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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη
Στελέχους ΕΟΤ

Α

Σελίδα 2

πό την μία κάποιοι δεν ξέρουν πώς να ξοδέψουν
τα χρήματα τους και από την άλλη άνθρωποι που
δεν έχουν ένα μπουκάλι λάδι να μαγειρέψουν.

Αυτός ο κόσμος που έβλεπα δεν με αφορούσε και κακώς είχα την τηλεόραση
ανοικτή, αλλά ο κόσμος εκείνος των συνανθρώπων μου που υποφέρουν. Τι
δουλειά έχω εγώ να βλέπω όλους αυτούς τους Γαλαζοαίματους Πρίγκιπες και τους
δισεκατομμυριούχους; Όσο δεν τους ενδιαφέρω εγώ, άλλο τόσο δεν με νοιάζουν
και αυτοί. Δεν πάνε να παντρεύονται, να χωρίζουν, να βαφτίζονται και να
κουρεύονται όλοι τους γιατί κουράστηκαν να τα αποκτήσουν;

Σ

ήμερα μου συνέβη κάτι που με
έκανε να συγκινηθώ αλλά και
να οργισθώ! Άνοιξα την
τηλεόραση το απόγευμα και είδα ότι
μετέδιδαν από την Μητρόπολη
Αθηνών τον γάμο του Φιλίππου
Γλύξμπουργκ, του μικρότερου γιου
του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και
της Άννας - Μαρίας. Παρατηρούσα
την παρέλαση των εισερχομένων
λεγόμενων Γαλαζοαίματων καθώς
και των δισεκατομμυριούχων φίλων
της Ελβετίδας νύφης. Θαμπώθηκα
από τα μεγαλεία τους σε μία Αθήνα
ακόμη
πληγωμένη
από
την
πρόσφατη πλημμύρα της. Εκείνη
την στιγμή κτύπησε το κουδούνι μου
και
μια
συγκάτοικος
στην
Πολυκατοικία μου ζήτησε λίγο λάδι
για να μαγειρέψει. Εκείνη δεν
εργάζεται, γιατί είναι μητέρα ενός
μικρού παιδιού μόλις 2 ετών και ο
σύζυγος της είναι σερβιτόρος σε
εστιατόριο. Δεν είχε πληρωθεί ο
άνθρωπος κατά συνέπεια δεν
μπορούσαν και να ψωνίσουν. Αφού
έκανα αυτό που έπρεπε, γύρισα και
αμέσως έκλεισα την τηλεόραση
σκεπτόμενη την ανισότητα που
υπάρχει επάνω στην Γη και στην
Χώρα μας ακόμη, που

Ξέρουν τι θα πει δουλειά; Τις δήθεν φιλανθρωπίες τους που είναι από το αίμα των
λαών τις ονομάζουν «εργασία» αυτοί. Εγώ: Ντρέπομαι και οργίζομαι για την
μητέρα που δεν είχε λάδι να μαγειρέψει. Ντρέπομαι και οργίζομαι για το Ελληνικό
δικό μας σήμερα και την κατάντια μας. Ντρέπομαι και οργίζομαι όταν ενώ μιλάμε
για Πολιτισμό να υπάρχουν οικογένειες και παιδιά που λαχταρούν για ένα κομμάτι
ζεστό ψωμί. Ντρέπομαι και οργίζομαι για τον καθωσπρεπεισμό μας που κατά
βάθος είναι μια σκέτη γύμνια. Ντρέπομαι και οργίζομαι για τα πολλά "δήθεν" που
ακούμε και πολύ περισσότερο που τα δεχόμαστε. Ντρέπομαι και οργίζομαι για
την επιβολή και τον έλεγχο της ζωής μας. Ντρέπομαι και οργίζομαι για το ψαγμένο
μας χαμόγελο. Ντρέπομαι και οργίζομαι για τον εμπαιγμό μας και την χαμένη μας
αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό μας. Ντρέπομαι και οργίζομαι για την ανοχή μας
στην βία κάθε μορφής, καθώς και για την δική μας απάθεια. Ντρέπομαι και
οργίζομαι για τις αξίες μας που επιτρέψαμε να ποδοπατηθούν. Ντρέπομαι και
οργίζομαι γιατί χάθηκε η φωνή μας και επικρατεί μόνο η σιωπή.

Ν

τρέπομαι και οργίζομαι για το πληκτρολόγιο που
αντικατέστησε την φυσική μας παρουσία και την
συμμετοχή μας στο γίγνεσθαι και οι αγώνες του
λαού απλά γράφονται σε άρθρα και λίγα σχόλια.

Ντρέπομαι και οργίζομαι γιατί η θεωρία καπέλωσε την πράξη. Ντρέπομαι και
οργίζομαι που δεν τολμάμε να σπάσουμε τις αλυσίδες μας που στο κάτω - κάτω
της γραφής αυτές έχουμε μόνο να χάσουμε. Και εντέλει: Ντρέπομαι και οργίζομαι
για μια Ελλάδα… αυτή την Ελλάδα του εικοστού πρώτου αιώνα!!
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Σελίδα 3

Μέρος 9 : Και τώρα τι ;;; Τι φταίει και τις πταίει ;;;
Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε
είναι να είμαστε προσεκτικοί. Να
είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις
σειρήνες της ευκολίας. «Escraches y
cacelolaros» θα μας απαντούσε ένας
Αργεντίνος. Δηλαδή, αντίδραση με
ταραχές
και
συμβολικές
διαμαρτυρίες με κατσαρόλες. Ναι, θα
μπορούσε να είναι μια λύση και
αυτή. Είναι όμως αποτελεσματική;
Στην Αργεντινή που εφαρμόστηκε, τι
κέρδισαν οι πολίτες της; Μήπως δύο
και πλέον χρόνια μετά βρίσκονται
περίπου στο ίδιο σημείο απ’ όπου
ξεκίνησαν; Άραγε ποια είναι τα
πραγματικά συμπεράσματα που
αποκόμισε ο Αλέξης Τσίπρας από τα
ταξίδια του στην Λατινική Αμερική;

Γ

ια να απαλλαγούμε
από τις περικοπές,
τους φόρους και
τα χαράτσια, πρέπει
να αναλύσουμε
πρώτα τι φταίει
και ποιος φταίει.

«Και Τώρα Τι;». Αυτός είναι ο τίτλος
του μανιφέστου που έγραψε ο
ιστορικός
ηγέτης
του
Κομμουνιστικού
Κόμματος
της
Ισπανίας Σαντιάγο Καρίγιο πριν
πέσει η δικτατορία του Φράνκο.
Ήξερε πολύ καλά -καλύτερα από
όλους τους συντρόφους του- ότι
χρειαζόντουσαν ένα νέο στόχο. Η
συγκολλητική
ουσία
του
σαραντατετράχρονου
αντιδικτατορικού
αγώνα
πλέον
εξέλιπε. Όταν θα επανερχόταν
αναίμακτα η δημοκρατία, εκεί που οι
ίδιοι είχαν αποτύχει με τα όπλα, κατά
τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου
την περίοδο 1936-1939, τι θα ήταν
αυτό που θα τους κρατούσε
ενωμένους;

Τ

ο ίδιο βασανιστικό
ερώτημα ταλανίζει
εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες
καθημερινά. «Και
τώρα τι κάνουμε;».

αξιοπρέπειας.
Όμως,
για
να
αντισταθούμε στη μιζέρια των
καιρών, για να περάσουμε από την
κατάπτωση στην ανόρθωση δεν
αρκεί η συναισθηματική έκρηξη. Δεν
αρκεί η αγανάκτηση. Είδαμε πώς
αποδυναμώθηκε μέσα σε μόλις τρεις
μήνες
το
Κίνημα
των
Αγανακτισμένων.

Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να
μοιραστεί με τους πολίτες που θέλει
να κυβερνήσει τις μύχιες σκέψεις
του. Η πίκρα, η στέρηση και η
ανέχεια,
που
οδηγούν
στην
καταστροφή
πρώτα
της
προσωπικής μας ζωής και μετά της
κοινωνικής μας υπόστασης, είναι τα
πρώτα απαραίτητα συστατικά για να
δώσουμε την απαιτούμενη μάχη της

αι προσοχή, να μην πέσουμε θύματα
«ατυχήματος». Περίοδοι κρίσης,
όπως αυτή που διανύουμε, είναι
ιδανικές για την προπαρασκευή και
κατασκευή
παρόμοιων
«ατυχημάτων». Από την ημέρα που
πήρε η Τρόικα στα χέρια της τον
έλεγχο της χώρας μας -ευτυχώς- δεν
μας έχει τύχει κανένα τέτοιο
«ατύχημα», που θα μπορούσε να
δώσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη
σπίθα της κοινωνικής οργής. Και
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Σελίδα 4

θα έπρεπε να κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας
γυρίζει πίσω στην εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, όταν δημιουργήθηκε το μοντέλο που έβαλε τις
βάσεις της ελληνικής οικονομίας και ο δεύτερος θα μας
φέρει στην τελευταία πενταετία, όταν η διεθνής οικονομική
κρίση ανέδειξε με τον πιο βίαιο τρόπο όλες τις στρεβλώσεις
των τελευταίων έξι δεκαετιών. Το ερώτημα «τί φταίει»
απαντά στις συστημικές αιτίες των σημερινών
προβλημάτων. Το ερώτημα «τις πταίει» τις προσωποιεί.
Για πρώτη φορά το «τις πταίει;» κωδικοποίησε το 1874,
σχεδόν 140 χρόνια πριν, ο Χαρίλαος Τρικούπης με ένα
σαρκαστικό άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα
«Καιροί». Μάλιστα, επειδή το άρθρο ήταν ανυπόγραφο,
απειλήθηκε με φυλάκιση ο εκδότης της εφημερίδας, μέχρι
που εμφανίστηκε ο ίδιος ο Τρικούπης και ανέλαβε την
πλήρη ευθύνη. Γιατί όμως υπήρχε τέτοια αντίδραση; Γιατί
ο Τρικούπης έδειχνε ως κύριο υπεύθυνο για το κλίμα
πολιτικής αυθαιρεσίας της εποχής τον ίδιο τον Βασιλιά;
Μετά τα Λαυρεωτικά η χώρα είχε περιέλθει σε κατάσταση
πολιτικής έκρηξης εξαιτίας ενός Συντάγματος που έδινε
κυβερνήσεις μειοψηφίας και των επιλογών του Γεωργίου
που όριζε αντιδημοκρατικά αλλά «Συνταγματικά»
κυβερνήσεις της αρεσκείας του.

Μ

λέω ευτυχώς για να εξηγούμαι: πιστεύω ότι ο θυμός και η
οργή πρέπει να βρουν διέξοδο και να εκφραστούν
δυναμικά απέναντι στο άδικο και ανάλγητο σύστημα
συμφερόντων που βιώνουμε. Το σύστημα των
Νταβατζήδων που μας καταπατά την αξιοπρέπεια, τη
συνείδηση, τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας. Αλλά η
αντίδρασή μας πρέπει να είναι αυθεντική, γνήσια, πολιτική,
κοινωνική και όχι προβοκατόρικη, κατευθυνόμενη από τα
σκοτεινά κέντρα κάποιων μεγαλοχαφιέδων και κάποιων
πρακτορίσκων που απεργάζονται συστηματικά την
καταστροφή μας. Η παθητική σιωπή της κοινωνίας πρέπει
να σπάσει. Η συμμαχία των προθύμων, των
ενσωματωμένων στο σύστημα πρέπει να ηττηθεί.

Η

αντίδραση πρέπει να προέλθει
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. Και βέβαια, η
αντίδραση δεν πρέπει να προκληθεί και πολύ περισσότερο
να αφεθεί στα σημαδεμένα χέρια και στα καλυμμένα
πρόσωπα κουκουλοφόρων εξτρεμιστών της άκρας
Αριστεράς ή της άκρας Δεξιάς που καλοβλέπουν μια
ελληνική Crystal Nacht, μια Νύχτα Κρυστάλλων, όπου
βγάζοντας βίαια το άχτι τους απέναντι στον όποιο
διαφορετικό (σε χρώμα ή ιδέες) συμπολίτη μας, θα
ακυρώσουν με τις ακρότητες την όποια προσπάθεια υγιούς
πολιτικής αντίδρασης. Αν θέλαμε με ψυχραιμία να δούμε
γιατί φθάσαμε ως εδώ, στη μη ανακοινωμένη χρεοκοπία,

ια κατάσταση που προσομοιάζει
με τη σημερινή. Οι κυβερνήσεις
εκλέγονται μεν Δημοκρατικά,
αλλά τα μέτρα που παίρνουν
είναι αντισυνταγματικά.
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Σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο κυριαρχεί η
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο
στη χώρα, που θα ξέφευγε από το δυσδιάστατο
προπολεμικό μοντέλο που ήταν βασισμένο κατά κύριο
λόγο στον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή και
δευτερευόντως στο εμπόριο. Οι προσδοκίες ανάπτυξης
προερχόντουσαν
κυρίως
από
την
προσπάθεια
εκβιομηχάνισης και τον ρόλο του κράτους. Ο
κατασκευαστικός τομέας που ήκμασε για να καλύψει τις
ανάγκες της εσωτερικής μετανάστευσης δεν μπορούσε να
αποτελέσει στρατηγικό πόλο ανάπτυξης. Η οικοδομή με τη
μορφή της αντιπαροχής (σου δίνω οικόπεδο μου δίνεις
διαμέρισμα), ήταν περισσότερο μεταπρατική και λιγότερο
αναπτυξιακή πρακτική. Και παρά το γεγονός ότι
δημιούργησε δουλειές -και βέβαια έδωσε στέγη- για πολύ
κόσμο, την ίδια στιγμή δημιούργησε πολλούς μικρούς
Νταβατζήδες -τους δεκάδες εργολάβους της αντιπαροχής.
Κάποιοι από αυτούς -οι πιο επιτήδειοι- μετεξελίχθηκαν
διογκούμενοι στους Νταβατζήδες του Μπετόν.

Σελίδα 5

Καζάκος, Kathimerini.gr 5.1.13). Ο Βαρβαρέσος έδινε
προτεραιότητα στην ανάπτυξη μέσω των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας στη γεωργία, την ελαφρά
βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Η πρόταση
συνεπαγόταν λιγότερο κράτος με ισχυρή έμφαση στη
λειτουργία της αγοράς, που θα βασιζόταν στο
επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα. Φοβόταν ότι η βαριά
βιομηχανία, μέσω μεγάλων επενδυτικών σχεδίων υπό την
αιγίδα του κράτους δεν μας ταίριαζε. Γιατί θα δημιουργούσε
υδροκεφαλικά κρατικοδίαιτα μονοπώλια, από ένα κράτος
φτωχό, που δεν είχε ούτε πόρους ούτε επαρκή
πληθυσμιακή αγορά να τα συντηρήσει. Παρότι το «μοντέλο
Βαρβαρέσου» ήταν ορθό, εισακούσθηκε μερικώς.

Τ

ο παράδοξο είναι ότι οι
φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις
της εποχής, ακολούθησαν
ένα σταλινικό μοντέλο με
εισηγητή τον Δ. Μπάτση!

Αυτό υποστήριζε ότι η χώρα είχε τους φυσικούς πόρους,
τα μεταλλεύματα και την ενέργεια για να ιδρυθούν
βιομηχανίες αλουμινίου, τσιμέντου, λιπασμάτων, λιγνιτικά
ηλεκτροστάσια, υδροηλεκτρικά φράγματα κ.λπ. Το
ενδιαφέρον είναι ότι είτε η πραγματικότητα, είτε η αδυναμία
πολιτικής επιλογής, οδήγησαν στη στρεβλή -όπως
αποδείχθηκε στην πορεία- παράλληλη ανάπτυξη και των
δύο μοντέλων. Και αυτό συνέβη γιατί στη χώρα μας δεν
υπήρξε ποτέ ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης. Το κράτος
και οι πολιτικοί ταγοί του ήταν γοητευμένοι από μια έλξη

Με την ίδια ορμή που μπήκαν οι πολυκατοικίες στη ζωή
μας, με την ίδια ίσως και μεγαλύτερη ορμή ήρθε και η
εκβιομηχάνιση δημιουργώντας τους πυλώνες για μια
σύγχρονη ευημερούσα κοινωνία. Όλο αυτό έγινε με
τεράστια κατασπατάληση πόρων. Την εποχή εκείνη
δημιουργήθηκε ένα ιδιότυπο debate για το πιο μοντέλο
ανάπτυξης που θα επικρατήσει. Το πρώτο είχε ως εισηγητή
τον Κυριάκο Βαρβαρέσο στο Νίκο Πλαστήρα (1952) (Πάνος
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που ασκούσε η διπλή νίκη της ΕΣΣΔ, τόσο ως νικήτρια
στον πόλεμο κατά του Ναζισμού, όσο και ως πρότυπο
εκβιομηχάνισης μιας υπανάπτυκτης χώρας, που
προχώρησε επιτυχημένα σε μια σειρά βαρέων
επενδύσεων. Όμως η αχανής Σοβιετική Ένωση των 250
εκατομμυρίων
κατοίκων
και
των
αστείρευτων
πλουτοπαραγωγικών πηγών, δεν μπορούσε σε καμία
περίπτωση να συγκριθεί με την Ελλάδα. Η αλήθεια βέβαια
είναι ότι αυτός ο συνδυασμός έφερε προσωρινά κάποια
αποτελέσματα που φάνηκαν στα μέσα της δεκαετίας του
΄60 και οδήγησαν τη δεκαετία του ’70 τη χώρα μπροστά. Για
15 χρόνια η Ελλάδα ωφελήθηκε από αυτό το παράδοξο
μείγμα σοσιαλφιλελεύθερης ανάπτυξης. Και μάλιστα

Ε

πειδή η επτάχρονη χούντα
βρέθηκε στη μέση αυτής της
φάσης, ωφελήθηκε και αυτή
με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα
πολλοί και πολύ επιπόλαιοι να
λένε: «Πού είσαι βρε Γιώργο
Παπαδόπουλε;»!

Το πρώτο ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας. Η λογική του
ανθρώπινου κόστους μπορεί στη Σοβιετική Ένωση να ήταν
-όπως αποδείχτηκε- αμελητέα, αλλά στην Ελλάδα
δημιούργησε μια λούμπεν εργατική τάξη, χωρίς
δυνατότητες κοινωνικής ανόδου. Αν εξετάσει κανείς τα
πράγματα μακροσκοπικά, το ανθρώπινο κόστος ίσως να
ήταν και μικρότερο του εθνικού κόστους, που
δημιουργήθηκε μέσα από τη συστηματική καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό το τίμημα το πληρώνουμε
βαριά ακόμη και σήμερα. Θυμηθείτε την Πτολεμαΐδα και το
Αλιβέρι, την Ελευσίνα και το Θερμαϊκό. Σκεφθείτε πόσο
διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητά μας, αν οι πόλεις
μας δεν είχαν αναπτυχθεί κάθετα με τις πανάσχημες
πολυκατοικίες, αλλά οριζόντια, όπως όλες οι πόλεις με
ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και την Αμερική.

Τ

Σελίδα 6

α κεφάλαια για τη χρηματοδότηση
της ελληνικής βιομηχανίας
προήλθαν κυρίως από τις ΗΠΑ,
αφού η Ευρώπη ήταν σε φάση
ανασυγκρότησης η ίδια, μέσα από
πέντε θεσμικά κανάλια, που στη
συλλογική μνήμη έχουν καταγραφεί
ως ένα: «Σχέδιο Μάρσαλ».

Αν οι πολιτικοί και οικονομολόγοι διαφωνούσαν ως προς
το αναπτυξιακό μοντέλο που έπρεπε να ακολουθήσει η
Χώρα, δε συνέβη το ίδιο και με τους εκκολαπτόμενους
Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες και βιομηχάνους. Αυτοί
ομονοούσαν σε ένα κοινό παρονομαστή: στο λουφέ*.
Έβλεπαν λεφτά και ήθελαν να τα αρπάξουν στα άπληστα
χέρια τους. Το τι έγινε και το «πού πήγαν τα λεφτά», αυτής
της περιόδου αξίζει να αναλυθεί εκτενέστερα, αφού μιλάμε
για ένα μυθικό ποσό που ξεπερνούσε τότε τα 370
δισεκατομμύρια δολάρια και που μας κατέτασσε στην
τριάδα της μεγαλύτερης κατά κεφαλήν ενίσχυσης, μαζί με
την Αγγλία και τη Σουηδία. Όλοι ξέρουμε πως
απογειώθηκαν αυτές οι δύο χώρες και πού πήγε η δική μας.
Γιατί; Σε μεγάλο βαθμό τα χρήματα της εξωτερικής βοήθειας
δεν έφτασαν ποτέ στο στάδιο της επένδυσης.
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Οι προσδοκίες ανάπτυξης προερχόντουσαν κυρίως από
την προσπάθεια εκβιομηχάνισης και το ρόλο του κράτους.
Ο κατασκευαστικός τομέας που ήκμασε για να καλύψει τις
ανάγκες της εσωτερικής μεταναστεύσεως δεν ήταν
στρατηγικός πόλος ανάπτυξης. Η οικοδομή με τη μορφή
της αντιπαροχής (σου δίνω οικόπεδο μου δίνεις
διαμέρισμα), ήταν περισσότερο μεταπρατική παρά
αναπτυξιακή πρακτική και παρά το γεγονός ότι
δημιούργησε δουλειές -και βέβαια έδωσε στέγη- για πολύ
κόσμο, την ίδια στιγμή δημιούργησε πολλούς μικρούς
Νταβατζήδες -τους δεκάδες εργολάβους της αντιπαροχής.
Κάποιοι από αυτούς -οι πιο επιτήδειοι- μετεξελίχθηκαν
διογκούμενοι στους Νταβατζήδες του Μπετόν.

Η

κατασπατάλησή τους από
τους Νταβατζήδες της εποχής
δημιούργησε το νέο μεγάλο
αστικό και κλεπτοκρατικό
κατεστημένο στη Χώρα, που επένδυε
μόνο μέρος των αναπτυξιακών
κεφαλαίων στη συγκρότηση
μονάδων βιομηχανιών.
Εκείνη, λοιπόν, τη «Χρυσή Εποχή» μπήκαν και φύτρωσαν
οι σπόροι του σύγχρονου πελατειακού κράτους. Με τις
βαριές βιομηχανίες που όταν τις πήρε στη δεκαετία του ’80
στα χέρια του το ΠΑΣΟΚ, τις «μετασχημάτισε» σε βαριές
βιομηχανίες ρουσφετιών με χιλιάδες προσλήψεις. Τις
«βάρυναν» μάλιστα τόσο πολύ, ώστε στο τέλος -ως ΔΕΚΟκατάντησαν δυσκίνητοι δεινόσαυροι, που κατατρώνε μέχρι
σήμερα τις σάρκες όλων μας για να επιζήσουν. Οι ΔΕΚΟ
έχουν ονόματα: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, κ.ά. Αυτές
ιδρύθηκαν τη δεκαετία του ΄50 και του ΄60, πέρασαν μια
πρώτη παραγωγική φάση και εξελίχθηκαν σε τέρατα
γραφειοκρατίας και κατασπατάλησης πόρων –χειρότερα
από αυτά του στενού δημόσιου τομέα. Με το τέλος του
εμφυλίου έγινε μια συστηματική προσπάθεια να
δημιουργηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο στη χώρα, που
θα ξέφευγε από το δυσδιάστατο προπολεμικό μοντέλο που
ήταν βασισμένο κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα,
την αγροτική παραγωγή και δευτερευόντως στο εμπόριο.

