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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Έχουν γίνει πολλά και έχουν 
ακουστεί άλλα τόσα όσον αφορά 
στην Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Οι 
Πολίτες μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, 
αλλά οι Πολιτικοί δεν δικαιούνται να 
κάνουν φάουλ. Αναφέρομαι στον 
Υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα και αυτό που εκστόμισε 
από την Βουλή στον πρώην 
Υπουργό Οικονομικών της 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ανέφερε 
ακριβώς επί λέξει ότι «η ΔΕΗ έφυγε 
από το Δημόσιο και πήγε στο 
Υπερταμείο». Ποιο Υπερταμείο 
Υπουργέ μου; Έχετε τελείως 
μπερδευτεί όλοι σας; Στο 
Υπερταμείο ο μόνος Μέτοχος είναι 
το Ελληνικό Δημόσιο όπως αυτό 
εκπροσωπείται από τον Υπουργό 
Οικονομικών βάσει του Ν 4389/ 2016, 
άρθρο 19, παράγραφο 2.  

 
Το Υπερταμείο δεν είναι Ταμείο 
Ιδιωτικοποίησης αλλά όπως 
προβλέπεται ρητά στον Νόμο 

στοχεύει στην «μακροπρόθεσμη επαύξηση της αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων που κατέχει». Το μόνο Ταμείο που ουσιαστικά είναι Ταμείο 
Ιδιωτικοποίησης είναι το ΤΑΙΠΕΔ που ιδρύθηκε το 2011. Σύμφωνα με τον Νόμο 
3986/2011, άρθρο 5 το ΤΑΙΠΕΔ «δεν μπορεί να διαχειρίζεται και να διατηρεί 
Περιουσιακά Στοιχεία αλλά να τα πωλεί ή στην καλύτερη περίπτωση να τα 
παραχωρεί». Η Κυβέρνηση Σαμαρά το 2013 ψήφισε την «Μικρή ΔΕΗ», την 
Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με την πώληση του 17% που μεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ 
προκειμένου το ποσοστό του Κράτους να μειωθεί από το 51% στο 34%. 
Ερχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση ακύρωσε την «Μικρή ΔΕΗ» και ανέστειλε 
επ’ αόριστον την πώληση του 17% ενώ κέρδισε την μάχη της διατήρησης των 
υδροηλεκτρικών υπό την ΔΕΗ. Η ΔΕΗ όλα τα χρόνια είχε κερδοφορία με εξαίρεση 
τις χρονιές 2018 και 2019 όταν η έκρηξη των τιμών CO2 και η εξυπηρέτηση στους 
παραγωγούς ΑΠΕ δημιούργησαν ζημιές της τάξης των 200 εκατ. €. Επίσης, 
λανθασμένα ή μη εγράφησαν προβλεπόμενες πιθανές υποχρεώσεις από 
Δικαστικές διαμάχες 500 εκατ. €. Η παρούσα Κυβέρνηση παρουσίασε τις 
Δικαστικές διαμάχες ως ζημιές χρήσεις, μιλώντας για 700 εκατ. €.  

ελικά αυτή η κίνηση τι εξυπηρετεί ;;;                                           
Να αποδειχθεί με πειραγμένα στοιχεία ότι  
η ΔΕΗ είναι υπερχρεωμένη και ότι η  

Ιδιωτικοποίηση της είναι μονόδρομος ;;; 
Στην Ελλάδα ζούμε, μικρή Χώρα είναι και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κατά 
συνέπεια δεν μας πείθουν οποίες λογιστικές αλχημείες, γιατί είμαστε όλοι 
υποψιασμένοι. Εξάλλου στο ίδιο έργο θεατές είμαστε και το είχαμε ξαναδεί την 
εποχή που ο Σημίτης με τα λογιστικά τερτίπια του μας έβαλε στο ευρώ και ειδικά 
τόσο με τους όρους εισόδου μας, καθώς και πόσο υψηλά έκλεισε η ισοτιμία και 
από τότε χάσαμε τον Μπούσουλα...  

ώρα, με την ΔΕΗ γνωρίζουμε όλοι ότι μόνο για το 
Δημόσιο Συμφέρον δεν έγινε η Ιδιωτικοποίηση 
της και σύντομα θα το αντιληφθούμε !!! 

 

Τ 

Τ 
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Μεγάλη κυβερνητική κοροϊδία παίχτηκε για ακόμη μια φορά 
με τα αναδρομικά των χιλιάδων Συνταξιούχων που έχουν 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ενώ η Κυβέρνηση 
προεκλογικά είχε εξαγγείλει την Κατάργηση του Νόμου - 
εκτρώματος Κατρούγκαλου, δυστυχώς τον διατηρεί και τον 
εφαρμόζει. Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ο ΕΦΚΑ κατέβαλε 
αναδρομικά πόσα σε 133.692 παλαιούς Συνταξιούχους με 
30-40 έτη ασφάλισης έπειτα από τον επαναϋπολογισμό 
των Συντάξεων με βάση τον Νόμο 4670/2020 δηλαδή Νόμο 
Βρούτση. Επομένως τα αναδρομικά για 24 μήνες από την 
εφαρμογή του Νόμου τον Οκτώβριο του 2019 ανέρχονται 
κατά μέσον όρο στα 195 € ενώ έχει πραγματοποιηθεί 
παρακράτηση φόρου 20% δηλαδή μόλις 8 € τον μήνα 
αντιστοιχούν τα αναδρομικά για κάθε Συνταξιούχο! 

Κυβέρνηση διατηρεί τον πυρήνα 
του Νόμου - λαιμητόμο 
Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ, 

τσακίζοντας και αυτή με την  
σειρά της τις συντάξεις και τα  
δικαιώματα των Συνταξιούχων. 
Υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος 
Συνταξιούχος Αναδρομικά με τον Νόμο Βρούτση: Να έχει 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, να έχει συνταξιοδοτηθεί 
πριν τον Μάιο του 2016 και να διατηρεί μικρή ή μηδενική 
προσωπική διαφορά (βάση του ν 4387/2016 – Νόμος 
Κατρούγκαλου). Αποτέλεσμα από ένα πλήθος 1,8 εκατ. 
συνταξιούχων προκύπτει πως τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
σωρευτικά κάλυπταν οι 133.692 και οι οποίοι τελικά είδαν 8 
€ τον μήνα. Απογοήτευση και μόνο αυτό το συναίσθημα 
κυριάρχησε στους Συνταξιούχους για τον εμπαιγμό τους 
από την Κυβέρνηση που σε αυτό το ζήτημα δεν έχει 
διάφορες με την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αλλά δυστυχώς ακολουθούν την ίδια Πολιτική. Τώρα οι 
Συνταξιούχοι προετοιμάζονται για το συλλαλητήριο τους, 
την 8η Οκτωβρίου προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικά 
τους χρήματα που κλάπηκαν από τις Συντάξεις τους.  Είναι 
άδικο να σφυρίζουν στα αυτιά τους σαν ρουκέτες και να 
περνούν από μπροστά στα μάτια τους σαν αστραπή 
εκατομμύρια ευρώ σε μια συνεχή και αλόγιστη σπατάλη 
προς κάθε κατεύθυνση από το Κράτος και οι Συνταξιούχοι 
να μην δύνανται να βγάλουν τον μήνα τους, γιατί τους 
καταλήστευσαν τις κυρίες Συντάξεις και το Επικουρικό, που 

αποτελούν αποκλειστικά δίκες τους καταβαλλόμενες 
εισφορές!!! 

Συνοπτικά χορηγήθηκαν: 1.1000.000 € για τις 
«Οικογενειακές Ιστορίες» του Τηλεοπτικού Σταθμού 
ΑLPHA, 1.068.000 € για τον «ΉΛΙΟ» του Τηλεοπτικού 
Σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, 2.350.000 € για το «Συμπέθεροι από τα 
Τίρανα», την «Γη της Ελιάς» και την «Έξαψη» του 
Τηλεοπτικού Σταθμού MEGA. Και την ίδια ώρα 
διαμαρτύρονται οι Συνταξιούχοι ότι πήραν 8 € αναδρομικά 
τον μήνα! Ας μαζέψει, λοιπόν, κάποιος τον Δημοσιογράφο 
Γιώργο Αυτιά να σταματήσει επιτέλους να δουλεύει με τα 
ψέματα του, τους Συνταξιούχους «περί αναδρομικών». Δεν 
είναι καλό και γίνεται επικίνδυνος, διότι απευθύνεται σε 
Ευάλωτες και Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού, τους 
ηλικιωμένους. Οι άνθρωποι δεν πέθαναν από τον 
κορωνοϊό, μην το πάθουν από την αγωνία τους πια... Είναι 
κρίμα! Στο βωμό της τηλεθέασης και του ανταγωνισμού δεν 
ξέρει που να βάλει τελεία! Κάθε Σαββατοκύριακο 
αψυχολόγητα και αόριστα μιλάει για αναδρομικά χωρίς να 
εξειδικεύει. Αποτέλεσμα είναι όλοι οι Συνταξιούχοι την 
ημέρα της πληρωμής τους να τρώνε την χυλόπιτα... Είναι 
άδικο και ψυχοφθόρο για εκείνους, δεν το καταλαβαίνει ο κ. 
Αυτιάς; Η 
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Μέρος 6 : Ο Παπανδρέου, οι Αγανακτισμένοι, ο Παπαδήμος 
και οι Νταβατζήδες της Τρόικας. Από το «Λεφτά 
Υπάρχουν», στην υπάρχουσα, ακήρυχτη χρεοκοπία !!! 

 

Αυτή η φράση θα συνοδεύει για 
πάντα τον Γιώργου Παπανδρέου. 
Έγινε σλόγκαν στην καθημερινή μας 
ζωή γιατί ηχεί τόσο παράδοξη, στην 
Ελλάδα της οικονομικής 
καταστροφής που είναι αδύνατον να 
τη βγάλει από πάνω του. Και όμως. 
Αυτή ακριβώς η φράση ήταν που τον 
οδήγησε στη σαρωτική επικράτηση 
των εκλογών του 2009. Στις 4 
Οκτωβρίου 3.012.542 Έλληνες ή 
43,22% του ελληνικού λαού 
υπερψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, γιατί 
πίστεψαν ή ήθελαν να πιστέψουν 
ακριβώς αυτό: ότι «Λεφτά 
Υπάρχουν». Και έστειλαν στην 
αντιπολίτευση τη ΝΔ του Κώστα 
Καραμανλή που προειδοποιούσε 
για το ακριβώς αντίθετο. Και τον 
τιμώρησαν για την ειλικρίνειά του με 
μια επικίνδυνη ήττα 10 μονάδων 

(33,47%), το χαμηλότερο, μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, ποσοστό στην 
ιστορία της ΝΔ. Η φράση έμεινε 
ιστορική, όχι μόνο γι’ αυτά που 
ακολούθησαν, αλλά και για τον 
τρόπο που χειρίστηκε ο 
Παπανδρέου την ανακολουθία του. 

 

να μήνα αφότου 
ορκίστηκε 
Πρωθυπουργός, 

στις 5 Νοεμβρίου,  
στη συνεδρίαση  
του Υπουργικού 
Συμβουλίου ο  
Γιώργος Παπανδρέου 
υποστήριξε ότι  
«η εντολή είναι 
ξεκάθαρη… να 
σώσουμε την Οικονομία 
από τη χρεοκοπία». 
Σχεδόν ταυτόχρονα, με τον στενό 
συνεργάτη του, υπουργό 
Οικονομικών Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου, ξεκινούν μία 

πρωτοφανή διεθνή εκστρατεία 
δυσφήμισης της χώρας. Την ίδια 
στιγμή, από το Δεκέμβρη του 2009, ο 
ΓΑΠ έρχεται σε επαφή με τον 
Ντομινίκ Στρος Καν. Ο ίδιος ο 
επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε σε 
συνέντευξή του στο Canal+: «Όταν 
λέω υπερβάλλοντας ότι όταν ήρθε το 
ΔΝΤ κλείσαμε το θέμα σε 15 ημέρες. 
Το κλείσαμε σε 15 ημέρες διότι 
δουλέψαμε επί μήνες πριν με τις 
ελληνικές αρχές και το κάναμε 
υπόγεια. Γιατί αυτό; Γιατί οι 
ελληνικές αρχές επιθυμούσαν την 
παρέμβαση του ΔΝΤ, αν και ο 
Παπανδρέου για πολιτικούς λόγους 
δεν το έλεγε στον λαό. Αλλά από την 
αρχή με είχε πάρει πολλές φορές 
τηλέφωνο». 

Ελλάδα τον  
Μάιο του 2010 
προχώρησε σε 

σύναψη Δανειακής 
Σύμβασης με το ΔΝΤ,  
την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και τις χώρες-μέλη  
της ζώνης του Ευρώ….. 
παραιτούμενη «αμετάκλητα και άνευ 
όρων» από κάθε ασυλία που της 
παρείχε η εθνική της κυριαρχία 
έναντι των δανειστών της. Λίγες  

 

Έ Η 
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ημέρες νωρίτερα 172 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν κυρώσει 
με τη ψήφο τους στη Βουλή το Μνημόνιο, δηλαδή τη σειρά 
των μέτρων που θα λαμβάνονταν ως εγγύηση προκείμενου 
να δοθεί η χρηματοδότηση. Η προσφυγή στο ΔΝΤ 
ονομάστηκε «μονόδρομος». Η απουσία δυναμικής 
διαπραγμάτευσης χαρακτηρίστηκε «ρεαλισμός». Τα 
σκληρότερα μέτρα λιτότητας «αναγκαιότητα». Η όποια 
αντιπολιτευτική φωνή «λαϊκισμός». Το «έργο» της 
Κυβέρνησης Παπανδρέου μπορεί να το κρίνει κανείς μόνο 
μέσα από την εφαρμογή του Μνημονίου. Το Μνημόνιο ήταν 
-και είναι πλέον- το μοναδικό πρόγραμμα που έχει η χώρα.  

 

Η Κυβέρνηση Παπανδρέου όμως δεν ήταν ικανή να 
εφαρμόσει ούτε αυτά τα οποία ψήφιζε. Γιατί ήξερε πολύ 
καλά ότι αν τα εφάρμοζε θα ερχόταν αντιμέτωπη με το βαθύ 
κράτος του ΠΑΣΟΚ. Με τον πολυπληθή και ιδιαίτερα 
σκληρό μηχανισμό του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ που 
στήριζαν επί 20 χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να αλλάξει 
το DNA του πράσινου συστήματος. Τέτοια μετάλλαξη δεν 
την άντεχε ούτε ο ίδιος ο Παπανδρέου, που ενδόμυχα 
μισούσε το δημιούργημα του πατέρα του και ήθελε «να 
αλλάξει τα πάντα και στο κόμμα», όπως του ζητούσαν οι 
εργατοπατέρες που τον εξέλεξαν το 2004 και τον 
επανεξέλεξαν και το 2007.  Απλώς, οι συνδικαλιστές 
καρεκλοκένταυροι του Δημοσίου, οι δεκάδες μικροί 
Νταβατζήδες που από πρασινοφρουροί της δεκαετίας του 
’80 είχαν μεταμορφωθεί σε μεγαλοπαράγοντες του 
δημοσίου βίου, εννοούσαν κάτι διαφορετικό: να τα «αλλάξει 
όλα» -και μαζί και τα φώτα της κοινωνίας- χωρίς όμως να 
αγγίξει τους ίδιους και τα προνόμιά τους.  

 
Αυτό, λοιπόν, έκανε το δίδυμο Παπανδρέου - 
Παπακωνσταντίνου. Μειώσεις μισθών οριζόντιες, χωρίς να 
θιγούν επί της ουσίας προνόμια ετών και βέβαια 
μετακύληση των βαρών στον ιδιωτικό τομέα. Πρώτο 
παράγωγο της Κυβέρνησης Παπανδρέου η ανεργία που 
διπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια. Μαζί με την ανεργία, 
ήρθε και το τέλος της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν άντεξαν και οδηγήθηκαν με 
τη σειρά τους στη χρεοκοπία. Το εμπόριο άρχισε να 
καταρρέει. Τα μαγαζιά να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, 
αλλά το «ΠΑΣΟΚ (του Δημοσίου εκεί) Ενωμένο - Δυνατό». 
Να μη θιγεί κανένας «δικός μας».  

ια πρώτη απάντηση στη 
μνημονιακή πολιτική του  
ΠΑΣΟΚ ήρθε απρόσμενα  

το καλοκαίρι του 2011 από τους  
Έλληνες Αγανακτισμένους. 
Η πρώτη εμφάνιση έγινε στις 25 Μαΐου στην Πλατεία 
Συντάγματος. Η πρώτη συγκέντρωση διοργανώθηκε μέσω 
Facebook. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες βγήκαν στο 
δρόμο βασισμένοι σε μια ψευδή φήμη: ότι δήθεν οι Ισπανοί 
«Αγανακτισμένοι» (Indignados) είχαν αναρτήσει στην 
Πουέρτα Ντελ Σολ της Μαδρίτης ένα πανό που έλεγε 
«Έλληνες Ξυπνήστε!». Αυτό ήταν. Μη θίξεις το φιλότιμό 
μας! Κάθε μέρα και επί ένα μήνα το κίνημα ανέπτυσσε μια 
πρωτοφανή δυναμική. Όλο και περισσότεροι μαζεύονταν 
στις πλατείες για να καταδικάσουν όσους θεωρούσαν 

Μ 
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υπεύθυνους για την κατάσταση της χώρας. Η ρητορική 
κατά του πολιτικού κατεστημένου λειτουργούσε συνθετικά 
και αφομοίωνε τις ανομοιογενείς εσωτερικές τάσεις -γιατί 
για δομές ούτε λόγος- των Αγανακτισμένων. Αυτό όμως 
που ήταν η δύναμή τους, η εγκόλπωση ατόμων 
διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων και πολιτικών 
αντιλήψεων, έγινε και η αδυναμία τους, όταν έλειψε η 
συγκολλητική ουσία του νέου στόχου. Το κίνημα των 
Αγανακτισμένων που σχηματίστηκε με κινητήρια δύναμη 
την αντίδραση δεν στάθηκε αρκετό να κλονίσει ή να 
αντιστρέψει την καταστροφική πορεία που είχαν πάρει τα 
πράγματα. 

 
Παρότι μαζικό και δυναμικό στο ξεκίνημά του, δεν απέκτησε 
συγκροτημένη πολιτική έκφραση. Ο Στεφάν Εσέλ, είδε το 

μήνυμα που πέρασε μέσα από το μανιφέστο του 
«Αγανακτήστε», να γίνεται προσωρινά πράξη. Η κοινωνία 
-ή τουλάχιστον ένα μέρος της- στρατεύθηκε στο Κίνημα των 
Αγανακτισμένων. Πλημμύρισε την Πλατεία Συντάγματος 
και δεκάδες άλλες πλατείες της χώρας, όπως έγινε και στο 
εξωτερικό. «Μην εγκαταλείπετε ποτέ, ποτέ να μην είστε 
αδιάφοροι, μην πιστεύετε ποτέ ότι τα πράγματα δεν 
μπορούν να αλλάξουν». Αυτό πίστεψαν χιλιάδες Έλληνες 
που συγκεντρώθηκαν κατά του Μεσοπροθέσμου στις 29 
Ιουνίου του 2011. Το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής όμως πέρασε με την ψήφο 155 βουλευτών. Η 
πίστη και η μαχητικότητα του Γάλλου διπλωμάτη (και εκ 
των συντακτών της Παγκόσμιας Διακήρυξης των 
δικαιωμάτων του Ανθρώπου), θα ερχόντουσαν 
αντιμέτωπες με την πραγματικότητα των ΜΑΤ και των 
δακρυγόνων των δυνάμεων καταστολής. 

συνδυασμός τόνων χημικών  
ως απάντηση της Αστυνομίας  
στις ακρότητες των πανταχού 

παρόντων αναρχοαυτόνομων 
κουκουλοφόρων,  
ερήμωσε την Πλατεία. 
Οι «Αγανακτισμένοι» πέρα από τη διαλυτική δύναμη της 
απογοήτευσης που προκαλεί η ήττα. Γιατί ως ήττα 
προσέλαβαν την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου. Όταν ο 
νόμος πέρασε από τη Βουλή ο ενθουσιασμός των πρώτων 
ημερών άρχισε να εξατμίζεται. Μαζί του άρχισαν να 
αραιώνουν και οι διαμαρτυρόμενοι της πλατείας, ίσως γιατί 
ήταν απλά «διαμαρτυρόμενοι»… 

,τι δεν κατάφεραν οι ανώνυμοι 
Αγανακτισμένοι και οι 
διαμαρτυρόμενοι Έλληνες 

πολίτες, το κατάφερε μόνος του ο 
Γιώργος Παπανδρέου και οι δύο πιο 
επώνυμοι Ευρωπαίοι πολιτικοί που 
αγανάκτησαν μαζί του. Ο Σαρκοζί 
έφτασε στο σημείο να τον  
αποκαλέσει δημόσια ανόητο. 

 

Ο 

Ό 
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Γιατί; Γιατί με μια απόφασή του στις 31 Οκτωβρίου του 
2011, πήγε να δημιουργήσει ντόμινο οικονομικής 
κατάρρευσης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Τον κάλεσαν 
εκτάκτως στις Κάννες στις 2 και 3 Νοεμβρίου για να του τα 
ψάλλουν. Του έβαλαν μάλιστα βέτο: Το όποιο 
δημοψήφισμα να γίνει μόνο με ένα απλό ερώτημα: το ναι ή 
το όχι της παραμονής της Ελλάδας στη Ζώνη του Ευρώ. Ο 
Φρανσουά Μπαρουάν, πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Γαλλίας αποκαλύπτει στο βιβλίο του «Ημέρες Κρίσης», τι 
ακριβώς συνέβη στην περιβόητη πλέον σύσκεψη των 
Καννών. Περιγράφει με δραματικούς τόνους πως είδε «τον 
πολιτικό θάνατο του Παπανδρέου»: πώς ίδρωσε, 
αντιστάθηκε και τελικά κατέρρευσε 
(newsbeast.gr/31.10.12). «Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει 
κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το δημοψήφισμα. Η 
συζήτηση διαρκεί δύο ώρες χωρίς διακοπή. Η Μέρκελ 
κάθεται απέναντι στον Παπανδρέου. Αριστερά της Μέρκελ 
και απέναντι στον Ομπάμα, ο Σαρκοζί. Δεξιά της 
Καγκελαρίου, ο Σόιμπλε. Αριστερά του Σαρκοζί, ο Ζιπέ. Κι 
αριστερά του Ζιπέ, εγώ». Το κλίμα είναι βαρύ και ξεκινάει 
ένα μπρα ντε φερ με τον Παπανδρέου, ο οποίος 
συνοδεύεται από τον υπουργό του των Οικονομικών, Ε. 
Βενιζέλο.  «Στο λέμε ξεκάθαρα, εάν κάνεις δημοψήφισμα, 
δεν υπάρχει σχέδιο σωτηρίας», λέει ο Σαρκοζί στον Έλληνα 
Πρωθυπουργό. Ο Παπανδρέου κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. 
Με παγωμένο βλέμμα, η Μέρκελ επαναλαμβάνει στον 

Έλληνα Πρωθυπουργό το ίδιο πράγμα με πολύ 
αποφασιστικό τρόπο. Είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος. Η 
ένταση ανεβαίνει κι άλλο. Ο Σαρκοζί τού επαναλαμβάνει 
τους όρους σε στυλ τελεσιγράφου. Ο Παπανδρέου ιδρώνει, 
αντιστέκεται, προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει. Ο 
Ομπάμα παρατηρεί τη σκηνή, ακούει προσεκτικά. Μερικές 
φορές συνοψίζει τα πράγματα, ηρεμεί το παιχνίδι όταν η 
ένταση ανεβαίνει. 

 

Παπανδρέου παίζει την καριέρα 
του. Ιδρώνει όλο και πιο πολύ, 
ταλαντεύεται από τις αρχικές του 

θέσεις, έπειτα καταρρέει. Στο τέλος 
δεν έχει άλλη επιλογή: αναγκάζεται 
να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά του ευρώ. 
Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί πια να ξεφύγει από αυτό το 
ερώτημα υποβάλλοντάς το στο λαό του. Είμαι παρών στον 
πολιτικό θάνατο σε ζωντανή μετάδοση. Έπειτα από δύο  

 

Ο 
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ώρες αντιπαράθεσης, παραδίδει τα όπλα...Έρχεται η σειρά 
του Μπερλουσκόνι... δεν θα αντέξει για πολύ. Παπανδρέου, 
Μπερλουσκόνι, δύο Πρωθυπουργοί θα πέσουν. Είμαστε σε 
καιρό ειρήνης. Δύο Πρωθυπουργοί θα πέσουν κάτω από 
διεθνή πίεση». Η περιγραφή είναι εντυπωσιακή. Θυμίζει τη 
σκηνή από το Νονό ΙΙ, όπου γίνεται σύσκεψη όλων των 
αρχηγών της Μαφίας, μόνο που στο τραπέζι των Καννών 
δεν κάθονται αρχηγοί συμμοριών, αλλά αρχηγοί κρατών, οι 
Νταβατζήδες του διεθνούς συστήματος. Η πτώση του 
Παπανδρέου και της Κυβέρνησής του ήταν πλέον θέμα 
ημερών. Παρότι πήρε στις 4 Νοεμβρίου ψήφο 
εμπιστοσύνης στη Βουλή, στις 6 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι 
διεργασίες για τη σύσταση νέας μεταβατικής Κυβέρνησης 
συνεργασίας χωρίς τη διενέργεια εκλογών. 

