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Σελίδα 2

της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη

καθενός είναι προσωπική του υπόθεση. Το κόστος είναι μεγάλο... Αντέχεται;
Κύριε Πρωθυπουργέ, νομοθετήσατε το πρόστιμο των 100 ευρώ που θα
πληρώνουν μηνιαίως οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών.

Με απλά μαθηματικά ανέλυσα το
κόστος κάθε ανεμβολίαστου άνω
των 60 ετών το μήνα. Χρειάζεται 2
rapid test την Εβδομάδα. Το κόστος
είναι 20 €. Έτσι 8 rapid test τον μήνα
Χ 10 € = 80 €.

Π

Στελέχους ΕΟΤ

Α

ν προστεθεί και
το ποσό των 100
ευρώ μηνιαίως
ως πρόστιμο, τότε
το συνολικό κόστος
ανέρχεται στα 180
ευρώ τον μήνα.

Οι Ανεμβολίαστοι στον Πληθυσμό
αυτής
της
ηλικίας,
όπως
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι
520.000
συνάνθρωποι.
Κατά
συνέπεια το κέρδος μηνιαίως για το
Κράτος είναι:
520.000 Χ 180 =
93.600.000 €. Τώρα όντως είναι
«ατομική ευθύνη» διότι η τσέπη του

οιους χρεώνετε; Τους συνταξιούχους
που η Κυβέρνηση σας τους
εξαπάτησε και τους χλεύασε;
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Τους συνταξιούχους που τους έκοψε τα 2/3 των
αναδρομικών και τους έθεσε το δίλημμα για... φρεγάτες ή
αναδρομικά; Τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν πήραν
ούτε ένα ευρώ και τους στερήσατε το Κοινωνικό επίδομα;
Τους Συνταξιούχους που τους καταργήσατε την ψηφισμένη
13η Σύνταξη; Αυτούς τελικά τιμωρείτε, επειδή εσείς
ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ να τους πείσετε!

Ε

πειδή τα εκατομμύρια που
σκορπίσατε στα ΜΜΕ και σε
ημετέρους μόνο σε διαφημιστική
καμπάνια για την πανδημία δεν πήγαν!

Τον παππού και την γιαγιά τιμωρείτε; Αν έχετε τα κότσια
και την δυναμική, γιατί δεν επιβάλετε τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό στα Σώματα Ασφάλειας και στο Στράτο που
είναι μεγάλη κατηγορία Πολιτών και μεταδίδουν εύκολα την
νόσο. Εκτός και αν πιστεύετε ότι έχουν εκείνοι το
«ακόλλητο» και δεν θα νοσήσουν ώστε να διασπείρουν τον
ιό. Αντί να κτυπήσετε τον γάιδαρο, κτυπάτε το σαμάρι, έτσι;

Σελίδα 3

Και βρήκατε να τιμωρήσετε την πιο ευάλωτη Κοινωνική
Ομάδα που δεν είναι επίκαιρη εργασιακά. Κύριε
Μητσοτάκη με αυταρχισμούς, διχασμό και επιβολές δεν
διοικείται ένα Κράτος. Αυτές, είναι μέθοδοι άλλων εποχών
εκτός και αν επιθυμείτε να τις επαναφέρετε. Την δική σας
ΑΠΟΤΥΧΙΑ την μετακυλίετε στον Πληθυσμό και έχετε
στρέψει τους μισούς Έλληνες εναντίον των υπολοίπων.
Αυτό δεν σας τιμά, γιατί ως υπεύθυνος Πολιτικός Άντρας
οφείλατε, να πάρετε τις ευθύνες σας. Είμαι πλήρως
εμβολιασμένη προσωπικά γιατί έκανα, άλλες επιλογές από
εκείνων των συνανθρώπων μου που αρνούνται, όμως το
να τους καταπατείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τους
εξοντώνετε οικονομικά αυτό δεν είναι Δημοκρατική
Πολιτική που πρέπει να ακολουθείτε. Έχετε στα χέρια σας
ολόκληρο τον Μηχανισμό του Κράτους που θα
μπορούσατε να εφαρμόσετε ώστε να πεισθούν και οι
τελευταίοι, αλλά δυστυχώς οι επιλογές σας είναι κατώτερες
των περιστάσεων.

Τ

ελικά όντως ίσως οφείλουν να
πληρώσουν πρόστιμο εκείνοι που
σας ψήφισαν και σας εξέλεξαν
ως Πρωθυπουργό της Χώρας.

Ίσως η «Νέα Δημοκρατία» ονομαστεί χάριν εσάς σε
«Εισπρακτική Δημοκρατία»!!!

Γ

ιατί δεν επιβάλετε μέτρα και
έλεγχο στα ΜΜΜ που γίνεται
το έλα να δεις; Όπου σας βολεύει,
λοιπόν, επιβάλλεστε!
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Σελίδα 4

Αγόραζαν και πούλαγαν αλυσοδεμένους νέγρους.
Αλυσοδεμένους ανθρώπους ενός κατώτερου Θεού που
τους είχαν καταδικάσει να ζούνε στην σκλαβιά, στα
βασανιστήρια και στην ανέχεια. Η περίφημη «Μαύρη
Παρασκευή» ή «Βlack Friday» δεν ήταν τίποτε άλλο στην
Αμερική παρά η αγοραπωλησία… ανθρώπινου κρέατος!!!
Μετά η «μόδα» ήρθε στην Ευρώπη του "Διαφωτισμού" και
κατά συνέπεια στην Χώρα μας.

Π

λέον και στην Χώρα μας
εφαρμόζουμε τα τελευταία
χρόνια την «Black Friday».
Ακολουθώντας την μόδα -γιατί
περί μόδας πρόκειται- έχουμε
κατακλυσθεί από διαφημίσεις για την
Black Friday και όλοι τρέχουμε να
προλάβουμε τις διάφορες τάχα
προσφορές.
Έχουμε όμως αναρωτηθεί πώς προέκυψε αυτή η ημέρα; Οι
ρίζες της έχουν από τον 18ο αιώνα στην Αμερική. Ήταν η
τελευταία Παρασκευή κάθε Νοέμβρη και έχοντας τελειώσει
την συγκομιδή του καλαμποκιού της χρονιάς,

Ο

ι δουλέμποροι αγόραζαν
σκλάβους σε χαμηλές τιμές
για να τους μεταπουλήσουν
μερικούς μήνες μετά.

Η

συγκεκριμένη ημέρα αν έχει
κάτι να επιδείξει είναι ότι
πιο απάνθρωπο έχει συμβεί
στην Ανθρώπινη Ιστορία.

Κατά τα άλλα μιλάμε για Ελευθερία Λαών, Δικαιοσύνη και
Ισότητα Ανθρώπων. Αυτά και τίποτε άλλο… άντε και καλά
ψώνια λόγω της ημέρας…
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Σελίδα 5

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

του Δρ. Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου
PhD Σχολής Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνείου Κρήτης

θεωρία της υπερθέρμανσης του
Πλανήτη. Στις 8 Δεκεμβρίου 1979 το
περιοδικό «People Magazine» σε
αφιέρωμά του παρουσίασε την
προφητεία του Gordon MacDonald
για την ανύψωση της στάθμης των
νερών και της Κλιματικής Αλλαγής.