Με την ίδια ορμή που μπήκαν οι πολυκατοικίες στη ζωή
μας, με την ίδια ίσως και μεγαλύτεροι ορμή ήρθε και η
εκβιομηχάνιση. Βάζει τους πυλώνες για τη δημιουργία μιας
σύγχρονης ευημερούσας κοινωνίας, όμως γίνεται με
τεράστια κατασπατάληση πόρων. Την εποχή εκείνη
δημιουργήθηκε ένα ιδιότυπο debate για το πιο μοντέλο
ανάπτυξης θα επικρατήσει. Το πρώτο –είχε εισηγητή τον
Κυριάκο Βαρβαρέσο στον Νίκο Πλαστήρα 91952) (Πάνος
Καζάκος, Kathimerini.gr 5.1.13). Ο Βαρβαρέσος έδινε
προτεραιότητα στην ανάπτυξη μέσω των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας στην γεωργία, την ελαφρά
βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε από μόνη της να ξεχωρίσει από τους
αργούς ρυθμούς ανάπτυξης των άλλων κλάδων της
ελληνικής οικονομίας.
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Σημίτης -ένας από τους Πρωθυπουργούς που είχαν την
ευθύνη για τη διακυβέρνηση το κρίσιμο προ κρίσης
διάστημα- όταν αποδέχεται σε πρόσφατο άρθρο του
(Εφημερίδα των Συντακτών 14.3.13), πώς τα μεγάλα
συμφέροντα «δεν επιτρέπουν να ενταχθεί η χώρα στο
σύγχρονο κόσμο και να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη».
Αιτίες κατ’ αυτόν είναι «τα πλέγματα συμφερόντων που
συντηρούν το σύστημα των πελατειακών σχέσεων
(πολιτικοί και κομματάνθρωποι), οι συντεχνιακές
πρόσοδοι και απαιτήσεις (οι εκατοντάδες εργατοπατέρες
και μυωπικά σκεπτόμενοι μόνο το συμφέρον τους
συνέλληνες), η εξασφάλιση ασύμμετρων παροχών σε
σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο δημόσιο
δομέα (οι χιλιάδες νταβατζήδες του γρηγορόσημου), η
εκμετάλλευση από τους οικονομικά ισχυρούς (οι μεγάλοι
Νταβατζήδες της διαπλοκής).

Ίσως γιατί ουσιαστικά η ναυτιλία μας είναι μόνο κατ΄ όνομα
ελληνική. Συνετέλεσε ένα μικρό θαύμα, αφού αξιοποίησε
καλύτερα από όλους τους κλάδους την αμερικανική
βοήθεια. Η ανασύσταση του ελληνικού εμπορικού στόλου
ήρθε μέσα από την πώληση 100 περίπου πλοίων τύπου
«Liberty». Οι Έλληνες εφοπλιστές χαρακτηρίζονται από
εξωστρέφεια που τους οδήγησε να μεταφέρουν τον κύριο
όγκο της δραστηριότητάς τους στο διεθνές εμπόριο και όχι
στο μοίρασμα της μικρής ελληνικής πίττας. Έτσι μέσα σε
έναν αιώνα οι Έλληνες καραβοκύρηδες του Αιγαίου
(πολλοί εκ των οποίων επιδίδονταν σε πειρατείες όταν
υπήρχαν
αναδουλειές),
μετασχηματίστηκαν
σε
αξιοσέβαστους πλοιοκτήτες. Απογειώθηκαν. Ο ένας μετά
τον άλλο μετακόμιζαν στο κέντρο της παγκόσμιας
εμπορικής ναυτιλίας, το Λονδίνο και έκτιζαν μικρές
οικονομικές αυτοκρατορίες. Τα κεφάλαια για τη
χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας έρχονται
κυρίως από τις ΗΠΑ, αφού η Ευρώπη είναι σε φάση
ανασυγκρότησης η ίδια, μέσα από πέντε θεσμικά κανάλια
που στη συλλογική μνήμη έχουν καταγραφεί ως ένα: «Το
Σχέδιο Μάρσαλ». Αν οι πολιτικοί και οικονομολόγοι
διαφωνούσαν ως προς το αναπτυξιακό μοντέλο που
έπρεπε να ακολουθήσει η Χώρα, δεν συνέβη το ίδιο και με
τους εκκολαπτόμενους Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες και
βιομηχάνους. Αυτοί ομονοούσαν σε ένα κοινό
παρονομαστή: στο λουφέ*. Έβλεπαν λεφτά και ήθελαν να
τα πάρουν στα άπληστα χέρια τους. Το τι έγινε και το «πού
πήγαν τα λεφτά», αυτής της περιόδου αξίζει να αναλυθεί
εκτενέστερα, αφού μιλάμε για ένα μυθικό ποσό που
ξεπερνούσε τότε τα 370 δισεκατομμύρια δολάρια και που
μας κατέτασσε στην τριάδα της μεγαλύτερης κατά κεφαλήν
ενίσχυσης μαζί με την Αγγλία και τη Σουηδία. Όλοι ξέρουμε
πως απογειώθηκαν αυτές οι δύο χώρες και πού πήγε η
δική μας. Και; Γιατί; Σε μεγάλο βαθμό δεν έφτασαν ποτέ στο
στάδιο της επένδυσης. Η κατασπατάλησή τους από τους
Νταβατζήδες της εποχής δημιουργεί το νέο μεγάλο αστικό
κατεστημένο στη Χώρα, που παράλληλα επενδύει μέρος
του στη βιομηχανία. Τη δεκαετία του ’90 έγινε μια πιο
συστηματική προσπάθεια -κυρίως από την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη- να περιοριστεί το κράτος. Όμως, τα χρόνια
που ακολούθησαν οι κινήσεις της περιόδου ’90-’93 έμειναν
ημιτελείς. Τους λόγους μας τους εξηγεί ο ίδιος ο Κώστας

Η

αναφορά του Σημίτη στα «μεγάλα
συμφέροντα» αφορά κυρίως
το εσωτερικό της χώρας. Όμως,
«μεγάλα συμφέροντα» υπάρχουν
και στο εξωτερικό -ή πιο σωστάκυρίως στο εξωτερικό.
Είναι τα συμφέροντα των αγορών -των Νταβατζήδων του
διεθνούς οικονομικού συστήματος, που γιγαντώθηκαν την
τελευταία εικοσαετία και απέκτησαν δύναμη πολλαπλάσια
των εθνικών κρατών. Πίσω από την κατάρρευση της
Lehman Brothers το 2007 στην Αμερική, που λειτούργησε
ως θρυαλλίδα για αυτό που ζούμε σήμερα, αν έψαχνε
κανείς το γιατί βρεθήκαμε στη δίνη της κρίσης, το πώς
έφθασε η παγκόσμια κοινότητα σε αυτή την πρωτοφανή
κατάσταση θα έπρεπε να συνοψίσει την απάντηση σε μία
λέξη, «Απληστία».

Α

υτό που προκάλεσε την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική
και από το 2008 και μετέπειτα
τη γενικευμένη οικονομική
κρίση ήταν η ανθρώπινη απληστία.

Την διόγκωσαν όλα αυτά τα δεκάδες χιλιάδες Golden Boys,
που οδηγώντας τις Ferrari τους στο Μανχάταν οδήγησαν
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σταδιακά από το μοντέλο που εμπεδώθηκε από τα μέσα
στης δεκαετίας του ’70 και μετά σε ολόκληρο το Δυτικό
κόσμο.

Τ

ώρα είναι η ώρα να τελειώσουμε
και με τα χρυσά αγόρια και με
τις μεγάλες τράπεζες και με
τους δικούς μας νταβατζήδες.

σε ένα ξέφρενο πάρτι τις αγορές και τελικά έφεραν τον
υπόλοιπο κόσμο σε σημείο να μην έχει ούτε βενζίνη για να
πάει στη δουλειά του. Αυτοί εξέφρασαν το κίβδηλο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, που δεν βασίζεται στην
πραγματική παραγωγή, αλλά σε άυλα χρηματοοικονομικά
παράγωγα, σύνθετα τοξικά προϊόντα, που δεν
ανταποκρίνονται σε πραγματικές αξίες.

Η απάντηση στην απληστία είναι μία αλλαγή
παραδείγματος, αλλαγή μοντέλου λειτουργίας της
οικονομίας. Τώρα, είναι η ώρα να αποστασιοποιηθούμε

Ξανά πίσω στον Τρικούπη και στο διαχρονικά επίκαιρο
ερώτημά του: «Τις πταίει ;;;» Στην πορεία της χώρας μέχρι
σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα δεν έγιναν όλα λάθος.
Στα 200 χρόνια της ελευθερίας μας περάσαμε από
αλλεπάλληλους πολέμους, εμφυλίους, καταστροφές
φυσικές και οικονομικές και όμως καταφέραμε όχι μόνο να
επιβιώσουμε ως έθνος και ως κρατική οντότητα, αλλά και
να ακμάσουμε, συγκριτικά πάντα με τους γείτονές μας στα
Βαλκάνια με τους οποίους είχαμε σχεδόν το ίδιο σημείο
εκκίνησης. Η Ελλάδα της κρίσης είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ το
2012 21.000 ευρώ, η Τουρκία τα μισά, η Βουλγαρία, η
Σερβία, η Ρουμανία και η Αλβανία. Λένε όμως οι αριθμοί την
αλήθεια; Συγκριτικά με τους Βαλκάνιους φίλους μας,
είμαστε ακόμη καλύτερα με τους άλλους Ευρωπαίους
όμως; Αφήστε το καλύτερα… Το γιατί κάποια έθνη τα
καταφέρνουν και κάποια άλλα μένουν στάσιμα ή
αποτυγχάνουν, απασχολεί οικονομολόγους, ιστορικούς
και πολιτικούς χρόνια τώρα. Εμείς φαινόταν ότι τα
καταφέρναμε μέχρι τώρα. Γιατί μας πήρε η κάτω βόλτα
είναι μια τεράστια συζήτηση, που πρέπει να γίνει
ψύχραιμα, αναλυτικά και συστηματικά και δεν είναι σε
καμία περίπτωση αντικείμενο αυτού του βιβλίου. Αυτό που
σίγουρα αποτελεί στόχο μας, είναι να αναδείξουμε την
κύρια αιτία του σημερινού αδιεξόδου. Αν ρωτήσουμε την
κοινή γνώμη, η σειρά των απαντήσεων είναι δεδομένη: οι
πολίτες θα πουν κατά σειρά: οι πολιτικοί, τα κόμματα, οι
συνδικαλιστές, κ.ά. Μόνο τα ποσοστά αλλάζουν κατά
καιρούς. Άντε να έχουν συμπεριληφθεί τον τελευταίο καιρό
και εξωγενείς παράγοντες όπως η Τρόικα, οι αγορές ή να
αποδίδονται ευθύνες πιο προσωποποιημένα στη Μέρκελ
και τον Σόιμπλε. Κανείς όμως δεν ρώτησε ποτέ ευθέως
αυτό που ομολόγησαν δημοσίως δύο Πρωθυπουργοί και
κατ΄ ιδίαν άλλος ένας: Φταίει η διαπλοκή; Φταίνε οι
νταβατζήδες; Αν γινόταν ένα συμβολικό δημοψήφισμα,
ίσως θα έπρεπε να είναι αυτό το μοναδικό ερώτημα.
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καταδυναστεύουν την καθημερινότητά μας. Η Ελλάδα
προχώρησε όποτε είχε ισχυρή κεντρική εξουσία και αυτή
ενσαρκωνόταν στην πολιτική βούληση ενός ισχυρού ηγέτη
με όραμα και σχέδιο. Ο Καποδίστριας, ο Τρικούπης, ο
Βενιζέλος, ο Καραμανλής, όλοι είχαν τα ίδια εμπόδια να
αντιμετωπίσουν με τους σημερινούς. Όλοι είχαν απέναντί
τους, τους Νταβατζήδες της εποχής τους.

Όταν ο λαός έκρινε ότι ο ρόλος του Παλατιού ήταν
υπονομευτικός για τη Δημοκρατία ψήφισε το ΄74 και έστειλε
τους Γλύξμπουργκ στο εξωτερικό. Γιατί να μη γίνει λοιπόν
σήμερα ένα τέτοιο δημοψήφισμα; Θα μου πείτε πώς;

Ε

δώ οι νταβατζήδες ελέγχουν
τα μέσα ενημέρωσης και κατ΄
επέκταση και τα ερωτηματολόγια
των δημοσκόπων. Ποιος θα τολμήσει
να ρωτήσει αν φταίει ο πελάτης του,
όταν ξέρει ότι σίγουρα ο λαός θα
του αποδώσει ευθύνες;

Τον καθοριστικό ρόλο για την πρόοδο ή την
οπισθοδρόμηση ενός κράτους δεν τον παίζει ούτε η
γεωγραφία, ούτε το κλίμα, ούτε οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές, αλλά οι πολιτικοί παράγοντες. Προσοχή! Όχι οι
πολιτικοί μόνο Πολιτικός παράγων είναι οι θεσμοί και ο
βαθμός ελέγχουν από τις εκάστοτε ελίτ. Αποδείξεις πολλές.
Απόδειξη η πάμπλουτη σε πετρέλαια και ουσιαστικά
πάμπτωχη Νιγηρία. Αντιπαράδειγμα η Νορβηγία.
Άλλωστε, η ίδια Ελλάδα ήταν που αναπτυσσόταν το 19ο
και 20ο αιώνα, η ίδια είναι που συρρικνώνεται στον 21ο.
Συρρικνώνεται μάλιστα και οπισθοδρομεί σε μια περίοδο
που έφτασε στο αποκορύφωμα της ασφάλειάς της, έγινε
ισότιμο μέλος της ΕΕ, της πιο ισχυρής ένωσης κρατών
στον κόσμο. Γιατί; Γιατί η περίοδος αυτή της ευημερίας
ήταν τεχνητή, έγινε με δανεικά και βασίστηκε πάνω σε ένα
στρεβλό παραγωγικό μοντέλο. Η αυτονόητη ερώτηση είναι
«και γιατί δεν το αλλάζουμε;». Η απάντηση είναι ότι τις
αλλαγές τις εμποδίζουν πανίσχυρα κατεστημένα
συμφέροντα. Αυτά είναι δύο ειδών: α) τα μεγάλα, η
διαπλοκή, οι οικονομικοί ολιγάρχες, οι νταβατζήδες και β)
τα μικρά, όλες οι συντεχνίες και οι διεφθαρμένες ομάδες
συμφερόντων, οι δεκάδες μικροί νταβατζήδες που

Ό

μως ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο
ισχυροί οι Νταβατζήδες και τόσο
ανίσχυροι οι πολιτικοί, όσο στην
Ελλάδα της τελευταίας εικοσαετίας.
Γι’ αυτό και ζούμε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Όμως
η κρίση αυτή όπως ήρθε ως αποτέλεσμα της θηλιάς που
πέρασαν οι νταβατζήδες πρώτα στο πολιτικό και μετά στο
οικονομικό σύστημα, έτσι θα έρθει η ίδια η κρίση ως αίτιο
να κατασπαράξει τους δημιουργούς της. Οι Έλληνες
Νταβατζήδες για πρώτη φορά είναι ευάλωτοι. Για πρώτη
φορά από την απληστία τους έχασαν το μέτρο. Ξεζούμισαν
τόσο πολύ όλους εμάς, οπότε δεν έχουν τι άλλο να μας
πάρουν και την ίδια στιγμή ξεπαράδιασαν τις τράπεζές
τους που δεν έχουν τι άλλο να τους δώσουν. Αυτό το έχουν
αντιληφθεί οι ξένοι νταβατζήδες και ετοιμάζονται να τους
εξαγοράσουν, να τους καταπιούν.
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μιλήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, να μιλήσουμε με
θάρρος, σύνεση και τη σωστή δόση αβεβαιότητας.

Ο

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

Ι

διαίτερα αποκαλυπτικός ήταν σε
συνέντευξή του ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Stanford και μέλος
της Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής
Ακαδημίας, Γιάννης Ιωαννίδης, ο
οποίος μίλησε για την πίεση που
δέχονται οι επιστήμονες η οποία όπως ισχυρίστηκε- τούς οδηγεί να
ακολουθούν τις εντολές κυβερνήσεων
και επιχειρηματιών.

Επιπλέον, τοποθετήθηκε για τη σχέση ηθικής και
επιστήμης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο
διακεκριμένος καθηγητής Παθολογίας – Επιδημιολογίας
και Πληθυσμιακής Υγείας τόνισε συγκεκριμένα: «Πρέπει να
διασφαλίσουμε πως οι επιστήμονες μπορούν να

Οι επιστήμονες μπορεί πολλές φορές να σκεφτούν τι θα
γίνει για την δική τους χρηματοδότηση εάν εμφανιστούν ως
επαναστάτες μέσα στο σύστημα, καθώς την επόμενη φορά
που θα ζητήσω χρηματοδότηση από κάποιον οργανισμό,
ίσως με μηδενίσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα,
υποστήριξε πως αρκετοί επιστήμονες εμφανίζονται
διστακτικοί να μιλήσουν για όσα βιώνουν τον τελευταίο
χρόνο, με κάποιους από αυτούς μάλιστα -σύμφωνα πάντα
με τον ίδιο- να δέχονται μέχρι και απειλές. «Αμέτρητοι
επιστήμονες που είχαν φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας
του έστελναν μηνύματα πως «δεν μπορώ να κάνω τίποτα,
εάν βγω να μιλήσω θα με καταστρέψουν, θα με τελειώσουν,
θα με ποδοπατήσουν» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για
συμβιβασμό αρκετών επιστημόνων.
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος

Η

Ελλάδα βρίσκεται
λίγο πριν από ένα
νέο… Τιτανικό με
τον Μητσοτάκη έτοιμο
να μας φορτώσει ένα
νέο μνημόνιο.
Οι «θεσμοί» μετά την δημοσίευση
των
δυσμενών
οικονομικών
επιδόσεων
της
κυβέρνησης
ετοίμασαν τα νέα δεσμά του
ελληνικού λαού. Όλα τα μεγέθη της
ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν είναι
απελπιστικά.

Τ

ο ακαθάριστο
ενοποιημένο
χρέος της Γενικής
Κυβέρνησης στο τέλος
του 2020 αυξήθηκε
στα 341 δισ. ευρώ ή
στο 206,3% του ΑΕΠ…..

από 331.091 εκατ. ευρώ ή 180,7%
του ΑΕΠ το 2019. Το συνολικό,

Σελίδα 12

πραγματικό Ιδιωτικό Χρέος των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
έχει φτάσει στα 450 Δις ευρώ, δηλαδή στο 250% του ΑΕΠ, έχοντας πλέον
ξεπεράσει ακόμη και το Δημόσιο Χρέος, με αποτέλεσμα αυτό να καθίσταται
προδήλως μη βιώσιμο και αδύνατο ποτέ να εξυπηρετηθεί.

Οι αντίστοιχες πραγματικές οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία υπολογίζεται ότι
ανέρχονται στα 40 Δις ευρώ. Πρόκειται αναμφισβήτητα για δραματική επιδείνωση
των οικονομικών μεγεθών σε σημείο να είναι σε χειρότερα επίπεδα από εκείνα
που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια το 2010. Αυτή είναι η σκληρή
πραγματικότητα και η προσπάθεια ωραιοποίησης της οικονομίας εκ μέρους της
Κυβέρνησης και των ΠΕΤΣΟΜΠΟΥΚΟΜΕΝΩΝ ΜΜΕ αποτελεί θανατηφόρα παγίδα!
Δημόσιο & ιδιωτικό χρέος ρεκόρ. Δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 10% του
ΑΕΠ. Ασφαλιστικές δαπάνες ρεκόρ. Ενεργειακή ανατροπή. Έπρεπε να έχει
σημάνει συναγερμός!!!
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Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης «Scope Ratings»
δημοσίευσε έκθεση-βόμβα, βάσει της οποίας καλείται η
Ελλάδα να μειώσει το υπέρογκο δημόσιο χρέος, να
ανακεφαλαιοποιήσει ξανά τις τράπεζες και να αποδιώξει τα
διαρθρωτικά εμπόδια, γιατί διαφορετικά ο «οίκος»
προειδοποιεί ότι: «δεν θα ξαναναβαθμίσει την ελληνική
οικονομία». Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής
Κυβέρνησης, στο τέλος του 2020 αυξήθηκε στα 341δισ.
ευρώ ή στο 206,3% του ΑΕΠ, από 331.091 εκατ. ευρώ, ή
180,7% του ΑΕΠ το 2019. Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα
στοιχεία που κοινοποίησε στη Eurostat η Ελληνική
Στατιστική Αρχή, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για
το έτος 2020 εκτοξεύτηκε στα 16,7 δισ. ευρώ ή στο 10,1%
επί του ΑΕΠ, από πλεόνασμα 2.065 εκατ. ευρώ, ή 1,1% το
2019.

Σελίδα 13

ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ δεν θα πέσει. Με το βούρδουλα δεν πας στη
γη της επαγγελίας και με ψέμματα δεν έρχεται η ΝΕΑ
ΑΛΛΑΓΗ του ΓΑΠ. Με την κοινωνία βυθισμένη στα τάρταρα
του ιδιωτικού και δημοσίου χρέους, με την τρομοκρατία
των λοιμωξιολόγων και τον διχασμό που φέρνει η
κυβέρνηση, οδηγούμαστε ολοταχώς σε νέα περιπέτεια. Ο
λαός πιέζεται και ασφυκτιά με το ζόρι ανασαίνει, δεν θα
αντέξει για πολύ. Και μια τελευταία, αλλά πρώτη και
σημαντική ακόμα υπογράμμιση. Ενώ η Ελλάδα ζει μια
πρωτοφανή κλιμάκωση της τουρκικής απειλής η οποία
σαφώς έχει χαρακτηριστικά υβριδικού πολέμου, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τολμά στις
Συνόδους κορυφής της Ε. Ε. να φέρει το ζήτημα των
κυρώσεων απέναντι στη βάρβαρη προκλητικότητα της
Τουρκίας. Το Μαξίμου ακούει;

Ο

ι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης
ζητούν και πάλι νέα λιτότητα,
προσθέτοντας στη λίστα των
νέων θυσιών κι άλλα σοβαρά
καυτά ζητήματα, όπως μειώσεις
στους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων και τις συντάξεις.