 

τις 11 Νοεμβρίου, ο Γιώργος 
Παπανδρέου παραιτήθηκε και 
ορκίστηκε Πρωθυπουργός με τη 

στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ 
ο Λουκάς Παπαδήμος, ο τραπεζίτης, 
σύμβουλος του Κώστα Σημίτη, 
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
την περίοδο της εισόδου μας στην  
ΟΝΕ και μέλος της Παγκόσμιας 
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Τριμερής 
Επιτροπή» (Trilateral Commission). 

 
Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν το πρώτο θύμα του 
Μνημονίου. Ήταν έως τότε και ο πιο βραχύβιος εκλεγμένος 
Πρωθυπουργός. Άντεξε στην καρέκλα του μόλις 25 μήνες… 
Ήταν, άλλωστε, ο μοιραίος πολιτικός που έσυρε την 
Ελλάδα στην υποταγή. Ήταν αυτός που έφερε στην Ελλάδα 
τους Νταβατζήδες της Τρόικας. Τους πιο ισχυρούς 
Νταβατζήδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη 
σύγχρονη ιστορία μας. Νταβατζήδες που ήρθαν για να 
μείνουν, έως ότου ξεπληρωθούν μέχρι τελευταίας δεκάρας.  

 

ια να διασφαλισθούν ακόμη 
περισσότερο τα συμφέροντά της,  
η Τρόικα σχημάτισε την  

Κυβέρνηση Παπαδήμου, ως  
κυβέρνηση «τεχνοκρατών». 
Προήλθε μετά από ένα έντονο παρασκήνιο διαβουλεύσεων 
96 ωρών (!). Ως Κυβέρνηση Ειδικού Σκοπού θα προωθούσε 
για ψήφιση άλλη μια δέσμη μέτρων κατά του ελληνικού 
λαού. Ο χαρακτήρας της ήταν τόσο μεταβατικός που 
ουσιαστικά έληξε στις 7 Μαΐου. Οι εκλογές που έγιναν τότε 
διέλυσαν το ΠΑΣΟΚ αφού το έσυραν από το 43,5% στο 
13,5% και καταβύθισαν τη ΝΔ στο 18,8%. Χρειάστηκε να 
επαναληφθούν οι εκλογές για να γίνει εφικτή η συγκρότηση 
τρικομματικής κυβέρνησης και να φτάσει ο Αντώνης 
Σαμαράς στην πολυπόθητη Πρωθυπουργία. 

Σ 

Γ 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

όβος και τρόμος 
στον δυτικό 
κόσμο από  

τις αποκαλύψεις  
για διαφθορά και  
των πλέον υπεράνω 
υποψίας πολιτικών, 
αλλά και ήδη 
δακτυλοδεικτούμενων, 
όπως ο Πρόεδρος της 
Κύπρου, Αναστασιάδης. 
Στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη η 
προσπάθεια να καταπνιγεί κάθε 
αποκάλυψη που οδηγεί στην 
κορυφή της αλυσσίδας, δηλαδή 
στην πολιτική σκηνή. Οι 
αποκαλύψεις αυτή τη φορά έρχονται 
με την μορφή των λεγόμενων 
«Εγγράφων της Πανδώρας». Δεν 
αφορά το… Κουτί της Πανδώρας του 
Κώστα Βαξεβάνη. Αυτόν τον έχουν 
βάλει στη γωνία και τον ελέγχουν με 
την μέθοδο που ελέγχουν τα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα. Την ώρα 
που το υπουργείο Οικονομικών του 
Σταϊκούρα παίρνει επώνυμες 
καταγγελίες για άδικη και παράνομη 
αρπαγή περιουσιών πολιτών που 
δεν χρωστούν ευρώ στη Λαμία (π.χ. 
ο πρόεδρος των μεριδιούχων της 
Τράπεζας Δημητρακόπουλος κ.α.) 
με βάση ανώνυμη καταγγελία 
ερευνά αυτά που ήδη έχουν 
ερευνηθεί και βρέθηκαν σωστά και 
νόμιμα για τον Κώστα Βαξεβάνη. 
Τέτοιες μεθόδους έχουν τα 
καθεστώτα του μαύρου και του 
κόκκινου φασισμού. Από την 
ελληνική Χούντα ως τις «Ζωές των 
άλλων» στην παλαιά Σοβιετία. 

 

α έγγραφα της 
Πανδώρα (PANDORA 
PAPERS) ήρθαν  

στη δημοσιότητα  
από έρευνα που 
διενήργησε το διεθνές 
δίκτυο International 
Consortium of 
Investigative 
Journalists (ICIJ)  
και συμμετείχαν 
δημοσιογράφοι από 
150 κορυφαία Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης 
ανά τον κόσμο. 
Αποκαλύπτεται μέσα σε αυτά η…. 
ελληνική πραγματικότητα. Αυτή που 

κουκουλώνεται με αστείες νομικές 
δικαιολογίες στη λίστα Λαγκάρντ, τη 
λίστα Μπόργιανς, τη λίστα 
Λουξεμβούργου, τη λίστα ακινήτων 
του εξωτερικού και άλλες 6 τις 
οποίες είχε παρουσιάσει ο τότε 
γραμματέας κατά της διαφθοράς και 
μετέπειτα υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ 
Γιώργος Βασιλειάδης. Η διαφθορά 
είναι σε εταιρείες και ονόματα. 

 

έσω των 
εταιρειών 
διακινούνται 

μεγάλα ποσά,  
με αποτέλεσμα  
ο δικαιούχος να 
αποκρύπτει την 
πραγματική του 
περιουσιακή 
κατάσταση από τις 
φορολογικές Αρχές 
 της χώρας του. 
Σε πολλά κράτη η λειτουργία των 
offshore εταιρειών δεν είναι 
παράνομη, αλλά οι συναλλαγές 
αυτές των πλουσίων και ισχυρών 
ασφαλώς προκαλούν πολλά  

 

Φ Τ Μ 



 

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 09-10 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 201 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 10 

 
ερωτήματα περί του «νόμιμου και ηθικού». Σύμφωνα με το 
διεθνές δημοσιογραφικό δίκτυο ICIJ, τα Pandora Papers 
δείχνουν ότι είναι πολλοί οι ισχυροί που, αντί να 
καταπολεμούν το σύστημα των offshore εταιρειών, 
προσπαθούν και οι ίδιοι να επωφεληθούν από αυτό. Τα 
ελληνικά ΜΜΕ παρουσιάζουν το θέμα ως σήμερα σαν θέμα 
που αφορά… ξένους ηγέτες και τις ερωμένες τους. Ως να 
μην αφορά Έλληνες πολιτικούς και φυσικά το 
ελληνοκυπριακό πλέγμα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 
από Έλληνες πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους 
κλπ. Ως να έχει ριχθεί πήρες φως στις υποθέσεις του 
Γιάννου Παπαντωνίου και δεν έχουμε πια εκκρεμότητες 
στο σκοτάδι. Έτσι αναφέρονται στις καθαρίστριες, όπως 
βάφτιζαν τις ερωμένες τους διάφοροι ξένοι ηγέτες, όπως ο 
Πούτιν. Στην πραγματικότητα οι ερωμένες αυτές στα χέρια 
τους έπιαναν πολλά άλλα πράγματα, αλλά ποτέ σκούπες 
και σφουγγαρόπανα. Αναφέρονται και στα εξώγαμα. Όχι 
Ελλήνων πολιτικών, αλλά του Πούτιν και στον Νίκο Κουρή, 
ο οποίος ζήτησε να αποδειχθεί με έρευνα γενετικού υλικού 
ότι είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη και της μητέρας του που 
είχε εμφανισθεί ως καθαρίστρια του Μίκη. Ο Μίκης όμως 
δεν έχει σχέση με τους λογαριασμούς αυτούς… Ο Πούτιν, 
λέει είχε αγοράσει σπίτι στην ερωμένη του αξίας 
εκατομμυρίων στο Μονακό. Ο Μπλέρ αντίθετα είχε κρύψει 
χρήματα στον αγαπημένο τόπο ξεπλύματος χρήματος των 
Ελλήνων. Δηλαδή στα διάφορα κράτη μπανανίες του 
περσικού κόλπου, είτε αυτά λέγονται Ντουμπάϊ, είτε 
Εμιράτα, είτε, είτε… Κι όμως. 

Κάποιοι εξ αυτών είναι επιχειρηματικά αστέρια με εταιρείες 
σε αυτά τα κρατίδια του Περσικού κόλπου και στην Ελβετία. 
Ανάμεσά τους ένας επιχειρηματίας που είχε εξαφανιστεί 
από την σκηνή, πτωχεύοντας την αλυσσίδα του και 
παίρνοντας από τα ταμεία σε ρευστό άνω των 150 
εκατομμυρίων. Στη συνέχεια ανέθεσε σε μπροστινό του το 
ξέπλυμα και για να μην καρφώνονται παρουσιάστηκαν σαν 
σκληροί αντίδικοι, ακόμα και μπροστά στις κάμερες. Οι 
διασυνδέσεις τους φτάνουν ως την κορυφή της πολιτικής 
σκηνής. Ο πτωχευμένος εξαφανίστηκε και ξεχάστηκαν οι 

κακουργηματικές κατηγορίες που είχε. Ουδείς γνωρίζει 
σήμερα σε ποια δικαστικά αρχεία και με ποιόν αχρείο 
τρόπο μπήκαν οι τεράστιες δικογραφίες. Ή μάλλον 
γνωρίζουν πολύ καλά κορυφαίοι πολιτικοί, οι οποίοι 
σπρώχνουν με τα χίλια, ακόμα και με κρατικό χρήμα τον 
μπροστινό που ξεπλένει επί χρόνια τώρα. Φυσικά στην 
ιστορία εμπλέκεται και η Κύπρος. 

σημερινός πρόεδρος 
Αναστασιάδης φέρεται να 
παρουσιάζει «εικονικούς» 

ιδιοκτήτες, προκειμένου να 
αποκρύψει τους πραγματικούς 
κατόχους μιας σειράς από offshore !!! 
Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένας Ρώσος πολιτικός, ο 
οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση. Η κυπριακή εταιρεία 
βρήκε αμέσως το δρόμο προς το BBC και διαψεύδει την 
πληροφορία… Αλίμονο, μια νέα σκευωρία θα είναι κι αυτή. 
Όπως εκείνες με τον Βγενόπουλο και τα απίστευτα δις και 
την αγορά της κυπριακής τράπεζας. Όπως εκείνη με τα 
«χρυσά διαβατήρια». Η Κύπρος είναι τόπος ξεπλύματος 
χρήματος, αλλά ποτέ δεν έχουν την παραμικρή γνώση οι 
Κύπριοι και οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι στο θέμα αυτών 
των γνώσεων είναι μπούφοι… Καλιγώνουν όμως ψύλλους 
στον αέρα όταν φροντίζουν τα δικά τους οικονομικά γι’ 
αυτό και ένα σωρό από δαύτους τρώνε για γενιές 
ολόκληρες με χρυσά κουτάλια και δεν έπεσαν ποτέ έξω τα 
προσωπικά τους οικονομικά. 

υμάστε εκείνους τους υπουργούς 
του Κώστα Καραμανλή που θα 
έκαναν Εξεταστική Επιτροπή για 

τη ΖΗΜΕΝΣ, την ίδια ώρα που είχαν οι 
ίδιοι οικογενειακές οικονομικές 
δοσοληψίες με τη ΖΗΜΕΝΣ ;;; 

Ο 

Θ 
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Όλα φυσιολογικά. Έτσι βγήκαν φυσιολογικά και τα 
απίστευτα κλεμμένα ποσά στη λίστα Λαγκάρντ. Τον 
Βαξεβάνη που την αποκάλυψε προσπάθησαν και 
προσπαθούν να βάλουν φυλακή. Όχι τον επιχειρηματία 
που φόρτωσε τις τεχνητές ζημιές των επιχειρήσεών του 
στον κρατικό προϋπολογισμό και ο ίδιος φιγουράρει με 
εκατομμύρια σε προσωπικό λογαριασμό στη λίστα αυτή… 

ο δυστύχημα για τους Έλληνες 
πολίτες και τους Έλληνες 
δημοσιογράφους που θα ήθελαν 

να τους ξεμπροστιάσουν είναι ότι  
οι βρώμικοι Έλληνες πολιτικοί, 
επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι 
έχουν… διεθνή προστασία. 
Είναι πιο χρήσιμοι να είναι στις θέσεις τους εκβιαζόμενοι 
παρά στις φυλακές. Γιατί από τις θέσεις βάζουν 
υπογραφές…Στις φυλακές σιτίζονται από το κρατικό 
πρυτανείο… Επομένως να θεωρείτε σχεδόν βέβαιο ότι θα 
κουκουλωθεί και η νέα φουρνιά των επωνύμων Ελλήνων 
που είναι στα έγγραφα της Πανδώρα…Θα βγουν νόμιμα και 
παραγεγραμμένα… 

 

 

 
Αυτοί είναι οι ξένοι. Μετά 24 ώρες από αυτό το πρώτο μας 
θέμα ανακάλυψαν και στην Ελλάδα ότι  

ύτε ένας, ούτε δυο, αλλά καμιά 
300αριά Έλληνες και εταιρείες 
είναι μέσα και σε αυτή τη λίστα !!! 

Εμείς παραπάνω γράφουμε ότι ήδη άρχισαν οι εκβιασμοί 
και το κουκούλωμα. Όπως γίνεται ήδη ακόμα και στο #Me 
Too#, όπου όλοι βγαίνουν λάδι και σε μερικά χρόνια η 
Μπεκατώρου θα κληθεί να πληρώσει και αποζημιώσεις… 
Θα επανέλθουμε σε αυτό με πρώτο μας θέμα και για το ρόλο 
που παίζουν δικαστίνες πρωταγωνίστριες σε τέτοιες 
βρόμικες ιστορίες #Me Too# αγκαζέ με κορυφαίους 
πολιτικούς μας… 

Τ 

Ο 
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είτε την επιβεβαίωση όσων 
γράφουμε στα πρωτοσέλιδα  
των εφημερίδων 24 ώρες  

μετά το δικό μας πρώτο θέμα. 

  

 

 
Μόνο η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ το αναδεικνύει, ενώ τα ΝΕΑ 
γράφουν για 283 Έλληνες, αλλά με ψιλά γράμματα, ως η 
υπόθεση να αφορά περίπτερα που είχαν πωλούσαν και 
καραμέλες ενώ έπρεπε να πωλούν τσίχλες… 

Δ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Και «η πιο επικίνδυνη μορφή 
φασισμού είναι ο αριστερόστροφος 
φασισμός» είπε πριν φύγει ο ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ. Εγώ και χιλιάδες 
ομοϊδεάτες που δεν ήρθαμε από 
αλλού, αλλά απεναντίας 
αγωνιστήκαμε μέσα από τις τάξεις 
της ΜΑΚΙ, της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ, της 
ΔΑΚΕ, των ΝΟΔΕ και παλέψαμε 
σώμα με σώμα και ματώσαμε για την 
ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία 
της κεντροδεξιάς αντιφασιστικής - 
αντικομμουνιστικής παράταξης, 

ναρωτιόμαστε  
ποια σχέση έχει ο 
Μητσοτάκης με την 

δική μας πατριωτική 
λαϊκή καθαρή 
συντηρητική βάση ;;; 
Ναι, έχουμε νοιώσει «στο πετσί μας» 
την οδύνη της διαγραφής από την 
Κ.Ο. της ΝΔ. γιατί η παραίτηση μου 
από τα υπουργικά καθήκοντα 
αγκύλωνε τους 
ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ της  

 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη και κρατούσε δυνατή τη φωνή της 
συνείδησης της βάσης της ΝΔ. Γνωρίζουμε λοιπόν εξ εμπειρίας ότι το να 
παραμένεις ΣΤΑΘΕΡΟΣ στις προεκλογικές δεσμεύσεις και γραμμές καθώς και να 
εκφράζεις ξεκάθαρα τις ιδεολογικές σου θέσεις και με παρρησία να τοποθετείσαι 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ και χωρίς αβαρίες, αυτά όλα έχουν βαρύ τίμημα... Οι αλήθειες δεν 
είναι αρεστές στους «άριστους» του Μαξίμου! ΚΑΤΑΝΤΙΑ αποτελεί το πώς οι 
χθεσινοί αρνητές των εθνικών και χριστιανικών παραδόσεων και αγώνων σήμερα 
να έχουν γίνει αυτοί οι ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ των ΑΡΧΩΝ και ΑΞΙΩΝ μας; Οι χθεσινοί 
ΚΝΙΤΕΣ, τα ΜΟΥΛΙΚΑ της εθνομηδενιστικής κομουνιστικής αριστεράς και τα 
ΛΑΜΟΓΙΑ του ΣΗΜΙΤΟΠΑΣΟΚ από πού και έως πού μπορούν να κρατάνε τα 
τιμημένα ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ λάβαρα και να κανοναρχούν τους 
μπαρουτοκαπνισμένους συμμαχητές; 

ΝΔ υπό τον Κ. Μητσοτάκη έχει χάσει ξεκάθαρα 
τον ιδεολογικό προσανατολισμό της,  
ενώ την ίδια ώρα με την πολιτική της  

έχει διχάσει τους Έλληνες….. 

 

Α 
Η 
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καθώς τους έχει χωρίσει σε εμβολιασμένους και μη. Ο 
παραγκωνισμός των παραδοσιακών στελεχών της ΝΔ, η 
αλλαγή ιδεολογικής κατεύθυνσης σε πολλά ζητήματα, η 
συστηματική παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο 
όνομα του ιδρυτή της παράταξης δεν είναι ασήμαντα 
γεγονότα. Τα ανεμομαζώματα του ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, οι 
νεόκοποι συνοδοιπόροι του και δολιοφθορείς της 
παράταξης, αυτοί που ποτέ δεν πήραν «ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ» από 
τα δισκοπότηρα της παράταξης είναι ώρα να μας 
αδειάσουν την γωνία... Πάντα με «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ» να 
τους πετάξουμε έξω από το ΙΕΡΟ! Να αφορίσουμε για 
πάντα ταυτόχρονα και τις εθνομηδενιστικές 
αντιχριστιανικές τους απόψεις και να τις θάψουμε πολύ 
βαθιά, στις πολιτικές χωματερές για να καθαρίσει ο τόπος 
από την ΚΟΠΡΟ και τους ΚΟΠΡΙΤΕΣ! Στα αυτιά μας 
ακούγεται καθαρά η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη να λέει στο 
πανεθνικό συλλαλητήριο «πιο επικίνδυνη μορφή 
φασισμού είναι ο αριστερόστροφος φασισμός»… Από πού 
έως πού έχει το δικαίωμα ο Μητσοτάκης να αλλοιώσει την 
ιδεολογική φυσιογνωμία της ιστορικής πατριωτικής 
δημοκρατικής παράταξης και να την μετατρέψει σε νέο 
ΠΑΣΟΚ χωρίς καθαρά κεντροδεξιό ιδεολογικό πρόσημο, 
σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές του. Συμβαίνουν όλα αυτά 
τα παράδοξα και περίεργα και έτσι έχοντας χάσει η ΝΔ την 
ιδεολογικοπολιτική της καθαρότητα μπορούν τα πολιτικά 
πρόσωπα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία να είναι 
ακόμα στην κυβέρνηση και στη Βουλή οι δημοσιογράφοι, 
που δεν πήρανε χαμπάρι τη χρεοκοπία της χώρας, να είναι 
ακόμα στις θέσεις τους, οι ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ να 
απολαμβάνουν εξοργιστικά προνόμια και να είναι ακόμα 
υπεράνω όλων. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΙ και οι 
ΚΟΚΚΙΝΟΦΡΟΥΡΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ, που δεν κατάφεραν να μας 
βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας είναι ώρα να 
βγάλουν τις μάσκες των δήθεν φιλελεύθερων... Είναι ώρα 
να πάψουν να μας προκαλούν τα ξεπλύματα και τα 
κουρέλια της διεφθαρμένης πολύχρωμης πολιτικής 
κουρελούς. Είναι ώρα να πετάξουν τα κοσμοπολίτικα 
λεκιασμένα κοστούμια της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ και τις μασκαράτες 
του ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΥ και μαζί με όλες τις «ΜΠΟΥΛΕΣ» της 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ να χωθούν βαθιά στα μπαούλα, με 
μπόλικη ναφθαλίνη και να περιμένουν να πάρουν τη θέση 
τους στα πολιτικά μουσεία των τυραννικών 
ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΩΝ καθεστώτων...  

ρθε ο καιρός δημιουργίας ενός 
νέου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ  
που θα συγκροτήσουν δεξιά 

κόμματα, κινήματα και 

προσωπικότητες με πατριωτική  
και δημοκρατική συνείδηση και 
στρατηγική στόχευση απέναντι στην 
οπισθοδρομική φασιστική αριστερά. 
Μια ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που θα εκφράζει το εκλογικό σώμα 
που κινείται στο χώρο της δημοκρατικής λαϊκής κοινωνικής 
δεξιάς.  Σ’ αυτό το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑΣ θα 
ενταχθούν βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη με ιδεολογική 
αντίληψη και αφοσίωση στις αρχές και αξίες που έπρεπε 
να εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Τρία κοντά χρόνια 
ΣΗΜΙΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μητσοτάκη είναι αρκετός χρόνος 
για να καταλάβουν οι πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις 
ότι όλο το «δημοκρατικό» κατοχικό τόξο, είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία στα εθνικά θέματα και το 
Σκοπιανό, καζάν-καζάν στο Αιγαίο και που θέλει απλά 
σιωπηλά τρομαγμένα πρόβατα τους βουλευτές αντάμα με 
τους ψηφοφόρους. Στόχος του υποταγμένου 
εθνοαποδομητικού τόξου είναι η σπίλωση κάθε 
πατριωτικής φωνής, ώστε ανερυθρίαστα να 
αυτοθαυμάζονται αυτοί και οι όμοιοι τους ως δημοκράτες. 
Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση στη 
Βουλή τα πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ 
ετοιμάζεται και για παραχωρήσεις στο Αιγαίο, κάτι που 
δημόσια έχει παραδεχθεί. Οι βουλευτές της ΝΔ που δεν 
θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον «νεοκομμουνισμό» της 
ηγεσίας του κόμματος και με την εθνική μειοδοσία των 
νεοταξιτών θα έχουν την ευκαιρία να το αποδείξουν. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει τα ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ και στην ολική 
κατάρρευση του ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Β' του μικρού!!! 

 

Ή 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών της ΕΕ 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,  
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

έλευση του 
Προέδρου των 
Σκοπίων Stevo 

Pendarovski στις 
5/10/2021 στην Αθήνα 
παρότι πέρασε στα 
ψιλά, εντούτοις η 
συνάντησή του με  
την πολιτειακή και 
πολιτική ηγεσία της 
χώρας έφερε ξανά  
στο προσκήνιο την 
κατάπτυστη Συμφωνία 
των Πρεσπών. 

Στόχος της επίσκεψης του 
σκοπιανού Προέδρου ήταν η 
προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας 
των Σκοπίων και η οικονομική 
ενίσχυση των Σκοπίων με 
ευρωπαϊκά κόλλυβα βεβαίως. 
Επιπλέον η επίσκεψη αυτή 
αποτελούσε προπομπό-γέφυρα 
ενόψει της συνάντησης στην 
Σλοβενία των ηγετών της ΕΕ με τους 
ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. 

 
Σύμφωνα με την κυβερνητική 
ανακοίνωση «ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίμου με τον 
Πρόεδρο» των Σκοπίων «Stevo 
Pendarovski, ο οποίος 
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 
στην Ελλάδα έπειτα από 
πρόσκληση της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου. O Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο Stevo 
Pendarovski επιβεβαίωσαν τη 
σημαντική δυναμική που 
διαμορφώνεται στις διμερείς σχέσεις 
σε όλους τους τομείς αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Συμφώνησαν στην 
ανάγκη εμβάθυνσης και διεύρυνσης 
της διμερούς συνεργασίας, με 
έμφαση στους τομείς της 
οικονομίας, των επενδύσεων, της 
ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Ο 
Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη 
στήριξη της Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία των 

Δυτικών Βαλκανίων και «των 
Σκοπίων ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί». Στο 
πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η 
ενίσχυση των σχέσεων των δύο 
χωρών και η υποστήριξη της Αθήνας 
στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία 
της γειτονικής χώρας συναρτώνται 
απολύτως με την πλήρη, συνεπή και 
καλή τη πίστει εφαρμογή της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διαδικασίας διεύρυνσης. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν, από 
ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος 
για την Οικονομική Διπλωματία και 
την Εξωστρέφεια Κώστας 
Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του 
Διπλωματικού Γραφείου του 
Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη 
Σουρανή, ο Πρέσβης της Ελλάδας» 
στα Σκόπια «Ρούσσος Κούνδουρος 
και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική 
Εκπρόσωπος, Αριστοτελία 
Πελώνη».  