Τ

Οι
νέες
τρομολαγνικές
και
καταστροφολογικές
προφητείες
διάφορων επιστημόνων εναντίον
των λαών ξεκίνησαν πάλι. Η νέα
προσπάθεια επικεντρώνεται στο
γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια η
στάθμη της θάλασσας θα ανέβει
περίπου 2,4 μέτρα. Αυτό το
καταστροφολογικό
bulling
δεν
αποτελεί
σημερινό
φαινόμενο.
Τέτοιες μέθοδοι bulling είχαν
χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.
Το 1969 ορισμένοι κινδυνολάγνοικαταστροφολόγοι
εκείνης
της
εποχής προέβλεπαν ότι θα αυξηθεί
το επίπεδο της θάλασσας και αυτό
μέχρις στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη.

Δέκα χρόνια μετά, το 1979, επί
Προεδρίας του Jimmy Carter,
παρουσιάσθηκε
το
θεωρητικό
μοντέλο της υπερθέρμανσης του
πλανήτη
από
τον
Gordon
MacDonald. Οι αναγνώστριες/τες
ίσως δεν γνωρίζουν το όνομα
Gordon MacDonald. Ο Gordon
MacDonald επηρέασε όσο λίγοι τη

ι προφήτεψε ο
MacDonald πριν
ακριβώς από 42
χρόνια; Ότι το 2020 το
επίπεδο της θάλασσας
θα έχει ανέβει 6 μέτρα
λόγω της αύξησης
του διοξειδίου
του άνθρακα.

Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι
θιασώτες της Κλιματικής Αλλαγής,
είναι σαν να μας λένε ότι το Ενετικό
Λιμάνι των Χανίων θα εξαφανισθεί
πλήρως. Μη τρελαθούμε. Πόσο
ανέβηκε τελικά η στάθμη των
ωκεανών από το 1979; Με όλο το
σεβασμό, ούτε μέχρι τη σόλα του
παπουτσιού του κ. MacDonald. Τι
επακολούθησε
όμως
την
αποτυχημένη πρόβλεψη του κ. Mac
Donald; O τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ
Jimmy Carter υιοθέτησε τις απόψεις
του MacDonald με αποτέλεσμα,
έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια όχι
απλώς να σέρνεται αυτό το
αποτυχημένο
επιστημονικό
θεωρητικό μοντέλο, αλλά πάνω σε
αυτό στηρίχθηκε ολόκληρη η
ιστορική Συμφωνία του Παρισιού.

Π

άνω σε αυτό
το θεωρητικό
μοντέλο
στηρίχθηκε η επιβολή
των δυσβάστακτων
σοβιετικού τύπου
πράσινων φόρων.

(Ο Jimmy Carter δεν κατάφερε να
ξαναεκλεγεί, αλλά οι πράσινοι φόροι
παρέμειναν). Με όλα τούτα, θα
έπρεπε λογικά οι επιχειρηματίες
που
δραστηριοποιούνται
στο
Ενετικό Λιμάνι των Χανίων – αλλά
και σε άλλες παραθαλάσσιες
περιοχές της Κρήτης – να το
εγκαταλείψουν. Να πουλήσουν τις
περιουσίες τους και να φύγουν στα
βουνά. Οι δε διεθνείς και Έλληνες
επενδυτές να μη χτίζουν 5άστερα
ξενοδοχεία σε Μύκονο, Σαντορίνη,
Πάρο κλπ. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει
να συμβεί και στην Καλιφόρνια και
αλλού.
Παρόμοιες
προφητείες
υπήρξαν δεκάδες στο παρελθόν.
Όλες αποτύγχαναν και εμφανιζόταν
νέες. Εδώ και 20 χρόνια διάφορες
κινδυνολογίες
αναφερόταν
σε
κίνδυνο ερημοποίησης της Κρήτης.
Κι όμως! Τα τελευταία χρόνια έβρεξε
τόσο πολύ στην Κρήτη που έσπασε
το
πανευρωπαϊκό
ρεκόρ
βροχόπτωσης που κατείχε η
Νορβηγία
από
το
1989.
Η
ερημοποίηση της Κρήτης πήρε
παράταση για τους επόμενους
καταστροφολόγους.
Ακόμη ένα
θεωρητικό μοντέλο αποδείχτηκε
εσφαλμένο.

Ό

ταν μία καταστροφολογική
προφητεία
αποτυγχάνει,
πάντα θα βρίσκονται
ευκολόπιστοι
να πιστέψουν
στην επόμενη.

Φυσικά, κάθε φορά πίσω από μία
τέτοια
καταστροφολογική
προφητεία εμπλέκονται δεκάδες, αν
όχι
εκατοντάδες
εκατομμύρια
δολλάρια ή ευρώ: η καταστροφολο-
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πολλοί κερδίζουν από αυτή: ακαδημαϊκοί, ερευνητές,
πολιτικοί, κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, ακτιβιστές κλπ.

Σελίδα 6

χιλιάδων θεωρητικά επιστημονικά μοντέλα. Όλα τα
θεωρητικά επιστημονικά μοντέλα πάσχουν από το ίδιο
ακριβώς σύμπτωμα: έχουν πιθανότητες αποτυχίας
ακριβώς επειδή είναι θεωρητικά.

Η

πολιτική απάτη στην προκειμένη
περίπτωση έγκειται στο γεγονός
ότι χρησιμοποιείται ένα απόλυτα
φυσιολογικό φαινόμενο (οι αλλαγές
του κλίματος) το οποίο συνέβαινε
διαρκώς εδώ και εκατομμύρια χρόνια,
ώστε να επιβληθούν πράσινοι φόροι.

Ωστόσο, τόσο χρήμα και χρόνος που σπαταλείται γύρω
από τη φούσκα της Κλιματικής Αλλαγής που προφητεύει
ότι το ύψος του νερού από το λιώσιμο των πάγων θα
υψωθεί από 2,4 έως 6 μέτρα, δεν μπόρεσε να κατανικήσει
μία βασική αρχή με ηλικία 2200 ετών περίπου: την Αρχή
του Αρχιμήδη. Ας κάνετε ένα απλό πείραμα Φυσικής. Ας το
κάνετε με τα παιδιά σας. Βάλτε ένα παγάκι να επιπλέει μέσα
σε ένα ποτήρι νερό. Αν αφήσετε το παγάκι να λιώσει, τι
νομίζετε πώς θα συμβεί; Η στάθμη του νερού µέσα στο
ποτήρι θα ανέβει ή θα κατέβει; Ας δοθεί κατευθείαν η
απάντηση: το ύψος της στάθμης του νερού στο ποτήρι δεν
θα µεταβληθεί. Πρόκειται για βασικές γυμνασιακές
γνώσεις…Το ίδιο θα συμβεί και με τους πάγους στην
Ανταρκτική και στον Αρκτικό κύκλο (εάν και εφόσον αυτοί
λιώσουν). Σύμφωνα δε με το Κλιματολογικό Ινστιτούτο της
Δανίας, το πάχος των πάγων στον Αρκτικό κύκλο όχι μόνο
δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται.