Από κοντά έρχονται και οι εντολές της Κομισιόν και του
ΔΝΤ, που με τη σειρά τους απαιτούν επιστροφή στα
πρωτογενή πλεονάσματα αμέσως μετά την πανδημία και
νέα οικονομική ενίσχυση των τραπεζών, καθώς επίσης και
περιορισμό των απασχολούμενων στο Δημόσιο. Ασφαλώς
και θα έπρεπε να ταρακουνηθούν οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ για τη
πορεία του ελλείμματος και του χρέους και να μην
μακιγιάρουν την κατάσταση. Είναι δυστυχώς γεγονός ότι
φέτος το έλλειμμα θα κινηθεί άνω του 7% του ΑΕΠ αλλά και
ότι το χρέος θα παραμείνει κοντά στο 200% του ΑΕΠ. Και
μετά από όλα αυτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη θριαμβολογεί
και καμώνεται… Η κοινωνία όμως είναι εμπερίστατη,
θυμωμένη και μοιάζει με το καζάνι που βράζει. Ο Κώστας
Καραμανλής πριν λίγες μέρες είπε : «Η δημοκρατία
τραυματίζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται αδικημένοι».
Ακόμα περισσότερο μετά το κύμα ακρίβειας που βρήκε την
λαϊκή οικογένεια γονατισμένη από τα δεινά των
μνημονίων… Γνωρίζει καλά ότι κανένας ψευτοπροφήτης,
που παριστάνει τον ΜΩΥΣΗ, δεν πρόκειται να την
γλυτώσει. Με ευχές αυγά δεν βάφονται! Ό,τι και να πουν τα
παπαγαλάκια και οι πόρνες της δημοσιογραφίας ΜΑΝΝΑ

Μ

ια νέα Ελλάδα είναι απαραίτητο
να ξαναγεννηθεί. Μια Ελλάδα
των Ελλήνων, από τους Έλληνες
για τους Έλληνες… όπως ακριβώς
έγινε 200 χρόνια πριν !!!
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ν

οικοκυριά και
Επιχειρήσεις
στενάζουν υπό το
βάρος ενός ιδιωτικού
χρέους που χωρίς
τα πανωτόκια και
τις επιπρόσθετες
επιβαρύνσεις
εκτιμάται σήμερα
σε 250 δις ευρώ.
Οι τράπεζες στερούνται υγιών
κεφαλαίων και το ιδιωτικό χρέος
αυξάνεται αλματωδώς, καθιστώντας
το εγχώριο τραπεζικοπιστωτικό
σύστημα πλήρως εξαρτημένο από
τα
δανειακά
κεφάλαια
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ακόμα και η ίδια η Τράπεζα της
Ελλάδας
ουσιαστικά
είναι
χρεοκοπημένη.
Από
τους
ισολογισμούς της Τράπεζας της
Ελλάδας
και
των
εμπορικών
τραπεζών είναι πασιφανής η

οδυνηρή
χρηματοοικονομική
κατάσταση
του
εγχώριου
τραπεζικοπιστωτικού συστήματος.

Η έλλειψη ρευστότητας στο σύνολο
της
οικονομίας
στραγγαλίζει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το
κράτος αδυνατεί να καλύψει τις
τρέχουσες
τοκοχρεολυτικές
δαπάνες
εξυπηρέτησης
του
δημοσίου χρέους και η χώρα
βρίσκεται υπό το πέλμα αλλότριων
πιστωτών. Μεγάλες μάζες του
πληθυσμού εξαθλιώνονται από την
ανεργία,
την
απώλεια
των
περιουσιακών τους στοιχείων και
την φτωχοποίηση. Οι επιχειρήσεις
είναι καταχρεωμένες. Οι τζίροι τους
χρόνο με το χρόνο φθίνουν,
συσσωρεύοντας
ζημιές
και
αδυνατώντας να ανταποκριθούν
στις δυσβάστακτες υποχρεώσεις
τους στα ασφαλιστικά ταμεία και την
εφορία. Τα φορολογικά βάρη και τις
δραματικές
συνέπειες
της
οικονομικής κρίσης, τα υφίστανται
τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή
μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Απεναντίας,
η
μασονία
της
οποιασδήποτε μορφής εξουσίας,
δηλαδή
κρατικής,
τραπεζικής,
μιντιακής, επιχειρηματικής, κ.λπ., με
τους παχυλούς μισθούς, τα bonus,
τα θαλασσοδάνεια, τις μίζες, τις
αρπαχτές, κ.λπ., ζει και βασιλεύει.
Ανεξάρτητα
του
είδους
της
ασκούμενης οικονομικής πολιτικής,
υπάρχουν
ορισμένα
μέτρα
πολιτικής, που ναι μεν μπορούν να
προσφέρουν
ισοδύναμα
αποτελέσματα, αλλά η εφαρμογή
τους θεωρείται κοινωνικά δίκαιη και
ηθικά επιβεβλημένη. Τα ισοδύναμα
και ηθικώς επιβεβλημένα μέτρα
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πολιτικής είναι αρκετά και άμεσα
εφαρμόσιμα.
Η υιοθέτησή τους
όμως
προϋποθέτει
πολιτική
βούληση και αποφασιστικότητα.
Ένα κοινωνικά δίκαιο μέτρο είναι η
δημιουργία Εθνικού Κουμπαρά.
Όπως θα αποδειχτεί στη συνέχεια,
κάθε χρόνο στον κρατικό κουμπαρά
είναι
δυνατόν
να
εισρέουν
τουλάχιστον δύο δις ευρώ. Ο εθνικός
κουμπαράς θα τροφοδοτείται από
τους έχοντες, τους κατέχοντες και
τους άρπαγες. Δηλαδή, από τους
κομματικούς
καρεκλοκένταυρους
της
κυβερνητικής-κρατικής
εξουσίας, τους θεσιθήρες των
τραπεζών,
τα
μεγαλοστελέχη
ιδιωτικών
κρατικοδίαιτων
επιχειρήσεων, τους προύχοντες των
κρατικών πανεπιστημίων, κ.λπ.
Σύμφωνα
με
συντηρητικούς
υπολογισμούς,
κυβερνητικοί
σύμβουλοι, συνεργάτες υπουργών
και βουλευτών, πρόεδροι κρατικών
οργανισμών,
διοικητές
και
μεγαλοστελέχη
φορέων
του
ευρύτερου
δημόσιου
τομέα,
διοικητές
και
διευθύνοντες
σύμβουλοι τραπεζών, σύμβουλοι
διοίκησης
τραπεζών
και
οργανισμών,
μεσάζοντες
της
εξουσίας,
εθνικοί
εργολάβοι,
προμηθευτές
του
ελληνικού
δημοσίου,
δημοσιογράφοι
των
υπόγειων διαδρομών, καθηγητές
ΑΕΙ
(Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα) που διαχειρίζονται και
σφετερίζονται χρηματικούς πόρους
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
κ.λπ.,
εκτιμώνται
σε
αρκετές
χιλιάδες άτομα. Έστω ότι η
καθεστωτική
νομενκλατούρα
αποτελείται
από
100.000
προύχοντες, με τα δις ευρώ
καταθέσεις
σε
τράπεζες
του
εξωτερικού, τις βίλες, τα σαλέ, τα
κότερα, τα έργα τέχνης, κ.λπ.

Η

θέσπιση Εθνικού
Κουμπαρά
αξιολογείται ηθικά
δίκαιο και κοινωνικά
επιβεβλημένο μέτρο.
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Ο

ι έχοντες, οι κατέχοντες
και οι άρπαγες της ντόπιας
νομενκλατούρας θα μπορούσαν
να τροφοδοτούσαν τον Εθνικό
Κουμπαρά τουλάχιστον με
δύο δις ευρώ κάθε χρόνο.
Τα παραδείγματα αναφορικά με τους προεστούς και τις
βδέλλες της κυβερνητικής, κρατικής, τραπεζικής και της
πάσης μορφής εξουσίας είναι πολλά και προκαλούν το
δημόσιο αίσθημα. Για παράδειγμα, αρκετοί καθηγητές
πανεπιστημίων από τη θέση του διοικητή, του
υποδιοικητή, του σύμβουλου διοίκησης τράπεζας, του
προέδρου κρατικού οργανισμού, κ.λπ., έχουν σύνολο
ετήσιων απολαβών (μισθοί, μπόνους, κ.ά.), που συχνά
υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Οι καθηγητές αυτοί πέραν των
μηνιαίων μισθολογικών τους απολαβών, παράλληλα
καρπούνται
χιλιάδες
ευρώ
από
μεταπτυχιακά
προγράμματα, μελέτες, κ.λπ. Δηλαδή, η νομενκλατούρα
καθηγητών ΑΕΙ ιδιοποιείται ετησίως εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ, τόσο από το πανεπιστημιακό ίδρυμα
που υπηρετούν όσο και από την τράπεζα, τον κρατικό
φορέα ή την επιχείρηση που είναι κομματικά διορισμένοι.
Αυτή η πρακτική είναι ηθικά κατακριτέα και μάλιστα σε μια
κοινωνία που μετά το 2008 σφυροκοπείται ανελέητα από
παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ποιο θα ήταν το ηθικά
επιβεβλημένο μέτρο; Το 10% έως 15% των ετήσιων
εισοδημάτων
της
συγκεκριμένης
καθηγητικής
καθεστηκυίας τάξης να μπαίνει στον Εθνικό Κουμπαρά.
Ένα άλλο άμεσα εφαρμόσιμο μέτρο πολιτικής σχετίζεται με
τους μεγάλους προμηθευτές και εργολάβους του ελληνικού
δημοσίου. Για παράδειγμα, όποιος κρατικοδίαιτος
επιχειρηματίας ή προμηθευτής του δημοσίου, αναλαμβάνει
την οποιοδήποτε εργολαβία, το 2% έως 5% των συνολικών
του εσόδων από το έργο, να πηγαίνει κατευθείαν στον
εθνικό κουμπαρά. Δικαιότερο είναι ο υποτιθέμενος
κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας ή ο προμηθευτής του
δημοσίου, να λαδώνει τα διάφορα μπουμπούκια της
κρατικής-τραπεζικής εξουσίας ή να τα συνεισφέρει στον
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Εθνικό Κουμπαρά, για την ενίσχυση των υποζυγίων που
πλήττονται από την οικονομική κρίση; Επίσης, τα σούπερ
μάρκετ οι πωλήσεις των οποίων στην εποχή του
κορωνοϊού cov-19 με τα lockdowns εκτοξεύτηκαν στα
ουράνια οφείλουν να φανούν απλόχερα στην ενίσχυση του
Εθνικού Κουμπαρά. Η ετήσια συνεισφορά των
κερδοφόρων σούπερ μάρκετ στον Εθνικό Κουμπαρά θα
μπορούσε να κυμαινόταν γύρω στο 1% επί των συνολικών
τους πωλήσεων. Δηλαδή, ένα κερδοφόρο σούπερ μάρκετ
με ετήσιες πωλήσεις δύο δις ευρώ, θα τροφοδοτούσε
ετησίως τον Εθνικό Κουμπαρά με 20.000.000 ευρώ. Δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εύποροι Έλληνες, εντός και εκτός
Ελλάδας, πάντοτε υπήρξαν γενναιόδωροι αρωγοί της
Πατρίδας. Η ιστορία του νεοελληνικού Έθνους
περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις Ελλήνων ευεργετών
που αφιλοκερδώς συνέδραμαν την Πατρίδα. Τα ηθικώς
επιβεβλημένα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαμε να
προτείνουμε για την ενίσχυση του Εθνικού Κουμπαρά είναι
πολλά και άμεσα εφαρμόσιμα.

Σ

εισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι,
άστεγοι, άνεργοι, άποροι, πένητες,
κ.ά., απαιτούν, εδώ και τώρα,
θεσμοθέτηση Εθνικού Κουμπαρά
που θα τροφοδοτούν οι έχοντες,
οι κατέχοντες, οι άρπαγες
και οι καρεκλοκένταυροι !!!
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του Νότη Μαριά

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

Σελίδα 16

Τότε η γενναία υπεράσπιση της Πατρίδας μας από τον Λαό μας αποτυπώθηκε στη
φράση: «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Άνδρες, γυναίκες και παιδιά
αντιστάθηκαν, δίνοντας ακόμη και την ζωή τους για την ελευθερία της Πατρίδας,
πολεμώντας σθεναρά ενάντια στον άξονα του φασισμού και του ναζισμού. Οι
Έλληνες –αντλώντας δύναμη και διδάγματα από την ιστορία μας- δίνουμε και
πάλι το ιστορικό παράδειγμα της Αντίστασης λέγοντας ΟΧΙ στις σύγχρονες
μεθόδους υποδούλωσης των λαών. Σήμερα -81 χρόνια μετά- καλούμαστε να
κατοχυρώσουμε την εθνική μας κυριαρχία καταργώντας την ενισχυμένη εποπτεία
της ΕΕ και των δανειστών και να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από τις απειλές του Ερντογάν. Με αφορμή την
προκλητική επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου

K

αλέσαμε την κυβέρνηση να απαιτήσει από την
Frau την άμεση καταβολή των Γερμανικών
Πολεμικών Επανορθώσεων, του Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου, των Αποζημιώσεων
των συγγενών των χιλιάδων θυμάτων που
δολοφονήθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής στην Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και την επιστροφή των κλαπέντων από τους
ναζί αρχαιολογικών μας θησαυρών.

H 28η Οκτωβρίου 1940 αποτέλεσε
σημαντικό ορόσημο της Ελληνικής
Αντίστασης κατά του φασισμού.
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Η

παραπάνω Ανακοίνωση μας
για την προκλητική επίσκεψη
Μέρκελ στην Αθήνα ανήμερα
της Εθνικής μας Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου προβλήθηκε όχι μόνο σε
ελληνικές ιστοσελίδες αλλά και σε
μεγάλες ιστοσελίδες της Ρωσίας !!!

, όπως την yandex.ru, την polit.info, την politexpert.net, την
rueconomics.ru,
την
politexpert.mirtesen.ru
κλπ
καταδεικνύοντας ότι και για την ρωσική κοινή γνώμη και
όχι μόνο το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων
αποτελεί ένα ζήτημα που βρίσκεται πάντοτε ψηλά στην
ατζέντα.
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Ο

ι συνέπειες της γερμανικής
κατοχής στην Ελλάδα ήταν
καταστροφικές για την
Πατρίδα μας και τον λαό μας.

Σελίδα 18

του υπολοίπου των Επανορθώσεων από τον Α΄ 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.

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. Οι γερμανικές οφειλές προς τη
χώρα μας προέρχονται από: 1)Την υποχρέωση καταβολής

Σ

ημαντική τροπή στο ζήτημα της
διεκδίκησης των γερμανικών
αποζημιώσεων αποτέλεσε
η ελληνική ρηματική
διακοίνωση του 1995.
Έτσι μετά από εντολή του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου προς τον υπουργό εξωτερικών Κάρολο
Παπούλια, ο Έλληνας πρέσβης στη Γερμανία κ. Ι
Μπουρλογιάννης επέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 1995 στον
υφυπουργό εξωτερικών της Γερμανίας Χάρτμαν σχετική
ρηματική διακοίνωση με την οποία ζητούσε να αρχίσουν
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για το ζήτημα
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των πολεμικών επανορθώσεων και ειδικότερα για το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Την ρηματική αυτή
διακοίνωση απέρριψε με δήλωση του Χάρτμαν η γερμανική
κυβέρνηση. Από ελληνικής πλευράς ακολούθησε σχετική
δήλωση του τότε υπουργού τύπου ο οποίος τόνισε πως «η
Γερμανία είναι εταίρος και φίλη χώρα στην ευρωπαϊκή
ένωση. Το θέμα αυτό είναι διακρατικού επιπέδου και γι΄
αυτό και κινούμεθα όπως ακριβώς είχαμε προσφάτως
ανακοινώσει. Προς τούτο απαιτούνται ορθοί και υπεύθυνοι
χειρισμοί τους οποίους η κυβέρνηση έχει αναλάβει κι έτσι
θα προχωρήσει» (Μακεδονία 15/11/1995). Στη συνέχεια και
ενώ μεσολάβησαν πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις με
πρωθυπουργούς τον Κ. Σημίτη, τον Κ. Καραμανλή, τον Γ.
Παπανδρέου, τον Λ. Παπαδήμο και τον Α. Σαμαρά, ο
Ελληνικός λαός ακόμη περίμενε τους υποτιθέμενους
υπεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς για την εξόφληση
του κατοχικού δανείου και την καταβολή των πολεμικών
επανορθώσεων. Μετά από χρόνια κωλυσιεργίας και
δολιχοδρομίες των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων
τελικά ο κύβος ερρίφθη το 2019. Έτσι στις 17 Απριλίου 2019
η Ολομέλεια της Βουλής συζήτησε την από 2016 Έκθεση
της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής
για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Τ

ο γερμανικό κοινοβούλιο
αρνήθηκε την καταβολή των
Πολεμικών Επανορθώσεων
και την εξόφληση του
Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου.

Η συμπλήρωση 80 χρόνων από την επίθεση του Χίτλερ
στην Ελλάδα έλαβε χώρα λίγες μέρες μετά την ιταμή εξέλιξη
που έγινε στις 25 Μαρτίου 2021 στο Βερολίνο όταν η
Γερμανική Βουλή απέρριψε ψηφίσματα των Γερμανών
πρασίνων και της γερμανικής Αριστεράς σε σχέση με τις
γερμανικές αποζημιώσεις. Το ψήφισμα των πρασίνων
ζητούσε την εξόφληση του περίφημου κατοχικού δανείου
χωρίς όμως να ζητά και εξόφληση των γερμανικών
αποζημιώσεων ενώ το ψήφισμα της γερμανικής Αριστεράς
απαιτούσε
πλήρη
εξόφληση
των
πολεμικών
επανορθώσεων και επιστροφή του κατοχικού δανείου.
Όμως το κόμμα της Μέρκελ και οι σύμμαχοί της ήτοι οι
Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες και το αδελφό τους κόμμα

Σ

Σελίδα 19

ύμφωνα με την Έκθεση (σελ. 47)
το συνολικό ποσό των οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα
ανέρχεται σε 269.547.005.854 ευρώ,
πλέον τόκων.

Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5 δις ευρώ
που ξεπερνά τα 300 δις ευρώ με τους τόκους, δεν
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ιδιωτών για τις
σφαγές, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και
την καταναγκαστική εργασία σε Ελλάδα και στα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργοστάσια. Ακολούθησε
στις 4 Ιουνίου 2019 η επίδοση ρηματικής διακοίνωσης της
κυβέρνησης Τσίπρα προς την Γερμανία με την οποία η
Αθήνα κάλεσε το Βερολίνο να προσέλθει σε
διαπραγματεύσεις για το ζήτημα των Πολεμικών
Επανορθώσεων και του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου.
Η Γερμανία πιστή στην γνωστή της τακτική στις 18
Οκτωβρίου 2019 επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη
απάντησε αρνητικά στην Ελληνική Ρηματική Διακοίνωση
ρίχνοντας πλέον το μπαλάκι στο ελληνικό τερέν.

οι Γερμανοί χριστιανοκοινωνιστές συνεπικουρούμενοι από
τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες καθώς και τους
φιλελεύθερους και τους ακροδεξιούς του κόμματος
«Εναλλακτική για τη Γερμανία» απέρριψαν πανηγυρικά και
τα δύο ψηφίσματα μετά από συζήτηση που κράτησε πάνω
από μιάμιση ώρα. Έτσι για άλλη μια φορά εντελώς
προκλητικά η Γερμανία ισχυρίζεται ότι δήθεν το θέμα των
πολεμικών επανορθώσεων έχει κλείσει. Αλλά όπως έλεγε
επανειλημμένα και ο Μανώλης Γλέζος οι Γερμανοί
οφείλουν να απαντήσουν πότε δήθεν έκλεισε το θέμα και με
ποιόν τρόπο. Γιατί είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται ότι
το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές πολεμικές
επανορθώσεις είναι «ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες»
όπως τόνιζε επανειλημμένα και ο πρώην Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Μετά λοιπόν από
τις συνεχείς γερμανικές αρνήσεις και ενόψει της παραπάνω
αρνητικής απόφασης της γερμανικής Βουλής της 25ης
Μαρτίου 2021 για τις πολεμικές επανορθώσεις και το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο,

Η

Αθήνα όφειλε να προχωρήσει
στις απαραίτητες ενέργειες
για τη δικαστική επίλυση της
διαφοράς φέρνοντας το ζήτημα των
Γερμανικών Οφειλών ενώπιον του
αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου.

Παράλληλα και προκειμένου να αυξηθεί η πίεση κατά της
Γερμανίας όπως έχουμε προτείνει ήδη από το 2011 η
Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει τις γερμανικές
αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και να
προχωρήσει σε άμεση τιτλοποίηση του αναγκαστικού
κατοχικού δανείου.
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Ξανά στο ίδιο έργο θεατές λοιπόν με την συνέχεια του story
για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων να είναι
γνωστή καθώς κατά την προ τριημέρου επίσκεψη της Frau
στην Αθήνα
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επανέλαβε τη γνωστή της κυνική ρήση ότι ζήτησε πολλά
από τον Ελληνικό λαό χωρίς όμως να κάνει ούτε και την
ελάχιστη αυτοκριτική για την μνημονιακή της πολιτική η
οποία κατέστρεψε τον λαό μας και οδήγησε στο ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα στις δηλώσεις της
στους δημοσιογράφους υπεραμύνθηκε των δήθεν
ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες ως γνωστόν οδήγησαν σε
κρατικά γερμανικά χέρια τόσο τον ΟΤΕ όσο και τα 14
περιφερειακά αεροδρόμια. Επιπλέον

Κ

αθαγίασε με τις δηλώσεις της
και τις μνημονιακές δήθεν
μεταρρυθμίσεις οι οποίες
οδήγησαν στη λιτότητα και στη
βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή,
στο πετσόκομμα μισθών και
συντάξεων και στη διάλυση
του κοινωνικού κράτους.

Τ

όσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου όσο
και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν τόλμησαν να
απαιτήσουν από τη Μέρκελ την άμεση
καταβολή των Γερμανικών Πολεμικών
Επανορθώσεων, την εξόφληση του
Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου,
την Αποζημίωση των συγγενών των
θυμάτων που δολοφονήθηκαν από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
καθώς και την επιστροφή των
κλαπέντων από τους ναζί
αρχαιολογικών μας θησαυρών.

Επιπλέον, η Μέρκελ κάνοντας σπονδές στα μνημόνια δεν
ζήτησε ούτε μια συγνώμη από τον Ελληνικό λαό τον οποίο
φτωχοποίησε με την καταστροφική της πολιτική. Απλά

Έτσι τελικά η Frau πέρασε ένα ευχάριστο διήμερο στην
Αθήνα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, χωρίς να τολμήσει κανείς
να την ενοχλήσει για το ζήτημα των Γερμανικών
Αποζημιώσεων και για την καταστροφική της μνημονιακή
πολιτική.
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Του Κυριάκου
Τόμπρα
Οικονομολόγου,
Διδάκτορα Οικονομικού
Πανεπιστημίου Salerno,
Προέδρου Υπέρβασης

Συγκλονίζει
το
σκεπτικό
της
απόφασης
571/2016
του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία, ενώ
απορρίπτει
την αγωγή λόγω
αοριστίας, υποδεικνύοντας, μάλιστα, στον Δικηγόρο, τι έπρεπε
να επικαλεστεί και πώς, για πρώτη
φορά στα ελληνικά δικαστικά
χρονικά κάνει ρητή αναφορά στην
Ιστορική αναδρομή και τους νόμους
ελέγχου ως οξύ πρόβλημα του
ελληνικού
Κράτους,
από την
απελευθέρωσή του μέχρι σήμερα.

Κ

αι, παράλληλα, στο
σκεπτικό της,
υιοθετώντας στο
ακέραιο την
επιχειρηματολογία της
Ομαδικής Αγωγής των
Δανειοληπτών της
Υπέρβασης κατά των
Τραπεζών, ρητά
αναφέρει, ότι, οι
τράπεζες, ως
επιχειρήσεις, έχουν
την ιδιομορφία, σε
αντίθεση με τις λοιπές
επιχειρήσεις, ότι δεν

παράγουν πραγματικά
αγαθά, αλλά ΧΡΗΜΑ ΕΚ
ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ και, έτσι,
δημιουργούν κι
εγγυώνται τις αξίες και
παράγουν χρέος,
υποθηκεύοντας
πραγματικό πλούτο,
γιατί αυτό αποτελεί και
την κερδοφορία της
τραπεζικής
επιχείρησης.