Στην Σλοβενία βέβαια δεν βρέθηκε 
μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά 
και ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου 
να συμμετάσχει στη Σύνοδο των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. 
Μητσοτάκης και Τσίπρας για άλλη 
μια φορά έδωσαν το πράσινο φως 
για την οικονομική ενίσχυση των 
Σκοπίων μέσω των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. Έτσι πρωθυπουργός 
και αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης από τη Σλοβενία 
συμφώνησαν για το επενδυτικό  
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πρόγραμμα της ΕΕ για τα Δυτικά 
Βαλκάνια που όπως έχουμε ήδη εδώ 
και μήνες αποκαλύψει από την 
Υπέρβαση News θα δώσει την 
ευκαιρία στα Σκόπια να 
ενθυλακώσουν τουλάχιστον 3,5 δις 
ευρώ. Αποτέλεσμα της παρουσίας 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 
Σλοβενία ήταν η υιοθέτηση της 
Διακήρυξης του Brdo στις 6 
Οκτωβρίου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη 
Σλοβενία προκειμένου να 
συμμετάσχει στη συνεδρίαση του 
άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και στην Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – 
Δυτικών Βαλκανίων.  Μάλιστα 

προσερχόμενος στη συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
στο πλαίσιο της Συνόδου μεταξύ 
άλλων δήλωσε: «Στην έκτακτη 
Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων θα 
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
για την ευρωπαϊκή προοπτική των 
γειτόνων μας στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη Σύνοδο της 
Θεσσαλονίκης η οποία για πρώτη 
φορά άνοιξε την ευρωπαϊκή πόρτα 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 
έχει έρθει η ώρα πια να αναληφθούν 
ξεκάθαρες δεσμεύσεις όσον αφορά 
τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο χρόνος πιέζει 
και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
απούσα από αυτή την περιοχή δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι άλλοι 
θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό. 
Στο σημερινό δείπνο θα έχουμε την 
ευκαιρία να συζητήσουμε συνολικά 
θέματα που αφορούν την παγκόσμια 
εξωτερική πολιτική». Μάλιστα 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
γραφείου πρωθυπουργού την 
παραμονή της Συνόδου τονίστηκε 

ότι «στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής 
ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων θα 
συζητηθεί η στρατηγική σημασία 
των Δυτικών Βαλκανίων για την 
Ένωση και η ευρωπαϊκή προοπτική 
της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός 
αναμένεται να επαναλάβει τη 
σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας 
στην ενταξιακή προοπτική των 
Δυτικών Βαλκανίων καθώς και την 
πεποίθηση για την αποστολή ενός 
σαφούς μηνύματος στήριξης στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες» 
(https://primeminister.gr/2021/10/05/
27636). 

 

Στη Δήλωση του Brdo, της 6ης Οκτωβρίου 2021 οι ηγέτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους ηγέτες των Δυτικών 
Βαλκανίων και παρουσία περιφερειακών και διεθνών 
παραγόντων, τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η ΕΕ εκφράζει εκ 
νέου την αμέριστη στήριξή της για την ευρωπαϊκή 
προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και χαιρετίζει την 
προσήλωση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ευρωπαϊκή προοπτική, που συνιστά αμοιβαίο στρατηγικό 
συμφέρον και εξακολουθεί να αποτελεί κοινή στρατηγική 
επιλογή.  Στη συνέχεια οι ηγέτες επιβεβαίωσαν για άλλη μια 
φορά τη δέσμευσή τους «όσον αφορά τη διαδικασία 
διεύρυνσης και τις σχετικές της αποφάσεις, με βάση 
αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των εταίρων, 
δίκαιους και αυστηρούς όρους και αξιοκρατική αξιολόγηση 
κάθε εταίρου». Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ 
ακολουθώντας τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ένταξη στην 
ΕΕ τόσο των Σκοπίων όσο και της Αλβανίας. Και όλα αυτά 
σε μια φάση που τόσο τα Σκόπια όσο και η Αλβανία 
αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. 

δίως δε τα Σκόπια συνεχίζουν την 
αλυτρωτική τους πολιτική με στόχο 
την υφαρπαγή του ονόματος της 

Μακεδονίας μας και της ιστορίας μας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
συνυπογράφοντας την εν λόγω Δήλωση του Brdo, 
δεσμεύεται μαζί με τους άλλους ηγέτες δηλώνοντας: «Θα 
εντείνουμε περαιτέρω την κοινή μας δραστηριοποίηση για 
να προαγάγουμε τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

μετασχηματισμό της περιοχής, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα την πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων. 
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να 
μπορέσει να διατηρήσει και να εμβαθύνει τη δική της 
ανάπτυξη, διασφαλίζοντας την ικανότητά της να 
ενσωματώνει νέα μέλη». Στη συνέχεια ακολουθεί μια 
επισήμανση η οποία προκαλεί μάλλον γέλιο, καθώς 
αναφέρει ότι «οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων 
εκφράζουν εκ νέου την προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές 
αξίες και αρχές και στην υλοποίηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων προς όφελος του λαού τους. Η ΕΕ 
χαιρετίζει τη δέσμευση την οποία επανέλαβαν οι εταίροι 
των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά τον πρωτεύοντα ρόλο 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών 
και του κράτους δικαίου, καθώς και όσον αφορά τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, τη στήριξη 
της χρηστής διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες. Η αξιοπιστία αυτών των 
δεσμεύσεων εξαρτάται από την ουσιαστική εφαρμογή των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και από την επίτευξη 
σταθερών επιδόσεων, με ξεκάθαρη και συνεκτική 
επικοινωνία με το κοινό. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των  
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πολιτών και τα ανεξάρτητα και πολυφωνικά μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν καίριας σημασίας συνιστώσες 
κάθε δημοκρατικού συστήματος και, ως εκ τούτου, 
χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν 
στα Δυτικά Βαλκάνια».  

ώς λοιπόν να μην προκαλεί γέλιο 
όταν δηλώνεται ότι τα Σκόπια  
και τα Τίρανα είναι δήθεν 

προσηλωμένα στις ευρωπαϊκές αξίες 
και αρχές και δήθεν δεσμεύονται  
για την προστασία των  
θεμελιωδών δικαιωμάτων  
και του κράτους δικαίου. 
Αυτά ακούν τα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 
της Βορείου Ηπείρου και τους σηκώνεται η τρίχα καθώς 
έχουν περάσει τα πάνδεινα από τον Ράμα!!! Στη συνέχεια 
οι ηγέτες της ΕΕ μπαίνουν στο ψητό. Έτσι επισημαίνουν ότι 
«η ΕΕ είναι μακράν ο στενότερος εταίρος, βασικός 
επενδυτής και κύριος χορηγός της περιοχής. Η κλίμακα και 
το εύρος αυτής της πρωτοφανούς στήριξης πρέπει να 
αναγνωρίζονται πλήρως και να προβάλλονται από τους 
εταίρους στον δημόσιο διάλογο και κατά την επικοινωνία 
τους με το κοινό». Στη συνέχεια δε οι ηγέτες της ΕΕ και 
βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρονται στο 
«οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά 
Βαλκάνια» όπου επισημαίνουν ότι «σε συνέχεια της 
έκκλησης που απηύθυναν οι ηγέτες κατά τη σύνοδο 
κορυφής του Ζάγκρεμπ, η ΕΕ κατήρτισε οικονομικό και 
επενδυτικό σχέδιο (ΟΕΣ) και κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή της πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά 
Βαλκάνια. 

ο σχέδιο προβλέπει σημαντικό 
επενδυτικό πακέτο που θα 
κινητοποιήσει περίπου 30 δισ. EUR 

για την περιοχή κατά τα επόμενα επτά 
έτη, αποτελούμενο από 9 δισ. EUR  

σε χρηματοδότηση μέσω 
επιχορηγήσεων και 20 δισ. EUR σε 
επενδύσεις, με μόχλευση από τον  
νέο μηχανισμό εγγύησης για  
τα Δυτικά Βαλκάνια. 

 
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο δυνητικός αντίκτυπος 
του ΟΕΣ, απαιτείται από τους εταίρους των Δυτικών 
Βαλκανίων να προβούν αποφασιστικά σε οικονομικές και 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσουν το 
κράτος δικαίου. Το σχέδιο μπορεί να δώσει ώθηση στη 
μακροπρόθεσμη πράσινη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη 
και ανταγωνιστικότητα της περιοχής, να υποστηρίξει την 
πράσινη και την ψηφιακή της μετάβαση και να προαγάγει 
τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή ολοκλήρωση 
και το εμπόριο, ενισχύοντας έτσι επίσης τη συνεργασία και 
την σύγκλιση με την ΕΕ, μεταξύ άλλων και με τους στόχους 
της ΕΕ για το κλίμα». Τέλος η δήλωση αναφερόμενη στην 
νέα προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027 σε Σκόπια, Αλβανία και τις άλλες χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την πρόσφατη 
έγκριση του νομικού πλαισίου για την υλοποίηση του 
ΜΠΒ1 ΙΙΙ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αποτελεί την κύρια 
πηγή χρηματοδοτικής βοήθειας για την περιοχή, μεταξύ 
άλλων και για το ΟΕΣ. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει 
δέσμη επενδύσεων ύψους 600 εκατ. EUR στο πλαίσιο του 
ΜΠΒ 2021 για την εφαρμογή του ΟΕΣ για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, που θα υπόκειται σε διαδικασίες σύμφωνες με 
το πλαίσιο προγραμματισμού και τους κανόνες εφαρμογής 
του ΜΠΒ ΙΙΙ.  

αζί με την πρόταση ύψους 500 
εκατ. EUR που ανακοινώθηκε 
τον Ιούλιο, το συνολικό ποσό 

που θα διατεθεί έως το τέλος του  
2021 για την εφαρμογή του ΟΕΣ  
θα ανέλθει σε 1,1 δισ. EUR».  
Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι ήδη το ευρωπαϊκό 
χρήμα άρχισε να ρέει σε Σκόπια και Αλβανία.

Π 
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Δήλωση του Brdo επιβεβαιώνει πλήρως  
τις αποκαλύψεις μας στην Υπέρβαση News  
στις 18 Ιανουαρίου 2021 για τα ποσά που  

θα ενθυλακώσουν τα Σκόπια από την ΕΕ 
με υπογραφή της Αθήνας. 
Υπό τον τίτλο λοιπόν «Το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για τα Δυτικά 
Βαλκάνια» επισημαίναμε στο εν λόγω δημοσίευμα ότι «μια βδομάδα μετά την 
τριμερή στις 6 Οκτωβρίου 2020 αποσκοπώντας στην προώθηση της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο με σημαντική δέσμη 
επενδυτικών μέτρων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης ύψους έως και 9 δισ. 

ευρώ για την περιοχή (ec.europa.eu 
6/102020).  Επιπλέον των 
παραπάνω επιχορηγήσεων 
τονίστηκε ότι «η ΕΕ θα παράσχει 
εγγυήσεις για τη μείωση του 
κόστους χρηματοδότησης τόσο για 
δημόσιες όσο και για ιδιωτικές 
επενδύσεις και για τη μείωση του 
κινδύνου για τους επενδυτές. 

 
Η στήριξη μέσω του νέου 
μηχανισμού εγγύησης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, στο πλαίσιο της εγγύησης 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, αναμένεται να 
κινητοποιήσει δυνητικές επενδύσεις 
ύψους έως και 20 δισ. ευρώ την 
επόμενη δεκαετία». 

το πλαίσιο αυτό τα 
Σκόπια αναμένεται 
να ενθυλακώσουν 

τουλάχιστον  
3,5 δις ευρώ. 
Tα κονδύλια αυτά σύμφωνα με το 
Παράρτημα της παραπάνω 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα χρηματοδοτήσουν 
πέραν των άλλων: 1. Την κατασκευή 
του αγωγού φυσικού αερίου 
Σκοπίων-Σερβίας. 2. Την κατασκευή 
του αγωγού φυσικού αερίου 
Σκοπίων-Κοσόβου που θα αποτελεί 
άλλωστε επέκταση του 
διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας-
Σκοπίων. Επισημαίνεται εν 
προκειμένω ότι η κατασκευή του 
διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας- 
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Σκοπίων επίσης σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με επιχορηγήσεις και 
δάνεια.  

 

Ειδικότερα το ελληνικό τμήμα το 
αγωγού κόστους 51 εκατ. ευρώ θα 
χρηματοδοτηθεί κατά 50% με δάνειο 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το υπόλοιπο 
σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί με 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σκοπιανό 
τμήμα του αγωγού κόστους 54 εκατ. 
ευρώ επιδιώκεται επίσης να 
χρηματοδοτηθεί κατά 50% με δάνειο 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ενώ αναζητούνται 
διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης 
του υπολοίπου έργου, καθώς ήδη 14 
εκατ. ευρώ έχουν διασφαλιστεί από 
το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο για 
τα Δυτικά Βαλκάνια (serbia-
energy.eu 4/1/2021).  Έτσι με 
ευρωπαϊκά κονδύλια θα φτάνει το 
αμερικανικό σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο από Αλεξανδρούπολη σε 
Σκόπια, Κόσοβο και Σερβία !!!  
3. Στον τομέα των ΑΠΕ θα 
χρηματοδοτηθούν αιολικά και 
ηλιακά πάρκα στα Σκόπια. 
4. Προβλέπονται και 
χρηματοδοτήσεις για εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων. 
5. Το πακέτο θα συμπληρωθεί με 
επενδύσεις στην πράσινη γεωργία 
αλλά και 6.Την ψηφιοποίηση της 
οικονομίας των Σκοπίων γεγονός 
που ενδιαφέρει επίσης τις 
αμερικανικές πολυεθνικές του τομέα 
της τεχνολογίας που εγκαθίστανται 
ήδη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και 
Πάτρα με στόχο να ενθυλακώσουν 
επίσης μεγάλο μέρος από τα 
κονδύλια των 32 δις ευρώ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης 
που προορίζονται για την 
ψηφιοποίηση της ελληνικής 
οικονομίας». 

υτά λοιπόν 
αποκαλύπταμε ήδη 
από το Ιανουάριο 

του 2021. Δεν πέρασαν 
παρά λίγοι μήνες 
προκειμένου να μπουν 
ήδη σε εφαρμογή και 
έτσι τα Σκόπια με τη 
σύμφωνη γνώμη της 
Αθήνας πάνε πλέον 
ταμείο για 3,5 δις  
ευρώ μέσω Brdo.
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Το προσχέδιο του Γενικού Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 που πρόσφατα η κυβέρνηση 
έδωσε στη δημοσιότητα 
αποκαλύπτει την συγκαλυπτόμενη 
χρεοκοπία της Ελλάδας. 

ρόκειται  
για κρατικό 
προϋπολογισμό 

μιας καταχρεωμένης 
και ουσιαστικά 
χρεοκοπημένης χώρας. 
Ένας ογκόλιθος χρεών 
που εκτιμάται  
σε 1.550 δισ. ευρώ 
καταπλακώνει την 
ελληνική κοινωνία. 
Ακόμα και το επίσημο δημόσιο 
χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
των 388 δις ευρώ θεωρείται μη 
βιώσιμο, καθότι ο κρατικός 

προϋπολογισμός αδυνατεί να 
αντέξει ετήσιες τοκοχρεολυτικές 
δαπάνες της τάξης των 30 ή των 40 
δις ευρώ.  

 
Όσοι έχουν μνήμη και με 
αμεροληψία διερευνούν τις εξελίξεις 
της ελληνικής οικονομίας, 
γνωρίζουν ότι ένα από τα κυριότερα 
λάθη των μνημονιακών οικονομικών 
πολιτικών σχετίζεται με την πλευρά 
της εισοδηματικής και της 
φορολογικής πολιτικής. Η 
φορομπηχτική δημοσιονομική 
πολιτική σε συνδυασμό με την 
ταυτόχρονη κατακρεούργηση 
μισθών και συντάξεων, που μετά τον 
Μάιο του 2010 υιοθετήθηκαν στα 
πλαίσια των τεσσάρων 
μνημονιακών οικονομικών 
πολιτικών, προκάλεσαν αρνητικές 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
στην εγχώρια οικονομία, με 
αναπόφευκτη συνέπεια την 
διεύρυνση του υφεσιακού ρήγματος. 
Επιβαρύνοντας την κοινωνία με 
περισσότερους φόρους και 
ψαλιδίζοντας τους μισθούς και τις 
συντάξεις των πολιτών, 
αναπόφευκτα συρρικνώνεται η 
αγοραστική δύναμη των πολιτών και 
άρα η συνολική ζήτηση αγαθών και 
υπηρεσιών ακολουθεί πτωτική 
τάση. Η κάμψη της συνολικής 
ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών 
προξενεί έντονες αρνητικές 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις 
στην εσωτερική οικονομία, με 
επακόλουθο την ελάττωση του 
πραγματικού ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν) και την αύξηση της 
ανεργίας. Η καθίζηση της εγχώριας 
οικονομικής δραστηριότητας έχει ως 
οικτρή συνέπεια την ελάττωση των 
κρατικών εσόδων, την διόγκωση 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
και την εκτόξευση του δημοσίου 
χρέους σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι 
άνομες παραοικονομικές 
δραστηριότητες αποτελούν καίριο 

αιτιώδη παράγοντα 
ανισοκατανομής των φορολογικών 
βαρών.  

ισθωτοί, 
συνταξιούχοι, 
συνεπείς με  

τις φορολογικές  
αρχές ελεύθεροι 
επαγγελματίες και 
τίμιοι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες, 
συναποτελούν τα 
μόνιμα υποζύγια  
του φορολογικού  
μας συστήματος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πελώριες 
διαστάσεις που έχει προσλάβει το 
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, 
τις εκτεταμένες έκνομες 
παραοικονομικές δραστηριότητες, 
τις υφιστάμενες δομές στην αγορά 
εργασίας και την γενικότερη 
διάρθρωση του οικονομικού μας 
συστήματος, συνάγεται ότι 

παιτείται μια 
ρηξικέλευθη 
παρέμβαση  

στη Φορολογία 
Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων (ΦΕΦΠ). 
Για να γίνει κατανοητό όμως το 
αντικειμενικό υπόβαθρο της 
προτεινόμενης ριζοσπαστικής 
φορολογικής πολιτικής, σχετικής με 
το σύστημα της ΦΕΦΠ, θα πρέπει να 
επισημανθούν τα κάτωθι: 1) Τα 
πρωταρχικά προβλήματα προς 
επίλυση ήταν και εξακολουθούν να  
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είναι, η πάταξη της διαφθοράς και η 
καταπολέμηση των έκνομων 
παραοικονομικών δραστηριοτήτων, 
όπως είναι η φοροδιαφυγή, η 
εισφοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, η 
αρχαιοκαπηλία, η διακίνηση 
τοξικοεξαρτώμενων ουσιών, η 
πορνεία, κ.ο.κ. Άνομη 
παραοικονομία και διαφθορά είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία. Αρκετοί 
ερευνητές ταυτίζουν την 
παραοικονομία με την 
φοροδιαφυγή. Πράγματι, φυσικά 
πρόσωπα, επιχειρήσεις και γενικά η 
οποιαδήποτε οντότητα που 
αποκομίζει παράνομα εισοδήματα, 
τα οποία δεν δηλώνονται στις 
επίσημες φορολογικές αρχές και 
άρα στα εισοδήματα αυτά δεν 
επιβάλλονται άμεσοι φόροι, 
λογίζονται ως προϊόν 
φοροδιαφυγής. Συνεπώς, 
εισοδήματα από άνομες 
παραοικονομικές δραστηριότητες 
φοροδιαφεύγουν και γι’ αυτό η 
παραοικονομία θεωρείται σε μεγάλο 
βαθμό συνώνυμη της 
φοροδιαφυγής. 2) Η άμεση 
φορολογία επιβάλλεται σε κάθε 
πηγή εισοδήματος όπως μισθοί, 
συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, 
νοίκια, τόκοι, μερίσματα μετοχών, 
κ.λπ. Σαφές είναι ότι η άμεση 
φορολογία επιβάλλεται στο σύνολο 
των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. 3) 

διάρθρωση  
της ελληνικής 
οικονομίας και 

κατά προέκταση η  
δομή του εργατικού 
δυναμικού ευνοούν τις 
παράνομες οικονομικές 
δραστηριότητες. 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της 
έρευνας εργατικού δυναμικού, το 
2020 το 67,5% των 
απασχολουμένων, δηλαδή 

2.640.875 άτομα, ήταν μισθωτοί (2.640.875/3.911.000=67,5%). Στα υπόλοιπα 
1.270.125 άτομα των απασχολουμένων συγκαταλέγονται εισοδηματίες, 
βιομήχανοι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σύνολο των προηγμένων χωρών της παγκόσμιας 
οικονομίας, όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, κ.λπ., οι μισθωτοί 
αποτελούν άνω του 90% των απασχολουμένων ατόμων, σε αντιδιαστολή με την 
Ελλάδα που συνιστούν το 67,5% της συνολικής απασχόλησης. 4) Όταν το 32,5% 
των απασχολουμένων στη χώρα μας δηλώνουν βιομήχανοι, επιχειρηματίες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, αγρότες, κ.ά., δηλαδή φυσικά πρόσωπα 
που δεν υπάγονται στο καθεστώς της μισθωτής εργασίας, αναπόφευκτο είναι 
πως ακόμα και ο πιο καλοκουρντισμένος φοροεισπρακτικός μηχανισμός να 
αντιμετωπίζει στην πράξη μεγάλα προβλήματα στην προσπάθεια περισυλλογής 
ικανοποιητικών εσόδων από την άμεση φορολογία. 5) Η υπερμεγέθης παράνομη 
παραοικονομία και η διαφθορά συμβάλουν ώστε οι άμεσοι φόροι από την 
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) να αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 9,5% των συνολικών κρατικών εσόδων. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 
περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης υπερβαίνει το 20%. Έχοντας κατά νου τις 
δομές και τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, προτείνεται μέτρο 
φορολογικής πολιτικής επί της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
(ΦΕΦΠ). Το προτεινόμενο μέτρο ναι μεν φαινομενικά θα προκαλούσε την μείωση 
των φορολογικών εσόδων γύρω στα 385 εκατομ. ευρώ, αλλά το τελικό ετήσιο 
αναπτυξιακό όφελος για την εθνική οικονομία θα ήταν πολλαπλάσιο και εκτιμάται 
ότι θα υπερέβαινε το ένα δισ. ευρώ. 
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Με κριτήριο τη ΦΕΦΠ οικονομικού έτους 2019, η 
προτασσόμενη φορολογική πολιτική αφορά 2.662.586 
φορολογούμενα νοικοκυριά, που αντιπροσωπεύουν το 
41,2% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων 
(υπόχρεοι και σύζυγοι). Η προτεινόμενη ρηξικέλευθη 
φορολογική μεταρρύθμιση είναι «έξυπνη», με μικρό κόστος 
για τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά με εντονότατες θετικές πολλαπλασιαστικές 
επιδράσεις στο σύνολο της εθνικής οικονομίας. Το 
ελάχιστο κόστος στα συνολικά κρατικά έσοδα της 
προτεινόμενης φορολογικής πολιτικής πιστοποιείται από 
την στατιστική παρατήρηση, ότι,  

α 2.662.586 φορολογούμενα 
νοικοκυριά που θα  
ευεργετηθούν από την  

εφαρμογή της καταβάλλουν  
μόλις το 4,5% του συνολικού ΦΕΦΠ. 

 

1) Πλήρης Κατάργηση του ΦΕΦΠ για τους συνταξιούχους 
και το σύνολο των εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της 
Ελλάδας εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Στο μέτρο θα 
υπαχθούν οι φορολογούμενοι (υπόχρεοι και σύζυγοι) που 
δηλώνουν συνολικό ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 
12.000 ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, το μέτρο αφορά 
περίπου 2.700.000 φορολογούμενα νοικοκυριά (υπόχρεοι 
και σύζυγοι). 2) Το μέτρο θα ισχύσει για όλους τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις της 
περιφέρειας που απασχολούν άτομα με μισθωτή εργασία 
και είναι συνεπείς στην καταβολή των 
κοινωνικοασφαλιστικών τους εισφορών. 3) 

πό την εφαρμογή της 
προτεινόμενης φορολογικής 
πολιτικής θα επωφεληθούν 

συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, κ.ο.κ., τα ετήσια 
εισοδήματα των οποίων είναι 
χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.  