Α

ς ξεκαθαρισθεί: Η Κλιματική
Αλλαγή δεν συνδέεται με τις
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ο δείκτης του διοξειδίου του άνθρακα δεν συνδέεται με την
Κλιματική Αλλαγή. Κλιματικές Αλλαγές είχαν συμβεί
δεκάδες φορές στο παρελθόν: τότε που υπήρχαν μόνο
δεινόσαυροι και δεν υπήρχαν εργοστασιακά φουγάρα και
αυτοκίνητα ντήζελ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο
παρελθόν όπου οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα
βρισκόταν σε τρομερά υψηλά ποσοστά, κι όμως, η
θερμοκρασία του πλανήτη ήταν χαμηλή (ή και το αντίθετο).
Παρομοίως, οι πάγοι έχουν λιώσει αρκετές φορές στο
παρελθόν. Όπως και έχουν ξαναδημιουργηθεί αρκετές
φορές. Πρόσφατα δε, ορισμένοι επιστήμονες υπέδειξαν μία
νέα θεωρία: ότι υπάρχει πιθανότητα αντί για υπερθέρμανση
του πλανήτη να περάσουμε σιγά-σιγά σε μία νέα μεγάλη
περίοδο υπερψύξης του πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση, το
μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως ανθρωπότητα είναι να
λάβουμε
μέτρα
απομείωσης
της
συνολικής
επικινδυνότητας. Το μοντέλο της Κλιματικής Αλλαγής, στο
οποίο στηρίχθηκε η Συμφωνία του Παρισιού για την
Κλιματική Αλλαγή, δεν είναι παρά ένα θεωρητικό
επιστημονικό μοντέλο. Όπως ακριβώς υπάρχουν δεκάδες

Εκεί βρίσκεται η ουσία. Στο χρήμα! Η πολιτική απάτη
αφορά τη χρήση του φόβου για τις μελλοντικές γενιές – για
τα παιδιά μας – ως ψυχολογική επιχείρηση (Psy-Ops) ώστε
οι λαοί να αποδεχτούν ένα καταστροφολογικό σενάριο και
κάποιοι να εισπράττουν χρήμα. Φόβος = χρήμα. Στις 27
Ιουνίου 2018 δόθηκε από τον παρόντα αρθρογράφο
ξεκάθαρα η εκτίμηση κινδύνου ότι «η σύνδεση της δήθεν
προστασίας του περιβάλλοντος (κλίμα) με τους φόρους
(οικονομία) θα φέρει ίσως επικίνδυνες κοινωνικές
καταστάσεις
στο
μέλλον.
Τα
παραπάνω
ίσως
λειτουργήσουν ως (επιπλέον) έμμεσος παράγοντας
αύξησης του λαϊκισμού και των πολιτικών άκρων στην ΕΕ.
Για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, δυστυχώς, ισχύει
η εξίσωση: Περιβάλλον=Φόροι. Αυτό πρέπει να σταματήσει
τάχιστα». Λίγους μήνες μετά ξέσπασε το Κίνημα των
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Το Εργατικό Κόμμα μάλιστα ειρωνευόταν τον συντηρητικό
συνασπισμό ως «COALition», από τη λέξη coal (= λιγνίτης),
επειδή οι συντηρητικοί-φιλελεύθεροι στήριζαν στον
προεκλογικό τους αγώνα τη συνέχιση εξόρυξης του λιγνίτη.
Εάν θυμόμαστε καλά τα διάφορα συστημικά δελτία
ειδήσεων (ακόμη και τα Ελληνικά) βομβάρδιζαν το κοινό με
καταστροφολογικές ειδήσεις σχετικές με τον υπερβολικό
καύσωνα και τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Όλες λοιπόν
οι δημοσκοπήσεις προϊδέαζαν ότι οι Αυστραλοί
ψηφοφόροι θα ψήφιζαν με οικολογικά κριτήρια
επηρεασμένοι από την περιβαλλοντική καταστροφολογία
και τη διαρκή πλύση εγκεφάλου που είχαν σκοπίμως
εφαρμόσει τα ΜΜΕ. Τελικώς, οι Αυστραλοί δεν πτοήθηκαν
από την κλιματική καταστροφολογία και το Εργατικό
Κόμμα υπέστη σοκαριστική ήττα. Οι εκλογές στην
Αυστραλία θα επιφέρουν σοβαρό – παγκόσμιο – πλήγμα
στους θρησκόληπτους της Κλιματικής Αλλαγής.
Κίτρινων Γιλέκων με βασικό διακύβευμα τη μη-επιβολή των
πράσινων φόρων. Έπειτα, ο κ. Μακρόν άρχισε τις
στρογγυλεύσεις στην οικονομική πολιτική του ελέω των
ασφυκτικών πολιτικών αντιδράσεων που δέχεται στο
εσωτερικό της Γαλλίας εξαιτίας των Κίτρινων Γιλέκων. Στη
Γερμανία η αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος
της Γερμανίας (CDU), κυρία Annegret Kramp-Karrenbauer,
προτίθεται να θέσει το CDU ενάντια στην υιοθέτηση των
πράσινων φόρων για τις εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα. Ουσιαστικά πρόκειται για θεαματική κυβίστηση
(κωλοτούμπα) στη Γερμανική πολιτική σκηνή, αλλά και
τεράστιο πλήγμα στη Συμφωνία του Παρισιού για την
Κλιματική Αλλαγή. Εάν όντως συμβεί αυτό, τότε η
Συμφωνία του Παρισιού θα αρχίσει να μεταμορφώνεται σε
μία συμφωνία-ζόμπι. Μπορεί όλα τα παραπάνω να μην
αρέσουν σε ορισμένους, αλλά οι Γερμανοί βιομήχανοι και
οι πολιτικοί, δεν είναι τυφλοί ούτε ανόητοι: τα βλέπουν
αυτά και κατανοούν ότι εάν συνεχισθεί η λανθασμένη
πολιτική των πράσινων φόρων τότε η ανταγωνιστικότητα
της Γερμανίας θα τρωθεί ανυπερθέτως. Αλλά και το
Γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD) κατάλαβε τι
συμβαίνει και ετοιμάζεται για μερική κυβίστηση: μιλώντας
πρόσφατα σε ειδική ημερίδα του SPD για το Κλίμα, η
αρχηγός του SPD κυρία Νάλες «άδειασε» την Υπουργό της
(η οποία δεν παρευρισκόταν καν στην ημερίδα) σχετικά με
τους πράσινους φόρους καθώς αυτοί δεν γίνονται
αποδεκτοί πλέον από την κοινωνία της Γερμανίας. Πριν
λίγο καιρό οι τοπικές κυβερνήσεις της Αλμπέρτα και του
Οντάριο του Καναδά έπεσαν και αυτές εξαιτίας των
πράσινων φόρων. Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές στην
Αυστραλία συνέβη η απόλυτη έκπληξη. Το αποτέλεσμα
των εκλογών για τα διεθνή ΜΜΕ ήταν «σοκαριστικό» και ως
«θαύμα». Το κυβερνών Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα της
Αυστραλίας κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών
του εθνικού κοινοβουλίου της Αυστραλίας. Το Εργατικό
κόμμα υπέστη σοκαριστική ήττα. Γιατί τα διεθνή ΜΜΕ
περιέγραψαν ως «σοκ» και «θαύμα» την πανηγυρική
επανεκλογή
των
συντηρητικών;
Γιατί
όλες
οι
δημοσκοπήσεις έφεραν μέχρι και την τελευταία στιγμή ως
νικητή το Εργατικό Κόμμα. Η αξιοπιστία των
δημοσκοπήσεων στην Αυστραλία υπέστη βαθύ πλήγμα:
αυτές κατέστησαν παντελώς αναξιόπιστες. Το διακύβευμα
των εκλογών στην Αυστραλία ήταν αποκλειστικά και μόνο
η Κλιματική Αλλαγή. Αυτό είναι σαφέστατο και όλοι το
γνώριζαν, ασχέτως εάν σήμερα ορισμένοι προσπαθούν να
το κρύψουν. Το Εργατικό Κόμμα είχε μετατρέψει την
Κλιματική Αλλαγή σε σημαία του προεκλογικού του αγώνα.