Κ

αι μόνο, λοιπόν, οι
λίγες αυτές
γραμμές από το
συγκλονιστικό
σκεπτικό της
συγκεκριμένης αυτής
απόφασης, δικαιώνουν
πανηγυρικά τον αγώνα
της Υπέρβασης…..
που θέτοντας για πρώτη φορά αυτά
τα ζητήματα στο νομικό κόσμο της
χώρας και, ιδιαίτερα, ενώπιον της
Δικαιοσύνης, συνέβαλλε τα μέγιστα
στην αφύπνιση των Δικαστών.
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση
που, σημειωτέο, δεν είναι της
Υπέρβασης!!!Αξίζει πραγματικά τον
κόπο. 571/2016 ΕΙΡ ΑΘ ( 663065) (Α΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ).
Δάνειο
καταναλωτικό «εν τάξει» προς
αποπληρωμή
παλαιότερου,
με
σταθερό
επιτόκιο.
Αγωγή
ενάγουσας οφειλέτιδος κατά της
τράπεζας με κύρια βάση το
«παράνομο» της λήψης εφάπαξ
εξόδων προέγκρισης δανείου και
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«παράνομο» του ορισμού του
επιτοκίου, που υπερβαίνει αθέμιτα
το «εξωτραπεζικό» επιτόκιο. Τι είναι
το
τραπεζικό
επιτόκιοπως
διαμορφώνεται
στα
πλαίσια
«ελεύθερης
διαμόρφωσης
χρηματαγορών» αφενός, «κρατικού
παρεμβατισμού
κι
ελέγχου
πιστωτικής λειτουργίας» αφετέρου.
Ιστορική αναδρομή και νόμοι
ελέγχου, ως «οξύ πρόβλημα» του
ελληνικού
Κράτους
από
την
απελευθέρωσή του μέχρι σήμερα. Το
«τραπεζικό επιτόκιο» διέφερε πάντα
από
το
«εξωτραπεζικό»
πραγματιστικά, δεν είναι εξ αυτού
παράνομο και δεν μπορεί να οριστεί
από το Δικαστήριο, που μπορεί να
ελέγξει μόνο την καταχρηστικότητα
(και δη υπό καθεστώς «ελεύθερων
αγορών»).
Πριν
από
τους
επιτοκιακούς δείκτες, που έπονται,
πρέπει να ελεγχθούν οι συνθήκες
διαμόρφωσης, που τους επέβαλαν.

Δ

ιοικητής και
όργανο ιδιωτικής
Τράπεζας», που
κατά το καταστατικό
φροντίζει τα
συμφέροντα της,
δεν μπορεί να
«εκπροσωπεί
παράλληλα τον
ελληνικό Λαό»…..

ούτε προβλεπόταν από το σύνταγμα
εκχώρηση
τέτοιων
εξουσιών.
Απορρίπτει, αγωγή λόγω αοριστίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ
571/2016
ΤΟ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, την
οποία όρισε η Πρόεδρος του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης
του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς τη
σύμπραξη γραμματέα. Συνεδρίασε
δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2
Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την
υπόθεση:
ΤΗΣ
ΑΙΤΟΥΣΑΣ:
…………………… , κατοίκου Αθηνών
(…………….), που παραστάθηκε δια
του πληρεξούσιου Δικηγόρου της
Κωνσταντίνου Μελέτη. ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ

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 30-31 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 204 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Η ΑΙΤΗΣΗ: Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«…………», που εδρεύει στην Αθήνα (…….) και
εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του
πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Λυμπούση. Η
αιτούσα, με την από 20/6/2014 και αριθ. Κατ. 6344/14 αγωγή
της τακτικής διαδικασίας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε
αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής
ορίστηκε αυτή που στην αρχή της παρούσας αναφέρεται.
Ακολούθησε συζήτηση και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
ενάγουσας ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του
και ζήτησε την παραδοχή της αγωγής ως νόμιμης, βάσιμης
και αληθινής. Προσκομίστηκαν τα υπ` αριθ. …. και
……./2.7.15 και ………../2.10.15 Γραμμάτια Προείσπραξης
δικηγορικής αμοιβής ΔΣΑ αντίστοιχα και τα υπ` αριθ.
256802, 436854/2.10.15 δικαστικά ένσημα, ποσού 40,00€ και
5,00€ αντίστοιχα, με επικολλημένα κινητά ένσημα υπέρ
ΤΠΔΑ και ΕΤΤΑ- ΤΑΝ, που απαιτούνται για το
καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής. Αφού άκουσε τους
ισχυρισμούς, MEΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΚΕΦΤΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. Σύμφωνα με την §1 ΠΔ/ΤΕ
1969/1991
κατάργηση
προμηθειών
επί
δανείων,
«απαγορεύεται η είσπραξη προμήθειας στα δάνεια, των
οποίων το επιτόκιο καθορίζεται ελεύθερα από τα πιστωτικά
ιδρύματα» (επιτρέπεται μόνο κατ εξαίρεση) και δεν εισήχθη
εξαίρεση από την ΕΝΠΘ 524/2003. Η ΠΔ/ΤΕ, όμως,
καταργήθηκε, με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (ΦΕΚ Α
277/18.11.2002) από την έναρξη ισχύος της τελευταίας, που
στο κεφ. ΣΤ αυτής, υπό τον τίτλο «δάνεια χορηγήσεων»
όρισε ότι: «Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιασδήποτε
προμήθειας στις πάσης φύσης χορηγήσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων». Στη συνέχεια όρισε εξαιρέσεις και
δη: Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η είσπραξη ι) προμήθειας
οργάνωσης
και
διαχείρισης
προκειμένου
περί
κοινοπρακτικών δανείων, ιι) προμήθειας αδρανείας επί μη
αναληφθέντων ποσών πιστώσεων, ανεξάρτητα από τη
μορφή χορήγησής τους. Ενώ, ορίστηκε ότι: «στην έννοια
των πάσης φύσεως προμηθειών δεν εμπίπτουν αμοιβές
για τυχόν παρεχόμενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπάνες
και έξοδα υπέρ τρίτων (π.χ συμβολαιογραφικά, έξοδα
εκτίμησης και ελέγχου τίτλων ακινήτου, εγγραφής
υποθήκης κλπ). Η αλλαγή διατύπωσης στη δεύτερη ΠΔ/ΤΕ,
η ερμηνεία και η κατάργηση της πρώτης, από την θέση της
σε ισχύ (1/1/2003) προέκυψε, αφού λήφθηκαν υπόψη, όπως
αναφέρεται στο κείμενο της, οι εξής νόμοι διατάξεις και
στοιχεία: α) Το αρθ. 55 του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, β) ο Ν. 1266/1982 «Όργανα άσκησης
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής
και άλλες διατάξεις», σε συνδ. με Ν. 2548/1997 «περί της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)» και του αρθ. 12, γ) ο Ν.
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2076/1992 «Περί ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων
πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων διατάξεων»,τα αρθ.13§,
18§5 εδ πρώτο, δ) ο Ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες
στον τομέα κινητών αξιών και άλλες διατάξεις» και η ΥΑ
12263/8/500/24.4.1997
«περί
κώδικα
δεοντολογίας
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών», ε) η
ΠΔ/ΤΕ 1969/91(που καταργεί), στ) η εγκύκλιος 21/24.10.95
της Διοίκησης της ΤτΕ (που είναι ανίσχυρη), ζ) το ΠΔ
33/2000 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27/1/97 για τις διασυνοριακές
πληρωμές σε ευρώ», η) η παρ. 2 Κεφ ΙΙΙ της ΠΔ/ΤΕ
2488/31.1.2002,
«για
την
ενημέρωση
των
συναλλασσόμενων από τις εταιρείες παροχής πίστωσης
που λειτουργούν στην Ελλάδα». Οι νόμοι, ως ενιαίο σύνολο
ρυθμίσεων εμφανίζουν ενδιαφέρον και προκύπτει ήδη, που
θα ισορροπούσε η αρχική ρύθμιση, που άλλαζε. Τελικά, με
τη Ζ1-798/2008 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1353/11.7.08),
όπως τροποποιήθηκε, απαγορεύτηκε στις συμβάσεις
δανείων, που καταρτίζονται μεταξύ Τραπεζικών ιδρυμάτων
και καταναλωτών να αναγράφονται όροι, που είχαν βρεθεί
«καταχρηστικοί» ως ΓΟΣ με σειρά αμετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων και αφορούν 3 είδη συμβάσεων
και δη «στεγαστικών δανείων», «χορήγησης πιστωτικής
κάρτας
για αγορές
καταναλωτικών ειδών» και
«λογαριασμού καταθέσεων». Μεταξύ αυτών ως προς τα
στεγαστικά
δάνεια
(μόνο)
απαγορεύεται
ως
«καταχρηστικός»: α) ο όρος που προβλέπει είσπραξη από
το πιστωτικό ίδρυμα εξόδων «χρηματοδότησης»,
«προέγκρισης δανείου» ή «εξέταση αιτήματος δανείου»
κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσό του δανείου και ακόμη
6 όροι.
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Ό

χι μόνο δεν θεωρείται
αυτοτελώς μη νόμιμη η είσπραξη
επιπλέον ποσών, εκτός από τον
συμφωνημένο τόκο, αλλά πρέπει
παράλληλα να συντρέχουν και
άλλοι 2 όροι: «να πρόκειται για
δάνειο στεγαστικό» και το επιπλέον
καταβαλλόμενο ποσό να
κλιμακούται κατά ποσοστό,
με βάση το ύψος του δανείου.

Συνεπώς μπορεί να ελεγχθεί μόνο με βάση την έλλειψη
πληροφόρησης του δανειζόμενου ως καταχρηστική (βλ.
επί αυτού, με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία ΜπρΛαμ
11/2015, ΑΠ 652/10,ΠΠρΑθ 2058/2010, ΕιρΑθ 810/2006). Με
τον όρο «επιτόκιο τραπεζικού δανείου» ορίζεται το κόστος
του χρήματος. Η τιμή, δηλαδή, συγκεκριμένου χρηματικού
κεφαλαίου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από την
οποία εξαρτάται τελικά το ποσό του τόκου του κεφαλαίου,
που θα λάβει το πιστωτικό ίδρυμα, ως αμοιβή για το ποσό
χρημάτων (κεφαλαίου), που δάνεισε. Συνεπώς, το επιτόκιο
είναι το ονομαστικό μέγεθος του τόκου κεφαλαίου, ανά 100
χρηματικές μονάδες, όπως εκφράζεται (εξ αυτού κι
απεικονίζεται επί τοις εκατό), για ορισμένο χρονικό
διάστημα ή εν άλλοις η «ονομαστική τιμή του χρήματος»,
όπως διαμορφώνεται στις χρηματαγορές. Το τραπεζικό
επιτόκιο διαφέρει από κάθε άλλο είδος επιτοκίου
«πραγματικά» και «πραγματιστικά». Αρκεί να λάβουμε
υπόψη, ότι

Ο

ι τραπεζικές επιχειρήσεις δεν
είναι «κοινωφελείς οργανισμοί»,
ούτε «κοινωνικές επιχειρήσεις».
Αντίθετα ιδιωτικές, που στηρίζουν τη
συνέχεια και την ύπαρξή τους, όπως
κάθε εταιρεία, στην «κερδοφορία».

Έχουν, όμως, την ιδιομορφία, σε αντίθεση με τις λοιπές, ότι
δεν παράγουν πραγματικά αγαθά, αλλά «χρήμα» εκ του
μηδενός. Ετσι, δημιουργούν κι εγγυώνται τις αξίες και
παράγουν «χρέος», υποθηκεύοντας πραγματικό πλούτο,
γιατί αυτό αποτελεί και την κερδοφορία της τραπεζικής
επιχείρησης. Υπάρχουν διάφορα είδη επιτοκίων όπως
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«δανεισμού», «καταθέσεων», «πιστωτικών καρτών»,
«διατραπεζικό», «διακρατικό» κ.α. Το ύψος του
διαμορφώνεται
είτε
σε
καθεστώς
«ελεύθερου
ανταγωνισμού», από τις δυνάμεις που δρουν στις αγορές,
ως συσχετισμός «προσφοράς» – «ζήτησης» κι εξαρτάται
από:
α)
κόστος
χρήματος,
β)
διαθεσιμότητα,
γ)πιστοληπτική ικανότητα πιστωτικού ιδρύματος, δ)
λειτουργικά έξοδα του πιστωτικού ιδρύματος, ε)
αναλαμβανόμενο
κίνδυνο
(συνθηκών
αγοράςπιστοδοτικής ικανότητας πελάτη- ιδιαίτερα αυξημένοι
κίνδυνοι, επισφαλείς απαιτήσεις), στ) χρόνο επιστροφής
δανείου, ζ) ανταγωνισμό, κ.α. Μπορεί να λειτουργεί υπό
στρέβλωση των κανόνων που ρυθμίζουν την ελεύθερη
αγορά και τον ανταγωνισμό, ως «επιβαλλόμενη εικονική
τιμή αξίας». Οι τιμές που λαμβάνει, συνεπώς, αντανακλούν
τις συνθήκες της αγοράς κι εξ αυτού υπόκειται σε αλλαγές.
Η ρύθμισή του δεν γίνεται αυτόματα, εξαρτάται από το
χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σχεδιασμό κάθε
χώρας, όπως και αποφάσεις κεντρικών Τραπεζών, που
ρυθμίζουν το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο (ελάχιστο
αποδεκτό επιτόκιο αναχρηματοδότησης), ως σημείο
αναφοράς, στο οποίο προστίθεται στη συνέχεια ένα
επιπλέον περιθώριο (κέρδους), που συμφωνείται από το
πιστωτικό ίδρυμα και τον πελάτη και διαμορφώνει την
τελική τιμή επιτοκίου. Τα κριτήρια λοιπόν της ονομαστικής
τιμής, που λαμβάνει, είναι σύνθετα κι αφορούν το
σχεδιασμό νομισματικής πολιτικής και οικονομίας, υπό τις
άνω αρχές. Στα πλαίσια «ελεύθερης διαμόρφωσης
χρηματαγορών» αποτελεί μέγεθος που διαμορφώνεται
υπό συνθήκες κι όρους λειτουργίας των αγορών και του
οικονομικού σχεδιασμού και συμφωνείται μεταξύ
συμβαλλόμενων. Ενώ ο έλεγχος συνίσταται στη μη ευρεία
παραμόρφωση πραγματικών δεικτών, από εταιρείες που
στρεβλώνουν τις αρχές, που ρυθμίζουν τη λειτουργία των
αγορών, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό. Αντίθετα στα
πλαίσια «ελεγχόμενης πιστωτικής λειτουργίας» και
«κρατικού παρεμβατισμού» το κράτος ελέγχει κι επηρεάζει
τη λειτουργία διαμόρφωσης των τραπεζικών επιτοκιακών
δεικτών, που ασκείται από τις κρατικές τράπεζές του. Στη
χώρα μας ίσχυε η «ελεγχόμενη πιστωτική λειτουργία»,
αλλά υπήρχε «οξύ πρόβλημα» ως προς τον έλεγχο και
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άσκηση νομισματικής πολιτικής, που είναι το κυρίαρχο
δικαίωμα που ασκεί ο Λαός στα όρια της επικράτειας, που
ελέγχει έτσι όλες τις παραμέτρους της εθνικής οικονομίας
(πληθωρισμό, ανεργία, ισοζύγιο). Κατ` αντίθεση με ότι
συνέβαινε σε άλλα κράτη, δεν ασκούνταν από το κράτος,
αλλά από τράπεζες και δη όχι κρατικές, ούτε ελληνικές. Η
ιστορία ίδρυσης κρατικής τράπεζας ξεκίνησε ανορθόδοξα
στην Ελλάδα, με την προσπάθεια του Καποδίστρια το 1828
για την ίδρυση της Εθνικής Κρατικής Τράπεζας, που θα είχε
την ευθύνη έκδοσης εντόκων γραμματίων και ομολογιακών
δανείων του δημοσίου. Ο Καποδίστριας όμως
δολοφονήθηκε το 1831, η προσπάθεια απέτυχε κι η
τράπεζα έκλεισε το 1834 και μαζί το όνειρο για ανεξάρτητη
χώρα.

Τ

ο 1841 ιδρύθηκε, επί βασιλείας
Όθωνα η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, που όμως δεν ήταν
κρατική, αλλά ιδιωτική υπό τον τύπο
Ανώνυμης Εταιρείας. Δεν ήταν, δε,
ούτε ελληνική.

Εκ των 5.000 μετοχών, αξίας 1.000 δρχ η καθεμία, το
δημόσιο κατείχε μόνο 1000 μετοχές, κάποιοι άλλοι μαζί με
τον βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκο άλλες 1.250 και το
πλειοψηφικό πακέτο κατείχαν ξένοι τραπεζίτες, όπως
προκύπτει από το ΦΕΚ 6/30.3.1841 και τη σελίδα της
Εθνικής Τράπεζας, όπου οι μέτοχοι αναφέρονται
περιληπτικά. Στην ιδιωτική τράπεζα δόθηκε το «μοναδικό
προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων» του ελληνικού
κράτους, που παράλληλα ασκούσε έτσι και τη
«νομισματική πολιτική». Αντί, δηλαδή, να κόβει χρήμα το
ελληνικό δημόσιο αυτό ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία,
από την οποία «δανειζόταν» το δημόσιο με «εγγυήσεις τη
δημόσια περιουσία». Ο δανεισμός επέφερε χρέος κι ήταν
θέμα χρόνου να φύγουν από τα χέρια του κράτους οι
μετοχές της τράπεζας, αλλά και η δημόσια περιουσία, που
γινόταν υποθήκες κι ενέχυρο για το δανεισμό. Από το 182527 το ελληνικό κράτος πτώχευσε, ενώ βίωσε άλλες 3 φορές
πτωχεύσεις (1843, 1893, 1932). Το 1897 τέθηκε υπό Διεθνή
Οικονομικό Έλεγχο κι ορίστηκε επιτροπή ελέγχου (Ν.
2519/1898, ΦΕΚ Α 98/1898). Η επιτροπή ελέγχου εξελίχθηκε
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σε εταιρεία και συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
των ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου
(ΕΔΕΜΕΔ), που διαχειριζόταν την ελληνική περιουσία και
διατηρήθηκε (ΠΔ 976/1981) μέχρι το 1985, παρότι ο ΔΟΕ
(επιτροπή ελέγχου) έφυγε από τη χώρα το 1978 (το ρόλο
σήμερα έχει το ΤΑΪΠΕΔ, όπου καταβάλλονται μια σειρά
φόροι του δημοσίου, προς εξόφληση δανείων). Η ανάγκη
για δανεισμό του κράτους κατέληξε στη δημιουργία της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), που παρά το όνομα δεν ανήκε
ουδέποτε στο ελληνικό κράτος. Ιδρύθηκε το 1927 με το
πρωτόκολλο της Γενεύης (Ν. 3423/7.12.27, ΦΕΚ Α
298/1927), που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδος αφενός και
Γαλλίας, Μ. Βρετανίας, Ιταλίας αφετέρου, της Κοινωνίας
των Εθνών (που μετά το β παγκόσμιο πόλεμο
μετονομάστηκε σε Ο.Η.Ε), και κυρώθηκε με το Ν. 3424/1927.
Η Ελλάδα έλαβε δάνειο ύψους 9.000.000 λιρών Αγγλίας, σε
χαρτονομίσματα, που ήταν όμως υπόχρεη να επιστρέψει
σε «χρυσό». Το στήσιμο της «νέας τράπεζας» ανέλαβε η
Εθνική, που μεταβίβασε σε αυτήν τα αποθέματα σε χρυσό
του ελληνικού δημοσίου κ.α, που είχε, ενώ το τριμερές
δάνειο εκτέθηκε σε δημόσια εγγραφή στο Λονδίνο, Ν.
Υόρκη, στις 31/1/1928 και καλύφθηκε πάνω από μια φορές.
Στη νέα τράπεζα (ΤτΕ) δόθηκε το αποκλειστικό προνόμιο
να εκδίδει μόνη τραπεζογραμμάτια, ενώ η Εθνική τράπεζα,
που ανέλαβε και εκείνη μετοχές της νέας τράπεζας κατέστη
μόνο εμπορική. Η νέα τράπεζα (ΤτΕ) μπήκε στο
χρηματιστήριο της αλλοδαπής πριν ακόμη σταθεί στα
πόδια της (1830). Ποιοι αγόρασαν τις μτχ, εκ του
«εγγυημένου σε χρυσό» δανείου, δεν μάθαμε. Ήταν η
εποχή του μεγάλου κραχ, με αύξηση της τιμής του χρυσού.
Η Ελλάδα πτώχευσε εκ νέου. Στην Τράπεζα της Ελλάδος το
ελληνικό δημόσιο, με βάση το καταστατικό της, δεν
μπορούσε να διαθέτει πάνω από το 1/10 ή 10%
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τράπεζα», που δεν γνωρίζουμε τους μετόχους, ασκούσε
από την ίδρυσή της τη νομισματική πολιτική της χώρας,
εμφάνιζε παράλληλα την αντινομία να είναι μια από τις 4
κεντρικές τράπεζες εισηγμένη στο χρηματιστήριο, όπως οι
εμπορικές, με γνώμονα το κέρδος, κι εκτεθειμένη σε ρίσκα,
που παράλληλα ασκούσε όχι μόνο τη νομισματική πολιτική
της χώρας, αλλά κι έλεγχο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα με
αδιανόητες εξουσίες, παρότι «ιδιωτική τράπεζα». Από τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ κι εντεύθεν απαγορεύεται να
δανείζει στο ελληνικό δημόσιο (Ν. 2275/29.12.94).