Ο ουσιώδης λόγος που στην προτεινόμενη πρόταση 
φορολογικής πολιτικής δεν συμπεριλαμβάνουμε την 
περιφέρεια Αττικής σχετίζεται με την ενίσχυση της 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και την επιτακτική 
ανάγκη αύξησης του πληθυσμού στην ακριτική Ελλάδα 
προς αντιμετώπιση του ακανθώδους δημογραφικού μας 
προβλήματος. Εντούτοις, αν η προτεινόμενη 
μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική συμπεριελάμβανε 
και την περιφέρεια Αττικής, τότε με βάση την ΦΕΦΠ 
οικονομικού έτους 2019, η μείωση των κρατικών εσόδων 
από την ΦΕΦΠ θα ανερχόταν σε 553 εκατ. ευρώ και θα 
αφορούσε 3.188.904 φορολογουμένους (υπόχρεοι και 
σύζυγοι). Με συντελεστή πολλαπλασιαστή επί της άμεσης 
φορολογίας 2.5, τότε η μείωση των εσόδων από την ΦΕΦΠ 
σε 553 εκατ. ευρώ θα συνέβαλε κατά 1,38 δις ευρώ στην 
άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ.  

 

προτεινόμενη μεταρρυθμιστική 
πολιτική επί της ΦΕΦΠ  
θα επιδρούσε θετικά και 

πολλαπλασιαστικά σε όλους τους 
κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. 
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία 
αναμένεται να είναι: 1) Ενθάρρυνση της νόμιμης μισθωτής 
εργασίας σε όλη την επικράτεια και την ακριτική Ελλάδα.  
2) Περιστολή της εισφοροδιαφυγής και άρα αύξηση των 
κρατικών εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές 3) 
Ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αν υποτεθεί 
ότι ο πολλαπλασιαστής της άμεσης φορολογίας είναι 2.5, 
τότε η εκτιμώμενη μείωση των εσόδων από την ΦΕΦΠ κατά 
385 εκατομ. ευρώ θα συντελούσε στην αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ κατά 962,5 εκατ. ευρώ. Λόγω της 
έντασης και του εύρους της ύφεσης που τα τελευταία 
χρόνια διέρχεται η ελληνική οικονομία, ένας συντελεστής 
του πολλαπλασιαστή επί της ΦΕΦΠ της τάξης του 2,5 
αξιολογείται ρεαλιστικός. 4) Η φορολογική μεταρρύθμιση 
θα συμβάλλει στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος  

 

Τ 
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μισθωτών και συνταξιούχων, ενισχύοντας έτσι τη συνολική ζήτηση αγαθών και 
υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. Η ενθάρρυνση της συνολικής ζήτησης θα 
συμβάλλει στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή στην επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. 

μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ θα έχει ως 
θετικό επακόλουθο την άνοδο των κρατικών 
εσόδων από την έμμεση φορολογία. 

Παράλληλα, με την ενεργοποίηση της συνολικής ζήτησης στις τοπικές οικονομίες 
θα αυξηθεί η απασχόληση και ο τζίρος των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη 
συνέχεια στην άνοδο των δημόσιων εσόδων από άμεσους φόρους.  5) Αύξηση 
των κρατικών εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές. Τα νομικά και τα φυσικά 
πρόσωπα που θα απαλλαγούν από την ΦΕΦΠ, θα αποκτήσουν κίνητρο ώστε να 
είναι πιο συνεπή και ειλικρινή στην καταβολή των εισφορών τους προς το ΙΚΑ και 
τους υπόλοιπους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 6)  

ενθάρρυνση της απασχόλησης σε  
περιφερειακό επίπεδο θα συνδράμει στην 
ρεαλιστική αντιμετώπιση του ακανθώδους  

δημογραφικού μας προβλήματος. 

  

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα 
δώσει κίνητρο στους Έλληνες να 
φτιάξουν οικογένειες στα χώματα 
των γονέων και των παππούδων 
τους. Η υιοθέτηση του 
προτεινόμενου μέτρου φορολογικής 
πολιτικής δεν θα γίνει 
αποσπασματικά ή κλιμακωτά. 
Απεναντίας, η εφαρμογή της 
συνιστώμενης φορολογικής 
πολιτικής θα γίνει άμεσα και θα 
αφορά όλους τους πολίτες των 12 ή 
των 13 διοικητικών περιφερειών της 
Ελλάδας που δηλώνουν ετήσια 
εισοδήματα μικρότερα των 12.000 
ευρώ.  

 

ε επιδοματικές 
και καιροσκο-
πικές πολιτικές 

δεν δημιουργούνται 
ευοίωνες αναπτυξιακές 
προοπτικές για  
την Πατρίδα μας. 
Το οποιαδήποτε μέτρο φορολογικής 
πολιτικής και γενικότερα οι 
επιμέρους ασκούμενες 
δημοσιονομικές πολιτικές, εννοείται 
ότι κινούνται στα πλαίσια των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
γενικότερης μακροοικονομικής 
πολιτικής. Τα στελέχη όμως των 
κυβερνητικών οικονομικών 
επιτελείων που εφαρμόζουν τα 
μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής 
οφείλουν να είναι 
συνειδητοποιημένοι γνώστες των 
προβλημάτων της ελληνικής 
οικονομίας και να μην ενδιαφέρονται 
μόνο για την διατήρηση της 
προσοδοφόρας καρέκλας επί της 
οποίας κάθονται. 

Η 

Η 
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Θύμα των κορακιών και ο Λάκης Γαβαλάς: «Η βίλα μου στην 
Μύκονο ξεπουλήθηκε σε τιμή… οικοπέδου στην Ελευσίνα»!!!  

 

ο δικό του δριμύ κατηγορώ για το 
σύστημα των πλειστηριασμών  
με το οποίο εκποιούνται σε 

εξευτελιστικές τιμές σπίτια και 
περιουσίες εξαπέλυσε από πρωινή 
εκπομπή ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, 
Λάκης Γαβαλάς. 
Καλεσμένος στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη 
Σκορδά, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στην βίλα που 
είχε στην Μύκονο, η οποία βγήκε σε πλειστηριασμό τον 
περασμένο Μάη. Όπως σημείωσε «την αγόρασε Αιγύπτιος 
που έχει πάρει άλλα δέκα κτίρια στην Μύκονο». 

  

βίλα της Μυκόνου 1.200 
τετραγωνικά σε 6 στρέμματα 
οικόπεδο πήγε 1.900.000 ευρώ. 

Με τόσα δεν αγοράζεις ούτε οικόπεδο 
στην Ελευσίνα !!! 

Αιγύπτιος που έχει πάρει άλλα δέκα κτίρια στην Μύκονο. Κι 
εγώ να πάω στην Αίγυπτο να πάρω μια πυραμίδα ρε παιδί 
μου, γλυκό εννοώ αρχικά, είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης 
Γαβαλάς. 

 
Τέλος, έστειλε και ένα μήνυμα στους… ομοιοπαθούντες: 
«Δεν με νοιάζει, κάνω delete, γι’ αυτό και διατηρώ μια 
αισιοδοξία», τόνισε ο Λάκης Γαβαλάς όταν ρωτήθηκε 
σχετικά με το πώς αισθάνεται βλέποντας την περιουσία του 
να αλλάζει χέρια. Όταν ο Λάκης Γαβαλάς χάνεις ένα τέτοιο 
υπερπολυτελές περιουσιακό στοιχείο για  ένα τόσο 
εξευτελιστικό τίμημα, αντιλαμβάνεται κανείς τι γίνεται και τι 
θα γίνει με τα σπίτια των μικρομεσαίων Ελλήνων 
δανειοληπτών. 
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Ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης είναι 
Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης του 
Stanford και κάτοχος της έδρας C.F. Rehnborg για την 
Πρόληψη Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Stanford. Είναι 
επίσης καθηγητής Στατιστικής στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Stanford, ένας εκ των 2 Διευθυντών στο 
Κέντρο Μετα-ερευνητικής Καινοτομίας του Stanford, μέλος 
του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου του Stanford και του 
Καρδιαγγειακού Ινστιτούτου. Στην συνέντευξη του στο 
Kontra Channel κατέκρινε την λανθασμένη τακτική του 
παρατεταμένου lockdown, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως 
υπάρχει εντολή από το Μαξίμου για να μην εμφανίζεται και 
εκφράζει τις απόψεις του στα ΜΜΕ!!! Συγκεκριμένα τόνισε 
πως  

Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά σε 
αριθμό θανάτων από την κακή 
διαχείριση. Δεν μπορούμε να 

ξεμπερδέψουμε όσο γρήγορα θα 
θέλαμε, κανονικά θα έπρεπε να είχε 
κλείσει ο πανδημικός κύκλος. 
Για το πρώτο lockdown σημείωσε πως έριξε το κύρος του 
για να το υποστηρίξει: «Εκ των υστέρων μετανιώνω. 
Δυστυχώς το lockdown δεν δούλεψε. Πάρα πολλοί κάτω 
από την πίεση της αβεβαιότητας έπεσαν στην ίδια παγίδα. 
Η επιδημιολογία λέει πως lockdown δεν πρέπει να κάνεις! 
Κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν πιστεύει σε αυτήν την 
τακτική. Λέγαμε να κάνουμε lockdown, αλλά για λίγο 
χρονικό διάστημα μέχρι να αντιληφθούμε με τι έχουμε να 
κάνουμε. Πολύ γρήγορα είχαμε το επιδημιολογικά 
αποτύπωμα και τελικά ο πανικός ήταν αυτός που οδήγησε 
πολλές χώρες σε lockdown. Έπρεπε να παρθούν 
στοχευμένα μέτρα για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες 
και όχι γενικό lockdown σε όλη την κοινωνία, γιατί έτσι 
ουσιαστικά κάνουμε «δώρο» στον κορωνοϊό. Με τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό χάνουμε την εμπιστοσύνη του 

πληθυσμού και οδηγούμαστε σε μια διχαστική κοινωνία. 
Μπορεί η κοινωνία να τιναχτεί στον αέρα! Με την 
καταστολή και την καταπάτηση των δικαιωμάτων 
οδηγούμαστε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Τέλος έκανε 
ιδιαίτερα αναφορά σε εντολή από το Μαξίμου για να 
εξαφανιστεί από τα ΜΜΕ: «Φαινόταν σαν να υπήρχε ένα 
πλαίσιο αποκλεισμού. 

 

ου μεταφέρθηκε από σοβαρούς 
ανθρώπους (κοινές γνωριμίες 
του κ. Μητσοτάκη και δικές μου) 

ότι υπήρχε εντολή από το Μέγαρο 
Μαξίμου για να εξαφανιστώ.  
Για παράδειγμα πήρα κάποιες 
προσκλήσεις από ΜΜΕ  
και μετά αποσύρθηκαν. 
Δεν ξέρω τον λόγο. Ποτέ δεν με ενδιέφερε κάτι πολιτικό ή 
κομματικό. Κάναμε στην αρχή της πανδημίας μια 
διαδικτυακή συζήτηση με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον 
ευρωβουλευτή της ΝΔ, για τον κορωνοϊό, η οποία δεν 
δημοσιεύτηκε ποτέ, επειδή το επιτελείο του τον 
συμβούλεψε πως… δεν ήταν καλό το στήσιμό του. Δεν 
μπορώ να καταλάβω τον αποκλεισμό»! 

H 
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«Καταπέλτης» ήταν ο καθηγητής Παθολογίας, 
Επιδημιολογίας και Πληθυσμιακής Υγείας, Επιστημών 
Δεδομένων και Στατιστικής του πανεπιστημίου Στάνφορντ 
Γιάννης Ιωαννίδης, σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται για τα 
σχολεία, την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την 
καταπιεσμένη από τα lockdown κοινωνία. 

καθηγητής ήταν ξεκάθαρος πως τα 
σχολεία δεν πρέπει να κλείσουν, 
ενώ άφησε αιχμές για τον  

τρόπο με τον οποίο προσπαθούν σε 
καθημερινή βάση να πανικοβάλουν 
τον κόσμο οι «τηλεειδικοί». 

 
«Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών έχει ήδη 
μολυνθεί και απλώς με το να μην κάνουμε επιδημιολογική 
επιτήρηση στρουθοκαμηλικά το αγνοούμε και αρνούμαστε 
να το δούμε. Το γεγονός ότι μείνανε οι μαθητές στο σπίτι 
τους ήδη για ενάμιση χρόνο κατάφερε συντριπτικό πλήγμα 
στην εκπαίδευση, στην υγεία και στο μέλλον μιας 
ολόκληρης γενιάς» τόνισε ο Γ.Ιωαννίδης σε συνέντευξη του 
στη «Δημοκρατία». Ο καθηγητής προσθέτει ότι θα είναι 
καταστροφικό το κλείσιμο των σχολείων, ένα ενδεχόμενο 

που η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα άφησε 
ανοιχτό πριν από λίγες ημέρες. 

 
«Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης μεταφράζεται ακόμα και 
σε μεγάλη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης των 
παιδιών αυτών, όταν θα μεγαλώσουν. Το κλείσιμο των 
σχολείων είναι από τους χειρότερους τρόπους για να 
αυτοκτονήσει μια κοινωνία. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. 
Εκτός αν θέλουμε να φτιάξουμε ανίδεους, καταθλιπτικούς, 
άρρωστους πολίτες που τρέφονται απαίδευτοι με 
σαβούρες τρομολάγνων τηλεειδικών. 

 

Ο 
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Είναι κι αυτό μια μορφή κοινωνίας, ομολογουμένως 
παραμορφωμένης, αντί μορφωμένης»! Να σημειωθεί ότι ο 
κ Ιωαννίδης έδωσε τη συγκεκριμένη απάντηση έπειτα από 
ερώτηση που αφορούσε τους τηλεοπτικούς 
λοιμωξιολόγους και όχι τους «ειδικούς»  γενικά. Σε 
ερώτηση πώς θα μπορούσαν να εκλείψουν ή να 
περιοριστούν τα φαινόμενα βίας από αρνητές γονείς στα 
σχολεία, ο δρ Ιωαννίδης απαντά πως  

πανδημία δεν λήγει όταν 
σταματούν τα κρούσματα, αλλά 
όταν δεν έχουμε υπερβολικό 

αριθμό θανάτων και ταυτόχρονα 
υπάρχουν αλληλεγγύη, ομαλότητα  
και νηφαλιότητα στην κοινωνία. 

 
«Ακόμα κι αν μηδενιστούν οι θάνατοι, αν έχουμε 
δημιουργήσει τόση ένταση στην κοινωνία, με διχασμό, 
ακρότητες και αλληλοσπαραγμό, δεν έχουμε πετύχει. 
Χρειάζονται ψυχραιμία, ομόνοια, ρεαλιστικοί στόχοι και 
σεβασμός σε ανθρώπους με διαφορετικές αντιλήψεις από 
τις δικές μας. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει φτάσει 
στα όριά του και η συνεχής επιβολή ακραίων μέτρων, όπως 
ήταν αρχικά τα lockdowns, μετά διάφορες μορφές 
υποχρεωτικότητας, στιγματισμού και περιθωριοποίησης, 
δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα». Παράλληλα, 
υπογραμμίζει πως θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι 
κάθε φορά που διαβάζουμε πηχυαίους τίτλους για αντιιικά 
φάρμακα που «θα δώσουν οριστικό τέλος στην πανδημία». 
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η μολνοπιραβίρη, για την 
οποία γράφτηκαν πολλά τελευταία. «Έχει ανακοινωθεί ότι 
θα έχουμε αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες φάσης 
2/3 για το molnupinavir ως το τέλος του έτους και στις ΗΠΑ 
έχει ήδη δοθεί υπόσχεση να καλυφθούν τα έξοδα για τη 

χρήση του σε ευρεία κλίμακα, σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα των κλινικών μελετών είναι θετικά και δοθεί 
επείγουσα αδειοδότηση. Όλα αυτά, όμως, είναι εντελώς 
θεωρητικά, καλύτερα να μην προτρέχουμε πριν δούμε τα 
αποτελέσματα». 

Ο καθηγητής κάνει λόγο για παραλογισμό, σχολιάζοντας τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα, όπου εμβολιασμένοι και μη βρίσκονται δίπλα 
δίπλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά όχι σε 
εστιατόρια, θέατρα ή άλλους εσωτερικούς χώρους. 
«Εξακολουθεί η ίδια αναντιστοιχία που παρατηρήθηκε από 
την αρχή της πανδημίας. Εμφανώς αυτό κουράζει και 
οδηγεί τους πολίτες να κλείσουν τον διακόπτη και να μη 
σκέφτονται καν για να μην τρελαθούν ή να αντιλαμβάνονται 
ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Η αποσυμφόρηση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς και η βελτίωση εργασιακών 
συνθηκών ήταν στόχοι που θα έπρεπε να είχαν επιτευχθεί 
προ πολλού» λέει. Για το Ισραήλ, που αποτελούσε 
παράδειγμα προς μίμηση μέχρι πρότινος, ο δρ. Ιωαννίδης 
σημειώνει πως το λάθος ήταν ότι δεν εμβολιάστηκαν ικανά 
ποσοστά του πληθυσμού και ειδικότερα άτομα μεγάλης 
ηλικίας και ευπαθή. «Τα εμβόλια που έχουμε είναι πολύ 
αποτελεσματικά για να μειώσουν την πιθανότητα θανάτου, 
αλλά όχι για να σταματήσουν το επιδημικό κύμα. Οι 
Ισραηλινοί νόμισαν ότι ξεμπέρδεψαν, το επιδημικό κύμα 
γιγαντώθηκε τόσο από εμβολιασμένους που μετέδιδαν όσο 
και από ανεμβολίαστους. Τελικά, την πλήρωσαν οι 
ανεμβολίαστοι ευπαθείς μαζί με όσους εμβολιασμένους το 
εμβόλιο δεν μπόρεσε να καλύψει επαρκώς. Μέσα στον 
πανικό τους, οι Ισραηλινοί κατέφυγαν σε μαζικές τρίτες 
δόσεις» εξηγεί και καταλήγει πως στη Δανία, που αποτελεί 
σήμερα την ασφαλέστερη χώρα της Ευρώπης, το ποσοστό 
εμβολιασμού στα άτομα άνω των 70 ετών είναι 100% και 
στα άτομα 60 έως 70 ετών είναι πάνω από 97%. 

 

Η 
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Του Κυριάκου 
Τόμπρα 
Οικονομολόγου,               
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Μπορεί ο άστεγος, που ζει κάτω από 
τα δέντρα, να αποκτήσει στεγαστικό 
δάνειο;;; 
Πληροί τις προϋποθέσεις της εκ του 
νομοκανονιστικού πλαισίου απαι-
τούμενης πιστοληπτικής ικανό-
τητας ;;; 

ροβλέπεται στον 
κανονισμό 
πιστοδοτήσεων 

της Τράπεζας Πειραιώς 
η χορήγηση 
στεγαστικών δανείων 
σε άστεγους;;; 
 
Ξαναγυρνάμε σε εποχές 2002-
2008;;; 
Ξαναρχίζει το γαϊτανάκι της 
υπερχρέωσης όσων κατάφεραν να 
μείνουν αχρέωτοι πριν και κατά την 
12ετία της κρίσης και της 
πανδημίας;;; 
 

 
 

 
 

αι η Τράπεζα της Ελλάδος  
τι κάνει;;;  
 
 

Τον τροχονόμο στην δημιουργία της νέας γενιάς των κόκκινων δανειοληπτών ;;; 
Ας τελειώνει λοιπόν η πλάκα, πριν το τραπεζικό σύστημα ξαναβρεθεί μπροστά σε 
μια νέα χρεοκοπία, όπως αυτή του 2008, τότε που διασώθηκε από το Δημόσιο με 
τα 28 Δις (5+23) της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της ρευστότητας, που μας 
οδήγησαν μετέπειτα, νομοτελειακά, στο πρώτο Μνημόνιο. 
Αν οι τράπεζες δεν ξέρουν τι να κάνουν την ρευστότητα που συγκέντρωσαν λόγω 
της πανδημίας, ας χρηματοδοτήσουν την αγορά και την πραγματική οικονομία, 
προκειμένου οι άστεγοι να καταφέρουν να βρουν δουλειά και να μπορέσουν, έτσι, 
να δανειοδοτηθούν νόμιμα και ηθικά. 
 

αι μιας και μιλάμε για ηθική.....  
Στην συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια της 
Τράπεζας Πειραιώς, εκείνος ο περίφημος 

«Ηθικός Κίνδυνος» που βρίσκεται ;;;  
Κοιμάται μαζί με τον άστεγο, κάτω από τα δέντρα ;;; 

Π Κ 

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

 

ο παρατεταμένο 
Lockdown λόγω  
του κορωνοϊού 

έχει αφήσει  
ανοικτές πληγές σε 
επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, τις  
οποίες προσπαθεί  
να επουλώσει με 
ρυθμίσεις χρεών  
το Υπουργείο 
Οικονομικών. 
Όπως μεταδίδει το taxheaven.gr η 
νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ 2184/2021 
αφορά στην παροχή διευκρινίσεων 
επί των διατάξεων του άρθρου 76 
του ν. 4821/2021 «Επανένταξη 
πληγέντων από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις 

των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 και του ν. 
4469/2017- Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α'207)». 

Α) Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και 
συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID, νομικά 
πρόσωπα /οντότητες πληγέντες λόγω COVID, φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID, φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση  

 

Τ 
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για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 
31.7.2021 λόγω COVID, φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.07.2021, φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 
31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των 
δηλώσεων "COVID-19", φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021. Β) Οφειλέτες με οφειλές για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής 
λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και 
κριτηρίων 1. Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα 
θέματα επί των διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4821/2021 
«Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του 
ν.4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 και του ν. 
4469/2017- Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.4738/2020 
(Α'207)» και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρμογή 
αυτών. 2. Αναλυτικότερα,  

α) έχουν βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις 
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχουν 
χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
τον ν. 4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4684/2020 (Α' 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4690/2020 και τον ν. 4690/2020 ή β) εφόσον πρόκειται για 
οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να 
έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  ή γ) εφόσον 
πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες: γα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να 
ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το 
άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020, το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4683/2020 και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020, γβ) είτε 
έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση 
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021, σύμφωνα με τα το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και 
το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020, γγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1ης.3.2020 έως 31.7.2021 σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 
του ν.4778/2021, γδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για 
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των 
δηλώσεων «COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του 
άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και το άρθρο 27 του ν. 
4772/2021, γε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 
έως 31.7.2021, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος από 1 Μαρτίου 2020 έως και 31 
Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: 
i) τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως 
109 του ν. 4611/2019 (Α' 73) και iii) τον ν. 4469/2017, 
δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη 
οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της 
ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε 
αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την 
καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021 η οποία 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι τις 30/09/2021, 
μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. 

 

καταληκτική ημερομηνία της 
αναβιώσασας ρύθμισης 
επεκτείνεται κατά το πλήθος  

των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες 
την ημέρα της αναβίωσης.  
3. Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η καταβολή 
της δόσης του Αυγούστου 2021 έως και τις 30/09/2021. 

Η 
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Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της 
δόσης του Σεπτεμβρίου παραμένει η 30.09.2021. Η αίτηση 
επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι και τις 
30.09.2021 ηλεκτρονικά: α) για τις ρυθμίσεις των άρθρων 1-
17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019, 
στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ 
{https://www.aade.gr/mybusinesssupport}. Στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη 
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ 
απωλέσθηκαν κατά την περίοδο 1η Μαρτίου 2020 έως και 
31 Ιουλίου 2021. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει 
τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 
επανένταξης. 

ε περίπτωση που υφίσταται 
αδυναμία διαδικτυακής 
υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται 

στην Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικό 
Κέντρο / ΕΜΕΙΣ) της οποίας ο 
Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για  
την επιδίωξη της είσπραξης  
της οφειλής, κατά περίπτωση. 
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως οι ρυθμίσεις αυτές κατά 
την στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν 
είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο Taxisnet, αλλά 
μπορεί να εξοφληθεί με την χρήση της Ταυτότητας 
Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) μέσω web banking. Μέχρι 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει 
περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών 
προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης 
των οφειλετών στις ρυθμίσεις των ν.4321/2015 και 
ν.4611/2019. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις 
ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα/ΕΜΕΙΣ κατόπιν ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας ελέγχου από αυτές των προϋποθέσεων 
υπαγωγής στην ρύθμιση, ετοιμάζουν λίστα με τους ΑΦΜ 
των προσώπων αυτών και την αποστέλλουν στην 
ΓΔΗΛΕΔ, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία 
επανένταξης των οφειλετών στις προαναφερθείσες 
ρυθμίσεις. Κατ' εξαίρεση, οφειλέτες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις επανένταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 76 του ν.4821/2021 και κατέβαλαν τη δόση 
Αυγούστου από τις 31.07.2021 και πριν από την υποβολή 
της αίτησης, επανεντάσσονται εφόσον υποβάλλουν τη 
σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελ. 
Κέντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μέχρι και 30.09.2021. Για τις αιτήσεις αυτές 
θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιοδικού ελέγχου και 
ολοκλήρωσης επανένταξης που περιγράφεται ανωτέρω. β) 
για τη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ν. 
4469/2017 αποκλειστικά με αποστολή email στη διεύθυνση 
ocwemeis@aade.gr με θέμα «Αίτηση επανένταξης στη 
ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού». Η αίτηση του 
οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της 
επιχείρησης, επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., κύριο ΚΑΔ ή 
τον δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του κύριου 
ΚΑΔ , τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Προϋπόθεση για 
την επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της 
δόσης του Αυγούστου 2021 με τη χρήση της Ταυτότητας 
Οφειλής που είχε χορηγηθεί. 4. Οι αιτούντες την 
επανένταξη δηλώνουν στην αίτηση, η οποία επέχει και 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι: α) 
εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 291 του ν. 4738/2020, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 76 του ν. 4821/2021 και ισχύει, β) ότι 
απώλεσαν ρύθμιση του ν. 4321/2015 ή/και του ν. 4611/2019 
ή/και του ν. 4469/2017 εντός του χρονικού διαστήματος από 
1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021, και γ) έχουν 
υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 5, 6 και 7 των εγκυκλίων Ε.2198/2020 και 
Ε. 2209/2020. 