Ο

ι λαοί αντιδρούν στις κάλπες
και τιμωρούν την κλιματική
καταστροφολογία, η οποία
έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά
ψευδο-θρησκείας.

Όποιος τολμήσει να αντιδράσει στη Νέα Θρησκεία
στέλνεται στην πυρά για εξόντωση. Νέο Μεσαίωνα, με
πράσινα χαρακτηριστικά, οι λαοί δεν θα ξαναζήσουν: θα
πρόκειται για το Φασισμό του 21ου αιώνα. Ο πράσινος
Φασισμός. Η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική
Αλλαγή θα πρέπει να αλλάξει ριζικά ή θα καθίσταται
συμφωνία-ζόμπι. Κανείς λαός δεν είναι διατεθειμένος να
υποστεί βάρβαρη οικονομική επιδρομή πράσινων φόρων
η οποία συνδέεται χωρίς καμία επιστημονική βάση με το
διοξείδιο του άνθρακα. Ειδικά, όταν υπάρχουν φωνές και
ικανά επιχειρήματα να στηρίξουν την υπόθεση ότι η
Κλιματική Αλλαγή δεν οφείλεται σε ανθρωπογενείς
παράγοντες. Η καταστροφολογία της Κλιματικής Αλλαγής
αποτελεί τρομερή πολιτική απάτη με δεινές οικονομικές
επιπτώσεις. Τα κόμματα, αριστερά και δεξιά, ας έχουν τα
παραπάνω στο νου τους, γιατί ίσως να υποστούν το
μαρτύριο των κυβιστήσεων, και πιθανώς, σοκ στις κάλπες.
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από αυτό το περίγραμμα που επιβάλλει η νέα τάξη
πραγμάτων, η παγκόσμια διακυβέρνηση των τραπεζιτών.
Gay pride, πολύχρωμες επαναστάσεις όπως το ναζιστικό
ουκρανικό
καθεστώς,
δικαιώματα
ομοφυλοφίλων,
“αραβική άνοιξη” και μέχρι τις ευρωεκλογές του Μάη
“Ευρωπαϊκή άνοιξη” για πιο “ανθρώπινη Ευρώπη”. Ο
Ιταλός μαρξιστής φιλόσοφος Diego Fusaro σπάει την
ομερτά του πολιτικού συστήματος των τραπεζιτών:

Σχολιάζει ο Νίκος Κλειτσίκας: Greta Thunberg… ως όπλο
μαζικής απόσπασης της προσοχής. Τα Μέσα Mαζικής
Παραπληροφόρησης του υπερεθνικού κεφαλαίου, που
αρέσκονται ν’ αποκαλούν ΜΜΕ, παντού στον κόσμο
βρίσκονται σε πανηγυρικούς ρυθμούς για την 16χρονη
Σουηδέζα Greta Thunberg (ΓκρέταΤούνμπεργκ) υποψήφια
για το νόμπελ ειρήνης, που την αναδεικνύουν ως σύμβολο
πάλης κι αγώνων της νέας παγκόσμιας γενιάς κατά της
«κλιματικής αλλαγής», η οποία όπως μας βομβαρδίζουν τα
Μ. Μ. Παραπληροφόρησης “απειλεί να ανατρέψει τον
πλανήτη“.

Ο

ι πρωθυπουργοί, οι κυβερνήσεις,
οι πολιτικοί, οι ΜΚΟ, τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, εφημερίδες,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης –της
«αριστεράς» και της δεξιάς– επαινούν
τη νεαρή Σουηδέζα, το παγκόσμιο
σύμβολο μιας «επανάστασης με αιτία»

–δηλαδή η «κλιματική αλλαγή»-, που σήμερα έλαβε «σάρκα
και οστά» σ’ ολόκληρο τον «πολιτισμένο» πλανήτη η
“Παρασκευή για το μέλλον” (Friday for future). Έτσι ο
Νορβηγός Βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Freddy
André Øvstegård πρότεινε το νεαρό κορίτσι να είναι
υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Η Ελλάδα, συντονίστηκε
με την παγκόσμια κινητοποίηση του Climatestrike και
συμμετείχε μαζί με δεκάδες πόλεις, στην απεργία για την
κλιματική αλλαγή, με συγκεντρώσεις σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κρήτη κι Αλεξανδρούπολη, όπως μας
ενημερώνει το έγκυρο και κρατικό πρακτορείο ειδήσεων
ΑΠΕ. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέφερε τον
αγωνιστικό παλμό και δηλώσεις από τις εγχώριες Γκρέτες,
όπως η 16χρονη Μαρία Παπαθεοδώρου από τη Γερμανική
Σχολή Αθηνών: «Είμαστε τώρα εδώ γιατί πρέπει να
είμαστε, γιατί οι προηγούμενοι άργησαν και δεν μπορούμε
να αργήσουμε κι εμείς, η καινούρια γενιά. Πρέπει να
δράσουμε κι εμείς τώρα». Κανείς δεν τολμάει να βγει έξω