(τροποποιήθηκε στη συνέχεια σε ποσοστό 35% με το Ν.
2778/99), η τροποποίηση του καταστατικού δεν μπορεί να
γίνει, αν δεν αποφασίσει προς αυτό η ΓΣ της τράπεζας,
στην οποία το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να ασκήσει
έλεγχο, ούτε να κάνει έλεγχο βιβλίων, δεν δέχεται ούτε
λαμβάνει οδηγίες κι εντολές από την κυβέρνηση και δεν
καταβάλλει φόρο (πλήρης φοροαπαλλαγή). Παρότι,
προβλεπόταν περιορισμένη χρονική της διάρκεια (δάνειο
διάρκειας 40 ετών), μέχρι το 1960 (η άδεια λειτουργίας της
έληγε το 1970), παρατεινόταν με νόμους, χωρίς να
καταγγελθεί ουδέποτε το εκδοτικό της προνόμιο, όπως
υπήρχε δικαίωμα από το 1960, οπότε ως αποτέλεσμα, με
βάση το αρθ. 74 του καταστατικού της, θα διαλυόταν η ΤτΕ.
Η διάρκειά της παρατάθηκε κατά τη διάρκεια της
«επταετίας» από το ……. με το ΝΔ 413/22.1.1970, για άλλα
30 έτη μέχρι το 2000. Το 1992 παρατάθηκε με το Ν.
2010/14.2.92 μέχρι το 2020 και στη συνέχεια αυθαίρετα, με
τροπολογία που πέρασε στο Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α
250/20.12.12). Στο αρθ. 165 και την παρ. 7 του νόμου
αναφέρεται ότι κυρούται το κυρωμένο καταστατικό της
τράπεζας με το ν. 3424/1927 (που ήταν κυρωμένο και δεν
χρειαζόταν επανακύρωση) και η 79η/24.4.12 απόφαση της
Γ.Σ των μετόχων της τράπεζας, με τη διαφορά ότι, όπως
αναγράφεται, αντικαθίστανται στην άνω απόφαση της Γ.Σ
των μετόχων της τράπεζας οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020»
με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2050» (πότε αντικαθίστανται;
Tότε)! Προβλέπεται μεν η τροποποίηση του καταστατικού
της ΤτΕ μετά από απόφαση της ΓΣ των μετόχων της, αλλά
απαιτείται η εκ των προτέρων κύρωση δια νόμου, όχι εκ
των υστέρων αλλαγή και «κύρωση άλλου, αντί άλλου», ως
τροποποίηση εντός άλλου νόμου. Αυτή η ενδιαφέρουσα
«αλλαγή λέξεων», όπως ονομάστηκε, που αύξησε τη
διάρκεια της εγκατάστασης της εταιρείας στη χώρα για
άλλα 30 έτη, νομοθέτησαν οι ίδιοι οι μέτοχοι ιδιωτικής
τράπεζας
εκ
των
υστέρων,
χωρίς
νομοθετική
εξουσιοδότηση και πέρασε στον εξίσου ενδιαφέροντα νόμο
Ν. 4099/2012, που προβλέπει τη δημιουργία μιας σειράς
ανωνύμων εταιρειών (ΟΣΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΑΚ, ΕΣΕτ), που
εισάγουν νέα σύνθετα χρηματιστηριακά προϊόντα και θα
διαχειριστούν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
οργανισμών, για τους οποίους καταβάλλουν οι πολίτες
εισφορές και θα είναι αμοιβαία κεφάλαια πωλούμενα κι
εξαγοραζόμενα, ενώ προβλέπεται και πάλι φοροαπαλλαγή
μερισμάτων (ΦΕΚ Α 250/20.12.12). Αυτή είναι η ανάπτυξη,
που στηρίζεται σε μη πραγματική παραγωγή αγαθών του
πρωτογενούς τομέα, από όπου και μόνο μπορεί να
προκύψει, αλλά σε εταιρείες και χρηματιστηριακά
προϊόντα. Η ΤτΕ, που ενίοτε «νομοθετεί», παρότι «ιδιωτική

Α

πό το 2001 η ΤτΕ αποτελεί μέρος
του Ευρωσυστήματος κι ορίστηκε
μόνη αντιπρόσωπος του
ελληνικού κράτους, που απώλεσε
όχι μόνο το δικαίωμά στην άσκηση
νομισματικής πολιτικής, αλλά κι
εκφοράς άποψης, ενώ παράλληλα
δεν ελέγχεται, ούτε λογοδοτεί.

Η ιδιόμορφη αυτή κατάσταση, όπως και ο ρόλος του
εκάστοτε Διοικητή της από την έναρξη της λειτουργίας της
μέχρι σήμερα, ούτε προβλέπεται κατά το σύνταγμα, ούτε
διασφαλίζεται η εκχώρηση και μεταβίβαση τέτοιων
εξουσιών, που πηγάζουν από τον ελληνικό Λαό κι υπήρξαν
αρκετές φορές προβλήματα στο να οριστούν οι ρόλοι.
Σύμφωνα με την ΟλΑΠ 1/2006 η ΤτΕ είναι μεν ιδιωτική
εταιρεία κι οι πράξεις της Γ.Σ αυτής δεν είναι σίγουρα
εκτελεστές, αλλά ο Διοικητής της ΤτΕ εκδίδει «εκτελεστές
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πράξεις» κι υπάρχει συνεπώς «διφυής λειτουργία» και
δημόσια! Η απόφαση προσπάθησε αναγκαστικά, όπως κι
άλλες που ακολούθησαν, να αιτιολογήσουν την άσκηση
νομισματικής πολιτικής του κράτους μέσω μιας «ιδιωτικής
εταιρείας», χωρίς να το καταφέρνουν. Διότι, παρά το
«αποκλειστικό
εκδοτικό
προνόμιο»,
που
της
παραχωρήθηκε, το όργανο μιας «ιδιωτικής επιχείρησης»,
όπως είναι ο Διοικητής της ΤτΕ, δεν μπορεί να είναι
«όργανο και του ελληνικού Λαού». Ωστόσο, παρά τα
«πραγματικά προβλήματα», υπήρχε από την αρχή της
απελευθέρωσης του ελληνικού κράτους μια πραγματική
κατάσταση, που διαμόρφωσε την μεταπολεμική οικονομία
από το 1946 μέχρι σήμερα. Υπήρχε έλεγχος πιστωτικής
λειτουργίας, που επηρέαζε καίρια την εθνική οικονομία κι
ασκούνταν από την ΤτΕ και επιτροπές. Με βάση το ΝΔ
588/1948 «περί ελέγχου πίστεως», το κράτος ασκούσε
υποτίθεται έλεγχο, δια της προβλεπόμενης όμως
Νομισματικής Επιτροπής ελέγχου, που προερχόταν από
την ΤτΕ, με συνέπεια να μη ασκεί πράγματι έλεγχο. Οι όροι
χρηματοδότησης,
επιχειρήσεων
κυρίως
(αν
όχι
αποκλειστικά), με βάση «εθνικά κριτήρια», όπως
ανακοίνωναν, κι η «ενίσχυση παραγωγικών κλάδων»
βιομηχανίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του
σχεδιασμού, ήταν απαιτούμενο. Υπό αυτές τις αρχές και
τον παρεμβατισμό λειτούργησαν τόσο οι Ελληνικές
επιχειρήσεις, όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα κι οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης δανειοδότησης επαφίονταν
στον έλεγχο της Νομισματικής Επιτροπής της ΤτΕ (ΑΝ
1015/1946, ΝΔ 588/1948, ΑΝ 1387/1950, Ν. 3760/1957, ΑΝ
89/1967, ΝΔ 979/1971, Ν.128/1975, Ν. 876/1979, Ν. 1046/1980
κ.α), χωρίς να προκύψει εξ αυτών, απόδοση. Τα ετήσια
επιτόκια καταθέσεων προσδιορίζονταν διοικητικά, ήταν
χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, σε τρόπο ώστε όσοι
αποταμίευαν να στρέφονται σε καταθέσεις, πιο σταθερές,
αλλά χωρίς απόδοση τότε (χρυσός- κατοικία) για ιδιώτες.
Μέσα σε 32 χρόνια όμως (από το 1948 μέχρι το 1980) τα
πράγματα άλλαξαν ραγδαία, χωρίς να υπάρχει, στην
εγχώρια πραγματικότητα, υποδομή για την αλλαγή. Μέχρι
το 1987 οι λειτουργούσες στην ελληνική επικράτεια
τράπεζες εφάρμοζαν απλά τα «διοικητικά καθορισμένα»
επιτόκια δανεισμού, που δεν ήταν χαμηλά, αντίθετα υψηλά,
με εξαίρεση τομέων βιομηχανίας κι οι πελάτες των
πιστωτικών ιδρυμάτων το αποδέχονταν, χωρίς δυνατότητα
διαφοροποίησής τους. Από το 1982 μέχρι 1987 άρχισε
ταχύτατη σταδιακή ελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και προσαρμογή στα κοινοτικά δεδομένα. Υπό
το φως των διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις αρχές που διέπουν τη
νομισματική πολιτική, που ασκείται στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, όπως έχει
διαμορφωθεί, εντός του πλαισίου της ανοικτής οικονομίας,
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ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, βάσει των αρθ.
2, 4, 105.1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,
του
Καταστατικού
του
Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών (ΕΣΚΤ) Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα τραπεζικά
επιτόκια
διαμορφώνονται
πλέον
«ελεύθερα»
και
διοικητικός προσδιορισμός τους δεν μπορούσε να
συνεχίσει. Έτσι καταργήθηκε αρχικά η Νομισματική
Επιτροπή, με το αρθ. 1 Ν. 1266/1982 «περί πιστωτικής
Πολιτικής ΚΥΣΕΑ». Τις αρμοδιότητες, που ανήκαν στην
Τράπεζα της Ελλάδος, και το έργο ανέλαβαν και πάλι
όργανα αυτής, με πράξεις του εκάστοτε Διοικητή της ΤτΕ.
Τον Ιούνιο 1980 η Νομισματική Επιτροπή της Τράπεζας
Ελλάδος με την 275/80 απόφασή της, που εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο (ΠΥΣ132/1980), καθόρισε για
τελευταία φορά τα επιτόκια χορήγησης δανείων. Ο
καθορισμός επιτοκίων χορήγησης ίσχυσε μέχρι το 1987,
οπότε καταργήθηκαν τα ανώτατα όρια κι αντικαταστάθηκαν
από ορισμό των ελαχίστων (ΠΔ/ΤΕ 1087/26.6.87). Από το
τέλος Νοεμβρίου 1987 η απελευθέρωση επεκτάθηκε και στο
τέλος του ιδίου έτους παρασχέθηκε στις Τράπεζες δικαίωμα
ελεύθερου, χωρίς όρια, καθορισμού επιτοκίων δανείων, για
χρηματοδότηση
παγίων
εγκαταστάσεων
(ΠΔ/ΤΕ
1183/27.11.87). Από δε το 1994 καταργήθηκαν και τα
ελάχιστα όρια πρόβλεψης για τα επιτόκια, που μέχρι τότε
ίσχυαν (ΠΔ/ΤΕ 2326/4.8.1994 και ΠΔ/ΤΕ 2286/28.1.1994) κι οι
Τράπεζες
κλήθηκαν
να
λειτουργήσουν
και
να
διαμορφώσουν τα επιτόκια στο πλαίσιο της ελεύθερης
αγοράς. Το δε βασικό επιτόκιο παρέμβασης, που
προέβλεπε η Τράπεζα της Ελλάδος, έπρεπε να συγκλίνει
με το ενιαίο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέχρι το
τέλος 2000. Κατά την ΕΤΠΘ/ΤΕ 178/19.7.04 απόφαση
επιβεβαιώθηκε και ορίστηκε εκ νέου, ότι οι τράπεζες
καθορίζουν πλέον ελεύθερα τα επιτόκια και δεν επιτρέπεται
κρατική παρέμβαση, δηλαδή διοικητικός καθορισμός τους,
ως προς το ανώτατο όριο. Το νέο περιβάλλον λειτούργησε
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ομαλά αρχικά. Επήλθαν οφέλη με διεύρυνση της
τραπεζικής
αγοράς,
αύξηση εργασιών και
νέα
χρηματιστηριακά προϊόντα, αλλά πρόσκαιρα και στους
δανειζόμενους. Τα επιτόκια μειώθηκαν κι υπήρξε «ευρεία
πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια». Πολύ φθηνότερα από ότι
στο παρελθόν. Η απελευθέρωση των επιτοκίων, όμως, που
οδήγησε σε «πτώση τους» και «σημαντική αύξηση
χορηγήσεων δανεισμού», όπως αναμενόταν, επέφερε
επίπτωση στα εισοδήματα καταθετών των τραπεζικών
ιδρυμάτων, που μαζί με τα χρόνια καλυπτόμενα
προβλήματα
«αύξησης
δημόσιου
χρέους»,
«δημοσιονομικό
έλλειμμα»,
«έλλειμμα
ισοζυγίου
πληρωμών», «έλλειψη πιστοληπτικής ικανότητας», που
εξαρτώνται ωστόσο, από τη νομισματική πολιτική, που δεν
ασκούνταν από το κράτος, οδήγησε, όπως προβλεπόταν,
σε «αύξηση του κόστους του χρήματος». Σε αυτό δεν
συνέβαλλαν μόνο οι τράπεζες, αλλά κι οι πελάτες τους, που
λόγω «φθηνού δανεισμού» δανειζόταν κι εξανεμιζόταν το
δάνειο σε καταναλωτικά αγαθά, κάτω από την
καλλιεργούμενη αντίληψη, ότι «το χρέος είναι συμφέρον»
και «ζημία η συνετή διαχείριση κι αποταμίευση». Αυτό
οδήγησε σε «υπέρμετρη αύξηση τιμών καταναλωτικών
αγαθών», πλήρη δυσαναλογία με το γενικό δείκτη τιμών
καταναλωτή, πληθωρισμό, ακραίες καταστάσεις κι όξυνση
προβλημάτων. Εξ αυτής της ιστορικής αναδρομής, όμως,
πέρα από τους ορισμούς των νόμων και το σκοπό, που
επιτελούσαν, που έχουν τύχει ήδη ανάλυσης από πλήθος
δικαστικών αποφάσεων, γίνεται φανερό, ότι τα Τραπεζικά
επιτόκια δανεισμού αποτέλεσαν εξαρχής ειδική κατηγορία.
Ρυθμιζόμενη από ειδικούς νόμους, με βάση τους οποίους
ασκούνταν η νομισματική πολιτική, που δεν ασκούνταν
από το κράτος, αλλά από την ΤτΕ και δεν καθορίζονταν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ (αρθ.293, 294), όπως
έγινε προσπάθεια, να υποστηριχθεί από τη νομολογία
(ενδεικτικά: αρχικά εμμέσως με την ΑΠ 1219/2001, εμφανώς
μετά ΕιρΑθ 3562/2001, στη συνέχεια ΜΠρΑθ 62/2010, ΕιρΑθ
3154/2010 και πρόσφατα ΕιρΑθ 3176/2013, ΕιρΧαλκ
729/2013, ΕιρΧαν 806/2013, Νόμος βλ. αντίθετα ΑΠ
2037/2014, ΑΠ 652/2010, ΜΠρΚεφ 143/2013, Νόμος) και
μερίδα θεωρητικών του δικαίου. Ούτε τα τραπεζικά
επιτόκια μπορούσαν να εξισωθούν και να είναι στα ίδια
επίπεδα με τα εξωτραπεζικά (που από ότι παρατηρείται δεν
συνέβαινε ούτε εξαρχής), όπως υποστηρίχθηκε. Διότι, τα
τελευταία αφορούν ιδιώτες μεταξύ τους, που δεν εμπίπτουν
στις ίδιες συνθήκες με τα πιστωτικά ιδρύματα, που ασκούν
όχι ευκαιριακά τη λειτουργία του δανεισμού, αλλά κατ`
επάγγελμα, κι υπόκεινται σε άλλες συνθήκες. Ούτε βέβαια,
όπως αποδεικνύεται, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, είναι

Σελίδα 27

πειστική η αιτιολογία, ότι αιτία ελευθέρωσης επιτοκίων
ήταν «η συμπίεση του κόστους προς τα κάτω», μέσα από
τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αυτή είναι συνέπεια των
συνθηκών, που ισχύουν, εάν ισχύουν, όχι σκοπός και
λόγος ρύθμισης, που δεν αποφασίστηκε, αλλά επιβλήθηκε.
Ενώ, η ορθότητα της προκείμενης άποψης αποδεικνύεται
εκ του ότι η ρύθμιση κι η αναφορά ότι τα «επιτόκια είναι
ελεύθερα
διαμορφούμενα»
επαναλήφθηκε,
προς
εμπέδωση κι έγινε πιο αναλυτική, με την Απόφαση ΕΤΠ
259/2008 (ΦΕΚ Β 97/26.5.08). Φαίνεται, ότι με τέτοιες
κατασκευές, που δεν μπορούν να κρατήσουν, δεν λύνεις
προβλήματα. Μετά την απελευθέρωση, συνεπώς, των
«επιτοκίων» από το διοικητικό προσδιορισμό τους αυτά
διαμορφώνονται υπό κανόνες «ελεύθερης αγοράς» και σε
αυτή την τιμολογιακή πολιτική δεν μπορούμε να
υπεισέλθουμε με κατασκευές, ορίζοντας τιμές μεταξύ
«είναι» και «δεν είναι». Μετά το πέρας του έργου της
Νομισματικής Επιτροπής της ΤτΕ, να καθηλωθούν «εκ
νέου» από τα Δικαστήρια. Να θεωρηθεί, ότι υπάρχει
ανώτατο «θεμιτό» όριο επιτοκίου, ίδιο με το εξωτραπεζικό
και κάθε επιπλέον είναι εκ προοιμίου άκυρο, ως
υπερβάλλον, παρότι αυτό δεν συνέβη ποτέ προηγούμενα.
Κάθε τέτοια ενέργεια αποτελεί κατασκευή, άρα εύκολα
ανατρέψιμη και με νόμους, αλλά και δεν λύνει το πρόβλημα,
που είναι εκτός αυτού, αντίθετα μπορεί να το επιτείνει. Το
«αθέμιτο» δεν βρίσκεται στους επιτοκιακούς δείκτες, που
έπονται του σχεδιασμού. Όποτε επιβλήθηκε έλεγχος
δεικτών και «τιμών» επέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα,
από ότι αναμέναμε. Δεν μπορούμε απλοϊκά, με «αδιαφανή
κριτήρια», «αυθαίρετα», να ορίσουμε τιμές, που
προκύπτουν από εξισώσεις με «μεταβλητούς όρους». Έτσι
γινόμαστε μέρος του προβλήματος, που καταλήγει σε
ανασφάλεια δικαίου, αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις,
σύγχυση, δημιουργία νέων προβλημάτων και διεύρυνση
των υπαρχόντων. Οι συνθήκες είναι ήδη εκτός ορίων για
αμφίβολους πειραματισμούς χωρίς την απαιτούμενη
προσοχή. Προσπάθεια ορισμού επιτοκίων, διαχωρισμού
«τιμών» της αγοράς από τη διαδικασία μέσω της οποίας
δημιουργούνται οι «τιμές», με σκοπό «τιμολόγησης»,
«φορολόγησης», κ.α, είναι κατασκευή, που δεν λαμβάνει
υπόψη την πραγματικότητα και μπορεί να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη νόθευση και στρέβλωση έναντι της διάθεσης
χρήματος. Πρόσφορο παράδειγμα, εκτός των άνω
στοιχείων και την έκδοση εκ διαμέτρου αντίθετων
δικαστικών αποφάσεων αποτελούν τα γεγονότα: A) η
μείωση των επιτοκίων δανεισμού συρρίκνωσε τα επιτόκια
τραπεζικών καταθέσεων, Β) οδήγησε σε παράλογο
δανεισμό κι αύξηση πλασματική της τιμής καταναλωτικών
αγαθών, Γ) Η φούσκα της «τιμής» της αξίας στην «αγορά
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ακινήτων» εκ μέρους των εμπλεκόμενων, που το
ανέχθηκαν και το προήγαγαν με ιδιοτελή κριτήρια, οδήγησε
σε «πλήρη κατάρρευση» της αξίας. Το μόνο που διατηρεί
την ονομαστική του αξία είναι το «ονομαστικό χρέος»,
βασισμένο στα κόκκινα δάνεια. Το κράτος, όμως, συνεχίζει
να λαμβάνει τον ΕΝΦΙΑ εκ μέρους των πολιτών, που
θίγονται πολλαπλά, επί «μη πραγματικών τιμών»
ακινήτων, Δ) η φούσκα των τιμών του χρηματιστηρίου,
«εξερράγη», αλλά η υψηλή εικονική τιμή των αγαθών, που
προκλήθηκε, δεν μειώθηκε κι έπεται συνέχεια, Ε) κάθε
προσπάθεια δημιουργίας «κρατικής ελληνικής τράπεζας»
ναυάγησε, ΣΤ) η Α.Τ.Ε, που είχε κρατικοποιηθεί από το
1975, που μπορούσε να διασωθεί, αλλά και δάνειζε το
ελληνικό δημόσιο (2 πρόσφατοι δανεισμοί από 2
δισεκατομμύρια ευρώ ο καθένας συνέβησαν, με την
5083/ΕΣ/4.12.02 και τον επόμενο χρόνο η 2η, αλλά και πιο
πρόσφατες μέχρι το 2010) πουλήθηκε «εν μια νυκτί» στις
27/7/12 (αφού είχε διαχωριστεί σε εκείνη με τα χρέη και
στην άλλη την καλή και δεν επέστρεψε κανείς ότι της
όφειλε), στην εντολή μεταβίβασης μετείχε η ΤτΕ, ενώ
προηγούμενα είχε προικιστεί η Α.Τ.Ε. Μετά δηλαδή την
ανακεφαλαιοποίηση, που δεν την έλαβε η Α.Τ.Ε, Ζ) με τους
Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α/20.4.11) περί ανταγωνισμού και
4079/20.9.12 (ΦΕΚ Α 180/20.9.12), καταργούνται οι διατάξεις
για τον «ελεύθερο ανταγωνισμό» μεταξύ των πιστωτικών
ιδρυμάτων κι αυτό δεν αποτελεί καλό οιωνό. Η ερμηνεία
των νόμων μπορεί να είναι υποκειμενική, η «ύπαρξή τους»,
όμως, είναι αντικειμενική. Έτσι, ως οδηγό εκτός από το
κείμενο των νόμων πρέπει να λάβουμε υπόψη την
«πραγματικότητα», «την ιστορία», «τις συνθήκες και το
σκοπό», που τους δημιούργησαν. Έλεγχος «δεικτών» και
«τιμών», με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν δεν νοείται.

Τ

α τραπεζικά επιτόκια είναι
φανερό ότι μπορούν να
ελεγχθούν μόνο πραγματικά και
πραγματιστικά, με ασφαλή κριτήρια,
«καθολική ρύθμιση» κι αντίστοιχη
βούληση. Όχι με κατασκευές.