 

Σ 
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ρόσθετο χρονικό περιθώριο 
δίνει η κυβέρνηση στους 
οφειλέτες προκειμένου να 

μπορέσουν να ενταχθούν εκ νέου στις 
ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει» στο Open 
σημείωσε ότι πρόκειται να συμπεριληφθεί και ο 
Οκτώβριος, στις προϋποθέσεις για όσους θέλουν να 
ξαναμπούν σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχασαν λόγω της 
πανδημίας. Οι φορολογούμενοι που ήθελαν μια νέα 
ευκαιρία επανένταξης στις 100 & 120 έπρεπε έως τις 30 
Σεπτεμβρίου να είχαν πληρώσει 2 δόσεις, δηλαδή του 
περασμένου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Όπως εξήγησε 
όμως ο κ. Σταϊκούρας  

περίοδο επανένταξης 
παρατείνεται μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου 2021 αλλά, πλέον, 

απαιτείται η καταβολή 3 δόσεων 
(Αυγούστου – Σεπτεμβρίου - 
Οκτωβρίου). 
Εξαιρέσεις Σημειώνεται πάντως πως η δυνατότητα αυτή 
δεν παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους που 
έχασαν τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων του ν. 4321/2015 και 
των 120 δόσεων του ν. 4611/2019. Η τρίτη ευκαιρία αφορά 
μονάχα πληττόμενους από την πανδημία. Πρόκειται, 
ουσιαστικά, για επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να 
κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική 
απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και σε εργαζόμενους σε 
κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις 
τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020. Προϋποθέσεις Οι 

συγκεκριμένες οφειλέτες θα έχουν μια νέα ευκαιρία εφόσον: 
α) Απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Ιουλίου 2021. 
β) Πληρώσουν εμπρόθεσμα τις δόσεις Αυγούστου – 
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2021 των ρυθμίσεων αυτών. γ) 
Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις 
λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως 
«νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη 
και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των 
λοιπών αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες 
έκτακτες διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι 
και τις 31-12-2021. δ) Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ 
πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 
«100 δόσεων» του ν. 4321/2015 ή της ρύθμισης των «120 
δόσεων» του ν. 4611/2019, ως εξής: όλες τις δόσεις που 
έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του 
ν.4321/2015 και όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-
1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019. ε) έχασαν τον 
Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν 
στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις 
του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις 
σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020 όπως όριζαν οι 
διατάξεις αυτές. 

Π 
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ρος παράταση στην υποχρεωτική 
έκδοση της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας κτιρίου 

προσανατολίζεται το υπουργείο 
Περιβάλλοντος όπως προανήγγειλε ο 
υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. 
Κύρια αιτία είναι η αύξηση των μεταβιβάσεων ακινήτων 
αυτή την περίοδο, λόγω της εξαγγελίας περί αύξησης του 
αφορολογήτου στις γονικές παροχές, σε συνδυασμό με την 
έναρξη ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Τη νέα παράταση προανήγγειλε ο 
υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Νίκος Ταγαράς, υποστηρίζοντας ότι θα είναι και η 
τελευταία, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων. Ο υφυπουργός υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς διευκρίνισε: «Λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημαντική αύξηση του αφορολόγητου στις 
γονικές παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης -εξαγγελία που οδήγησε σε μεγάλο όγκο 
νέων μεταβιβάσεων ακινήτων- σε συνδυασμό δε με τις νέες 
αντικειμενικές τιμές ακινήτων που θα ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου του 2022 και αξιολογώντας τις αναφορές της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, των 
Συμβολαιογράφων καθώς και του τεχνικού κόσμου, 
παρατείνουμε την ισχύ της βεβαίωσης μηχανικού μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου του 2021. Δίνουμε τη δυνατότητα στους 
πολίτες να επωφεληθούν των ευεργετικών νέων 
δεδομένων, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι αυτή η 
παράταση θα είναι και η τελευταία». Σημειώνεται επίσης, 

ότι από το νέο έτος όλες οι πράξεις θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα από την έκδοση της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου.  Από το νέο έτος όλες οι πράξεις θα 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα από την έκδοση της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Μεταξύ άλλων οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός 
κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το 
αφορούν, όπως: Τα σχέδια κάτοψης, το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης, την οικοδομική άδεια, τις δηλώσεις 
υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί 
αυθαιρέτων, τον πίνακα χιλιοστών. Εκτός από κτίρια, στην 
ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα 
καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Σε 
ηλεκτρονικό μητρώο θα είναι όλες τις καταχωρήσεις 
ιδιοκτησιών με τα στοιχεία της καθεμιάς, όπως την 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα πιστοποιητικά ελέγχου, 
τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τους κυρίους του 
έργου, το πιστοποιητικό πληρότητας και άλλα. 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο 
μηχανικό, αφού παραδοθούν τα σχετικά απαιτούμενα 
έγγραφα. Σε πρώτη φάση, πρέπει να καταχωρηθεί το 
οικόπεδο/γήπεδο και σε δεύτερη η ιδιοκτησία. Κατόπιν, ο 
μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το 
κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και 
αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας. Στη συνέχεια, ο 
μηχανικός κάνει αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού 
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, που περιλαμβάνει τη 
βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) 
αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν 
τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος. 

ο κόστος για την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται  
να ανέλθει σε τουλάχιστον  

300 ευρώ. 
Αυτό θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη 
ακινήτου στην Ελλάδα. Εφόσον το εν λόγω ακίνητο είναι 
νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερο. 

 

Π 
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 BANKSTERS 

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

 

ο αδίστακτο κράτος 
που απομυζεί τους 
ανυπεράσπιστους 

δανειολήπτες δεν τους 
αφήνει σε ησυχία  
ούτε μετά θάνατον! 
Έτσι σύμφωνα με την τροποποίηση 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
ακόμα κι αν πεθάνεις ή μείνεις φυτό 
μετά τον πλειστηριασμό του σπιτιού 
σου προηγούνται στην κατάταξη 
των πιστωτών τα γραφεία κηδειών 
και οι κλινικές όπου νοσηλεύτηκες!!! 
Πρόκειται για αδιανόητη ρύθμιση, η 
οποία αποκαλύπτει τον αδίστακτο 
χαρακτήρα του δήθεν στοργικού 
κράτους που αδιαφορεί πλήρως για 
τον πολίτη και νομοθετεί πάντα 
προς όφελος των τοκογλύφων!!!    

 
Συγκεκριμένα, το εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία 
εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του, 
αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα του 
πλειστηριασμού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης 
δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με 
εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα 
του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης». Τ 
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Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό με 
αφορμή την συζήτηση στην Βουλή και την διαγραφή 
Μπογδάνου για το ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί του 
Λαού και του Έθνους. 

 

σείς φοβάστε τον Ερντογάν μην μας 
πάει σε πόλεμο και βομβαρδίσουν 
τα σπίτια σας, μόνο που δεν 

βλέπετε πως από την ερχόμενη 
εβδομάδα 100.000 σπίτια και 
περιουσίες του Ελληνικού Λαού θα 
περάσουν στα χέρια των ξένων… 

 
Το πλιάτσικο δεν έχει τελειωμό! 

 

ο πλιάτσικο από μια τραπεζική  
και πολιτική συμμορία οδηγεί  
την χώρα στην απόλυτη 

εξαθλίωση και τον Ελληνικό λαό  
να κοιμάται στους δρόμους… 

 

Ε 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ο πόσο εχθρικό 
είναι το κράτος 
απέναντι στους  

πολίτες επιβεβαιώνει 
η εγκύκλιος που 
εξέδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών και η 
οποία υπονομεύει  
το δικαίωμα δικαστικής 
προστασίας των 
πολιτών έναντι  
του Δημοσίου. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
directnews.gr με την επίμαχη 
εγκύκλιο ουσιαστικά καθίστανται 
ακατάσχετοι όλοι οι λογαριασμοί του 
δημοσίου. Δηλαδή δεν παρέχεται 
δυνατότητα στους πολίτες να 
προσφύγουν και να επιτύχουν 
κατάσχεση οφειλομένων. Πρόκειται, 
συγκεκριμένα, για εγκύκλιο ( 
2/72297/ΔΛΤΠ/28-09-2021) με την 
οποία επιδιώκεται να απαγορευτούν 

οι κατασχέσεις ποσών σε βάρος των 
διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης 
και των λοιπών Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που τηρούνται στις 
Τράπεζες της Χώρας, με την 
αιτιολογία ότι «έχουν ταχθεί για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
ειδικών δημόσιων σκοπών». 

 

 

δικηγορικός 
κόσμος της χώρας 
επισημαίνει ότι  

η εγκύκλιος εισάγει 
δυσμενή διάκριση σε 
βάρος των πολιτών. 
Χαρακτηριστικά, η Συντονιστική 
Επιτροπή της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει ότι η 
εγκύκλιος πρέπει να ανακληθεί διότι 
θέτει ακατάσχετο συλλήβδην σε 
όλους τους λογαριασμούς του 
δημοσίου, «…τη στιγμή που το 
Δημόσιο, με διαχρονικές 
νομοθετικές παρεμβάσεις, 
επιφυλάσσει στον εαυτό του την 
κατάσχεση τραπεζικών 
λογαριασμών σε βάρος ιδιωτών, 
χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη 
γνωστοποίηση και μάλιστα στη 
δυσμενή παρούσα χρονική 
συγκυρία». Αναλυτικότερα, η 
ανακοίνωση της Συντονιστικής 
Επιτροπής της Ολομέλειας αναφέρει 
τα εξής: Η Συντονιστική Επιτροπή 

της Ολομέλειας των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  

 
εκφράζει την έντονη αντίθεσή της 
στο περιεχόμενο της πρόσφατης 
αριθ. 2/72297/ΔΛΤΠ/28-09-2021 
Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Οικονομικών, με την οποία 
επιδιώκεται να απαγορευτούν οι 
κατασχέσεις ποσών σε βάρος των 
διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης 
και των λοιπών Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που τηρούνται στις 
Τράπεζες της Χώρας, με την 
αιτιολογία ότι «έχουν ταχθεί για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
ειδικών δημόσιων σκοπών». Η 
εγκύκλιος υπονομεύει το δικαίωμα 
δικαστικής προστασίας των 
πολιτών έναντι του Δημοσίου. Η 
δικαστική προστασία, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθ. 20 § 1 Συντ. 
και στο άρθ. 6 § 1 ΕΣΔΑ, είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν 
καθίσταται εφικτή στην πράξη η 
δυνατότητα αναγκαστικής 
εκτελέσεως. Το ΕΔΔΑ έχει δεχθεί σε 
πληθώρα ελληνικών υποθέσεων ότι 
η πραγματική προστασία του 
προσφεύγοντος συνεπάγεται την 
υποχρέωση της Διοίκησης να 
συμμορφώνεται στις δικαστικές 
αποφάσεις [Hornsby v. Ελλάδας, 
19.3.1997· Μεταξάς v. Ελλάδας, 
27.5.2004, Ιερά Μονή Προφήτου 
Ηλίου Θήρας v. Ελλάδας, 22.12.2005· 
Γεωργούλης κ.λπ. v. Ελλάδας, 
21.6.2007· Ρομποτής v. Ελλάδας,  
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25.1.2007· Βαλυράκης v. Ελλάδας, 
11.10.2011]. Σύμφωνα μάλιστα με το 
δικαστήριο του Στρασβούργου τα 
κράτη μέλη δεν δικαιούνται να 
επικαλεσθούν την έλλειψη πόρων 
για να δικαιολογήσουν τη μη 
εκτέλεση των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από δικαστικές αποφάσεις [Βurdov 
v. Russia,, 15.1.2009· Scordino v. 
Italy (Νο 1) 29.3.2006]. Ειδικώς, σε 
ό,τι αφορά στη δυνατότητα 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 
Δημοσίου και των νπδδ, η 
νομολογία έχει κάνει δεκτό ότι χωρεί 
εκτέλεση στην ιδιωτική περιουσία, η 
οποία περιλαμβάνει τα περιουσιακά 
στοιχεία που έμμεσα μόνο, με την 
αξία ή τις προσόδους τους, 
παρέχουν στα δημόσια νομικά 
πρόσωπα οικονομικά μέσα για την 
αντιμετώπιση των αναγκών τους και 
τη λειτουργία τους. Τα έσοδα των 
δημοσίων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων 
από φόρους και τέλη, τα οποία 
κατατίθενται σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς, συγκαταλέγονται 
στην ιδιωτική περιουσία των 
δημοσίων νομικών προσώπων, 
πλην των περιπτώσεων 

ανταποδοτικών τελών [ΟλΑΠ 
17/2002, ΑΠ 868/2019, ΑΠ 
2354/2009]. Ο συλλήβδην, δι’ 
εγκυκλίου, χαρακτηρισμός του 
συνόλου των καταθέσεων των 
δημοσίων νομικών προσώπων, ήτοι 
του Δημοσίου και των φορέων 
γενικής κυβέρνησης, ως 
ακατάσχετων, λόγω του 
προορισμού τους για την 
εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου 
σκοπού: α) υπονομεύει το δικαίωμα 
δικαστικής προστασίας· β) 
αντίκειται στην αρχή της 
δικονομικής ισότητας· γ) αντίκειται 
στο άρθρο 69A παρ. 5 ν. 4270/2014, 
που απαιτεί προηγούμενη (ειδική 
ανά λογαριασμό) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών σε 
περίπτωση δέσμευσης 
λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς 
του Δημοσίου· δ) εισάγει, δια 
ψευδοερμηνευτικής εγκυκλίου, 
κανόνα δικαίου, άνευ νομοθετικής 
εξουσιοδότησης και χωρίς τήρηση 
των απαιτούμενων όρων 
δημοσιότητας. Και τούτο, τη στιγμή 
που το Δημόσιο, με διαχρονικές 
νομοθετικές παρεμβάσεις, 
επιφυλάσσει στον εαυτό του την 
κατάσχεση τραπεζικών 

λογαριασμών σε βάρος ιδιωτών, 
χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη 
γνωστοποίηση και μάλιστα στη 
δυσμενή παρούσα χρονική 
συγκυρία. Κατά συνέπεια, 

εκδοθείσα 
Εγκύκλιος,  
που θέτει 

ανυπέρβλητα εμπόδια 
στην ικανοποίηση των 
αξιώσεων των ιδιωτών 
κατά του Δημοσίου και 
των φορέων της 
γενικής κυβέρνησης, 
προσκρούει σε 
θεμελιώδεις αρχές  
του Συντάγματος και  
της ΕΣΔΑ και πρέπει 
άμεσα να ανακληθεί. 

 

ε απόφαση - σταθμό που 
εξέδωσε την Πέμπτη 7/10 το Δ΄ 
τριμελές πλημμελειοδικείο 

Αθηνών ο Παναγιώτης Λαφαζάνης 
αθωώθηκε από τις κατηγορίες 
παρεμπόδισης πλειστηριασμού για  
τις οποίες είχε μηνυθεί από fund. 
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Όπως ανέφερε το iskra.gr από την άλλη το δικαστήριο 
καταδίκασε σε δυο χρόνια φυλακή τη συμβολαιογράφο 
που πραγματοποίησε, σύμφωνα με το δικαστήριο, εικονικά 
και παράνομα τον εν λόγω πλειστηριασμό και τον 
καταχώρησε σε τράπεζα η οποία και εκπλειστηρίαζε την 
συγκεκριμένη πρώτη κατοικία. Ο κ. Λαφαζάνης στην 
αγόρευση του τόνισε ότι είναι «όνειδος να βρίσκεται αυτός 
στο εδώλιο του κατηγορουμένου γιατί πήγε μαζί με 
συναγωνιστές του να προασπίσει σπίτια φτωχών 
νοικοκυριών ενώ μένει στο απυρόβλητο και εξουσιάζει τον 
τόπο ένα υποτελές πολιτικό κατεστημένο που πτώχευσε, 
βούλιαξε, κατάκλεψε, ξεπούλησε και ξεπουλάει τη χώρα, 
ενώ φτωχοποίησε και εξαθλίωσε μεγάλος μέρος της 
κοινωνίας». Ο Παν. Λαφαζάνης τόνισε ότι « 

ι τράπεζες διεξάγουν επιδρομές 
στα σπίτια φτωχών κατά 
τεκμήριο νοικοκυριών, ενώ  

οι ίδιες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 
σκανδαλωδώς τρεις φορές  
με πολλές δεκάδες δισ. ευρώ. 
Και είναι τραγικό ότι οι κορυφές της Δικαιοσύνης έβαλαν 
στο αρχείο τεκμηριωμένη μήνυση που κατέθεσα, μαζί με 
άλλα στελέχη της ΛΑ.Ε για το μέγα σκάνδαλο, το 
μεγαλύτερο στην ελληνική ιστορία, των τραπεζών, ενώ οι 
τελευταίες την ίδια ώρα αρπάζουν κοψοχρονιά τα σπίτια 
λαϊκών νοικοκυριών» Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης 
κατάγγειλε το γεγονός ότι «οι τράπεζες με εγγύηση 
δημόσιο χρήμα έχουν μεταβιβάσει το μέγιστο μέρος των 
«κόκκινων» δανείων» σε κερδοσκοπικά fund έναντι 10-15% 
του αρχικού κεφαλαίου (!), ενώ τα τελευταία απαιτούν στο 
ακέραιο τα δάνεια, μαζί με τις προσαυξήσεις, από τους 
δύσμοιρους δανειολήπτες. Κι όμως κυβέρνηση και 

τράπεζες προτιμούν να μην εκχωρούν σε ανάλογες τιμές με 
εκείνες των fund τα «κόκκινα» δάνεια αυτά στους πολίτες, 
προκειμένου να ανακουφίσουν  τους ίδιους και την 
οικονομία». Ο Παν. Λαφαζάνης τόνισε αποφασιστικά ότι 
πράγματι ο ίδιος και το κίνημα παρεμπόδισαν με 
ανθρώπινες αλυσίδες στα ειρηνοδικεία τους 
πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών και μικρών 
περιουσιών και το έκανε αυτό με ειρηνικό τρόπο, χωρίς 
χρήση της παραμικρής βίας, χωρίς προσβολές και 
προπηλακισμούς σε συμβολαιογράφους και αρμόδιους 
υπάλληλους και το κάναμε αυτό, εγώ και οι συναγωνιστές 
μου ως πράξη δικαίου, ανθρωπιάς και σεβασμού σε 
ανήμπορους και φτωχούς συμπολίτες μας. Αυτό το κίνημα 
προσέφερε πολλά στην κοινωνία και είναι ανάγκη να 
γεννηθεί εκ νέου και να πάρει νέες διαστάσεις στις 
σημερινές συνθήκες ύπαρξης ενός νέου ληστρικού, 
δημευτικού, πτωχευτικού νόμου, κατέληξε ο Π. Λαφαζάνης. 

εισαγγελέας της έδρας, μετά τη 
σύντομη και μεστή αγόρευση της, 
με την οποία τόνισε την ηθική 

αξία των πολιτικών παρεμβάσεων του 
Π. Λαφαζάνη, πρότεινε την αθώωση 
του τελευταίου και ποινή δυο ετών 
φυλάκισης για την συμβολαιογράφο, 
προτάσεις που αποδέχθηκε η έδρα. 
Εξαιρετικές υπήρξαν η τακτική, οι παρεμβάσεις και η 
αγόρευση του συνηγόρου του Παν.Λαφαζάνη, Σαράντου 
Θεοδωρόπουλου, ο οποίος μετά το πέρας της δίκης 
χαρακτήρισε νίκη του κινήματος και όλων των αγωνιστών 
του την απόφαση του Δικαστηρίου. 

 

διενέργεια χιλιάδων 
πλειστηριασμών το επόμενο 
διάστημα δίνει την ευκαιρία  

στα διαχρονικά «αρπακτικά» να 
εκμεταλλεύονται την δυστυχία  
των συμπολιτών μας. 
Όπως μεταδίδει το capital.gr είναι έτοιμη η υπηρεσία για 
αγορά ακίνητων μέσω πλειστηριασμών. Πρόκειται για 
ακίνητα τα οποία αποτελούν εξασφαλίσεις κόκκινων ή 
καταγγελμένων δανείων, πριν από ένα έως δύο χρόνια και 
για τα οποία είχαν κινηθεί ήδη οι σχετικές διαδικασίες 
αποτελούν το πρώτο στοκ για τους πλειστηριασμούς που 
θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους.  

Ο Η 
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ρόκειται για περίπου 3.500 
ακίνητα σε σύνολο 4.174 
πλειστηριασμών που έχουν  

ήδη αναρτηθεί. 
Κατά κύριο λόγο αφορούν εμπορικά και βιομηχανικά 
ακίνητα, ενώ μικρό μέρος αφορά κατοικίες. Σημειώνεται ότι 
οι πλειστηριασμοί ακινήτων επανήλθαν στο προσκήνιο 
έπειτα από μακρά περίοδο "παγώματος" λόγω της 
πανδημίας, ενώ από τους πλειστηριασμούς εξαιρούνται 
όσοι είναι πυρόπληκτοι, καθώς και όσα νοικοκυριά 
θεωρούνται ευάλωτα, δηλαδή έχουν εισόδημα από 7.000 
έως 21.000 ευρώ ανάλογα και με τα προστατευόμενα μέλη, 
καθώς και συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και 
ακίνητα. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται 
μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από 
τις 10 π.μ. έως τις 12 και από τις 2 μ.μ έως τις 4 μ.μ. Επίσης, 
σημειώνεται πως ο νέος κώδικας αυξάνει από 5 σε 10 
ημέρες την προθεσμία για την κατάθεση του 
πλειστηριάσματος. 

prop tech εταιρεία Prosperty  
έχει δημιουργήσει μία νέα  
υπηρεσία για όσους θέλουν να 

συμμετάσχουν στους πλειστηριασμούς 
και δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορούν να λάβουν 
μέρος. Η ομάδα της Prosperty σε προετοιμάζει κατάλληλα 
για να συμμετάσχεις στη διαδικασία, μια διαδικασία η 
οποία μέχρι στιγμής ήταν κλειστή για το ευρύ κοινό, καθώς 
υπάρχει πάντα ένα άτομο δίπλα σου, να σε καθοδηγεί και 
να σε διευκολύνει σε όλα τα στάδια. Επίσης η Prosperty 
παρέχει πλήρη ενημέρωση για το πού κυμαίνονται οι τιμές 
στη γειτονιά του ακινήτου (Prosperty Marketability 
Scoring), τόσο για αγοραπωλησία όσο και για ενοικίαση. 
Έτσι, η Prosperty βοηθάει τον αγοραστή έτσι ώστε να 
μπορέσει να εκτιμήσει ορθά την πιο συμφέρουσα 
προσφορά προτού επιλέξει να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό. Παράλληλα παρέχει συμβουλές και για το 
μέγιστο προσφερόμενο τίμημα, αξιολογώντας την 
εμπορικότητα της περιοχής. 

 

ε τους αναρτημένους 
πλειστηριασμούς στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα  

να προσεγγίζουν τις 99.000 και  
τους πρώτους να έχουν ήδη ξεκινήσει, 
η κυβέρνηση προχωρά τις διαδικασίες 
για τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης 
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» 
παρά το γεγονός ότι σταδιακά οι πλειστηριασμοί 
ξεκίνησαν, μέχρι και τη λειτουργία του Φορέα, οι τράπεζες 
έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να τηρούν την άτυπη 
συμφωνία η οποία προστατεύει τους οικονομικά 
ευάλωτους δανειολήπτες, δίνοντας προτεραιότητα σε  

 
πλειστηριασμούς σε ακίνητα που δεν συνάδουν με το 
προφίλ των οικονομικά ασθενέστερων. Ο Φορέας 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η σύσταση του 
οποίου είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο για τη «δεύτερη 
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ευκαιρία» των δανειοληπτών θα έχει ως αντικείμενο την 
αγορά, κατά προτεραιότητα, των ακινήτων ευάλωτων 
οικονομικά δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς, τα 
οποία στη συνέχεια θα τους τα εκμισθώνει για χρονικό 
διάστημα έως 12 έτη, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα στηρίζει 
τον δανειολήπτη, καταβάλλοντας μέρος του μηνιαίου 
ενοικίου. Με την ολοκλήρωση της μακροχρόνιας μίσθωσης 
και εφόσον εξυπηρετείται κανονικά η σύμβαση, η 
ιδιοκτησία του ακινήτου θα μπορεί να επιστρέφει στον 
ιδιοκτήτη του. Ο οφειλέτης θα μπορεί να αποκτήσει το 
ακίνητό του και νωρίτερα εφόσον πληρώσει τα μισθώματα 
μέχρι τη λήξη της 12ετίας και το ποσό επαναγοράς.  