Θ

α αποκαλύψω ένα μυστικό.
Η άρχουσα τάξη δεν
ενδιαφέρεται για το κλίμα,
για το οποίο δεν νοιάζεται να
καταστρέψει στο όνομα του κέρδους.
Οι εξεγέρσεις που αρέσουν στο κεφάλαιο: εκείνες που δεν
αγγίζουν το δεσμό της οικονομικής κυριαρχίας. Αν αυτή η
συμπαθητική κοπελίτσα διαμαρτυρόταν για τους μισθούς
κι εναντίον των κοσμοπολίτικων εργοδοτών, δεν θα την
αναδείκνυαν ως ηρωίδα. Θα την δαιμονοποιούσαν όπως
κάνουν με τα “κίτρινα γιλέκα”. Ως ταραχοποιό, ακροδεξιά,
φασίστρια και dulcis in fundo, ως αντισημίτισα (…) Στο
κεφάλαιο αρέσουν οι αβλαβείς εξεγέρσεις (…).
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Η κοπέλα που έγινε σύμβολο της πάλης εναντίον της
κλιματικής αλλαγής είναι «κατασκευή εργαστηρίου». Αυτό
το νέο εφεύρημα της άρχουσας παγκόσμιας τάξης είναι για
να αποσπάσει την προσοχή της νεολαίας από την ταξική
σύγκρουση και τη σφαγή που υφίσταται, με χτυπήματα
επισφάλειας εργασίας και εκρίζωση από τις πατρίδες τους,
υπέρμετρη εκμετάλλευση και καθημερινή ταπείνωση. Από
την ταξική σύγκρουση στο ασαφές πρόβλημα του κλίματος.
Γι’ αυτούς τους λόγους συναντάμε την Γκρέτα ως πρώτο
θέμα στα ΜΜΕ της παγκοσμιοποίησης». Και ο Ιταλός
φιλόσοφος προειδοποιεί: «Είστε ασυγχώρητοι αν δεν
καταλάβετε ότι η υπόθεση Greta Thunberg δημιουργήθηκε
στο
εργαστήριο
από
τους
αρχιτέκτονες
της
παγκοσμιοποίησης, τους θαυματουργούς της κοινωνίας
του θεάματος, για να αποσπά την προσοχή των μαζών από
την οικονομική αντίφαση και την ταξική πάλη». «Η
ακτιβιστική δράση του κοριτσιού έχει προκαλέσει τον
παγκόσμιο θαυμασμό…”. «Είναι μόλις 16 ετών κι όμως η
ακτιβιστική δράση της για την προστασία του
περιβάλλοντος έχει προκαλέσει τον παγκόσμιο θαυμασμό.
Η έφηβη Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία από την
οποία ξεκίνησε «η σχολική απεργία για το κλίμα»,
προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης 2019». Δεν θα μπορούσε
ν’ απουσιάζει από τις κατευθύνσεις Σόρος το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων (ΑΠΕ) που πληρώνει αδρά ο
εξαθλιωμένος Έλληνας πολίτης, για να του διαμορφώνει
συνείδηση ενόχου, σκλάβου, υπηκόου… Όπως ακριβώς
έκανε με τα δήθεν χημικά όπλα του χασάπη Άσαντ, με τους
φονιάδες «λευκά κράνη» (η ΕΡΤ, που χρυσοπληρώνει ο
Ελληνικός λαός, πρόβαλε 9 φορές τον ντοκιμαντέρ των
δυτικών μυστικών υπηρεσιών για τους εγκληματίες
μισθοφόρους) με το Ιράν και τις 148 μαστιγώσεις για την
ακτιβίστρια Νασρίν Σοτουντέχ, με τη… σουρεάλ
δημοκρατία του Κιμ: Εκλογές σήμερα στη Βόρεια Κορέα με
προεπιλεγμένους νικητές κι ό,τι επιτάσσουν οι τραπεζίτες.
Όμως, ποτέ δεν τους απασχόλησε η μεγαλύτερη φυλακή
του κόσμου, η μαρτυρική Γάζα αποκλεισμένη από γη, αέρα
και θάλασσα από το 2006, με το Ολοκαύτωμα και τις σφαγές
αθώων πολιτών και μικρών παιδιών με τις απαγορευμένες
βόμβες φωσφόρου, οι σφαγές του λαού της Υεμένης, το
απεμπλουτισμένο ουράνιο στη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το
Αφγανιστάν, το βομβαρδισμό κι ισοπέδωση της Λιβύης,
την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στον
Αμαζόνιο, τα πραξικοπήματα στη Λατινική Αμερική, την
εξαθλίωση των λαών της Αφρικής τη μεγαλύτερη
ιμπεριαλιστική επίθεση στην παγκόσμια ιστορία εναντίον
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της Συρίας… Δοκιμάστε ένα πρωί, μόλις ξυπνήσετε να
αποκαλέσετε τους εαυτούς σας “ακτιβιστές” και να
αερολογείτε επί παντός επιστητού που δεν ενοχλεί το
σύστημα και όταν μιλήσετε για “ανοιχτά σύνορα”,
δικαιώματα ομοφυλοφίλων, τεκνοθεσία, πολυπολιτισμό,
ενσωμάτωση
των
λαθρομεταναστών,
αραβικές,
ευρωπαϊκές πολύχρωμες ανοίξεις κι επαναστάσεις,
παγκόσμια διακυβέρνηση… θα σας αγιοποιήσουν. Τώρα η
16χρονη Greta Thunberg… έγινε όπλο μαζικής απόσπασης
της προσοχής και μάλιστα από αυτούς που καταστρέφουν
τη γη. Αλήθεια, υπάρχει κλιματική αλλαγή; «Οι πάγοι στις
πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας
ανεβαίνει… το 2015 θα έχουμε καταστροφή…» τόνιζε στην
Αθήνα προσκεκλημένος του Γεωργίου Παπανδρέου της
“πράσινης ανάπτυξης” ο πρώην “δημοκρατικός”
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, στην ομιλία του με θέμα
«Οικολογική Σκέψη και Οικονομική Ανάπτυξη τον 21ο
αιώνα». Καλό το παραμύθι του πλασιέ των πολυεθνικών Αλ
Γκορ,
για
να
πουλάνε
πυρηνικά
εργοστάσια,
ανεμογεννήτριες, θερμοσυσσωρευτές οι πετρελαϊκές
εταιρίες. Κανένας επιστήμονας δεν τεκμηριώνει αυτό το
παραμύθι
του
πολυεθνικού
κεφαλαίου,
της
παγκοσμιοποίησης: με παγκόσμιες συνθήκες και
συμφωνίες, παγκόσμια διακυβέρνηση θ’ αντιμετωπίσουμε
την «κλιματική αλλαγή»… το αφήγημα της νέας τάξης. Και
στην Ελλάδα οι σοβαροί επιστήμονες κι όχι οι σιτιζόμενοι
πολυεθνικών λένε την αλήθεια. Ο Σταύρος Αλεξανδρής,
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Υδάτινων Πόρων του
Γεωπονικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
τεκμηριώνει
επιστημονικά… Κλιματική Αλλαγή: Το Κίβδηλο Άλλοθι της
Πράσινης Ανάπτυξης. Ο Κάρλο Ρούμπια (Carlo Rubbia),
Ιταλός πειραματικός φυσικός στοιχειωδών σωματίων
(Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1984) αποδομεί περίτρανα
μέσα στην ιταλική βουλή το μύθο, το ψέμα, το
κατασκευασμένο παραμύθι περί “κλιματικής αλλαγής“. Υ.Γ.
Μην θεωρήσουμε πως οι τραπεζίτες, η παγκόσμια
άρχουσα τάξη θα περιοριστεί σ’ αυτά τα ζητήματα. Το
Σάββατο 30 Μάρτη 2019, από τις 8:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ.
πραγματοποίησαν την επαναλαμβανόμενη μεγάλη απάτη
της “Ώρας της Γης”. Θα μας πηγαίνουν έτσι ώστε να
αποδεχτούμε πως είμαστε «συνομωσιολόγοι». Μια
“απάντηση” στην “Ώρα του Μαλάκα”, θα ήταν ν’ ανάψουμε
ΟΛΑ τα φώτα στα σπίτια μας, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
να διαδηλώνουμε μ’ αυτό τον τρόπο εναντίον της βλακείας,
εναντίον της μαζικής ψυχολογικής τρομοκρατίας που
θέλουν να μας επιβάλουν. Αρνούμαστε την υποκρισία
αυτών που κερδοσκοπούν ρυπαίνοντας,