Δεν γνωρίζουμε τι αποτελέσματα θα υπήρχαν και ως προς
ποιους. Πριν από τα επιτόκια, άλλωστε, πρέπει να ελεγχθεί
η δημιουργία των συνθηκών που τα επέβαλλαν και
προηγήθηκαν, δεν απαιτούνται κατασκευές κι εφόσον
συνέβησαν δεν ανατρέπονται με εκ των υστέρων έκδοση
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νόμων. Με την προκείμενη αγωγή εκθέτει η ενάγουσα ότι:
Με την εναγομένη Τράπεζα συνήψε, στις 30/5/2008, τη με
αριθ. 2067238532 αίτηση-σύμβαση για τη ρύθμιση
υπαρχουσών οφειλών της προς την εναγομένη,
επονομαζόμενο δάνειο «εν τάξει», συνολικού ποσού
19.000,00€. Το επιτόκιο ορίστηκε σταθερό και καθορίστηκε
σε 9,75% πλέον του 0,60% της εισφοράς του Ν. 128/75. Ότι
από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι τώρα η ίδια κατέβαλε
διάφορα χρηματικά ποσά και συνολικά κατέβαλλε το ποσό
των 12.493,67€, η εναγομένη όμως χρέωσε επιπλέον στο
λογαριασμό της αφενός «έξοδα προέγκρισης» ποσού
180,00€, που αποτελούν προμήθεια παράνομη, σύμφωνα
με το αρθ. 1 ΠΔ/ΤΕ 1969/1991 και είναι άκυρη η συμφωνία
τους περί καταβολής του ποσού. Περαιτέρω, σύμφωνα με
την αριθ. ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11/7/08) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και σε εκτέλεση της πάγιας
νομολογίας των δικαστηρίων κρίθηκε παράνομος και
καταχρηστικός ο άνω όρος κι η σχετική τραπεζική
πρακτική (ιδίως για χορήγηση καταναλωτικών δανείων και
πιστωτικών καρτών), ήτοι ο όρος που προβλέπει στις
περιπτώσεις ανάληψης μετρητών την επιβολή προμήθειας
στο
Πιστωτικό ίδρυμα.
Ομοίως
παράνομη
και
καταχρηστική είχε κριθεί κι η πρακτική της καθ ης (εννοεί
εναγομένης), σύμφωνα με το αρθ. 1969/91 ΠΔ/ΤΕ, με την
οποία απαγορεύεται η είσπραξη προμήθειας στα δάνεια,
των οποίων το επιτόκιο ορίζεται ελεύθερα από τα
πιστωτικά ιδρύματα. Ομοίως έχει κριθεί νομολογιακά, ότι
επιβαρύνσεις που εμφανίζονται στις καρτέλες κίνησης
τραπεζικών προϊόντων με διάφορες αιτιολογίες («εφάπαξ
δαπάνη εξέτασης και προέγκρισης αίτησης, έξοδα
διαχείρισης αίτησης, έξοδα διαχείρισης….), έχουν τα
χαρακτηριστικά προμήθειας. Ότι συνεπώς και η ετήσια
συνδρομή, με την οποία την επιβάρυνε, ως επιβάρυνση
καθορισμένου ύψους, ανεξάρτητη από το επιτόκιο και τα
άλλα έξοδα, που επιβάλλονται για τη χορήγηση δανείου,
έχει χαρακτηριστικά προμήθειας και ως τέτοια είναι
παράνομη. Περαιτέρω στην επίδικη σύμβαση η εναγομένη
καθόρισε μονομερώς το επιτόκιο του δανείου σε 9,75%
πλέον εισφοράς Ν. 128/75 από 0,6%. Ότι τα εξωτραπεζικά
επιτόκια παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές
συναλλαγές
δεν
παύουν
να
έχουν
γενικότερη
κοινωνικοοικονομική σημασία και να αφορούν και τις
τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ότι ο κοινωνικός και
οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη
διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή
τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών και συνεπώς η
συμφωνία (με την εναγομένη) για επιτόκια που
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υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να
απαγορεύεται από το νόμο κατ αρθ. 281 ΑΚ. Ότι εν όψει του
ότι αποτελεί γενικό όρο, που επιτρέπει στην τράπεζα να
καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο με τον οποίο θα
χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη στις περιπτώσεις
εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) είναι άκυρος ως
καταχρηστικός, λόγω της αντίθεσής του με το αρθ. 2§7 περ.
ια του Ν. 2251/1994, όταν δεν καθορίζονται κριτήρια ειδικά
κι εύλογα για τον καταναλωτή εκ των προτέρων. Ότι
περαιτέρω το εξωτραπεζικό επιτόκιο διαμορφώθηκε κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας της επίδικης σύμβασης μέχρι
τις 30/7/2013 στα εξής ποσά… (όπως αναφέρεται στο
συνημμένο στην αγωγή πίνακα). Ότι

Ε

νώ το επιτόκιο της σύμβασης είχε
συμφωνηθεί κατά το χρόνο της
σύναψης σε ποσοστό 9,75%, το
επιτόκιο της ΕΚΤ ανερχόταν το ίδιο
χρονικό διάστημα σε 4,25% κι
επομένως η εναγομένη διαμόρφωνε
το επιτόκιο της σύμβασης αυθαίρετα
στο υπέρμετρα κερδοφόρο 9,75%.....

όπου προσέθετε και την εισφορά του Ν. 128/75 κι
ανερχόταν συνολικά στο 10,35% και συνεπώς εφάρμοζε
επιτόκιο αθέμιτο και μη νόμιμο. Ενώ, το ανώτατο θεμιτό
εξωτραπεζικό επιτόκιο ανερχόταν στο 8% για το διάστημα
από 6/6/2003 μέχρι σήμερα. Επιδιώκει τέλος, με την
προκείμενη αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της
καταβάλλει αφενός το ποσό των 180,00€, που έλαβε
αδικαιολόγητα, αφετέρου το ποσό των 2.470,00€, όπως
διορθώνει αυτό κατά τη συζήτηση, που περιλήφθηκε στα
ταυτάριθμα πρακτικά και περιλαμβάνεται στις προτάσεις
της, που κατά τους ισχυρισμούς της αποτελεί το ποσό των
τόκων, που παράνομα έλαβε από εκείνη η εναγομένη, αφού
υπολογίστηκε με αθέμιτο επιτόκιο 11,10%, όπως διορθώνει
και αυτό κατά τη συζήτηση, αντί του νομίμου και ορθού.
Καθώς επίσης να λάβει και ποσό 3.000,00€ ως αποζημίωση
για την ηθική βλάβη, που υπέστη από αυτή τη
συμπεριφορά της εναγομένης, όπως παραδεκτά περιορίζει
το αρχικά αιτούμενο ποσό. Συνολικά επιδιώκει να λάβει το
ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ
(180,00€+ 2.470,00€+ 3.000,00€=5.650,00€) νομιμοτόκως
από την επίδοση της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως. Να
κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί, προσωρινά
εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή
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της δικαστικής της δαπάνης. Έτσι, έχουσα, η αγωγή, όμως,
που αρμόδια και παραδεκτά φέρεται στο δικαστήριο αυτό
(αρθ. 14, 25 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία, πρέπει να
απορριφθεί ως εν μέρει μη νόμιμη κι εν μέρει αόριστη. Ως
προς το ποσό των 180,00€ της εφάπαξ καταβολής η
ενάγουσα χρησιμοποιεί στην αγωγή «διαζευκτική
ορολογία», λόγω αναφοράς νομολογιακών θεμάτων, που
δεν αφορούν την προκείμενη σύμβαση: «προμήθεια»,
«ετήσια συνδρομή», «καταχρηστικός ΓΟΣ». Στην
πραγματικότητα η ενάγουσα, έχοντας παλαιότερες οφειλές
από λήψη καταναλωτικού δανείου, συνήψε το 2008 με την
εναγομένη νέο δάνειο, με σταθερό επιτόκιο, προς
αποπληρωμή του παλαιότερου κι η ενάγουσα έλαβε πριν
τη σύναψη της σύμβασης το ποσό που χαρακτηρίζεται
«έξοδα προέγκρισης». Η λήψη του ποσού, δεν ήταν
«παράνομη», άνευ άλλου, όπως εκλαμβάνει η ενάγουσα,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα πρόταση, ούτε
μπορεί να εκληφθεί ως ΓΟΣ της σύμβασης, που δεν
περιλαμβάνεται, και κατ αυτό είναι μη νόμιμη η αγωγή. Θα
μπορούσε να είναι καταχρηστική, λόγω μη ενημέρωσης ως
προς το τι αφορά το ποσό, αλλά η ενάγουσα δεν αναφέρει
τίποτε επί αυτού. Ως προς τον ισχυρισμό ότι η εναγομένη
έλαβε «παράνομους τόκους», διότι όρισε το επιτόκιο της
σύμβασης υψηλότερο από το ισχύον εξωτραπεζικό, ο
ισχυρισμός είναι «μη νόμιμος», όπως αναλυτικά
αναφέρθηκε στη μείζονα πρόταση, κι απορριπτέος. Δεν
θεμελιώνεται αδικοπραξία της εναγομένης εκ του ορισμού
του ύψους σταθερού επιτοκίου. Ως προς δε τη βάση της
«καταχρηστικότητας», που στηρίζεται στο Ν. 2251/1994 και
το αρθ. 2 αυτού, κι αναφέρεται επικουρικά κι
επιγραμματικά, είναι αόριστη. Θα έπρεπε να αναφέρονται
στην αγωγή οι λόγοι, που καθιστούν το επιτόκιο
καταχρηστικό, που δεν αναφέρονται, όπως και κανένας
όρος της σύμβασης. Έτσι, όμως, η αγωγή εμφανίζει και
αοριστία κατά τους όρους των αρθ. 118, 216 ΚΠολΔ, που
δεν μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων (αρθ. 111
ΚΠολΔ), με στοιχεία εκτός της αγωγής ευρισκόμενα. Πρέπει
να τονιστεί, εκ περισσού, ότι στην προκείμενη περίπτωση
δύσκολα μπορεί να εκληφθεί το ορισθέν σταθερό επιτόκιο
μόνο κι αφ εαυτού του ως καταχρηστικός ΓΟΣ. Αντίθετα η
έγγραφη σύμβαση, που δεν διαβάζεται, δηλώνει αφ εαυτού
της παρανομία, με την έννοια της «έλλειψης
πληροφόρησης», που στην περίπτωση εγγράφου, πρέπει
να προκύπτει κι εξ αυτού τούτου (εγγράφου), με την οποία
όμως δεν ασχολείται καθόλου η ενάγουσα, όπως κι άλλα
πραγματικά στοιχεία, που υπάρχουν στη σύμβαση, π.χ το
σταθερό επιτόκιο, που μεταβάλλεται πράγματι, χωρίς
αιτιολογία, από 10,35 σε 11,10% κατά το κλείσιμο του
λογαριασμού, που μεταφέρεται σε οριστική καθυστέρηση,
ενώ θα έπρεπε να αναλυθεί. Θέμα δημιουργείται και με την
εισφορά του Ν. 128/75, που αποτελεί ειδικό λογαριασμό,
που διαχειρίζεται η ΤτΕ. Με αυτά, όμως, δεν ασχολείται η
ενάγουσα. Κατ` ακολουθία πρέπει να απορριφθεί η αγωγή,
να συμψηφιστεί όμως η δικαστική δαπάνη κατ’ αρθ. 179
ΚΠολΔ, εφόσον η δυσκολία περί του νόμου και της
ερμηνείας περί «νομίμου ή παράνομου» του ύψους
επιτοκίου της σύμβασης όχι μόνο προκύπτει, αλλά
αποδεικνύεται από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων
δικαστικών αποφάσεων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Δικάζοντας με δικονομικά παρόντες τους διαδίκους.
Απορρίπτει την αγωγή Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις
3/2/2016, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην οποία δεν
παρίστανται οι διάδικοι. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ.
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του Λεωνίδα Στάμου

Maitre Ιδιωτικού Δικαίου
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Αντιπροέδρου Υπέρβασης

Σ

το Πτωχευτικό
Δικαστήριο,
προκειμένου να
αποφύγεις την εις
βάρος σου έκδοση
απόφασης για την
κήρυξή σου σε
πτώχευση, θα πρέπει
να προτείνεις λόγους
που θα γίνουν δεκτοί.

Οι λόγοι που γίνονται δεκτοί είναι
ΜΟΝΟΝ όσοι λόγοι μπορούν να
εξεταστούν στο Εφετείο και στον
Άρειο Πάγο. Στην παράγραφο 1 του
άρθρου 131 του νέου πτωχευτικού
(ν. 4738/2020), το οποίο φέρει τίτλο
ΑΝΑΚΟΠΗ, ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ
ορίζονται τα εξής: «Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα κώδικα,
οι αποφάσεις του πτωχευτικού
δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή
ερημοδικίας, έφεση και αναίρεση
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ΜΟΝΟ για τους λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1,4, 14, 16, 17 και 19 του Κ.Πολ.Δ.».
Από τις ανωτέρω αριθμήσεις του άρθρου 559ΚΠολΔ, οι ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΛΟΓΟΙ
Αναίρεσης, άρα και Έφεσης και εννοείται ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ενώπιον του Πτωχευτικού
Δικαστηρίου είναι ΜΟΝΟΝ οι εξής δύο [2]: ο 1 & ο 14 Α.-) Ο υπ' αριθμ. λόγος [1]
του 559ΚΠολΔ ορίζει τα εξής: 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού
δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των
δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο,
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας
αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς. Είναι
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΓΕΝΗΣ λόγος. Άρα προσβάλλεις το ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ μέρος της αιτήσεως
για πτώχευση. Το ΑΡΧΙΚΟ / ΒΑΣΙΚΟ ουσιαστικό μέρος της αιτήσεως είναι η
ύπαρξη ληξιπρόθεσμης απαιτήσεως. Δηλαδή, η ουσιαστικότητα της αίτησης
πτώχευσης είναι η απαίτηση. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΜΙΑ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ «ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ». ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Όποιος ΔΕΝ έχει παραλάβει καταγγελία σύμβασης και
άρα ΔΕΝ έχει καταστεί η οφειλή του «απαίτηση», πρέπει να καταθέσει Αγωγή
Χρηματικής Απαιτήσεως (ΑΠΑΙΤΗΣΗ), ώστε η τραπεζική οφειλή να καταστεί
ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ. Β.-) Ο υπ' αριθμ. λόγος [14] του 559ΚΠολΔ ορίζει τα εξής: 14) αν
το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από
δικαίωμα ή απαράδεκτο. Είναι ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ λόγος. Η ΡΗΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
απαιτεί να απειλείται ρητώς ακυρότητα σε περίπτωση παράβασης ορισμένης
διάταξης. Πρακτικά, αυτό γίνεται με τη χρήση από τον νομοθέτη της λέξης «άκυρη»
και παραγώγων της στη διάταξη ή εκφράσεων παρόμοιων και ισοδύναμων, όπως
π.χ. «απαγορεύεται», «η πράξη είναι ανίσχυρη» (αρ. 66 ΚΠολΔ), «δεν μπορεί να
γίνει» (π.χ. 925 ΚΠολΔ), «δεν ισχύει» κ.τ.λ. ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, το άρθρο 222ΚΠολΔ
(ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ) ορίζει ότι: 1. Όταν επέλθει η εκκρεμοδικία και όσο αυτή διαρκεί,
δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη
διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εμφανίζονται με την ίδια
ιδιότητα. 2. Αν κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας ασκηθεί άλλη αγωγή, ανταγωγή
ή κύρια παρέμβαση ή προταθεί ένσταση συμψηφισμού για την ίδια επίδικη
διαφορά, αναστέλλεται και αυτεπαγγέλτως η εκδίκασή της εωσότου περατωθεί η
πρώτη δίκη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Όποιος έχει παραλάβει καταγγελία
σύμβασης, αλλά όχι διαταγή προς πληρωμή ή/και αγωγή, πρέπει να καταθέσει
Αγωγή Ουσίας ΠΡΟΤΟΥ κατατεθεί Αίτηση για Πτώχευση.
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Σελίδα 31

BANKSTERS
του Πάνου Λελιάτσου
Οικονομολόγου, Δικαστικού
Πραγματογνώμονα,
Μέλους Επιστημονικής
Ομάδας Υπέρβασης

Μέσω
της
σελίδας
των
Ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών
ανακαλύψαμε πως

Μ

έσα στους
100.000
και πλέον
πλειστηριασμών είναι
και αυτός του πρώην
ισχυρού άντρα της
ΕΠΟ του Ποδοσφαίρου
και της γνωστής
«παράγκας» όπως
κάποτε αποκαλούνταν
του κυρίου Βίκτωρα
Μητρόπουλου.

Πρόκειται για ένα ακίνητο στην περιοχή του Χαϊδαρίου όπου επισπεύδων είναι η
Cepal ως διαχειρίστρια εταιρεία από δάνειο που προήλθε από την ALPHA BANK.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 194/18-04-2019 Πιστοποιητικό Βαρών του
Υποθηκοφυλακείου Χαϊδαρίου, επί του άνω περιγραφέντος και αναγκαστικά
κατασχεθέντός ακινήτου, υπάρχουν τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση, για €
#180.000,00#, ΚΑΤΑ των καθ’ ων η εκτέλεση και ΥΠΕΡ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,
εγγραφείσα στις 07/04/2004, 2) Αναγκαστική Κατάσχεση, επί της επικαρπίας του
ως άνω ακινήτου, για € #188.783,80#, ΚΑΤΑ του Βίκτωρα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του
Διονυσίου και ΥΠΕΡ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΤΑΜ (Α’ ΙΚΑ
Αθηνών), εγγραφείσα στις 24-04-2013, 3) Αναγκαστική Κατάσχεση επί της
επικαρπίας του (Δ2) διαμερίσματος ΚΑΤΑ του ιδίου αμέσως ως άνω για €
#867.061,47#, ΥΠΕΡ του Ελληνικού Δημοσίου (Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών). H
αποκαθήλωση του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και των κάποτε ισχυρών
αντρών συνεχίζεται...
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Σ

το σφυρί ακίνητα ιδιοκτητών της
γνωστής και επώνυμης αλυσίδας
των αδελφών Glou!!!

Αφού χτυπήσανε τους μικρούς, ήρθε η ώρα να αρπάξουν
και τις περιουσίες των μεγάλων. Τέλος,

Η

αποκαθήλωση του
επιχειρηματικού κόσμου
συνεχίζεται με τον
πλειστηριασμό ακινήτου ιδιοκτησίας
γνωστού χρηματιστή και από
τους παλιότερους στον κλάδο…

Σελίδα 32
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Σελίδα 33

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Μ

έχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2021
έχουν προθεσμία
οι επιχειρήσεις που
έχουν ήδη λάβει
έγκριση της επιδότησης
στο πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ 2» να έρθουν
σε συνεννόηση με
την τράπεζα ή τον
διαχειριστή δανείου,
ώστε να ρυθμίσουν
τα δάνεια τους και στη
συνέχεια να λάβουν
την κρατική επιδότηση
για συνολικά 8 μήνες.
Όπως επισημαίνει το newmoney.gr
στο εξής η οφειλή θα θεωρείται
ληξιπροθέσμη (με ό,τι συνέπειες
συνεπάγεται αυτό για τον οφειλέτη
στο
πλαίσιο
τήρησης
των
υποχρεώσεών του) όταν ανέλθει στο
ύψος
δύο
καθυστερούμενων
μηνιαίων
δόσεων.
Παράλληλα,
παράταση για 3 μήνες παίρνει και η
κρατική
επιδότηση
του
προγράμματος
κρατικής

επιδότησης
δόσεων
δανείων
«ΓΕΦΥΡΑ 1», το οποίο παρέχει
στήριξη σε δανειολήπτες που
πλήττονται από τις οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού και έχουν δάνεια με
υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Οι
δικαιούχοι
δεν
χρειάζεται
να
προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς
η
διαδικασία
είναι
πλήρως
αυτοματοποιημένη.

Για αυτούς που έχει ολοκληρωθεί η 9
μηνών επιδότηση, θα καταβάλουν το
μέρος της δόσης που τους αναλογεί
για ακόμα 3 μήνες, με έναρξη το μήνα
Οκτώβριο και τους επόμενους 2
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για
τους υπόλοιπους δικαιούχους που
δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη
επιδότηση, θα συνεχίσουν να
καταβάλουν το μέρος της δόσης που
τους αναλογεί για ακόμα 3 μήνες
μετά το πέρας του 9μηνου. Για τους
3 αυτούς μήνες: η συνεισφορά του
Δημοσίου για την υποστήριξη
πληγέντων που έχουν ενήμερα
δάνεια ανέρχεται στο 40% της
μηνιαίας δόσης. Για όσους έχουν
ρυθμίσει
δάνεια
που
είχαν
καθυστέρηση μικρότερη των 90
ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται
στο 35% της μηνιαίας δόσης. Για τα
δάνεια που είχαν καθυστέρηση
μεγαλύτερη των 90 ημερών και
έχουν πλέον ρυθμιστεί, η επιδότηση
ανέρχεται στο 20% της μηνιαίας
δόσης. Μέσω του προγράμματος
«ΓΕΦΥΡΑ Ι» μέχρι στιγμής έχουν
δοθεί επιδοτήσεις ύψους 200 εκατ.
ευρώ
περίπου
σε
76.000
δικαιούχους – φυσικά πρόσωπα.
Αντίστοιχα,
μέσω
του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙI» έχουν
διατεθεί
–
μέχρι
σήμερα
–

επιδοτήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ
σε περισσότερες
από 10.300
επιχειρήσεις, μικρού και μεσαίου
μεγέθους. Η κρατική επιδότηση από
το πρόγραμμα καλύπτει τόσο το
κεφάλαιο όσο και τους τόκους του
δανείου.
Αφορά
στήριξη
σε
δανειολήπτες που πλήττονται από
τις οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού και έχουν
δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία.
Η
τρίμηνη
παράταση
της
επιδότησης,
αφορά
στους
υφιστάμενους δικαιούχους οι οποίοι
είτε λαμβάνουν είτε ήδη έλαβαν την
επιδότηση για 9 μήνες και έτσι θα
λάβουν
οικονομική
στήριξη
συνολικά για 12 μήνες.

Τ

ελικά οι μοναδικοί
κερδισμένοι από
το πρόγραμμα
«Γέφυρα 1&2» είναι οι
τράπεζες και τα funds
που θα ενθυλακώσουν
τις δόσεις με την
επιδότηση του
δημοσίου, αφού
παραγματική λύση
στο πρόβλημα των
δανειοληπτών δεν
δίνεται για μια ακόμη
φορά...
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Από την μύγα… ξύγκι έχουν συνηθίσει να βγάζουν οι
Τράπεζες και αυτήν την συνήθεια δεν την αλλάζουν. Έτσι
οι ληστρικές προμήθειες ε΄ναντι των καταναλωτων
εξαπλώνονται σε όλο το φάσμα των συναλλαγών. Έτσι,
είτε προσπαθήσεις να μεταφέρεις χρήματα από μια
Τράπεζα στην άλλη ή – ακόμα χειρότερα- βγάλεις λεφτά
από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας το «ευαγές ίδρυμα» θα βάλει
βαθειά το χέρι στην τσέπη σου για να πάρει την
προβλεπόμενη προμήθεια.

Σελίδα 34

Ιδού και το αδιάσειστο ντοκουμέντο:

Τ

ο εξοργιστικό είναι πως
οι Τράπεζες λαμβάνουν ληστρική
προμήθεια 5 ευρώ ακόμη
και για μια απλή ανταλλαγή
χαρτονομισμάτων σε κέρματα!!!

αφήσει το αποτύπωμα σε όλους. Όπως αναφέρθηκε στη
συζήτηση στη Βουλή, με θέμα την παροχή ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία, η οικονομική κρίση έπληξε τα
εισοδήματα και την απασχόληση, με αποτέλεσμα να
εκτιναχθούν τα κόκκινα δάνεια σχεδόν στο μισό της
συνολικής χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ακαδημαϊκός Βασίλης

Ε

ρωτήματα προκαλεί η πρόσφατη
αποκάλυψη που έγινε στην
Βουλή αναφορικά με τις
διαγραφές δανείων από τις Τράπεζες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λεωνίδα Στεργίου για το
capital.gr η δεκαετής κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα ως
δημοσιονομική κρίση, επηρεάζοντας στη συνέχεια της
τράπεζες αφού επλήγη η πραγματική οικονομία, έχει
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Σελίδα 35

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες προχώρησαν σε τεράστιες
διαγραφές και ρυθμίσεις δανείων που χτύπησαν τα
κεφάλαια και την κερδοφορία τους. Ενδεικτικά,

Σ

ύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, αναφέρονται τα εξής:
Συνολικές διαγραφές δανείων 41,3
δισ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια.

Ράπανος, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλάζει πλέον
σελίδα, καθώς απαλλάσσεται από τα βάρη του
παρελθόντος. Πράγματι, ο δείκτης κόκκινων δανείων από
άνω του 40% έχει μειωθεί στο 20% και μέσα στο 2022 θα έχει
συρρικνωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό και κάτω του 5%
όπως ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τραπεζικά στελέχη
συμφωνούν ότι η σημερινή πελατεία είναι πολύ πιο
συντηρητική από ό,τι 10 χρόνια πριν. Όλα αυτά έγιναν
ύστερα από τεράστιες ζημίες στην πραγματική οικονομία
και τις τράπεζες. Με το βάρος να πέφτει κυρίως στη μεσαία
τάξη και τον ιδιωτικό τομέα.