τόχος του οικονομικού επιτελείου 
είναι ο Φορέας Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων των 

οφειλετών που θα πτωχεύουν να 
είναι έτοιμος μέχρι την άνοιξη του 
2022. 
Την ίδια ώρα, σχεδόν 50.000 εκτιμώνται οι δανειολήπτες 
που επέλεξαν να παραμείνουν στο παλαιό καθεστώς του 
νομού Κατσέλη, επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους στην 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και 
διατηρώντας έτσι το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους 
μέσω του νόμου Κατσέλη. Οι οφειλέτες αναμένουν την 
εκδίκαση της υπόθεσής τους έως τα τέλη του 2021 ή το 
αργότερο αρχές του 2022, ενώ οι αποφάσεις θα εκδίδονται 
εντός έξι μηνών βάζοντας οριστικό τέλος στις πολύχρονες 
καθυστερήσεις του παρελθόντος. 

 

το τραπέζι των 
Θεσμών μπήκαν από 
χθες τα θέματα του 

τραπεζικού τομέα για 
την 12η αξιολόγηση της 
χώρας σε καθεστώς 
ενισχυμένης εποπτείας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
insider.gr, το «μενού» των 
διαπραγματεύσεων με την 
κυβέρνηση – σε επίπεδο τεχνικών 
κλιμακίων – έχει το πρωί τα θέματα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το 
μεσημέρι τα θέματα του Υπουργείου 
Οικονομικών. Στην προηγούμενη 
θετική αξιολόγηση, οι τραπεζικές 
μεταρρυθμίσεις είχαν ιδιαίτερη 
βαρύτητα, με την Κομισιόν να εξάρει 
στην έκθεσή της τη μείωση των 
κόκκινων δανείων μέσω του 
«Ηρακλή». Επεσήμαινε, ωστόσο, 
καθυστέρηση σε συναφείς 
μεταρρυθμίσεις μέσω των οποίων 
επιταχύνονται οι ανακτήσεις 
οφειλών και μπορεί να αποτυπωθεί 
και πρακτικά στους ισολογισμούς 
των τραπεζών το όφελος από την 
ποσοτική μείωση των NPLs. Στο 
πλαίσιο αυτό παραμένουν 
εκκρεμότητες που θα συζητηθούν  

 

Σ 
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σήμερα ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος που καταγράφεται. Πρόκειται για:  

ην εκκαθάριση των περίπου 70.000 εκκρεμών 
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, η οποία πήγε 
πίσω με το κλείσιμο των δικαστηρίων, την 

επιτάχυνση των πλειστηριασμών που έχουν 
«παγώσει» στον ενάμιση χρόνο της πανδημίας….. 
την εκκαθάριση εγγυήσεων, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, που οφείλονται στις 
τράπεζες από εγγυημένα δάνεια ιδιωτών, τα οποία δεν εξυπηρετούνται. 
Σημειώνεται ότι για την αποπληρωμή των δανείων αυτών έγινε ρύθμιση 120 
δόσεων για τους δανειολήπτες, ώστε να αποπληρώνουν τις οφειλές τους στην 
ΑΑΔΕ και σταδιακά να εξοφλούν και τα δάνεια προς τις τράπεζες. Ωστόσο, στην 
έκθεση της Κομισιόν για την 11η αξιολόγηση αναφερόταν ότι οι ρυθμοί 
αποπληρωμής είναι χαμηλότεροι από αυτούς που είχαν συμφωνηθεί. Την 
ολοκλήρωση του νέου πτωχευτικού κώδικα με τη σύσταση του φορέα απόκτησης 

ακινήτων των ευάλωτων 
δανειοληπτών που θα πτωχεύουν 
και την επαναμίσθωσή τους σε 
αυτούς. 
Σημειώνεται ότι οι 
διαπραγματεύσεις στο σύνολο των 
μεταρρυθμίσεων που θα κρίνουν την 
12η αξιολόγηση θα κορυφωθούν σε 
πολιτικό επίπεδο στις 19 και 20 
Οκτωβρίου με δια ζώσης επαφές. Η 
12η αξιολόγηση συνδέεται με το 
πακέτο «δόσεων», τον 
προϋπολογισμό του 2022 και μία νέα 
έκθεση βιωσιμότητας του χρέους, 
ενώ η πρόοδος που θα διαπιστωθεί, 
θα ανοίξει την προοπτική εξόδου της 
χώρας από την ενισχυμένη 
εποπτεία το καλοκαίρι του 2022.

 

έμα χρόνου είναι οι τελικές 
υπογραφές για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του πρότζεκτ 

Frontier της Εθνικής Τράπεζας και  

τη μεταβίβαση του στη κοινοπραξία 
doValue-Bain-Fortress. 
Η συμφωνία περιλαμβάνει και την μετακίνηση 150 
εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας στην doValue. 
Σύμφωνα με το mononews.gr η κοινοπραξία είχε αναδειχτεί 
προτιμητέος επενδυτής για την τιτλοποίηση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων μικτής λογιστικής αξίας 6,1 δις 
ευρώ του πρότζεκτ Frontier στις 20 Ιουλίου. Η είδηση τότε 
είδε τη μετοχή της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του 
Μιλάνου doValue να κερδίζει 6%. To πρότζεκτ Frontier 
περιλαμβάνει 190.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκ των 
οποίων περίπου το 77% είναι στεγαστικά, το 18% δάνεια 
μικρών επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 5% καταναλωτικά. 
Καθώς το χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης αποτελείται 
κυρίως από στεγαστικά τα οποία έχουν ενέχυρο κατοικίες, 
διασφαλίζεται η ομαλή πορεία των ανακτήσεων. Η doValue 
ως credit servicer θα αναλάβει και τη διαχείριση των εν 
λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και άλλοι μεγάλοι 
παίκτες όπως οι Intrum, Cepal, QQuant που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά των servicers 
είχαν διεκδικήσει το Frontier. H doValue με την ανάληψη 
της διαχείρισης του Frontier καθίσταται ο leader της 
εγχώριας αγοράς διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων με χαρτοφυλάκιο άνω των 36 δις ευρώ. 

Τ 
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όνο ως πρόκληση μπορεί να 
θεωρηθεί η δήλωση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου της 

Intrum, Γ. Γεωργακόπουλου πως η 
εταιρία διαχείρισης έκανε 1 δισ. ευρώ 
κόκκινα δάνεια… πράσινα, την  
στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος 
διαβεβαιώνει πως οι ρυθμίσεις των 
κόκκινων δανείων καταπέφτουν σε 
χρόνο ρεκόρ, αφού οι δανειολήπτες 
δεν έχουν καθόλου χρήματα !!! 
Σύμφωνα με το insider.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Intrum Hellas, Γιώργος Γεωργακόπουλος επισήμανε πως η 
ελληνική αγορά χρειάζεται διαχειριστές απαιτήσεων με 
υψηλή εξειδίκευση και ικανότητα να ανταποκριθούν σε 
μεγάλες και σύνθετες συναλλαγές, συμμετέχοντας στο 
συνέδριο της Smith Novak, Global NPL 2021. Στην 
παρέμβασή του στο διεθνές συνέδριο, στο οποίο μετέχουν 
εκπρόσωποι από όλο το φάσμα του οικοσυστήματος των 
NPLs, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε την ανάγκη να 
υπάρξουν κανόνες και συγκεκριμένη διαδικασία για την 
επάνοδο στο τραπεζικό σύστημα των δανείων που 
περιλαμβάνονται σε τιτλοποιήσεις και τα οποία μέσω της 
διαχείρισης, «θεραπεύονται». «Ενώ υφίσταται πλαίσιο για 
τα δάνεια που «πρασινίζουν» και επιστρέφουν στις 
τράπεζες – εμείς το 2020 επιστρέψαμε στην Τράπεζα 
Πειραιώς δάνεια της τάξης του 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
300 εκατ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια – δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για δάνεια που εντάσσονται σε πακέτα 
τιτλοποιήσεων και γίνονται εκ νέου εξυπηρετούμενα», 
σημείωσε, θέτοντας ένα ζήτημα που θα προκύψει μετ' 
επιτάσεως στη συνέχεια καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των 
NPLs είναι πλέον τιτλοποιημένα δάνεια. Η επάνοδος των 
δανείων και των δανειοληπτών στον υγιή οικονομικό 

κύκλο είναι προς όφελος των ίδιων των δανειοληπτών, του 
τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, υπογράμμισε 
ο επικεφαλής της Intrum Hellas. Ο κ. Γεωργακόπουλος 
αναφέρθηκε στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς που 
ευνοείται από το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, την 
υψηλή ρευστότητα που υπάρχει παγκοσμίως και την 
πρόοδο που έχει γίνει μέσω του Ηρακλή στην υλοποίηση 
μεγάλων τιτλοποιήσεων και τόνισε ότι οι ανάγκες είναι 
τέτοιες που προϋποθέτουν την ύπαρξη mega servicers με 
τεχνογνωσία και δυνατότητα να υλοποιήσουν μεγάλες 
συναλλαγές. Οι διαχειριστές απαιτήσεων για να είναι 
αποτελεσματικοί θα πρέπει να κάνουν «χειρουργικές 
κινήσεις», έχοντας εξειδίκευση για assets όλων των 
κατηγοριών και κλάδων και να κινούνται πέραν των 
κλασικών ρυθμίσεων ή της ρευστοποίησης των collaterals, 
σημείωσε και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Intrum 
Hellas που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση 
της δυνατότητας στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών και 
συγχωνεύσεων και ενίσχυσης της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της. 
Ερωτώμενος για πιθανό νέο κύμα νέων NPLs λόγω της 
πανδημίας, ο κ. Γεωργακόπουλος απάντησε ότι ο 
συνδυασμός νομισματικής πολιτικής και μέτρων του 
Επίσημου Τομέα αλλά και συνεχούς στήριξης από 
τράπεζες και διαχειριστές, δεν επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων καθυστερήσεων μεγάλου ύψους. Τόνισε, πάντως, την 
ανάγκη να μην υπάρχει εφησυχασμός από όλες τις 
πλευρές. 
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Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε: 
ΑΡΙΘΜΟΣ 5634/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16° Τμήμα 
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παυλόγιαννη, 
Πρόεδρο Εφετών, Δήμητρα Μπάτρη, Αντιγόνη Κάστιζα, 
Εισηγήτρια, Εφέτες και από το Γραμματέα Μαρίνο 
Κλουβάτο. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 
Ιανουαρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ ΤΗΣ 
ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την 
επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται (ΑΦΜ … Φ.Α.Ε. Αθηνών), την 
οποία εκπροσώπησε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου 
τούτου, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος της… ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: … 
κατοίκου … οδός … Α.Φ.Μ….), την οποία εκπροσώπησε 
στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με δήλωση του 
άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
της Γεώργιος Πουλής. Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, …, 
με την από 23-6-2017 αγωγή της, προς το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό …/2017, 
ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. Το 
Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 184/2019 
οριστική του απόφαση με την οποία δέχθηκε όσα έταξε σ’ 
αυτή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εκκαλούσα με την 
από 18 Φεβρουαρίου 2019 έφεση της, προς το Δικαστήριο 
τούτο, που έχει κατατεθεί πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με 
αριθμ. κατ…./2019 και στο παρόν Δικαστήριο (Εφετείο 
Αθηνών) με ΓΑΚ …/2019 και ΕΑΚ …/2019. Η υπόθεση 
εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και 
συζητήθηκε Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, 
κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους και 
παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με 
δηλώσεις τους κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ. 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΝΟΜΟ Η από … (αρ. έκθ. κατάθ. δικ…/2019 έφεση της 
εκκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «…» κατά της με αριθμό 184/2019 οριστικής 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που 
εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική 
διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495 επ, 511, 513 παρ. 

1, 518 παρ.2 και 520 του ΚΠολΔ καθόσον από κανένα 
έγγραφο της δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε και οι 
διάδικοι επικαλούνται ότι έχει λάβει χώρα επίδοση της 
εκκαλουμένης απόφασης στην εφεσίβλητη η ένδικη δε 
έφεση ασκήθηκε στις 19-2-2019 ήτοι εντός διετίας από την 
έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως στις 22/1/2018. 
Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί 
περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των 
λόγων της κατά την ίδια ως άνω διαδικασία (άρθρο 533 
παρ. 1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής έχει 
ήδη κατατεθεί το προσήκον κατ’ άρθρο 495 παρ. 1 του 
ΚΠολΔ παράβολο (βλ. το με αριθμό. 2019 e-Παράβολο, 
ποσού 150 ευρώ). Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη … του 
… με την από 23/6/2017 αγωγή της εκθέτει ότι στις 3/4/2008, 
σε ηλικία μόλις 23 ετών,  

ύσα απόφοιτη λυκείου και 
γραμματέας σε ιδιωτική εταιρεία 
και ενώ ήταν παντελώς  

άπειρη στις τραπεζικές συναλλαγές, 
συμβλήθηκε ως εγγυήτρια  
στην σύμβαση δανείου 
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που καταρτίστηκε μεταξύ της εναγομένης μέσω υπαλλήλου 
της θυγατρικής αυτής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«…» που λειτουργούσε για λογαριασμό της, και του …, με 
τον οποίο διατηρούσε ολιγόμηνο ερωτικό δεσμό. Ότι 
δυνάμει του δανείου αυτού, χορηγήθηκε στον … 
καταναλωτικό δάνειο ύψους 14.000 ευρώ, προκειμένου να 
αποπληρώσει υφιστάμενες οφειλές του σε άλλα πιστωτικά 
ιδρύματα, αφού προηγουμένως η προστηθείσα υπάλληλος 
της εναγομένης τη διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια 
εντελώς τυπική διαδικασία που θα διευκόλυνε την έγκριση 
του ως άνω δανείου του συντρόφου της. Ακολούθως, 
εκτίθεται ότι  

κτοτε ουδεμία ενημέρωση είχε 
για την κίνηση του λογαριασμού 
της εν λόγω δανειακής σύμβασης 

ούτε από την εναγομένη τραπεζική 
εταιρεία, ούτε και από τον 
πρωτοφειλέτη -δανειολήπτη 
, αφού η σχέση τους έληξε λίγους μήνες μετά την υπογραφή 
της. Ότι οκτώ (8) χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 
9/3/2016 οχλήθηκε τηλεφωνικώς για λογαριασμό της 
εναγομένης από την εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών με 
την επωνυμία «…», η οποία το πρώτον την ενημέρωσε ότι 
υφίσταται σε βάρος της απαίτηση της εναγομένης ύψους 
31.000 ευρώ περίπου, η οποία προερχόταν από το δάνειο 
που χορηγήθηκε στον …, στο οποίο ενεχόταν ως εγγυήτρια 
και το οποίο, όπως ανακάλυψε η ίδια (η ενάγουσα) μετά την 
ως άνω όχληση της, σταμάτησε να εξυπηρετεί σχεδόν 
αμέσως μετά την εκταμίευση του ποσού του δανείου ο 
τελευταίος (δανειολήπτης – πρωτοφειλέτης). Με βάση τα 
ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί να αναγνωριστεί η 
ακυρότητα της σύμβασης εγγύησης, την οποία υπέγραψε 
υπό τις προπεριγραφόμενες συνθήκες ως 
καταπλεονεκτικής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 178 και 
179 ΑΚ, δεδομένου ότι ανέλαβε με αυτήν υπέρμετρες 
δεσμεύσεις χωρίς να αποκομίζει η ίδια κανένα οικονομικό 
ή άλλο όφελος, παρασυρόμενη από τις διαβεβαιώσεις της 
ως άνω προστηθείσας υπαλλήλου της εναγομένης, η οποία 
εκμεταλλευόμενη την κουφότητα και την νεανική απειρία 
της· στις συναλλαγές, όχι μόνον δεν την ενημέρωσε, ως 
όφειλε, για τους κινδύνους που συνεπάγεται η υπογραφή 
της στην ως άνω δανειακή σύμβαση αλλά, αντιθέτως, 
αποσιώπησε αυτούς τεχνηέντως παρουσιάζοντας της ότι η 
θέση της υπογραφής της επ’ αυτής αποτελεί μία εντελώς 
τυπική διαδικασία χωρίς ουσιαστικές έννομες συνέπειες. 
Επικουρικώς δε, ζητεί να αναγνωριστεί ότι έχει ελευθερωθεί 
από την ως άνω σύμβαση εγγυήσεως, κατ’ άρθρο 862 ΑΚ, 
καθόσον από πταίσμα της εναγομένης τραπεζικής 
εταιρείας, και δη από δόλο, άλλως βαρειά αμέλεια αυτής, 
κατέστη αδύνατη η ικανοποίηση της απαίτησης της από 
τον πρωτοφειλέτη, ο οποίος μολονότι σταμάτησε σχεδόν 
αμέσως να εξυπηρετεί την δανειακή του σύμβαση με την 
καταβολή των οφειλόμενων δόσεων, δεν καταδιώχθηκε 
απ’ αυτήν (εναγομένη) με την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων σε βάρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας που 
αποδεδειγμένα διέθετε, δοθέντος ότι μέχρι και την άσκηση 
της ένδικης αγωγής η εναγομένη δεν έχει προβεί καν σε 
καταγγελία της επίδικης δανειακής σύμβασης του. Τέλος, 
ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη με απόφαση 
κηρυσσόμενη προσωρινά εκτελεστή, να διαγράψει την 

ενάγουσα από το διατραπεζικό σύστημα της εταιρείας 
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», στο οποίο καταχωρούνται τα δυσμενή 
οικονομικά δεδομένα των οφειλετών των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και να καταδικαστεί αυτή (η εναγομένη) στα 
δικαστικά της έξοδα.Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η 
με αριθμό 184/2019 οριστική απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αφού απορρίφθηκε ως 
μη νόμιμο το αγωγικό αίτημα να υποχρεωθεί η εναγομένη 
με απόφαση κηρυσσόμενη προσωρινά εκτελεστή να 
διαγράψει την ενάγουσα από το διατραπεζικό σύστημα της 
εταιρείας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», κρίθηκε η αγωγή ορισμένη και 
νόμιμη ως προς αμφότερες νομικές της βάσεις κι έγινε 
δεκτή η αγωγή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη ως προς την κύρια 
αγωγική της βάση των άρθρων 178, 179, 180 ΑΚ, 
αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης 
εγγυήσεως κι επιβλήθηκαν τα δικαστικά έξοδα της 
ενάγουσας σε βάρος της εναγομένης ύψους 650 ευρώ. 
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε την ένδικη έφεση της η 
εναγομένη και ήδη εκκαλούσα, παραπονούμενη για 
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αλλά και για 
πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητεί δε την 
εξαφάνιση της εκκαλουμένης για τους ειδικότερους 
αναφερόμενους σε αυτή λόγους, προκειμένου να 
απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως προς όλα τα αιτήματα αυτής 
καθώς και να καταδικαστεί η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη 
στα δικαστικά της έξοδα αμφοτέρων των βαθμών 
δικαιοδοσίας. Η σύμβαση εγγύησης των άρθρων 847 επ ΑΚ 
είναι μια ετεροβαρής σύμβαση με παρεπόμενο και 
επικουρικό χαρακτήρα με την οποία ο εγγυητής 
αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή και αντισυμβαλλόμενο 
του την ευθύνη ότι η οφειλόμενη από τον πρωτοφειλέτη 
παροχή θα καταβληθεί σε εκείνον από τον πρωτοφειλέτη ή 
από τον ίδιο. Ο έμμεσος σκοπός (αιτία causa) της 
σύμβασης εγγύησης είναι δηλαδή η εξασφάλιση του 
δανειστή από τον κίνδυνο μη ικανοποίησης του από τον 
πρωτοφειλέτη (ΑΠ 1850/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1500/2008 
ΝοΒ 2009.848, ΕφΠειρ 430/2008 ΔΕΕ 2009. 1247, ΕφΠατρ 
632/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η κύρια παροχή μπορεί να είναι 
χρηματική ή και οποιουδήποτε άλλου είδους καθώς επίσης 
και να αφορά μελλοντική απαίτηση ή απαίτηση υπό αίρεση 
αναβλητική ή διαλυτική, οπότε στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η εγγύηση θα λειτουργήσει με την πλήρωση 
της αίρεσης. Ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση που έχει 
κάθε φορά η κύρια οφειλή και ιδίως για τις συνέπειες που 
του πταίσματος ή της υπερημερίας του οφειλέτη. Η 
απαίτηση του δανειστή εις βάρος του εγγυητή, από τη 
μεταξύ τους σύμβαση εγγύησης, καθίσταται απαιτητή και 
ληξιπρόθεσμη, από της υπερημερίας του πρωτοφειλέτη, η  
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οποία επέρχεται και με την παρέλευση της συμφωνηθείσης 
δήλης ημέρας για την εκπλήρωση της παροχής (ΑΠ 
843/2011 ΕλλΔνη 2012. 1259). III. Κατά το άρθρο 178 του ΑΚ, 
δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ως κριτήριο των 
χρηστών ηθών χρησιμεύουν οι ιδέες του κατά: γενική 
αντίληψη με φρόνηση και χρηστότητα σκεπτόμενου μέσου 
κοινωνικού ανθρώπου. Η αντίθεση δε στα χρηστά ήθη που 
καθιστά άκυρη τη δικαιοπραξία, κρίνεται από το 
περιεχόμενο της ενόψει όχι μεμονωμένως της αιτίας που 
εκκίνησε τους συμβαλλομένους να τη συνάψουν ή τον 
σκοπό, στον οποίο αυτοί αποβλέπουν, αλλά του συνόλου 
των περιστάσεων και των συνθηκών που τη συνοδεύουν. 
Κατά το επόμενο άρθρο 179 του ίδιου Κώδικα το οποίο 
αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 
178 ΑΚ, άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως 
η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η 
ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία 
εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την 
απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή 
να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή, 
περιουσιακά ωφελήματα που κατά τις περιστάσεις 
βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. 
Από τις διατάξεις αυτές των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, και 
ειδικότερα την δεύτερη, προκύπτει ότι για να χαρακτηριστεί 
δικαιοπραξία ως αισχροκερδής καταπλεονεκτική και 
συνεπώς άκυρη λόγω της αντιθέσεως της προς τα χρηστά 
ήθη, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικώς τρία στοιχεία 
και δη: α) προφανής δυσαναλογία μεταξύ παροχής και 
αντιπαροχής, β) ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία του ενός εκ 
των συμβαλλομένων και γ) η εκμετάλλευση της γνωστής σ’ 
αυτόν ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας του 
συμβαλλόμενου τούτου από τον αντισυμβαλλόμενο (ΑΠ 
834/2011 ΕλλΔνη 53.1264, ΑΠ 1291/2010, ΑΠ 63/2005 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1121/2000 ΕλλΔνη 41. 1633). Η 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 179 εδ. β’ ΑΚ 
εφαρμόζεται μόνο σε επαχθείς και μάλιστα 
αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες περιουσιακής φύσεως. 
Αποκλείεται δηλαδή η εφαρμογή του άρθρου 179 ΑΚ επί 
δικαιοπραξιών επί των οποίων είτε δεν λαμβάνει χώρα 
ανταλλαγή παροχών είτε η επίδοση περιουσίας γίνεται 
άνευ ανταλλάγματος, αφού στις περιπτώσεις αυτές δεν 
γεννάται ζήτημα προφανούς δυσαναλογίας παροχής και 
αντιπαροχής (ΑΠ 1121/2002 ΕλλΔνη 43.1639, ΕφΘεσ. 
1600/2005 ΝΟΜΟΣ). Σε περίπτωση δε που ελλείπει κάποια 
από τις προϋποθέσεις του άρθρου 179 ΑΚ δεν μπορεί να 
γίνει λόγος περί ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως 
αισχροκερδούς, δεν αποκλείεται όμως και στην περίπτωση 

αυτή ακυρότητα της δικαιοπραξίας αυτής λόγω αντίθεσης 
της προς τα χρηστά ήθη κατά την γενική διάταξη του 
άρθρου 178 ΑΚ, αν συντρέχουν στοιχεία προσδίδοντα σε 
αυτήν ανήθικο χαρακτήρα (ΑΠ 2095/2009 ΕλλΔνη 51.1347, 
ΑΠ 868/2008, ΑΠ 1272/2004 ΕλλΔνη 48.793). Στην 
προκειμένη περίπτωση με το προαναφερόμενο 
περιεχόμενο η ένδικη αγωγή κρίνεται νόμιμη και πλήρως 
ορισμένη ως προς την κύρια αγωγική της βάση, 
αναφερόμενη τούτη στην αντίθεση προς τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη της ένδικης σύμβασης εγγύησης 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ που φέρεται 
ότι σύναψε η ενάγουσα παρασυρόμενη από το νεαρό της 
ηλικίας της (23 ετών), την έλλειψη ιδιαίτερης μόρφωσης εκ 
μέρους της (απόφοιτη λυκείου) την έλλειψη συναλλακτικής 
πείρας σε σχέση με τις τραπεζικές εργασίες, των έντονων 
συναισθημάτων που έτρεφε για τον πρωτοφειλέτη του 
ενδίκου δανείου με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση 
και κατόπιν διαβεβαιώσεως της προστηθείσας υπαλλήλου 
της εναγομένης …. ότι επρόκειτο για κάτι εντελώς τυπικό 
που θα διευκόλυνε τον κο… να λάβει το επίδικο δάνειο, το 
οποίο θα αποπληρωνόταν μετά βεβαιότητας από τον 
τελευταίο. Με το ιστορικό αυτό στοιχειοθετείται η κατάρτιση 
της ένδικης σύμβασης εγγύησης σε αντίθεση με τα 
κρατούντα χρηστά συναλλακτικά ήθη, τα δε περί του 
αντιθέτου υποστηριζόμενα από την εκκαλούσα με τον 
πρώτο λόγο της ένδικης έφεσης της ελέγχονται 
απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα. Αντιθέτως, η ένδικη 
αγωγή δεν δύναται να βρει νομικό έρεισμα στην διάταξη 
του άρθρου 179 ΑΚ καθόσον η ένδικη σύμβαση εγγυήσεως 
είναι ετεροβαρής ήτοι ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει μόνο 
υποχρεώσεις με συνέπεια να μην μπορεί να υφίσταται 
αντιπαροχή και ως εκ τούτου δυσαναλογία μεταξύ 
παροχής και αντιπαροχής. Κατά συνέπειαν το 
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε ότι η ένδικη αγωγή 
ερείδεται και στη διάταξη του άρθρου 179 ΑΚ έσφαλε κατά 
την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, πλην όμως δεν 
πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση καθόσον η 
συγκεκριμένη εσφαλμένη υπαγωγή δεν επηρεάζει το 
διατακτικό της εκκαλουμένης απόφασης. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 338 έως 340 ΚΠολΔ, αρκεί η γενική 
αναφορά του είδους του αποδεικτικού μέσου (μάρτυρες, 
έγγραφα κ.λπ.) που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο χωρίς 
την ανάγκη ειδικής μνείας και αξιολόγησης εκάστου και 
χωρίς διάκριση από ποια αποδεικτικά μέσα προκύπτει 
άμεση και από ποιά έμμεση απόδειξη (ΑΠ 180/2017 
ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα με τον 
δεύτερο λόγο της ένδικης έφεσης της παραπονείται για 
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου του 
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου για το λόγο ότι περιορίζεται σε 
μία γενική διατύπωση των αποδεικτικών μέσων που έλαβε 
υπόψη του, χωρίς να προβαίνει σε ειδική μνεία για το ποια 
από τα αποδεικτικά μέσα έλαβε ή όχι υπόψη του ώστε να 
καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος για τα τυχόν ληφθέντα 
υπόψιν μη νόμιμα ή απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα, για το 
ποια έγγραφα θεώρησε ως δημόσια ή ιδιωτικά, ποια 
αποδεικτική δύναμη προσέδωσε σε καθένα από αυτά ή και  
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εάν τα έγγραφα αυτά στηρίζουν άμεση ή έμμεση απόδειξη 
κ.λπ. Όπως αναγράφεται όμως στην ηγουμένη μείζονα 
σκέψη, υπό στοιχεία IV, αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού μέσου που έλαβε υπόψιν του το 
Δικαστήριο χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία και 
αξιολόγηση τούτου και κατά συνέπεια ελέγχεται 
απορριπτέος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο δεύτερος λόγος 
της ένδικης εφέσεως. 