Α

ΝΤΙΣΤΑΣΗ στις πολιτικές που μας
θέλουν υπηκόους των τραπεζών,
των ΜΜΕ και των πολιτικών τους…

είμαστε ενεργοί πολίτες κι όχι κοπάδι! Ο πλανήτης σώζεται
όταν πληρώσουν ακριβά και τιμωρηθούν οι κλέφτες του
μόχθου, αυτοί που εκμεταλλεύονται και κερδοσκοπούν σε
ζητήματα οικολογίας: Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη!
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του Κυριάκου Τόμπρα

Οικονομολόγου,
Διδάκτορα
Οικονομικού
Πανεπιστημίου
Salerno, Προέδρου Υπέρβασης

Όσο έγραφα το σημερινό, τέταρτο
μέρος,
της
«εγκληματικής»
πολιτικής
παρακαταθήκης
του
Γιώργου
Παπανδρέου
στην
σύγχρονη ελληνική ιστορία, οφείλω
να ομολογήσω ότι είχα μέσα μου
κάποιες αναστολές. Σκεφτόμουν,
δηλαδή, μήπως το έχω παρακάνει,
μήπως κουβαλάω μέσα μου κάποιου
είδους ψύχωση μαζί του ή μήπως
δεν ξέρω τι άλλο…… Γιατί,
σκεφτόμουν, αν 20.000 Πασόκοι τον
τίμησαν με την υπογραφή τους
προκειμένου να είναι και πάλι
υποψήφιος
Πρόεδρος
του
Κινήματος, ποιος είμαι άραγε εγώ
που, σε πείσμα των καιρών,
παραμένω ακόμη κολλημένος στο
«έγκλημα» του Καστελλόριζου ;;;
Την ώρα, μάλιστα, που για το ίδιο
αυτό έγκλημα, φρόντισαν να τον
απαλλάξουν, ποινικά και πολιτικά,
όλοι σχεδόν οι πολιτικοί του
αντίπαλοι. Αυτοί που τότε, εμμέσως
πλην σαφώς, τον αποκαλούσαν

«Προδότη».
Με πρώτους και
καλύτερους τους Σαμαρά και
Τσίπρα, που στην συνέχεια, και
αυτοί, στην δική τους βάρδια, δεν
δίστασαν να βάψουν τα χέρια τους
με το αίμα των μνημονίων….. Και με
μοναδική εξαίρεση τον
Πάνο
Καμμένο, που επιμένει να μην θέλει
να πιστέψει ότι μπορεί σήμερα να
υπάρχουν ακόμα τόσοι ηλίθιοι, όσοι
χρειάζονται για να ξανακάνουν τον
Γιώργο Παπανδρέου Πρόεδρο του
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και κωμικοτραγικό
πρωταγωνιστή των νέων δεινών με
τα οποία θα βρεθεί σύντομα
αντιμέτωπη η Πατρίδα μας.
Και ενώ, λοιπόν, πάλευα μέσα μου
για το αν θα έπρεπε να είναι ή όχι
αυτός ο τίτλος του σημερινού
δημοσιεύματος και του κεντρικού
θέματος στο πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας……

Ε

μφανίστηκε
μπροστά στην οθόνη
του υπολογιστή μου,
κυριολεκτικά ως από
μηχανής Θεός, η
Δήμητρα ΛιάνηΠαπανδρέου, η χήρα
του μακαρίτη του
Ανδρέα…..
για να με λυτρώσει από τις
αναστολές και να μου επιβεβαιώσει,
για ακόμη μια φορά, ότι ο
ασφαλέστερος οδηγός στις επιλογές
του ανθρώπου παραμένει πάντα το
ίδιο του το ένστικτο.
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Με μια, λοιπόν, ανάρτηση-φωτιά,
στον προσωπικό της λογαριασμό
στο Facebοok, η Δήμητρα ΛιάνηΠαπανδρέου, με την ευκαιρία της
ονομαστικής του γιορτής, ανήμερα
του Αγίου Ανδρέα, εν είδει
αφιερώματος στον ιδρυτή του
ΠΑΣΟΚ, δημοσίευσε ένα κείμενοκόλαφο για το σημερινό κατάντημα
του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ και για τον
ρόλο που έπαιξαν, μεταξύ άλλων,
στο κατάντημα αυτό, τα ίδια τα
παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου και,
ιδιαίτερα, ο πρωτότοκος γιος του
Γιώργος.
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Ο

γνωστός Γιώργος,
ο καπετάνιος στον
«Τιτανικό» του
Καστελλόριζου !!!

Θα διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο,
με την συγκλονιστική ανάρτηση της
Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου, στην
συνέχεια. Επί του παρόντος, όμως,
ας
επικεντρωθούμε
στην
ταμπακιέρα, που αφορά την σφοδρή
της
επίθεση
στην
πολιτική
επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης
«Αφοι Παπανδρέου & Σια EΠΕ».