Γ

ια να γυρίσει αυτή η σελίδα, οι
ελληνικές τράπεζες προχώρησαν
σε τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
65 δισ. ευρώ, ενώ υπήρξαν και τρεις
πυλώνες κρατικών εγγυήσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας, όπως υπενθύμισε ο υπ.
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, από 15 δισ.
εκτινάχθηκε στα 85 δισ. ευρώ, κατά τις διαπραγματεύσεις
του πρώτου διαστήματος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το
2015, που προκάλεσαν και την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.

Από τις διαγραφές αυτές, τα 16,9 δισ. ευρώ αφορούσαν σε
δάνεια προς νοικοκυριά και 20,2 δισ. ευρώ προς
επιχειρήσεις. Διαγράφηκαν οφειλές από στεγαστικά δάνεια
ύψους 4,5 δισ. ευρώ, από καταναλωτικά ύψους 11,6 δισ.
ευρώ και από δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Την
τελευταία 2ετία (από αρχές 2020 μέχρι σήμερα) έχουν
ρυθμιστεί περισσότερα από 540.000 δάνεια και εκκρεμεί η
ρύθμιση επιπλέον 37.000 μέσω των νέων διαδικασιών του
νέου πτωχευτικού κώδικα. Σήμερα, το 40% των κόκκινων
δανείων και το 9% των εξυπηρετούμενων δανείων
βρίσκονται υπό κάποιο είδος ρύθμισης. Επισημαίνεται ότι
υψηλό ποσοστό των δανείων που εμφάνισαν καθυστέρηση
στο παρελθόν και τέθηκαν σε καθεστώς ρύθμισης
εμφάνισαν και πάλι καθυστέρηση και μάλιστα σε αρκετές
περιπτώσεις η εξέλιξη αυτή παρατηρήθηκε σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή της
ρύθμισης, όπως ανέφερε στη Βουλή ο επικεφαλής
οικονομολόγους της ΤτΕ κ. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος.
Την τελευταία διετία διαγράφηκαν συνολικά οφειλές από
δάνεια ύψους 10,3 δισ. ευρώ. Τα 4,7 δισ. ευρώ των οφειλών
αφορούσε επιχειρηματικά δάνεια και τα 4,6 δισ. ευρώ σε
δάνεια προς
νοικοκυριά (στεγαστικά: 2,4 δισ.,
καταναλωτικά: 1,8 δισ., επαγγελματικά 1 δισ. Από τα τέλη
του 2019 μέχρι σήμερα έχουν τιτλοποιηθεί κόκκινα δάνεια
περίπου 50 δισ. ευρώ, τα οποία μέχρι τέλος του 2022 θα
φτάσουν τα 64 δισ. ευρώ, μόνο μέσω του σχήματος
Ηρακλή. Επιπλέον, δάνεια, περίπου 8 δισ. συνολικά, θα
έχουν πουληθεί απ’ ευθείας από τις τράπεζες.

Προσοχή: Οι πρόσθετες πράξεις καίνε τους Δανειολήπτες!!!

Χ

ρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
από τους δανειολήπτες, καθώς
μια πρόσθετη πράξη δανειακής
σύμβασης μπορεί να αναβιώσει
την βασική οφειλή.

Όπως μεταδίδει το lawspot.gr δεκτή έγινε από το
Ειρηνοδικείο Πατρών αγωγή τράπεζας, σύμφωνα με την
οποία ο εναγόμενος προέβη σε ρύθμιση των οφειλών του
σε αυτή δυνάμει συναφθείσας μεταξύ τους σύμβασης πρόσθετης πράξης ρύθμισης οφειλών, οι οποίες
προέρχονταν από προγενέστερες δανειακές συμβάσεις.
Ωστόσο, ο εναγόμενος, φερόμενος αντισυμβατικά, δεν
κατέβαλε, όπως είχε συμφωνηθεί, το οφειλόμενο ποσό
κατά το χρόνο λήξης της δανειακής σύμβασης, την οποία
ουσιαστικά αποτέλεσε η πράξη ρύθμισης οφειλών

(ΕιρΠατρών 138/2021). Ειδικότερα, κατά τους γενόμενους
δεκτούς ισχυρισμούς της τράπεζας,
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οφειλόμενο ποσό ρυθμίστηκε και αποτέλεσε πλέον ένα νέο
δάνειο προς τον εναγόμενο και, επομένως, οι εν λόγω
αξιώσεις δεν έχουν υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή.
Τέλος, απορριπτέος ως μη νόμιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός
του
εναγομένου
περί
καταχρηστικής
άσκησης
δικαιώματος, με την αιτιολογία πως αφενός ως
μικροϊδιοκτήτης
γης
αδυνατεί
να
εξυπηρετήσει
οποιαδήποτε άλλη ανάγκη πέραν της διατροφής του ίδιου
και της οικογένειας του και αφετέρου η ένδικη απαίτηση
είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις υποχρεώσεις που άφησαν
στην ενάγουσα άλλοι που δανείστηκαν τεράστια ποσά. Το
δικαστήριο έκρινε πως ο εν λόγω ισχυρισμός δεν συνιστά
ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατ’ άρθρο
281 του ΑΚ, διότι τα ανωτέρα πραγματικά περιστατικά,
υποτιθέμενα αληθινά, δεν συνιστούν προφανή υπέρβαση
των ορίων της καλής πίστης, όπως προϋποθέτει η
ανωτέρω διάταξη.

Μ

ε την εν λόγω σύμβαση πρόσθετη πράξης ρύθμισης
οφειλών, ο εναγόμενος
αναγνώρισε ότι οφείλει στην
ενάγουσα το συνολικό ποσό
των 12.305,41 ευρώ.
Συμφωνήθηκε δε ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων ότι,
βάσει της πράξης αυτής, το οφειλόμενο ποσό ρυθμίστηκε
και αποτέλεσε πλέον ένα νέο δάνειο προς τον εναγόμενο
ποσού
12.305,41
ευρώ,
διεπόμενο
από
τους
αναφερόμενους στην πράξη όρους, στο πλαίσιο της
οποίας ανοίχθηκε και τηρήθηκε ο αναφερόμενος στην
αγωγή λογαριασμός. Ο εναγόμενος, ενάντια στα
συμφωνηθέντα, δεν κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό κατά τη
λήξη της σύμβασης. Εν συνεχεία, η τράπεζα προέβη σε
οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού και κοινοποίησε
εξώδικο στον εναγόμενο με το οποίο δήλωσε ότι
καταγγέλλει, ως εκ περισσού, την ως άνω ήδη λήξασα
σύμβαση και κάλεσε τον εναγόμενο να της καταβάλλει το
οφειλόμενο από εκείνον ποσό. Ο ισχυρισμός του
εναγομένου περί παραγραφής της επίδικης αξίωσης, με
την αιτιολογία πως η συνολική απαίτηση προκύπτει από
τις προγενέστερες δανειακές συμβάσεις (ετών 1998 και
1999) και, συνεπώς, έχει παρέλθει η εικοσαετία,
απορρίφθηκε από το δικαστήριο ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Και τούτο, διότι, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, ρητά
συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι με βάσει την
πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, το εν λόγω

Εξάλλου, ο εναγόμενος παραβίασε τους όρους της πράξης
και δεν κατέβαλε, όπως είχε συμφωνηθεί το οφειλόμενο
ποσό κατά τη λήξη της σύμβασης, ήτοι την 31-12-2017. Η
ενάγουσα προέβη σε οριστικό κλείσιμο του υπ' αριθ. .
λογαριασμού και με το από 23-03-2020 εξώδικο της που
κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο την 16η-07-2020, δήλωσε
ότι καταγγέλλει, ως εκ περισσού, την ως άνω ήδη λήξασα
σύμβαση και κάλεσε τον εναγόμενο να της καταβάλλει το
οφειλόμενο από εκείνον ποσό. Από τα από 01-10-2020
αποσπάσματα αναλυτικής κίνησης του προαναφερόμενου
λογαριασμού, που τηρήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω
σύμβασης αποδεικνύεται κατά τρόπο ορισμένο ότι η
ενάγουσα διατηρεί απαίτηση κατά του εναγόμενου, η οποία
κατά το χρόνο της καταγγελίας της ως άνω σύμβασης
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 12.808,75 ευρώ. Ο
εναγόμενος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η συνολική
απαίτηση έχει υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή, διότι
αυτή (η απαίτηση) προκύπτει από δανειακές συμβάσεις
των ετών 1998 και 1999. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος
στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 24 9 ΑΚ, πλην όμως
κρίνεται απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος καθόσον, όπως
ανωτέρω αναφέρθηκε, ρητά συμφωνήθηκε μεταξύ των
συμβαλλομένων ότι με βάσει την ανωτέρω από 12-09-2003
πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, το εν λόγω ποσό των
12.305, 41 ευρώ ρυθμίστηκε και αποτέλεσε πλέον ένα νέο
δάνειο προς τον εναγόμενο και επομένως οι εν λόγω
αξιώσεις δεν έχουν υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή.
Ακολούθως, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα ασκεί
καταχρηστικά το δικαίωμα προς διεκδίκηση του
αιτούμενου χρηματικού ποσού, διότι αφενός μεν ως
μικροϊδιοκτήτης
γης
αδυνατεί
να
εξυπηρετήσει
οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή οφειλή πέραν της διατροφής
του ίδιου και της οικογένειας του αφετέρου δε η ένδικη
απαίτηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις υποχρεώσεις
που άφησαν στην Αγροτική Τράπεζα άλλοι που
δανείστηκαν τεράστια ποσά. Ο παραπάνω παραδεκτά
προβαλλόμενος με τις προτάσεις ισχυρισμός είναι μη
νόμιμος και δεν συνιστά την ένσταση καταχρηστικής
άσκησης δικαιώματος του ΑΚ 281, διότι τα ανωτέρα
πραγματικά περιστατικά, υποτιθέμενα αληθινά, δεν
συνιστούν προφανή υπέρβαση των ορίων της καλής
πίστης, όπως προϋποθέτει η ανωτέρω διάταξη, και ως εκ
τούτου πρέπει να απορριφθεί.
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Σε πλειστηριασμό βγαίνει τις επόμενες ημέρες το ιστορικό
κτίριο Μινιόν που ανήκει στην Folli Follie και αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που δεν έχει δεσμευτεί.
Την είδηση αποκάλυψε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος
διευθύνων σύμβουλος της Dimand μιλώντας κατά την
διάρκεια του 22ου Συνεδρίου της Prodexpo.

Τ

ο ελάχιστο τίμημα εκκίνησης
πλειστηριασμού του ακινήτου
σύμφωνα με πληροφορίες
είναι στα 25 εκατ. ευρώ.
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έπειτα ανακοινώθηκαν πολλές φορές διάφορα σχέδια
αξιοποίησης του τα οποία όμως δεν προχώρησαν.
Ειδικότερα πριν από χρόνια υπήρξε συμφωνία, η οποία
τελικώς ναυάγησε, ανάμεσα στο Δημόσιο και την Folli
Follie για την μετεγκατάσταση των διευθύνσεων και
υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια
οι φήμες ήθελαν την διοίκηση της Folli Follie να εξετάζει την
επαναλειτουργία του Μινιόν ως πολυκατάστημα, ωστόσο,
όπως υποστήριζαν οι ιδιοκτήτες του, οι συνθήκες που
επικρατούσαν στην ελληνική οικονομία, δεν αφήνουν
περιθώρια για νέες -τέτοιου τύπου- επενδύσεις.

Το Μινιόν που κάποτε ήταν η καρδιά του ελληνικού
λιανεμπορίου, στην περιοχή της Ομόνοιας, στέγασε για
περισσότερα από 50 χρόνια ένα πολυκατάστημα στο
οποίο κάθε χρονιά συνέρρεε πλήθος κόσμου και το οποίο
στα χρόνια της ακμής του απασχολούσε 1.000
υπαλλήλους.Το κτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς το 1980
όταν μετά από εμπρησμό άρπαξε φωτιά, αλλά
«αναστήθηκε» σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την
πυρκαγιά χορηγήθηκαν δάνεια και το κατάστημα
επαναλειτούργησε, αλλά τελικά το 1983 κρατικοποιήθηκε,
καθώς η επιχείρηση δεν μπόρεσε ξανά να παρουσιάσει
κέρδη. Το 1998 χρεωκόπησε και το κτήριο αγοράστηκε από
την οικογένεια Φάις (Elmec Sports), η οποία φιλοδοξούσε
να επαναλειτουργήσει το κατάστημα μετά από ανακαίνιση.
Η Elmec Sports εξαγοράστηκε από την Folli Follie και το
Μινιόν πέρασε στα χέρια της δεύτερης. Από το 1998 και

Ο

ι πιστώτριες τράπεζες αποκτούν
το 50% της εταιρείας με
μετοχοποίηση δανείων, ενώ
παράλληλα θα γίνει «κούρεμα»
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
της τάξεως του 60%-65%.

Μετά από 4 χρόνια άκαρπων προσπαθειών για την
αναστήλωση του ομίλου Notos Com και της αλυσίδας
πολυκαταστημάτων Notos Galleries, ένα νέο σχέδιο
διάσωσης-εξυγίανσης μπαίνει σε εφαρμογή. Σύμφωνα με
το radar.gr το σχέδιο περιλαμβάνει αναδιάρθρωση
δανεισμού με γενναίο «κούρεμα» υποχρεώσεων, νέα
χρηματοδότηση και αλλαγή του ιδιοκτησιακού σχήματος.

Το 25% των μετοχών περιέρχεται στην Optima Bank που
αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο εξυγίανσης, ενώ η
συμμετοχή
των
τωρινών
ιδιοκτητών
(οικογένεια
Παπαέλληνα) περιορίζεται σε 25%. Αυτό το ποσοστό
ενδέχεται μάλιστα να μειωθεί περαιτέρω, αν υλοποιηθεί η
κατ’ αρχήν συμφωνία για είσοδο του Σάμι Φάις στην
εταιρεία ως στρατηγικού επενδυτή. Η Optima Βank που
συντονίζει τις κινήσεις, έχει συμφωνήσει με το fund M&G να
χορηγήσει στην Notos Com χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα από την πλευρά της θα συμμετάσχει στην
αναχρηματοδότηση, χορηγώντας κεφάλαιο κίνησης της
τάξεως των 10 εκατ. ευρώ. Με τη δραστική μείωση των
υποχρεώσεων, η εταιρεία θα μπορέσει να μπει σε τροχιά
ανάκαμψης, διατηρώντας εν λειτουργία τα εναπομείναντα
καταστήματα και αυξάνοντας τις πωλήσεις της.
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Η

Γιάννα
Αγγελοπούλου
αγόρασε το 700 τ.μ.
διαμέρισμα του Μιχάλη
Γουλανδρή επί της
οδού Β. Γεωργίου.

Κρατήστε την τιμή ανά τετραγωνικό,
17.142 ευρώ, γιατί θα μας χρειαστεί.
Και αυτό γιατί είχαμε μια ακόμη
συναλλαγή στη Βασιλέως Γεωργίου
και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα
πάλι 700 τ.μ. του δευτέρου ορόφου
(επίσης της οικογένειας Γουλανδρή)
το οποίο αγόρασε εφοπλιστής, του
οποίου η στήλη αγνοεί την
ταυτότητα, αλλά με τιμή 25.000 τ.μ.
Συνεπώς η Γιάννα μάλλον ψώνισε
φθηνά, οπότε εκτός από τα 200
χρόνια της επανάστασης έχει και
άλλους λόγους να θυμάται με
ευχαρίστηση τη φετινή χρονιά…

Το ποιοι επωφελούνται από την εξευτελιστική διαδικασία των πλειστηριασμών
αποκαλύπτεται καθημερινά. Όπως αποκαλύπτει η στήλη dark room του
newmoney.gr έτερη μεγάλη συναλλαγή στο real estate προήλθε από
πλειστηριασμό τράπεζας, ο οποίος κατακυρώθηκε για το ποσό των 12 εκατ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο ο πρώην ιδιοκτήτης όσο και η πλειοδότης είναι
πρόσωπα γνωστά στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα,

To 1voice.gr υπολόγισε τις απώλειες του ΤΜΕΔΕ στην
«μαύρη τρύπα» της Attica Bank: Ξεκινώ από τους ψυχρούς
αριθμούς. Στο 68,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Attica Bank,
κατόπιν της εισαγωγής των 16.541.878 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, που εκδόθηκαν κατά
μετατροπή παραστατικών τίτλων. Στο 14,7%, από 46,3%
προηγουμένως, κατήλθε το ποσοστό επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ταμείο Μηχανικών
Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στην τράπεζα.
Αντίστοιχα, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχει ο e-ΕΦΚΑ στην Attica υποχώρησε στο
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Εκείνο που περιμένω από τον πρόεδρο της Τράπεζας και
επί σειρά ετών πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ είναι, να κάνει κάποια

Σελίδα 39

στιγμή τον απολογισμό και να τον ανακοινώσει στους
συναδέλφους του μηχανικούς: Πόσα κεφάλαια απώλεσε το
Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας στην Attica Bank;

την συγχώνευση των δύο πιστωτικών
ιδρυμάτων.

Η

Παγκρήτια Τράπεζα και η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
προχώρησαν στην υπογραφή
Memorandum of Understanding (ΜΟU)
μετά από απόφαση των Διοικητικών
Συμβουλίων των δύο Τραπεζών για

Σύμφωνα με το neadrasis.gr η συγχώνευση θα
πραγματοποιηθεί με βάση την Καθαρή Θέση της κάθε
Τράπεζας αφού πρώτα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος
οικονομικός και νομικός έλεγχος και εγκριθούν οι
διαδικασίες από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών
και τις Εποπτικές Αρχές. Πριν την τυπική ολοκλήρωση της
συγχώνευσης θα λάβει χώρα αύξηση κεφαλαίου. Στην μετά
COVID-19 εποχή οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη φάση της ανόρθωσης
της οικονομίας και της επίτευξης σταθερών αναπτυξιακών
ρυθμών, λειτουργώντας ως αρωγοί των επιχειρήσεων και
της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στην αξιοποίηση των
κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και στην μετάβαση
σε μία νέα πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Με αυτό το
δεδομένο, η παρούσα χρονική στιγμή κρίθηκε ως η πλέον
κατάλληλη για την συνένvωση των δυνάμεων των δύο
τραπεζών της Κρήτης και τη δημιουργία μιας μεγάλης
ελληνικής Τράπεζας, η οποία πρόκειται να συνεισφέρει
σημαντικά στην ευημερία και στην ανάπτυξη της Κρητικής
κοινωνίας και οικονομίας, ενώ παράλληλα θα διαθέτει την
δυνατότητα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε
εθνικό επίπεδο. Με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος το συντομότερο δυνατόν, οι εργασίες
προχωρούν απρόσκοπτα σε πνεύμα εξαιρετικής
συνεργασίας.

από τούτη εδώ τη στήλη η πρόθεση του Διευθύνοντος της
τράπεζας κ. Μυλωνά του Παύλου να οδηγήσει σε
outsourcing το νομικό κομμάτι της τράπεζας γιατί άλλωστε
η Εθνική διαχειρίζεται μικρές υποθέσεις και θα ´ρθει πιο
συμφερτικά η εξωτερική διάθεσή τους προς τους
απανταχού μεγαλοδικηγόρους της Αθήνας. Έτσι λοιπόν ο
Paul Μυλωνάς φόρεσε τις μπότες του και ξεκίνησε την
κάθαρση, pardon τον μετασχηματισμό της τράπεζας ήθελα
να πω, από τη Νομική Υπηρεσία- κάποιοι θα
διαφωνήσουν- ας πούμε λοιπόν και από τη Νομική
Υπηρεσία της ΕΤΕ. Τι επινόησαν οι μετασχηματιστές μαζί
και ο αρχηγός τους;

Τ
Ιδιαίτερα αποκαλυπτική και δηκτική είναι η στήλη
backstory του insider.gr για τους νομικούς της Εθνικής
Τράπεζας: Σαν τους κουλουρτζήδες με τον ταβλά στο
κεφάλι τους κινούνται οι νομικοί της Εθνικής Τράπεζας.
Αυτοί και ο υπολογιστής τους υπό μάλης! Κατά τη
δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου είχε επισημανθεί

ο δόγμα του clean desk. Αμα το
γραφείο είναι καθαρό, οι νομικοί
δουλεύουν με το λαπτοπάκι τους
από το σπίτι ή απ' αλλού και πάντως
όχι από την τράπεζα.

Κουβαλούν τις υποθέσεις τους στo μικρό computer και όσο
απομακρύνονται από το χώρο της δουλειάς τόσο πιο
εύκολα η δουλειά μετατοπίζεται στα συφερτικά νομικά
γραφεία πέριξ του κέντρου. Σιγά σιγά και μιας και οι χώροι
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υπέστησαν zip με μεθοδικότητα θα φύγουν και τα γραφεία
μέχρι να φύγουν και οι άνθρωποι, μιας και όλα μπορούν να
καταγραφούν ως αναλώσιμα στο πλαίσιο μιας λογιστικής
που διέπεται από εφαρμοσμένα μαθηματικά. Ωστόσο θα
ρθει κάποια στιγμή ο λογαρισμός όχι για το πόσο μπορεί η
τράπεζα να μικρύνει - αυτό το έχουμε αντιληφθεί- αλλά για
το πόσο είναι δυνατόν να μεγαλώσει. Μιας και τώρα

Σελίδα 40

υπάρχουν αποθέματα που παράγουν ακόμη πλούτο.
Σύντομα και με δεδομένο πόσο μπροστά τρέχουν τα
γειτονικά πιστωτικά ιδρύματα, η κάμερα και η ιστορία θα
αγνοήσει τον τελευταίο της κούρσας και δεν θα δείξει τον
τερματισμό του. Α, για το επόμενο project clean desk ποιοι
άλλοι ακολουθούν δηλαδή, θα σας πω άλλη μέρα.

Π

ρόκειται για το μεγαλύτερο σε
μέγεθος χαρτοφυλάκιο που έχει
βγει προς πώληση στην Ελλάδα
και θα μειώσει κατά σχεδόν 60%
τα περιουσιακά στοιχεία που
διαχειρίζεται η PQH για λογαριασμό
των 18 πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με προβλεπόμενες εξαρχής διευκολύνσεις στην καταβολή
του τιμήματος θα βγει προς πώληση το μεγαλύτερο
χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων από 18
πιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση, τις απαιτήσεις των
οποίων διαχειρίζεται η PQH. Όπως αναφέρει ο Χρήστος
Κίτσιος στο euro2day.gr με το project «Αριάδνη», όπως
κωδικά ονομάζεται το εγχείρημα πώλησης, επιδιώκεται να
μεταβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από τις
υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες/εταιρείες leasing, εξέλιξη
που αποτελεί τον… μίτο, για να ολοκληρωθεί σε εύθετο
χρόνο η λειτουργία τους. Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου
απαρτίζεται από δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 5,2 δισ.
ευρώ. Εξαιρέθηκαν όσες απαιτήσεις απορρέουν από
δάνεια αγροτών, όσες αντιμετωπίζουν σοβαρές νομικές
εμπλοκές (σ.σ. κυρίως ποινικές διώξεις) καθώς και όσα
δάνεια φέρουν εγγύηση Δημοσίου, η οποία πρέπει να
καταβληθεί.