ατά το άρθρο 862 ΑΚ, ο εγγυητής 
ελευθερώνεται, εφόσον από 
πταίσμα του δανειστή έγινε 

αδύνατη η ικανοποίηση του από  
τον οφειλέτη.  
Με τη διάταξη αυτή τίθεται ο κανόνας της ελευθερώσεως 
του εγγυητή, εάν από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη 
η ικανοποίηση του από τον οφειλέτη. Πταίσμα του δανειστή 
συνιστά όχι μόνο ο δόλος και η βαριά αμέλεια του περί την 
ύπαρξη της απαιτήσεως, αλλά και η ελαφρά αμέλεια, 
εκδηλώνεται δε είτε με ενέργειες είτε με παραλείψεις ένεκα 
των οποίων έγινε αδύνατη η ικανοποίηση του από τον 
πρωτοφειλέτη. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν 
αποκλείεται από τυχόν εκ των προτέρων παραίτηση του 
εγγυητή εκ του άρθρου 855 ΑΚ δικαιώματος δίζησης. 
Εξάλλου, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της ανωτέρω 
ρυθμίσεως, ο εγγυητής μπορεί να παραιτηθεί εκ των 
προτέρων του θεσπιζόμενου με αυτή ευεργετήματος 
(ένσταση ελευθερώσεως), όχι όμως για την περίπτωση 
κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστή θα καταστεί 
αδύνατη από δόλο ή βαριά αμέλεια του τελευταίου, 
καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 332 παρ. 1 ΑΚ είναι άκυρη 
κάθε προηγούμενη συμφωνία που αποκλείει ή περιορίζει 
την ευθύνη από δόλο ή βαριά αμέλεια. Εφόσον δε στον 
Αστικό Κώδικα δεν περιελήφθη ορισμός της βαριάς 
αμέλειας, στον δικαστή τους ουσίας εναπόκειται, 
εκτιμώντας τις περιστάσεις, να κρίνει πότε η αμέλεια φέρει 
βαριά μορφή, η τυχόν δε υπ’ αυτού εσφαλμένη υπαγωγή 
των γενομένων δεκτών περιστατικών στη νομική έννοια 
της βαριάς αμέλειας ελέγχεται αναιρετικώς. Βαριά 
χαρακτηρίζεται η αμέλεια όταν η απόκλιση από το μέτρο 
της συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς 
ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη, όταν 
δηλαδή φανερώνει πλήρη αδιαφορία του δράστη για τα 
επιζήμια σε βάρος τρίτων αποτελέσματα της. Την υπαίτια 
αυτή συμπεριφορά οφείλει να επικαλεσθεί και αποδείξει ο 
εναγόμενος εγγυητής. Τέτοια συμπεριφορά συνιστά κατά 
τις περιστάσεις και η επί μακρόν αμέλεια του δανειστή να 
επιδιώξει την είσπραξη της απαιτήσεως του και η εν τω 
μεταξύ επελθούσα αδυναμία του πρωτοφειλέτη να 
καταβάλει την οφειλή του. Έτσι ο εγγυητής οφείλει να 
επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η έγκαιρη η ικανοποίηση του 
δανειστή θα ήταν δυνατή, διότι ο οφειλέτης διέθετε ικανή 
περιουσία, οπότε θα τελεσφορούσε η κατ’ αυτού εκτέλεση 
(ΑΠ 1886/2014, ΑΠ 419/2013, ΑΠ 1850/2011, ΑΠ 377/2011, 
ΑΠ 2205/2009 όλες στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1568/2009 ΕλλΔνη 
2012.410, ΑΠ 512/2008 ΝοΒ 2008. 2368, ΑΠ 48/2001 ΕλλΔνη 
2001.900, Τρ. Εφ.Πειρ 123/2018 ΔΕΕ 2018. 519, Εφ Α θ 
3632/2013 ΝΟΜΟΣ, Μ. ΕφΘρ 222/2016 ΕλλΔνη 2018. 1470). 
Στην προκειμένη περίπτωση με την επικουρική βάση της 
ένδικης αγωγής της, κατά τη διάταξη του άρθρου 862 ΑΚ η 
ενάγουσα επικαλείται βαριά αμέλεια της δανείστριας 

τράπεζας ως προς την εξόφληση του επίδικου δανείου 
ύψους 14.000 ευρώ, από τον πρωτοφειλέτη ) ο οποίος 
έχοντας εισπράξει ολόκληρο το ποσό αυτού, κατέβαλε 
μόνο τέσσερις (4) δόσεις, ύψους εκάστης 205,34 ευρώ από 
τις 120 συμφωνηθείσες και έκτοτε εξαφανίστηκε. Ότι, 
μολονότι από τον Οκτώβριο του 2009 το δάνειο είχε 
μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση, η εναγομένη 
τράπεζα έκτοτε και μέχρι τον Ιούνιο του 2017 δεν είχε 
προβεί σε ουδεμία προσπάθεια είσπραξης της οφειλής 
από τον πρωτοφειλέτη. Ότι ο τελευταίος, κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, προέβη στις αγοραπωλησίες ΙΧΕ και 
δίκυκλων μηχανών που περιγράφει αναλυτικά στο 
αγωγικό δικόγραφο, συνολικής αξίας 19.000 ευρώ, τα 
οποία πλέον δεν βρίσκονται στην κυριότητα του με 
αποτέλεσμα η εναγομένη να μην δύναται πλέον να 
κατασχέσει αυτά εγκαίρως προς εξόφληση του επίδικού 
δανείου. Με το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζητά να 
αναγνωρισθεί ότι έχει ελευθερωθεί από το επίδικο δάνειο 
κατ’ άρθρο 862 ΑΚ λόγω πταίσματος της εναγομένης. 
Σύμφωνα δε με τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο V 
ηγουμένη μείζονα σκέψη, η αγωγή κατά την επικουρική της 
βάση είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη 
του άρθρου 862 ΑΚ, τα δε περί του αντιθέτου 
υποστηριζόμενα με τον τρίτο λόγο της ένδικης εφέσεως 
ελέγχονται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα. Από την 
επανεκτίμηση της με αριθμό …/31.10.2017 ένορκης 
βεβαίωσης του μάρτυρα της ενάγουσας … του … ενώπιον 
της Ειρηνοδίκου Αθηνών, η οποία δόθηκε κατόπιν 
νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης 
(βλ. την με αριθμό … έκθεση επιδόσεως της δικαστικής 
επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών …) 
καθώς και όλων των εγγράφων ανεξαιρέτως που 
προσκομίζουν νομότυπα μετ’ επικλήσεως αμφότεροι οι 
διάδικοι, προκείμενου να ληφθούν υπόψη ειτε προς άμεση 
απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, 
αποδεικνύονται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά 
περιστατικά: Το έτος 2008 τα υποκαταστήματα «…» ανήκαν 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…», με διακριτικό 
τίτλο «… Α.Ε.», η οποία αποτελούσε θυγατρική της 
εναγομένης τραπεζικής εταιρείας και η δραστηριότητα της 
συνίστατο, μεταξύ άλλων, και στην μεσιτεία και προώθηση 
δανειακών προϊόντων για λογαριασμό, της εναγομένης. 
Περί τα τέλη Μαρτίου 2008 ο μη διάδικος στην παρούσα 
δίκη, 30 ετών υπάλληλος στον Δήμο … με τον οποίο η 
ενάγουσα διατηρούσε την εποχή εκείνη ολιγόμηνο 
ερωτικόν δεσμό, της ζήτησε να τον συνοδεύσει σε ένα 
υποκατάστημα της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «…», 
στο οποίο εργαζόταν κάποια φίλη του, προκειμένου να 
λάβει ένα δάνειο, με το οποίο επρόκειτο να αποπληρώσει  
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υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις του προς έτερα 
πιστωτικά ιδρύματα. Στις 26/3/2008 δε, η ενάγουσα μαζί με 
τον …, επισκέφθηκαν το με κωδικό … υποκατάστημα του 
Κορυδαλλού της άνω θυγατρικής της εναγομένης «…», 
όπου τους υποδέχθηκε η προστηθείσα υπάλληλος της 
τελευταίας και φίλη του … η οποία και τους ενημέρωσε για 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της δανειοδότησης του. 
Συγκεκριμένα, η ως άνω υπάλληλος ενημέρωσε τον … ότι 
το δάνειο θα εγκρινόταν αμέσως αν κάποιο τρίτο πρόσωπο 
συμβαλλόταν ως εγγυητής στην κατάρτιση του και τότε 
πρότεινε στην ενάγουσα να υπογράψει η ίδια (η ενάγουσα) 
ως εγγυήτρια στο δάνειο του συντρόφου της. Η ενάγουσα 
με την ένδικη αγωγή της ισχυρίζεται ότι η ως άνω 
υπάλληλος την είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχε να φοβάται 
τίποτε εφόσον ο δανειολήπτης … (πρωτοφειλέτης) 
επρόκειτο να εξοφλήσει το δάνειο και ότι το να συμβληθεί 
ως εγγυήτρια στο ανωτέρω δάνειο ήταν μία εντελώς τυπική 
διαδικασία που θα διευκόλυνε την έγκριση του από τα 
κεντρικά της εναγομένης. Επίσης, ισχυρίζεται ότι οι 
ανωτέρω διαβεβαιώσεις της εν λόγω υπαλλήλου 
εξανέμισαν τις όποιες επιφυλάξεις που είχε η ενάγουσα για 
την ανάμιξη της στην δανειακή σύμβαση του συντρόφου 
της. Πλην όμως ουδένας αυτόπτης μάρτυρας της 
ενάγουσας δεν καταθέτει σχετικά με τους ανωτέρω 
ισχυρισμούς της και ως εκ τούτου τούτοι ελέγχονται 
απορριπτέοι ως αναπόδεικτοι. Τελικά, την 3/4/2008 
συνήφθη σύμβαση δανείου προσωπικού – καταναλωτικού 
και πιστωτικής κάρτας, μεταξύ του …. και της εναγομένης 
τράπεζας, ύψους 14.000 ευρώ, με συμβατικό επιτόκιο 
11,95%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975 0,6%εξοφλητέο σε 
120 μηνιαίες δόσεις. Ως σκοπός του δανείου δε, 
αναγράφεται η εξόφληση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Στο 
εν λόγω δάνειο, η ενάγουσα συνεβλήθη αυθημερόν 
(3/4/2008) ως εγγυήτρια και ως το είδος της σχέσεως μεταξύ 
πρωτοφειλέτη και εγγυήτριας ανεγράφη «φιλική». 
Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι η ανωτέρω υπάλληλος 
συμπλήρωσε ανακριβώς τα στοιχεία της προσωπικής-
περιουσιακής κατάστασης της ενάγουσας ως εγγυήτριας, 
με σκοπό την υψηλότερη βαθμολογία στην συστημική 
αξιολόγηση του δανείου από το αρμόδιο τμήμα της 
εναγομένης, ώστε να καταστεί απολύτως βέβαιη η έγκριση 
του από αυτό. Συγκεκριμένα έθεσε ανακριβώς θετική 
απάντηση στην ερώτηση αν η ενάγουσα είναι κάτοχος με 
την ενιαία «κυρία» ακίνητης περιουσίας είτε αυτοκινήτου 
και στο αν ήταν οφειλέτρια από δάνειο αυτοκινήτου ενώ 
από κανένα προσκομιζόμενο έγγραφο από εκατέρωθεν 
τους διαδίκους δεν προκύπτει ότι κατά τον επίδικο χρόνο 

η ενάγουσα ήταν κυρία ακινήτου είτε αυτοκινήτου είτε ότι 
είχε λάβει δάνειο αγοράς αυτοκινήτου. Αντιθέτως η 
ανωτέρω υπάλληλος καταχώρησε ανακριβώς αρνητική 
απάντηση στις ερωτήσεις εάν ο δανειολήπτης (…) είχε 
οφειλές από οιασδήποτε φύσης δάνειο (καταναλωτικό, 
προσωπικό, επαγγελματικό η στεγαστικό), ενώ σκοπός 
του ληφθέντος δανείου, ήταν, όπως προαναφέρεται, η 
αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων αυτού προς 
έτερα πιστωτικά ιδρύματα. Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι η 
ενάγουσα, ως γεννηθείσα την 16/6/1984, κατά τον χρόνο 
κατάρτισης της επίδικης σύμβασης εγγύησης ήταν ηλικίας 
23 ετών και 9 μηνών ήτοι είχε αποκτήσει πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα και εμπειρία σε βασικές 
συναλλαγές επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Επίσης, ήταν 
απόφοιτος Λυκείου, δηλαδή διέθετε περισσότερες βασικές 
εκπαιδευτικές γνώσεις ώστε να αντιλαμβάνεται απλές 
νομικές έννοιες όπως π.χ. «δάνειο» και «εγγύηση» 
καθόσον τούτες .διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της μέσης εκπαίδευσης, όπως επίσης να αναγιγνώσκει ένα 
κείμενο και να αντιλαμβάνεται ότι έχει άγνοια ή απορίες ως 
προς την έννοια συγκεκριμένων όρων. Επιπλέον η 
ενάγουσα εργαζόταν ως γραμματέας σε υποκατάστημα 
στην Ελλάδα της πολυεθνικής ιαπωνικής εταιρείας με την 
επωνυμία «…» («…») ήδη από την 1/10/2004, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα 
διδάγματα της κοινής συναλλακτικής πείρας, να έχει 
εργασιακή εμπειρία και μάλιστα σε ένα σύνθετο αλλοδαπό 
οργανισμό με πολλές επαφές με συναδέλφους και 
διευθυντές και στο εξωτερικό. Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται 
ότι η ενάγουσα διέθετε ικανή πείρα περί των οικονομικών 
συναλλαγών ακόμα και με πιστωτικά ιδρύματα όπως η 
εναγόμενη τραπεζική εταιρεία. Εξάλλου, χορηγήθηκε στην  
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ενάγουσα χρονικό διάστημα μιας τουλάχιστον εβδομάδας 
(από 26/3/2008 έως 3/4/3008), προκειμένου να σκεφθεί 
καλύτερα σχετικά με τις έννομες συνέπειες για την εκ 
μέρους της κατάρτιση σύμβασης εγγύησης στο δάνειο του 
… Ο μέσος συνετός συναλλασσόμενος θα ερευνούσε τις 
συνέπειες της συγκεκριμένης αυτής ενέργειας (κατάρτιση 
σύμβασης εγγύησης) και δεν θα αρκείτο σε διαβεβαιώσεις 
της εκάστοτε υπαλλήλου τράπεζας που στην συγκεκριμένη 
περίπτωση η ενάγουσα δεν την γνώριζε προσωπικά, πλην 
όμως, κατά τους ισχυρισμούς της ιδίας, ετύγχανε (η άνω 
υπάλληλος) φίλη του …, και συνεπώς η ενάγουσα όφειλε 
να μην εμπιστεύεται τις όποιες διαβεβαιώσεις της. 
Εξάλλου, δεν προέκυψε ότι στοιχεία του χαρακτήρα της 
ενάγουσας είναι η απροσεξία, αδιαφορία και αμεριμνησία 
αλλά και η διαρκής έλλειψη επίγνωσης των συνεπειών των 
πράξεων της. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ήταν «κουφή», 
όπως η ίδια ισχυρίζεται ήτοι σε περίπτωση που επεδείκνυε 
αμεριμνησία και αδιαφορία για τις συνέπειες των πράξεων 
της, δεν θα μπορούσε να εργασθεί επί τετραετία 
τουλάχιστον σε μία ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία που 
εμπορεύεται συστήματα ασύρματων εφαρμογών για την 
ναυτιλία, την πρόβλεψη καιρικών και φυσικών φαινομένων 
κ.λπ., ήτοι σε μία εταιρεία με αυστηρό πλαίσιο 
οργανωτικής δομής, υψηλή παραγωγικότητα και ιδιαίτερη 
εργασιακή πίεση για την ολοκλήρωση παραγγελιών και 
την εκτέλεση συμβολαίων κλπ. Επίσης ο ισχυρισμός της 
ενάγουσας ότι δεν είχε αντιληφθεί τις συνέπειες των 
ευθυνών που είχε αναλάβει λόγω του νεαρού της ηλικίας 
της και των γραμματικών της γνώσεων, έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση με τους κανόνες της λογικής, όταν η ίδια με 
υπευθυνότητα συγκέντρωσε και προσκόμισε στην 
εναγομένη όλα τα απαραίτητα έγγραφα που της ζητήθηκαν 
από την εναγομένη όπως π.χ. τα έγγραφα περί 
μισθοδοσίας και πρόσληψης αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των 
ανωτέρω, κρίνεται ότι κατά την κατάρτιση της ένδικης 
σύμβασης εγγύησης, η ενάγουσα τελούσε σε πλήρη γνώση 
των ευθυνών που απέρρεαν από αυτή και ότι η εναγομένη 
δια της ως άνω προστηθείσας υπαλλήλου της δεν 
εκμεταλλεύτηκε την απειρία της, την ανάγκη της και την 
κουφότητα της ενάγουσας καθόσον δεν αποδεικνύεται η 
ύπαρξη αυτών των στοιχείων. Ως εκ τούτου δεν 
στοιχειοθετείται ουδεμία αντίθεση στα συναλλακτικά 
χρηστά ήθη αναφορικά με την ένδικη σύμβαση εγγύησης. 
Συνακόλουθα η ένδικη αγωγή κατά την κύρια βάση της, 
ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 178, 180 ΑΚ και 70 
του ΚΠολΔ κρίνεται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. 
Το πρωτοβάθμιο συνεπώς Δικαστήριο που έκρινε την 

ένδικη σύμβαση εγγύησης ως άκυρη λόγω αντίθεσης αυτής 
στα χρηστά ήθη και ως καταπλεονεκτική σύμβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, 
έσφαλε κατά την εκτίμηση των αποδείξεων αλλά και κατά 
την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, γενομένου δεκτού 
ως κατ’ ουσίαν βάσιμου του τέταρτου σχετικού λόγου της 
ένδικης εφέσεως. Κατά συνέπειαν η εκκαλουμένη 
απόφαση πρέπει να εξαφανιστεί, να κρατηθεί η υπόθεση 
προς εκ νέου έρευνα και να απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως 
κατ’ ουσίαναβάσιμη αναφορικά με την κύρια βάση της 
ερειδόμενη τούτη στις διατάξεις των άρθρων 178, 180 ΑΚ 
και 70 ΚΠολΔ. Στην συνέχεια πρέπει να ερευνηθεί κατ’ 
ουσίαν η ένδικη αγωγή κατά την επικουρικώς σωρευόμενη 
βάση της ερειδομένη τούτη στις διατάξεις των άρθρων 862 
ΑΚ και 70 ΚΠολΔ. Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι μετά από 
δύο μήνες περίπου από την κατάρτιση της άνω σύμβασης 
δανείου και της επίδικης σύμβασης εγγυήσεως ο … 
διέκοψε την σχέση του με την ενάγουσα. Για το ανωτέρω 
δάνειο ανοίχθηκε ο με αριθμό … δανειακός λογαριασμός 
και το παραπάνω ποσό του δανείου (14.000 ευρώ) 
κατατέθηκε αυθημερόν (3.4.2008) στον με αριθμό … 
τραπεζικό καταθετικό λογαριασμό του … Ο τελευταίος 
έκανε διάφορες μικροπληρωμές την 3/4/3008 και την ίδια 
ημέρα πραγματοποίησε ανάληψη ποσού 11.000 ευρώ. Οι 
μοναδικές καταβολές δόσεων προς εξόφληση του άνω 
δανείου που πραγματοποίησε ο … ήταν μια καταβολή στις 
5/5/2008, ποσού 205,34 ευρώ, άλλη μια καταβολή δόσης 
του δανείου ύψους 205,34 ευρώ, την 1/9/2008 κατέβαλε 
ποσό 207,9 ευρώ, την 3/9/2008 κατέβαλε έναντι ποσό 11,69 
ευρώ και στις 5/12/2008 κατέβαλε ποσό 205,67 ευρώ. 
Έκτοτε ήτοι από τον Δεκέμβριο του 2008, ουδεμία άλλη 
καταβολή πραγματοποιήθηκε από τον … προς την 
εναγομένη έναντι της οφειλής του. Το επίδικο δάνειο τελικά 
μεταφέρθηκε σε λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης στις 
5/10/2009, ήτοι ενάμιση έτος μετά την κατάρτιση του, με 
φερόμενο οφειλόμενο ποσό κατ’ εκείνο το χρονικό σημείο 
(5/10/2009) 14.151,58 ευρώ και ληξιπρόθεσμους τόκους 
ύψους 1.614,16 ευρώ, πλέον τόκων περιόδου ποσό 6,48 
ευρώ. Από το 2009 δε μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 ουδεμία 
ενέργεια ή προσπάθεια είσπραξης της οφειλής 
πραγματοποιήθηκε από την εναγόμενη τράπεζα έναντι του 
πρωτοφειλέτη …. Επιπλέον το επίδικο δάνειο δεν είχε 
καταγγελθεί μέχρι τουλάχιστον και τον Ιούνιο του 2017, η δε 
εναγομένη τράπεζα δικαιολογεί το γεγονός αυτό με την 
αιτιολογία ότι το δάνειο, έληγε τον Απρίλιο του 2018. Στις 
9/3/2016 ήτοι οκτώ (8) έτη μετά από την κατάρτιση της 
σύμβασης εγγυήσεως, η ενάγουσα έλαβε για πρώτη φορά 
τηλεφώνημα από την εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών με  
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την επωνυμία «…ΑΕ», η υπάλληλος της οποίας την 
ενημέρωσε ότι η οφειλή από την προαναφερόμενη 
σύμβαση δανείου ανερχόταν στο ποσό των 31.000 ευρώ. 
Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι ο … (πρωτοφειλέτης) προέβη 
στις ακόλουθες αγοραπωλησίες ΙΧΕ και δίκυκλων μηχανών 
κατά την περίοδο από Απρίλιο 2008 έως και Μάρτιο 2016: 
1) Από την 28/12/2007 έως την 17/9/2008 ήταν κύριος μίας 
δίκυκλης μηχανής YAMAHA jazer μοντέλο FZ 6 naked 600cc 
με αριθμό κυκλοφορίας …, αρχικής αγοραστικής αξίας 
8.000 ευρώ περίπου ενώ το έτος 2010 η άνω αξία της 
ανερχόταν στο ποσό των 6.000 Ευρώ. 2) Από την 1/10/2010 
έως την 1/4/2011 ο … ήταν κύριος του με αριθμό 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου, μάρκας FIAT Seicento, 
αγοραστικής αξίας το έτος 2011 περίπου 5.000 ευρώ. 3) 
Από την 11/4/2013 έως την 5/3/2017 ήταν κύριος του με 
αριθμό κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας PEUGEOT 
206 αγοραστικής αξίας το έτος 2016 περίπου 8.000 ευρώ και 
4) από 29/1/2004 έως 17/10/2013 ο … ήταν κύριος και 
κάτοχος της με αριθμό κυκλοφορίας …, δίκυκλης μηχανής-
σκούτερ, μάρκας PIAGGIO, μοντέλο TYPHOON, σημερινής 
αγοραστικής αξίας 800 Ευρώ. Τα παραπάνω οχήματα, 
εκτός του τέταρτου … κατά τα προαναφερόμενα οχήματα 
βρίσκονταν στην κατοχή και κυριότητα του πρωτοφειλέτη 
… κι ενώ τούτος είχε καταστεί υπερήμερος ως προς την 
οφειλή του έναντι της εναγομένης τράπεζας την οποία και 
δεν αποπλήρωνε, προέβη και σε μεταβιβάσεις των άνω 
οχημάτων σε τρίτα πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν 
βρίσκονται πια στην κυριότητα του ώστε να καταστεί 
δυνατό στην εναγομένη να τα κατάσχει προς ικανοποίηση 
της. Επιπλέον, από κανένα από τα προσκομιζόμενα 
έγγραφα δεν προκύπτει ότι ο … ήταν ή είναι ιδιοκτήτης 
ακίνητης περιουσίας. Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται ότι η 
εναγόμενη τράπεζα αμέλησε για ικανό χρονικό διάστημα 
και δη άνω των οκτώ (8) ετών να καταδιώξει τον 
πρωτοφειλέτη του επίδικου δανείου …, ο οποίος είχε 
σταματήσει να αποπληρώνει το δάνειο του ήδη από τον 
Δεκέμβριο τού 2008. Ο ισχυρισμός της εναγομένη ότι δεν 
είχε καταγγείλει το δάνειο καθόσον έληγε τούτο τον 
Απρίλιο του 2018 ελέγχεται ως αβάσιμος καθόσον οι 
ληξιπρόθεσμες δόσεις του δανείου, τουλάχιστον ενάμιση 
έτους, είχαν ήδη καταστεί απαιτητές και ως εκ τούτου 
δικαστικά επιδιώξιμες. Η εναγόμενη τράπεζα παρέλειψε να 