Γ

ράφει, λοιπόν,
μεταξύ άλλων, η
Δήμητρα, ότι τα
παιδιά του Ανδρέα,
μέσα από το ίδρυμα
Ανδρέα Παπανδρέου,
κατασπατάλησαν
δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ κρατικές
επιχορηγήσεις για την
καλοπέρασή τους και,
ότι, οι εθνομηδενιστές,
πρωτοστατούντος του
Γιώργου Παπανδρέου,
ετοιμάζουν το
τελειωτικό κτύπημα
στο έθνος, με την
προδοσίαπαραχώρηση της
ελληνικής ΑΟΖ και των
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υδρογονανθράκων στην Τουρκία !!!
Η άποψη της Δήμητρας Λιάνη- Παπανδρέου για τον Γιώργο δεν είναι σαν τις
άλλες. Έχει ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία, αφού δεν διαμορφώθηκε
ερμηνεύοντας ακούσματα και εμπειρίες άλλων ανθρώπων, αλλά σφυριλατήθηκε
μέσα από τα δικά της, καθημερινά, προσωπικά βιώματα δίπλα στον Ανδρέα και,
μάλιστα, στην δυσκολότερη περίοδο της ζωής του, στα χρόνια του «Βρώμικου
89», του Ειδικού Δικαστηρίου και του «Πατέρα Φύγε». Της περιβόητης εκείνης
επιστολής, με την οποία ο Γιώργος συμβούλευε τον πατέρα του Ανδρέα
Παπανδρέου να γίνει ο Μπετίνο Κράξι της Ελλάδας, να παραιτηθεί από τον αγώνα
για την δικαίωσή του, που ήταν τότε η δικαίωση ολόκληρου του Κινήματος, και να
φύγει, δηλαδή να δραπετεύσει από τις ευθύνες του, όπως πείστηκε αφελώς να
πράξει, κατά την ίδια περίοδο, στην Ιταλία, ο Κράξι, που έκτοτε έζησε και πέθανε
στην Τυνησία με την ρετσινιά του κλέφτη, εξόριστος, καταδικασμένος και
ταπεινωμένος. Και μαζί του πέθανε και το ιταλικό σοσιαλιστικό κόμμα (PSI), που
έκτοτε περίπου δεν υφίσταται.
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Για όσους δεν έχουν μνήμη
χρυσόψαρου, αυτά που λέει η
Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου δεν
αποτελούν
έκπληξη,
αφού
ο
Γιώργος Παπανδρέου, σε ότι αφορά
τα ελληνοτουρκικά, δεν δίστασε, ήδη
από το 1999, κατά την διάρκεια της
θητείας
του
ως
Υπουργός
Εξωτερικών, να δηλώσει ακόμη και
ότι…..

Π

ροσωπικά
πιστεύω ότι είναι
καλύτερα να
έχουμε μερικά
στρέμματα γης
λιγότερα από εκείνα
που μας ανήκουν, και να
κοιμόμαστε τα βράδια
ήσυχοι και ασφαλείς,
παρά να έχουμε ότι μας
ανήκει και να μην
μπορούμε να
κλείσουμε μάτι από τον
κίνδυνο κάποιας
ξαφνικής επίθεσης
κακόβουλων γειτόνων
εναντίον μας…..
Έτσι, λοιπόν, δεν αποτέλεσε
έκπληξη ούτε η αποκάλυψη του
εγκλήματος της «αναγκαστικής»
χρεοκοπίας της Ελλάδος το 2010, με
τις απάτες του Μνημόνιου, του
«Λεφτά
Υπάρχουν»,
της
παραχάραξης του Ελλείμματος του
2009 και της μυστικής συμφωνίας με
τον
Ντομινίκ
Στρος
Καν,
προκειμένου, με την βοήθεια των
οικονομικών δολοφόνων και των
κερδοσκόπων
ολόκληρου
του
πλανήτη, που συνέδραμαν, φυσικά
με το αζημίωτο, την «προοδευτική»
κυβέρνηση των δυο Γιώργηδων,
Παπανδρέου-Καρατζαφέρη, να κάνει
πράξη το όραμα των αγορών και
των κεντρικών τραπεζών, για την
«πειραματική» επιβολή της πρώτης
στην
ιστορία
«Οικονομικής
Δικτατορίας» εντός της ΕΕ και της
Ευρωζώνης.

Με τον Γιώργο Παπανδρέου και τους
λοιπούς ηθικούς και πολιτικούς
αυτουργούς και συναυτουργούς του
εγκλήματος του Μνημονίου, να
ενεργούν
βάσει
οργανωμένου
σχεδίου, ήδη από το μήνα
Σεπτέμβριο 2009,
παριστώντας
ψευδώς στη διεθνή οικονομική
κοινότητα και, ειδικότερα, στους
Διεθνείς
Οίκους
Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης Moody’s, Standard &
Poor’s και Fitch Ratings και στα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και
τους Επενδυτικούς Οίκους της
Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά
κύριο δε λόγο των ΗΠΑ, της Μ.
Βρετανίας,
Γαλλίας, Γερμανίας,
Ιταλίας, Ελβετίας, Αυστρίας, Βέλγιου
και Ολλανδίας, που κατείχαν κατά
την ίδια χρονική περίοδο ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου,
ότι η
Ελληνική Οικονομία είχε δήθεν
περιέλθει
σε
κατάσταση
«Τιτανικού», στάσης πληρωμών,
χρεοκοπίας και πτώχευσης και, μη
δυνάμενη
δήθεν
πλέον
να
εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της,
ζητούσε τη χρονική μετάθεση της
αποπληρωμής των κουπονιών και
των τόκων των Ομολόγων του
Δημοσίου που έληγαν εντός του
2010, ενώ βρισκόταν δήθεν σε
εξέλιξη ακόμη και διαδικασία
μερικής δέσμευσης των ιδιωτικών
καταθέσεων
στις
Τράπεζες,
προτρέποντας αντιστοίχως τους
Έλληνες καταθέτες να μεταφέρουν
τα χρήματά τους στο εξωτερικό και,
ταυτόχρονα,
λόγω
των
προβλημάτων που είχε δήθεν
δημιουργήσει η Ελλάδα στο ευρώ,
προκαλώντας τη διολίσθηση του
νομίσματος έναντι του δολαρίου
ΗΠΑ, η χώρα μας βρίσκονταν δήθεν
σε διαδικασία εξόδου από την
Ευρωζώνη και, για το λόγο αυτό, το
Εθνικό
Νομισματοκοπείο
της
Ελλάδος
ήταν δήθεν έτοιμο να
τυπώσει εθνικό νόμισμα (Δραχμές),
για
την
εξυπηρέτηση
των
συναλλαγών στο εσωτερικό της
χώρας.
Τις ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις
τις κατασκεύασαν και τις διέδωσαν
διαδοχικά,
καθοδηγώντας
ενσυνείδητα την προσοχή της
παγκόσμιας κοινής γνώμης στα
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αλλοιωμένα
στοιχεία
του
ελλείμματος της Ελλάδος το 2009, τα
οποία
κατασκεύασαν
και
κατέστησαν επίσημα
με τη
συνδρομή υπαλλήλων και στελεχών
της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
επιτυγχάνοντας την παραπλάνηση
της διεθνούς κοινότητας ως προς τα
ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και
μεγέθη.