Παρά το γεγονός ότι η περίμετρος του χαρτοφυλακίου
μειώθηκε σημαντικά, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό
(σ.σ. προ Covid εξεταζόταν να πωληθούν δάνεια μικτής
λογιστικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ), το μέγεθος του
χαρτοφυλακίου και η έλλειψη χρηματοδοτικού σχήματος
οδήγησε την PQH, σε συνεργασία με τον σύμβουλο
(Morgan Stanley) και την Τράπεζα της Ελλάδος, στην
απόφαση να δοθούν διευκολύνσεις στην καταβολή
τιμήματος. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα τμηματικής
καταβολής, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο προτιμητέος
επενδυτής θα διαθέτει εγγύηση από αξιόπιστο τραπεζικό
φορέα. Αν το σενάριο προχωρήσει, τότε κατά την
υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας θα καταβληθεί μια
μικρή προκαταβολή (π.χ. το 5% του τιμήματος) και με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, ένα επιπρόσθετο (10% με
15%). Το υπόλοιπο θα καταβληθεί με δόσεις σε βάθος
διετίας-τριετίας. Η πρακτική της τμηματικής καταβολής
υιοθετήθηκε το 2020, κατά τους πρώτους μήνες μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19, από εγχώριες
τράπεζες, προκειμένου να κλείσουν διαγωνισμοί πώλησης
χαρτοφυλακίων που ήταν σε εξέλιξη.
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Για όσους έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το τίμημα
τοις μετρητοίς, θα προβλέπεται έκπτωση. Με δεδομένο,
όμως, ότι το ύψος του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 750
εκατ. ευρώ και ενδέχεται να φθάσει ως το 1,05 δισ. ευρώ, η
τμηματική
καταβολή
διασφαλίζει
τη
συμμετοχή
περισσότερων ενδιαφερόμενων, αυτόνομα είτε μέσω
κοινοπρακτικών σχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα θα
πρέπει να κινείται εντός του εύρους της δίκαιης και εύλογης
αποτίμησης, που έχει βγάλει η EY και -θα- εγκρίνει η
Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων (ΕΠ.ΕΙΔ.ΕΚΚΑ) της ΤτΕ.
Το ενδιαφέρον των private equity funds και των mega
servicers για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου είναι

Αμετάβλητα παρέμειναν σε γενικές γραμμές τα κριτήρια για
την έγκριση επιχειρηματικών δανείων και καταναλωτικών
δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης στο τρίτο
τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ενώ έγιναν αυστηρότερα για τη
χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Γ

ια το τέταρτο τρίμηνο του 2021
οι τράπεζες αναμένουν ότι τα
πιστωτικά κριτήρια θα γίνουν
αυστηρότερα για τα επιχειρηματικά
και στεγαστικά δάνεια

και θα χαλαρώσουν λίγο για την καταναλωτική πίστη. Η
ζήτηση δανείων ή χρήσης πιστωτικών γραμμών από τις
επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρά στο τρίτο τρίμηνο καθώς οι
χρηματοδοτικές ανάγκες τους για πάγιες επενδύσεις
συνέβαλαν θετικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.
Παράλληλα, η ζήτηση στηρίχθηκε από τις χρηματοδοτικές
ανάγκες των εταιρειών για αποθέματα και κεφάλαια
κίνησης,
συγχωνεύσεις
και
εξαγορές,
για
αναχρηματοδοτήσεις και αναδιαρθρώσεις καθώς και από
το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων. Από την άλλη
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«ζωηρό», λόγω του μεγέθους των απαιτήσεων και της
δυνατότητας που παρέχει για απόκτηση κρίσιμης μάζας.

Ο

ι τρεις mega servicers (doValue,
Intrum, Cepal) είναι βέβαιο ότι θα
ενδιαφερθούν σε συνεργασία
με τους μετόχους τους

(doValue-Fortress-Bain, Cepal-DK) ή με τρίτους (Intrum),
ενώ είναι βέβαιο ότι το χαρτοφυλάκιο θα έλξει και όσους δεν
έχουν αποκτήσει μεγάλες θέσεις στην εγχώρια αγορά.

πλευρά, οι τράπεζες ανέφεραν ότι η πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε εσωτερικές και εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση για
δάνεια. Η ζήτηση στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών
πιστώσεων ή άλλων δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκε,
ενισχυμένη από τη βελτίωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και το χαμηλό γενικό επίπεδο των
επιτοκίων. Επιπλέον, οι προοπτικές της στεγαστικής
αγοράς συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση στεγαστικών
δανείων και οι αυξημένες δαπάνες για διαρκή
καταναλωτικά αγαθά συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση
καταναλωτικών πιστώσεων. Για το τέταρτο τρίμηνο, οι
τράπεζες αναμένουν περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για
δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η πρόσβαση των
τραπεζών της Ευρωζώνης σε χρηματοδότηση από τη
χονδρική αγορά συνέχισε να βελτιώνεται στο τρίτο
τρίμηνο. Επίσης, οι τράπεζες ανέφεραν ότι το έκτακτο
πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ (PEPP) και ο τρίτος
γύρος στοχευμένων μακροπρόθεσμων δανείων της
(TLTRO III) συνέχισαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη
ρευστότητά τους και στις συνθήκες χρηματοδότησης της
αγοράς.
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λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του
τραπεζικού τομέα της ΕΕ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επανεξέταση των
τραπεζικών κανόνων της ΕΕ (κανονισμός για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις και οδηγία για τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις) όπως μεταδίδει το protothema.gr.

Ο

ι νέοι αυτοί κανόνες ευελπιστούν
να διασφαλίσουν ότι οι
τράπεζες της ΕΕ θα καταστούν
πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενους
μελλοντικούς οικονομικούς
κλυδωνισμούς

, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάκαμψη της Ευρώπης
από την πανδημία COVID-19 και στη μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα. Η σημερινή δέσμη μέτρων
οριστικοποιεί την εφαρμογή της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ»
στην ΕΕ. Η συμφωνία αυτή συνήφθη από την ΕΕ και τους
εταίρους της στην G20 στο πλαίσιο της Επιτροπής της
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, με σκοπό να
καταστούν οι τράπεζες πιο ανθεκτικές σε ενδεχόμενους
οικονομικούς κλυδωνισμούς. Οι σημερινές προτάσεις
σηματοδοτούν
το
τελευταίο
στάδιο
αυτής
της
μεταρρύθμισης των τραπεζικών κανόνων. Η επανεξέταση
αποτελείται από τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:
νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
(οδηγία 2013/36/ΕΕ)·
νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός 2013/575/ΕΕ)·
ξεχωριστή νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του
κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στον τομέα της
εξυγίανσης (η λεγόμενη πρόταση για τις «αλυσιδωτές
δομές»). Η δέσμη αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
Εφαρμογή της συμφωνίας «Βασιλεία ΙΙΙ» — ενίσχυση της
ανθεκτικότητας σε οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Η

σημερινή δέσμη μέτρων
εφαρμόζει πιστά τη διεθνή
συμφωνία «Βασιλεία ΙΙΙ»,

, για παράδειγμα όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια
χαμηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, η σημερινή πρόταση έχει
ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα «εσωτερικά υποδείγματα»
που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών τους απαιτήσεων δεν υποτιμούν τους
κινδύνους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κεφάλαιο που
απαιτείται για την κάλυψη αυτών των κινδύνων είναι
επαρκές. Μ' αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και η
σύγκριση των δεικτών κεφαλαίου βάσει κινδύνου μεταξύ
τραπεζών και θα αποκατασταθει η εμπιστοσύνη στους
δείκτες αυτούς και στην ευρωστία του τομέα συνολικά. Η
πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας,
χωρίς να οδηγεί σε σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Περιορίζει τον συνολικό αντίκτυπο στις
κεφαλαιακές
απαιτήσεις
στον
αναγκαίο
βαθμό,
διατηρώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού
τομέα της ΕΕ. Η δέσμη μέτρων μειώνει επίσης περαιτέρω
το κόστος συμμόρφωσης, ιδίως για τις μικρότερες
τράπεζες, χωρίς να αποδυναμώνει τα πρότυπα
προληπτικής εποπτείας.
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διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με
τις εν λόγω οντότητες, οι οποίες έχουν αυξήσει σημαντικά
τη δραστηριότητά τους στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Ο κ.
Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για
μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα
εξής: «Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα
για να συνεχίσει να δανείζει στην οικονομία στη διάρκεια
της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Οι σημερινές
προτάσεις διασφαλίζουν την εφαρμογή των βασικών
στοιχείων των διεθνών προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό
είναι σημαντικό για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα
των τραπεζών μας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και
αποφεύγουμε να αυξήσουμε σημαντικά τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα σε
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κινδύνους αποτελεί βασικό τομέα της
στρατηγικής
της
Επιτροπής
για
τη
βιώσιμη
χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο τρόπος
με τον οποίο οι τράπεζες μετρούν και διαχειρίζονται αυτούς
τους κινδύνους, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι αγορές
μπορούν να παρακολουθούν τις ενέργειες των τραπεζών.
Η προληπτική ρύθμιση μπορεί να διαδραματίσει καίριο
ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Η σημερινή πρόταση υποχρεώνει
τις τράπεζες να εντοπίζουν, να γνωστοποιούν και να
διαχειρίζονται συστηματικά τους κινδύνους ΠΚΔ στο
πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων τους. Η υποχρέωση
αυτή περιλαμβάνει την τακτική διεξαγωγή ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων κλιματικών καταστάσεων τόσο
από τις εποπτικές αρχές όσο και από τις τράπεζες. Οι
εποπτικές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους
ΠΚΔ στο πλαίσιο των τακτικών εποπτικών ελέγχων. Όλες
οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τον βαθμό
στον οποίο εκτίθενται σε κινδύνους ΠΚΔ. Για να
αποφευχθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος για τις
μικρότερες τράπεζες, οι κανόνες γνωστοποίησης θα είναι
αναλογικοί. Τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα καταστήσουν
απλώς τον τραπεζικό τομέα πιο ανθεκτικό, αλλά θα
διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη τα
ζητήματα βιωσιμότητας.

Η σημερινή δέσμη μέτρων παρέχει ισχυρότερα εργαλεία
στις εποπτικές αρχές που εποπτεύουν τις τράπεζες της ΕΕ.
Θεσπίζει μια σαφή, αξιόπιστη και ισορροπημένη δέσμη
κανόνων για τις «ικανότητες και το ήθος», στο πλαίσιο των
οποίων οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο τα
ανώτερα στελέχη διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες
και γνώσεις για τη διαχείριση μιας τράπεζας. Επιπλέον,
μετά το σκάνδαλο Wirecard, οι εποπτικές αρχές θα
διαθέτουν πλέον καλύτερα εργαλεία για την εποπτεία των
ομίλων
χρηματοοικονομικής
τεχνολογίας
(fintech),
συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών των τραπεζών.
Αυτή η ενισχυμένη εργαλειοθήκη θα διασφαλίσει την ορθή
και συνετή διαχείριση των τραπεζών της ΕΕ. Η σημερινή
επανεξέταση καλύπτει επίσης —με αναλογικό τρόπο— το
ζήτημα της εγκατάστασης στην ΕΕ υποκαταστημάτων
τραπεζών τρίτων χωρών. Σήμερα, τα υποκαταστήματα
αυτά υπόκεινται κυρίως στην εθνική νομοθεσία, η οποία
έχει εναρμονιστεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Η δέσμη
μέτρων εναρμονίζει τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα αυτόν,
κάτι που θα επιτρέψει στις εποπτικές αρχές να

Η

δέσμη μέτρων θα ενισχύσει
τις τράπεζες της ΕΕ και την
ικανότητά τους να στηρίξουν
την οικονομική ανάκαμψη και την
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα
εξής: «Οι τράπεζες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην
ανάκαμψη και είναι προς το συμφέρον όλων μας οι
τράπεζες της ΕΕ να παραμείνουν ανθεκτικές στο μέλλον. Η
σημερινή δέσμη μέτρων διασφαλίζει ότι ο τραπεζικός
τομέας της ΕΕ είναι κατάλληλος για το μέλλον και ότι
μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστη και βιώσιμη
πηγή χρηματοδότησης για την οικονομία της ΕΕ. Με την
ενσωμάτωση των αξιολογήσεων κινδύνων ΠΚΔ, οι
τράπεζες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες και
προστατευμένες για την αντιμετώπιση μελλοντικών
προκλήσεων, όπως οι κλιματικοί κίνδυνοι». Ο Επίτροπος
Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε τα εξής: «Τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου και τα πρόσωπα που κατέχουν
καίριες θέσεις στις τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά τις δραστηριότητες ενός πιστωτικού ιδρύματος.
Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση των
επιχειρήσεων και στη διαχείριση των δραστηριοτήτων των
τραπεζών με προσεκτικό και ορθό τρόπο. Ήταν
απαραίτητο να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των
διοικητικών συμβουλίων και των προσώπων που
κατέχουν καίριες θέσεις για τα καθήκοντά τους. Οι κανόνες
που εγκρίθηκαν σήμερα θα αποσαφηνίσουν τις
υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
αρμόδιων αρχών. Στη συνέχεια, θα διασφαλίσουν τη
συνοχή σε επίπεδο ΕΕ και θα συμβάλουν τελικά στην
ενίσχυση της ευρωστίας των τραπεζών». Η νομοθετική
δέσμη θα συζητηθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

Σε λειτουργία τέθηκε στο gov.gr η
νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myAADE
η οποία αντικαθιστά το γνωστό σε
όλους Taxisnet και διαθέτει φιλικό
ψηφιακό περιβάλλον για τους
χρήστες.

Μ

ετά την
ενεργοποίηση
της νέας
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ
αναμένεται να τεθεί
άμεσα σε λειτουργία
και οι άλλες νέες
ψηφιακές πλατφόρμες

«myAuto» και
«Audit-Car»…..
οι οποίες θα βάλουν ένα τέλος στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων και θα τους
βεβαιώνουν αυτόματα τα πρόστιμα! Αυτό αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, αυτά
που δεν έχουν πληρωθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας και φυσικά αυτά που δεν έχουν
περάσει ΚΤΕΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός όλων αυτών ξεπερνάει τα
600.000 οχήματα! Η ηλεκτρονική υπηρεσία MyAuto θα παρέχει σε πραγματικό
χρόνο πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα οχήματα, όπως στα
βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην εξόφληση των Τελών
Κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και στην ασφάλιση του οχήματος. Με
αυτό τον τρόπο θα μπει ένα τέλος στους παραβάτες ιδιοκτήτες που κινούν το
όχημά τους χωρίς να πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας, χωρίς να τα περνούν από
ΚΤΕΟ και βέβαια να τα κινούν ανασφάλιστα!

Υ

πολογίζεται ότι πάνω από 1,2 εκατ. ιδιοκτήτες
δεν περνούν τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ,
ενώ επίσης πάνω από 650.000 οδηγοί
τα κινούν ανασφάλιστα…..
ενώ στα ίδια επίπεδα με τα ανασφάλιστα κινείται και ο αριθμός των ιδιοκτητών
που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας! Μόνο από την μη έλευση από τεχνικό
έλεγχο οι οικονομικές απώλειες για το κράτος ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ
ετησίως, ενώ συνολικά οι απώλειες ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχο
ψηφιακό «παρατηρητήριο», με την ονομασία Audit-Car, θα έχουν στη διάθεσή
τους και οι ελεγκτικές αρχές, που θα μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να
διασταυρώσουν στοιχεία σχετικά με τα οχήματα. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
myAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν real time πρόσβαση σε πληροφορίες που
αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται ιδίως με: α) την ημερομηνία έκδοσης και
ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την
ημερομηνία καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, γ) την περίοδο ασφαλιστικής
κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (KTEO) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το
όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα
χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε
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εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1.000
ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα
επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ευρώ
για τα δίκυκλα. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες
μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη
του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά
διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει
την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο για το όχημα. Επίσης

Υ

πάρχουν και Ποινικές κυρώσεις
που περιλαμβάνουν φυλάκιση
από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και
χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ.

προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος
και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων
της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν
πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της
ψηφιακής υπηρεσίας Audit-Car.

Ο νόμος 489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος
χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει
την αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του
οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες. Η
πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το
προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση
πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και
επί υποτροπής για τρία χρόνια. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου,
βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των
στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος θα σταλεί από τη
Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο
για να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις, να
πληρώσει παράβολο 250 ευρώ για να ασφαλιστεί, ενώ αν
ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο
πρόστιμο 500 ευρώ καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις! Σύμφωνα με το νόμο, αν το όχημά σου
είναι καινούργιο, θα πρέπει να το περάσεις ΚΤΕΟ στα 4
χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία και κατόπιν θα
ελέγχεται κάθε 2 χρόνια. Αν αργήσεις και χάσεις την
προθεσμία σου, πληρώνεις πρόστιμο στο ταμείο του ΚΤΕΟ
ώστε να γίνει τελικά ο έλεγχος. Το ποσό που θα πληρώσεις
εξαρτάται από την καθυστέρηση και υπολογίζεται σε 16
ευρώ για καθυστέρηση έως 30 ημέρες, σε 33 ευρώ για
καθυστέρηση από 30 ημέρες – 6 μήνες και σε 65 ευρώ για
καθυστέρηση πάνω από 6 μήνες. Σε περίπτωση
ηλεκτρονικού ελέγχου το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ,
ενώ αν διαπιστωθεί η παράβαση σε έλεγχο της Τροχαίας
τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 400 ευρώ το οποίο μπορεί
να περιοριστεί στο 1/8 (50 ευρώ) στην περίπτωση που ο
ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ
εντός 10 ημερών. Το πρόστιμο της Τροχαίας σε περίπτωση
ανέλεγκτων Φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, Ταξί,
Ασθενοφόρων, Λεωφορείων από ΚΤΕΟ έχει οριστεί στα
400 ευρώ, το οποίο μπορεί να περιοριστεί στο 1/2 (200
ευρώ) στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος
προσκομίσει δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ εντός 10 ημερών. Αν
κάποιος δεν έχει πληρώσει τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας
και το διαπιστώσουν σε κάποιο έλεγχο της Τροχαίας τότε
αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδεια
κυκλοφορίας μέχρι ο κάτοχος του οχήματος να
προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής τους που να
υπενθυμίσουμε ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού
ποσού.

Επιστολές σε 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν
πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016, στέλνει ψηφιακά
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για
ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ τα οχήματά τους είχαν
προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση εκείνης της
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κυκλοφορίας για το 2016, επισυνάπτοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά.

Α

ν δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα
την παραπάνω δήλωση ή τα
δικαιολογητικά δεν
αποδεικνύουν την έλλειψη
υποχρέωσης καταβολής τελών
κυκλοφορίας για το 2016, τότε
πληρώνουν τα τέλη του 2016 δύο
φορές, όπως προβλέπει ο νόμος.

χρονιάς, δεν κατέβαλαν τα τέλη, ούτε ακολούθησαν την
προβλεπόμενη διαδικασία για τη διαγραφή του οχήματος,
σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν ήταν
τότε στην κατοχή τους ή ήταν σε ακινησία. Με την επιστολή,
τους δίνεται η δυνατότητα μέσω του myCAR να δηλώσουν
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου τον λόγο, για τον οποίο
ενδεχομένως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών

Μετά τις 22 Νοεμβρίου, η υποβολή δήλωσης μη οφειλής
τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των σχετικών
δικαιολογητικών θα είναι εφικτή μόνο στη ΔΟΥ. Προσοχή:
Η εκπρόθεσμη κατάθεση στη ΔΟΥ δεν εξασφαλίζει ότι δεν
θα βεβαιωθούν τα διπλάσια τέλη. Εφόσον όμως από τα
δικαιολογητικά προκύψει έλλειψη υποχρέωσης καταβολής
τελών κυκλοφορίας, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Ι

διαίτερα κοπιαστική και
εξονυχιστική είναι η διαδικασία
που πρέπει να ακολουθήσουν
οι οφειλέτες, προκειμένου να
σταματήσει να τους κυνηγάει η
εφορία, χαρακτηρίζοντας τα χρέη
τους ανεπίδεκτα είσπραξης.

Όπως σημείωνει το businessdaily.gr πριν την απαλλαγή
τους θα υποστούν ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν στη κατοχή τους κινητά η
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, διαβιούν σε συνθήκες
ανέχειας και ότι έχουν ασκηθεί εναντίον τους όλα τα
προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις και
ποινικές διώξεις. Μόνο τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους
θα καταχωρηθούν στο βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης
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και μετά την πάροδο δεκαετίας θα διαγραφούν. Όμως σε
όλο αυτό το διάστημα δεν θα μπορούν να λάβουν
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ούτε άλλο
πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων,
ενώ θα είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί και επενδυτικοί
λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες
ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Τα παραπάνω προκύπτουν
από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία
καθορίζεται η νέα διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων
οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες
είσπραξης. Ειδικότερα η απόφαση ορίζει ότι για να
χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης θα
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις: έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα
εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της
Φορολογικής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές να μην
έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, ή
διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των
περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε
ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του
Αστικού Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η
ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω
ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή
τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας
εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης,
εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων
προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί, έχει
υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, σε όσες
περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή να
μην είναι δυνατή η υποβολή αυτής, έχει πραγματοποιηθεί
έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας
υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος
πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου,
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων
περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η
είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα
συνυπόχρεα πρόσωπα. Από την ημερομηνία καταχώρισης
της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για
χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο
οποίο έγινε η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες
συνέπειες: αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της
οφειλής, δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα
συνυπόχρεα
πρόσωπα,
αποδεικτικό
φορολογικής
ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, παρά μόνο εφόσον
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πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την
ικανοποίηση του Δημοσίου, δεν χορηγείται στον οφειλέτη
και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο πιστοποιητικό
για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δεσμεύονται στο
σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και
το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων.
Παράλληλα το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων
των προβλεπόμενων αναγκαστικών ή μη μέτρων και
διενέργειας συμψηφισμού σε περίπτωση διαπίστωσης
ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και μετά την
καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων
είσπραξης, ενώ διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και
επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την
παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε
από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό
στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση
της οφειλής. Αξίζει δε να σημειωθεί πως οφειλή που έχει
καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης,
διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται
ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της
διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή
συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά
δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία της ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία
ανέρχονται σε 109 δισ. ευρώ από τα οποία τα 24,8 δισ.
ευρώ έχουν χαρακτηρισθεί ανεπίδεκτα είσπραξης, πράγμα
που σημαίνει ότι το στοκ περιορίζεται στα 84,2 δισ. ευρώ
αν
και
ανεπίσημες
εκτιμήσεις
κατεβάζουν
τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορούν να αποπληρωθούν
στη ζώνη των 20-25 δισ. ευρώ.

Κ

όκκινα χρέη στην εφορία έχουν
3.425.236 φορολογούμενοι με
1.309.325 να βρίσκονται υπό
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και
επιπλέον 1.827.440 να κινδυνεύουν
με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
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