διεξάγει δίκη είτε και οποιεσδήποτε διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτελέσεως ή διαδικασίες λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων προς εξασφάλιση της απαίτησης 
της όπως πχ καταγγελία δανείου και αίτηση για έκδοση 
σχετικής διαταγής πληρωμής, αίτηση για εγγραφή 
προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας εναντίον του άνω πρωτοφειλέτη. Λόγω δε της 
παραλείψεως αυτής ο … πώλησε σε τρίτους τα 
προαναφερόμενα οχήματα κι έτσι η εναγομένη αδυνατεί να 
κατασχέσει τούτα. Σε συνδυασμό δε με το γεγονός ότι δεν 
αποδεικνύεται η κυριότητα του πρωτοφειλέτη επί ακίνητης 
περιουσίας καθώς και με το ότι τούτος σταμάτησε οριστικά 
να αποπληρώνει τις οφειλόμενες δόσεις του, κρίνεται ότι 
τούτος κατέστη αναξιόχρεος καθώς επίσης κατέστη 
αδύνατη η ικανοποίηση της εναγομένης από τον τελευταίο 
αναφορικά με το επίδικο δάνειο. Υφίσταται δε αιτιώδης 
σύνδεσμος ανάμεσα στην ανωτέρω οριστική ματαίωση της 
ικανοποίησης της απαίτησης από τον πρωτοφειλέτη 
καθώς και της προ αναφερόμενης παράλειψης της 
εναγομένης να επιδιώξει την ικανοποίηση της απαίτησης 
από αυτόν. Με τα δεδομένα όμως αυτά κρίνεται ότι 
στοιχειοθετείται βαριά αμέλεια της εναγόμενης τράπεζας 
δια μέσου των προστηθέντων υπαλλήλων αυτής για την 
ματαίωση ικανοποίησης της απαίτησης της από τον 
πρωτοφειλέτη. Ως εκ τούτου πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για την θεμελίωση του άρθρου 862 ΑΚ και 
κατά συνέπειαν πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν 
βάσιμη η ένδικη αγωγή κατά την ως άνω επικουρικώς 
σωρευόμενη βάση της και να αναγνωριστεί ότι η ενάγουσα 
έχει ελευθερωθεί από την από 3/4/2008 σύμβαση 
εγγυήσεως που έχει συνάψει με την εναγόμενη τράπεζα 
σύμφωνα με το άρθρο 862 ΑΚ. Περαιτέρω, η εναγομένη – 
ήδη εκκαλούσα με τον πέμπτο λόγο της ένδικης έφεσης της 
επαναφέρει νόμιμα την κατ’ άρθρο 281 ΑΚ ένσταση περί 
καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους της 
ενάγουσας, πλην όμως η κατ’ ουσίαν έρευνα του λόγου 
αυτού παρέλκει καθόσον βάλλει κατά της κατ’ άρθρα 178, 
180 ΑΚ κύριας βάσης της αγωγής, η οποία έχει απορριφθεί 
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας 
αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της, βαρύνουν την ηττηθείσα εναγομένη (άρθρα 
176, 183 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά τα οριζόμενα 
ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης. Τέλος, ενόψει 
ευδοκίμησης της ένδικης εφέσεως, συντρέχει νόμιμος 
λόγος κατ’άρθρο 495 παρ.3 του ΚΠολΔ και πρέπει να 
διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου που έχει κατατεθεί 
για την άσκηση αυτής, στην εκκαλούσα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται τυπικά 
και ουσιαστικά την έφεση. Εξαφανίζει την με αριθμό 
184/2019 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Απορρίπτει την 
αγωγή κατά την κύρια βάση της σύμφωνα με τα άρθρα 178, 
180 ΑΚ. Δέχεται την αγωγή κατά την επικουρική της βάση 
σύμφωνα με τα άρθρα 862 ΑΚ και 70 ΚΠολΔ. Αναγνωρίζει 
ότι η ενάγουσα έχει ελευθερωθεί από την από 3/4/2008 
σύμβαση εγγυήσεως που έχει συνάψει με την εναγόμενη 
τράπεζα ως εγγυήτρια κατ’ άρθρο 862 ΑΚ. Επιβάλλει σε 
βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας 
αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας το ύψος των οποίων 
καθορίζει στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) Ευρώ. 
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου που έχει κατατεθεί 
για την άσκηση της ένδικης έφεσης στην εκκαλούσα. 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 
Σεπτεμβρίου 2020 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 
συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 2 Οκτωβρίου 2020.
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ο σκεπτικό του 
Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών, 

το οποίο προέβη στην 
αρχειοθέτηση της 
κακουργηματικής 
υπόθεσης, όχι λόγω 
αποδείξεων αθωότητας 
ή αμφιβολιών, αλλά 
λόγω της ασυλίας που 
επέφερε η κυβέρνηση 
με σχετική πράξη 
νομοθετικού 
περιεχομένου 
και βάσει αυτής η διοίκηση της 
τράπεζας Πειραιώς ουδέποτε 
υπέβαλε έγκληση ως όφειλε κατά 
των πρωταγωνιστών του 
σκανδάλου !!! ¨Όπως αναφέρει το 
radar.gr με την υπ’ αριθμ. 3150/2021 
απόφαση του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών στις 10 
Σεπτεμβρίου 2021, την οποία 
υπογράφει ο πρόεδρος 
Πλημμελειοδικών κ. Κωνσταντίνος 
Αλεξίου, η υπόθεση με το τεράστιο 
σκάνδαλο της Τρ. Πειραιώς που 
συντάραξε το πανελλήνιο και 
προκάλεσε τότε την κατάρρευση της 
πάλαι ποτέ πανίσχυρης τράπεζας, 
μπαίνει οριστικά στο αρχείο, 
παύουν οι διώξεις για 36 φυσικά 

πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν 
στην πολύκροτη υπόθεση, όπως ο 
εφοπλιστής Γ. Λογοθέτης μεταξύ 
άλλων, καθώς και πρωτοκλασσάτα 
και επιτελικά στελέχη του ΔΣ της 
τράπεζας και των αρμοδίων 
επιτροπών, ενώ αποδεσμεύονται 
τραπεζικοί λογαριασμοί και 
περιουσιακά στοιχεία που ήταν 
δεσμευμένα από την Αρχή 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος! Το 
τριμελές δικαστικό συμβούλιο που 
εκτός του προέδρου κ. Αλεξίου 
αποτελείτο επίσης από τους 
πλεμμελειοδίκες κύριον Ανδρέα Λίλο 
και κυρία Μαρία Δημητράκη, έκανε 
δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως 
κυρίας Ειρήνης Μαραγκάκη που 
εισήγαγε τη δικογραφία στο 
συμβούλιο! 

Εκείνο πάντως που έχει μεγάλη 
σημασία είναι το σκεπτικό του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το 
οποίο προέβη στην αρχειοθέτηση 
της κακουργηματικής υπόθεσης, όχι 
λόγω αποδείξεων αθωότητας ή 
αμφιβολιών, αλλά λόγω της ασυλίας 
που επέφερε η κυβέρνηση με 
σχετική πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου και βάσει αυτής η 
διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς 
ουδέποτε υπέβαλε έγκληση ως 
όφειλε κατά των πρωταγωνιστών 
του σκανδάλου, αλλά … σφύριζε 
αδιάφορα έως ότου το χρονικό 
διάστημα που προβλεπόταν για την 
έγκληση παρήλθε! Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει το 
Δικαστικό Συμβούλιο στο σκεπτικό 
του, η ποινική διαδικασία ξεκίνησε 
και προχώρησε αυτεπαγγέλτως για 
τις παθογόνες και ζημιογόνες για την 
τράπεζα πράξεις! Ωστόσο, 

υδέποτε 
υποβλήθηκε 
νομότυπα και 

εμπρόθεσμα έγκληση 
από τον παθόντα, 

δηλαδή την τράπεζα 
Πειραιώς όπως 
προέβλεπε η 
μεταβατική διάταξη 
της… κυβερνητικής 
αμνηστίας! 
Ζητήθηκε κατόπιν αυτού η 
προσκόμιση εγγράφου από την 
τράπεζα Πειραιώς εάν επιθυμεί την 
πρόοδο της ποινικής διαδικασίας!  

Και η τράπεζα με έντυπο 
υπογεγραμμένο από την κυρία 
Αργυρώ Κασαπάκη απάντησε ότι 
«…το μόνο και αποφασιστικό 
όργανο για την υλοποίηση ή μη της 
μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6, 
παράγραφος 2 του Ν 4637/2019, δεν 
έχει αποφασίσει εισέτι…»!!! Υπό 
αυτό το πρίσμα, η απόδοση 
Δικαιοσύνης στη χώρα μας, για μια 
ακόμη φορά επετεύχθη! Χωρίς 
καμμία ευθύνη φυσικά των 
δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών που έπραξαν με 
υπευθυνότητα και μάλιστα σε 
πλείστες όσες περιπτώσεις με 
πρωτόδικες αποφάσεις έκριναν τον 
σχετικό νόμο της κυβέρνησης ως 
αντισυνταγματικό! Βεβαίως, την 
οριστική και αμετάκλητη απόφαση 
όσον αφορά την ασυλία στους 
πρωταγωνιστές και εγκεφάλους των 
τραπεζικών σκανδάλων θα την λάβει 
η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η 
οποία καλείται το επόμενο χρονικό 
διάστημα να αποφανθεί περί της 
συνταγματικότητας ή μη της 
σχετικής νομοθεσίας. 

Τ 

Ο 
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θώοι κρίθηκαν από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 
τρεις τραπεζικοί υπάλληλοι (δύο 

εν ενεργεία κι ένας συνταξιούχος) για 
υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από 
θυρίδες υποκαταστήματος της Εθνικής 
Τράπεζας 
, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και 
Ι. Δραγούμη, στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκαν να 
δικαστούν για υπεξαίρεση από κοινού κατ’ εξακολούθηση. 
Όπως αναφέρει το grtimes.gr στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου κάθισαν ένας υποδιευθυντής του 
υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος και μια υπάλληλος του 
τμήματος θυρίδων θησαυροφυλακίου. Και οι τρεις 
αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδόθηκε. Η ποινική 
δίωξη κινήθηκε μετά τις εγκλήσεις που υπέβαλαν δύο 
πελάτες της τράπεζας οι οποίοι μίσθωναν θυρίδες για τη 
φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων. Στο κατηγορητήριο 
αναφερόταν ότι: Οι τρεις υπάλληλοι ενεργώντας από 
κοινού και χρησιμοποιώντας τα κλειδιά «pass partout» 
άνοιξαν δύο θυρίδες. Από την πρώτη άρπαξαν χρηματικό 
ποσό 5000 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως 
την 28η Φεβρουαρίου 2016. Από την δεύτερη, κατά το 
χρονικό διάστημα από 21 Ιουλίου 2017 έως 1 Νοεμβρίου 
2018, αφαίρεσαν 6.600 ευρώ από το συνολικό ποσό των 

50.000 ευρώ που ήταν τοποθετημένο μέσα σ’ αυτήν. Τελικά, 
το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχτηκε η ενοχή τους και 
τους κήρυξε αθώους. Οι δύο εγκλήσεις δεν συσχετίστηκαν 
με το βασικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά τις 
διαρρήξεις περισσότερων από 10 θυρίδων, στο 
θησαυροφυλάκιο του ίδιου τραπεζικού υποκαταστήματος. 
Για αυτή την υπόθεση αναμένεται η πρόταση εισαγγελέα 
προς το δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή την 
απαλλαγή 7 κατηγορουμένων οι οποίοι είναι διαφορετικά 
πρόσωπα από τους αθωωθέντες. Πρόκειται για έναν εν 
ενεργεία και 6 συνταξιούχους υπαλλήλους της τράπεζας σε 
βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 
υπεξαίρεση, σε βαθμό κακουργήματος ενώ ένας από 
αυτούς βρέθηκε απαγχονισμένος μετά τον εντοπισμό 
μέρους των κλοπιμαίων. 

 

 

πό την 1η Οκτωβρίου η Deutsche 
Bank επέστρεψε στην Αθήνα, 
ανοίγοντας γραφείο  

investment banking. 

Επικεφαλής του γραφείου ( Chief Country Officer) ανέλαβε 
ο Δήμος Αρχοντίδης. Η επανάκαμψή της συμπίπτει με την 
αύξηση των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που κοιτούν 
την Ελλάδα αλλά και την έλευση μεγάλων ποιοτικών 
θεσμικών χαρτοφυλακίων όπως φάνηκε σε αρκετές 
συμφωνίες της τελευταίας χρονιάς μεταξύ των οποίων 
αυτήν της wind, του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και άλλων μικρότερων 
συναλλαγών. Σύμφωνα με το hellasjournal.com 
επιτάχυνση των μεγάλων έργων, των ιδιωτικοποιήσεων, 
των συμπράξεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και οι 
χρηματοδοτήσεις από το ταμείο ανάκαμψης καθιστούν την 
παρουσία τραπεζών που θέλουν να είναι στο παιχνίδι αυτό 
εκ των ων ουκ άνευ. 

Α 
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Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε 
βάρος αλλοδαπού, για το αδίκημα 
της απάτης που διαπράχθηκε σε 
βάρος ημεδαπής. Όπως μεταδίδει το 
larissanet.gr την 28-07-2021,  

παθούσα έλαβε 
μήνυμα (sms)  
στο κινητό της 

τηλέφωνο, με 
φερόμενο αποστολέα 
τραπεζικό ίδρυμα  
και με το πρόσχημα 
ενεργοποίησης 
τραπεζικού της 
λογαριασμού 

που φερόταν να είχε 
απενεργοποιηθεί για λόγους 
ασφαλείας, πείσθηκε και 
χρησιμοποίησε υπερσύνδεσμο 
(link) που εμφανιζόταν στο μήνυμα, 
αποκαλύπτοντας το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική διεύθυνση τραπεζικού 
ιδρύματος που διατηρούσε. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αποκτήθηκε 
πρόσβαση στον τραπεζικό 
λογαριασμό της παθούσας, με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά συνολικά 
του χρηματικού ποσού των 1.200 
ευρώ σε τραπεζικές κάρτες του 
δράστη. 

 

έα αύξηση της κυκλοφορίας των 
μετρητών στην αγορά κατέγραψε 
τον Αύγουστο η Τράπεζα  

της Ελλάδος, εντείνοντας τον 
προβληματισμό για το χρήμα που 
μένει εκτός τραπεζικού συστήματος…. 
και «αποταμιεύεται» στα… στρώματα και στις θυρίδες. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr το νόμισμα 
σε κυκλοφορία, τον περασμένο Αύγουστο ανήλθε στο 
ποσό των 33,15 δισ. ευρώ, που αποτελεί και νέο ιστορικό 
ρεκόρ, από 33,04, που ήταν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς τραπεζικών στελεχών, από τα 33,15 δισ. 
ευρώ, ένα ποσό περίπου στα 15 δισ. ευρώ, είναι σε θυρίδες 
και στα στρώματα και το υπόλοιπο ποσό κυκλοφορεί στην 
αγορά για πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών. Μάλιστα, η 
διακράτηση μετρητών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 
μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, προκαλεί 
προβληματισμούς και ανησυχίες, καθώς είναι οξύμωρο (αν 
όχι ύποπτο) να συμβαίνει, σε μια περίοδο (τελευταία 
πενταετία) που έχουν δοθεί κίνητρα και έχουν αυξηθεί οι 
συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα». 
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, καθώς η κυκλοφορία του ρευστού στην αγορά και οι 
πληρωμές μετρητοίς αντί του πλαστικού χρήματος, αυξάνει 
τον κίνδυνο της φοροδιαφυγής, αλλά και της κυκλοφορίας 
μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΙΚ ετοιμάζει 
νέο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των συναλλαγών με 
κάρτες και γενικά τις πληρωμές μέσω του τραπεζικού 
συστήματος, ώστε να μην μπορούν να αποκρύπτονται από 
την Εφορία. Μεταξύ των μέτρων που ετοιμάζονται είναι η 
ελκυστικότερη η φορο-λοταρία με κέρδη 50.000 ευρώ τον 
μήνα και «τζακ-ποτ» με κέρδη 100.000 ευρώ τα 
Χριστούγεννα και ειδικές φοροεκπτώσεις για αποδείξεις 
από επαγγελματίες επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. 

Αρκετοί είναι οι λόγοι που κρατούν εκτός τραπεζών τα 
χρήματά τους ή μεγάλο μέρος αυτών. Οι βασικότερες αιτίες 
είναι οι ακόλουθες: Ο κίνδυνος κατασχέσεων από την 
Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα και 
αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 3.500.000 
φορολογούμενους, ενώ σε 2.000.000 ανέρχονται οι 
οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Ο κίνδυνος κατασχέσεων από τις 
τράπεζες για ληξιπρόθεσμα δάνεια. Η απώλεια επιδομάτων 
και ενισχύσεων εάν οι τραπεζικές καταθέσεις υπερβούν ένα 
ορισμένο όριο. Τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια με τα οποία 
τοκίζονται πλέον οι καταθέσεις, με συνέπεια να μην 
αποτελεί κίνητρο η αποταμίευση στην τράπεζα. Ένα μέρος 
αφορά μαύρο χρήμα, αφορολόγητο, προϊόν μαύρης 

εργασίας ή και προερχόμενο από παράνομες 
δραστηριότητες και λογικά, δεν εμφανίζεται στις τράπεζες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αύξηση της νομισματικής 
κυκλοφορίας καταγράφεται σε μια περίοδο, που 
αυξάνονται παράλληλα και οι καταθέσεις. Τον περασμένο 
Αύγουστο το υπόλοιπο των καταθέσεων επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 1.500 εκατ. ευρώ 
σε σύγκριση με το τέλος του Ιουλίου και διαμορφώθηκε σε 
173,14 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν 
σε 131.487 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 
110 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο του 2020, οι καταθέσεις στη διάρκεια της 
πανδημίας αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κατά 31 δισ. ευρώ. 

 

 

 
Πολλά είναι τα πλαστά κέρματα των 
2 ευρώ που έχουν κατακλύσει την 
αγορά με το πρόβλημα να είναι 
μεγάλο, καθώς το γνήσιο και το 
πλαστό κέρμα μοιάζουν σαν δυο 
σταγόνες νερό. Για ένα γυμνό μάτι οι 
διαφορές στα κέρματα είναι 
ανύπαρκτες και οι περισσότεροι 
που θα τα πιάσουν στα χέρια τους, 
δεν θα υποψιαστούν το παραμικρό. 
Η κάμερα της εκπομπής Live News 
βρέθηκε στη διεύθυνση 
εγκληματολογικών ερευνών και είδε 
μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος ένα 
γνήσιο κέρμα από ένα… κάλπικο. 
«Έχουν εμφανείς διαφορές. Πρώτο 
είναι η χρωματική υφή τους, 
δεύτερον οι εγχαράξεις τους, πολύ 
καλύτερες ποιοτικώς με το άλλο 
κέρμα. Οι διαστάσεις παραμένουν 
ίδιες και το βάρος τους είναι κοντά. 
Όπως φαίνεται και στις εικόνες μέσα 
από τα εργαστήρια το χρώμα του 

παραχαραγμένου δίευρου είναι 
ελαφρώς πιο ξεθωριασμένο, σε 
αντίθεση με του γνήσιου. Στην 
περίπτωση που ούτε τότε καταλάβει 
κάποιος τη διαφορά, η λύση είναι 
ένας απλός μαγνήτης», ανέφερε η 
αστυνόμος Α- Εμπειρογνώμονας 
Αφροδίτη Ντέλλα. «Αν δεν το 
καταλάβει εξόφθαλμα δεν μπορεί να 
κάνει κάτι. Με το μαγνητάκι το 
γνήσιο είναι ελαφρώς μαγνητικό. Σε 
αυτό το κέρμα όμως είναι ισχυρά 
μαγνητικό», πρόσθεσε η κ. Ντέλλα. 
Οι παραχαράκτες που τα τελευταία 
χρόνια θέτουν σε κυκλοφορία 
νομίσματα των δύο ευρώ βασίζονται 
στον διάτρητο έλεγχό τους. «Δεν 
έχουν φτάσει στην τελειότητα, 
πατάνε στο γεγονός ότι το κέρμα δεν 
έχει έλεγχο, δηλαδή δεν έχει τον 
έλεγχο που έχει το αντίστοιχο 
χαρτονόμισμα. Τα μαγαζιά, τα 
καταστήματα, δεν έχουν μηχανές 
ελέγχου γνησιότητας των 
κερμάτων», ανέφερε η κ. Ντέλλα. Ο 
έλεγχος της γνησιότητας των 
χαρτονομισμάτων από την άλλη 
είναι πιο απλός για όλους. «Για να 
καταλάβουμε το πλαστό βασική 
αρχή είναι να ξέρουμε πολύ καλά το 
γνήσιο.  

ο γνήσιο έχει έναν 
ιδιαίτερο ήχο αν το 
πιάσει κάποιος σε 

αντίθεση με το πλαστό 
που δεν το έχει. 
Για να δούμε αν το χαρτονόμισμα 
που έχουμε στην κατοχή μας είναι 
γνήσιο μπορούμε απλά να το 
στρέψουμε προς ένα φωτεινό 
σημείο και να δούμε αν υπάρχουν τα 
μέτρα ασφαλείας», σημείωσε. «Το 
επόμενο βήμα είναι να φέρουμε το 
χαρτονόμισμα στον διερχόμενο 
Φωτισμό. Μετά είναι η ασημένια 
ταινία ασφαλείας στην οποία πάνω 
υπάρχει εκτυπωμένη η αξία του 
χαρτονομίσματος. Στο αντίστοιχο 
πλαστό δεν υπάρχει τίποτα. 
Πρόσφατα στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης εξαρθρώθηκε 
εγκληματική οργάνωση και 
κατασχέθηκαν 1524 κέρματα των 
δύο ευρώ, και συνολικά περίπου 
200.000 ευρώ», κατέληξε. 
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