Με
τους
πρωταγωνιστές
του
οικονομικού
αυτού
πραξικοπήματος, να γνωρίζουν
καλώς ότι σε καμιά περίπτωση δεν
αρκούσε από μόνο του το ύψος του
ελλείμματος για να οδηγηθεί μια
χώρα σε χρεοκοπία και ακόμη, ότι,
το δημόσιο χρέος ανήλθε στο
126,8%, του ΑΕΠ κατά το 2009 ενώ,
το συνολικό χρέος της Ελλάδος, το
σύνολο δηλαδή του ποσού που έχει
δανειστεί το κράτος, οι επιχειρήσεις
και οι ιδιώτες, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, ανέρχονταν
τότε στο 179% του ΑΕΠ, με το μέσο
όρο της Ε.Ε. να ανέρχεται κατά την
ίδια περίοδο σε 175,00%
και,
επομένως,
γνώριζαν
ότι το
συνολικό χρέος της Ελλάδας δεν
απέκλινε από το μέσο όρο της Ε.Ε,
ότι δεν ήταν το υψηλότερο της
ευρωζώνης,
αφού ήταν σαφώς
υψηλότερα τα αντίστοιχα συνολικά
χρέη της Ολλανδίας (234,00%),
Ιρλανδίας (222,00%),
Βελγίου
(219,00%),
Ισπανίας (207,00%),
Πορτογαλίας (197,00%) και Ιταλίας
(194,00%) και, επιπλέον, ως προς το
εξωτερικό χρέος, επίσης γνώριζαν
ότι, ενώ η Ιρλανδία χρωστούσε το
414,00% του ΑΕΠ της και η
Πορτογαλία το 130%, η Ελλάδα
βρισκόταν σε σαφώς καλύτερη
θέση, αφού το εξωτερικό χρέος της
ανέρχονταν τότε μόλις στο 89,50%
του ΑΕΠ.
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Δηλαδή, ο Γιώργος και η παρέα του,
γνώριζαν ότι υπήρχαν άλλες χώρες
της
ευρωζώνης,
με
πολύ
μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα
από αυτά της Ελλάδος και, παρά
ταύτα,
με τις ανωτέρω ψευδείς
παραστάσεις τους,
τις οποίες
διέδωσαν παγκοσμίως, δια
του
διεθνούς τύπου και των ΜΜΕ.,
ακόμη και δια του διαδικτύου και του
διεθνούς
ηλεκτρονικού
τύπου,
οδήγησαν τους ανωτέρω Οίκους
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, τους
Επενδυτικούς Οίκους και Τραπεζικά
Ιδρύματα σε πλάνη ως προς τα
πραγματικά περιστατικά, πείθοντας
τους Διεθνείς Οίκους Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης να υποβαθμίσουν την
πιστοληπτική
ικανότητα
της
Ελλάδος
στις
κατηγορίες
Α2
(Moody’s),
BBB+ (Standard &
Poors) και BBB+ (Fitch Ratings)
και τους Επενδυτικούς Οίκους και
τα Τραπεζικά Ιδρύματα που κατείχαν
Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου,
εξ’ αιτίας της ανωτέρω υποβάθμισης
της πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδος, να αναγκαστούν να
προβούν σε πωλήσεις τίτλων του
ελληνικού
δημοσίου,
πραγματοποιώντας άμεσα μαζικές
ρευστοποιήσεις μεγάλου αριθμού
Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
και, ταυτόχρονα, μαζικές αγορές
συμβολαίων ΓΥΜΝΩΝ CDS - credit
default swaps, προκειμένου να
αντισταθμίσουν τον επενδυτικό
κίνδυνο στον οποίο νόμιζαν ότι ήταν
δήθεν εκτεθειμένοι από την κατοχή
των Ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου
που
είχαν
στα
χαρτοφυλάκιά τους, αφού έτσι τους
έπεισαν οι ηθικοί και πολιτικοί
αυτουργοί και συναυτουργοί του
«Τιτανικού» του Καστελλόριζου.
Ο σκοπός της παρέας ήταν
αυτονόητος : Να προσκομίσουν οι
ίδιοι και να αποκομίσουν τρίτα
φυσικά και νομικά πρόσωπα,
προδήλως παράνομο περιουσιακό
όφελος, από τα κέρδη που έβγαλαν
πωλώντας στους ανωτέρω τα
«ΓΥΜΝΑ CDS» τα οποία κατείχαν,
καταγράφοντας σε έξι μόνο μήνες
κερδοσκοπικές αποδόσεις της τάξης
του
342,00%
για
το
μήνα
Φεβρουάριο 2010 και 291,00% για το
μήνα Μάρτιο 2010, προξενώντας εις
γνώση τους ζημία ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας στο Ελληνικό Δημόσιο, στην
Εθνική Οικονομία της Ελλάδος,
στους Έλληνες Πολίτες και στα
φορολογούμενα
στην
Ελλάδα
φυσικά και νομικά πρόσωπα, η
οποία ζημία ανήλθε, μέχρι την 09-042010, τουλάχιστον σε 2,097 Δις
ευρώ, με την αντίστοιχη ζημία του
Ελληνικού Δημοσίου. ήδη κατά την

31/12/2010, να ανέρχεται σε 13
τουλάχιστον Δις ευρώ.
Τις ανωτέρω παράνομες πράξεις τις
διέπραξαν διαδοχικά, από το μήνα
Σεπτέμβριο
2009,
εκτελώντας
οργανωμένο
σχέδιο,
με
συντονισμένη
δράση
και
εναρμονισμένες
πρακτικές
υποτιμητικής κερδοσκοπίας και
χειραγώγησης της αγοράς των
Ομολόγων
του
Ελληνικού
Δημοσίου, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, πετυχαίνοντας, έτσι, να
κερδοσκοπήσουν επί του Δημοσίου
Χρέους της Ελλάδος και εις βάρος
της
Εθνικής
μας
Οικονομίας,
καταστρατηγώντας, με ύποπτες και
αδιαφανείς διαδικασίες διαφθοράς,
τον έλεγχο των Ελληνικών και
αλλοδαπών
Αρχών
χρηματοοικονομικής εποπτείας και
ελέγχου.

Το ζήτημα των ανοικτών πωλήσεων
και
της
προθεσμίας
τελικού
διακανονισμού των συναλλαγών
στη
δευτερογενή
αγορά
των
Ομολόγων
του
Ελληνικού
Δημοσίου, σε συνδυασμό με τη
διαπραγμάτευση των CDS, γυμνών
και καλυμμένων, αποτέλεσαν τον
ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου
στηρίχθηκε
η οργάνωση
του
εγκληματικού
σχεδίου
της
χρηματοοικονομικής κατάρρευσης
της Ελλάδος και της δόλιας
μετατροπής της Ελληνικής κρίσης
χρέους, σε κρίση δανεισμού.
Τα CDS, καλυμμένα και γυμνά,
χειραγώγησαν την αλόγιστη αύξηση
των spreads και του κόστους
δανεισμού
της
Ελληνικής
Οικονομίας και οδήγησαν στην
απαξίωση των Ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία
έφτασαν διαπραγματεύονται μετά
βίας στο 50% της ονομαστικής τους
αξίας και να μην γίνονται δεκτά στις
Τράπεζες
ούτε ως
εγγυήσεις
ιδιωτικών δανείων.
Η καταστρατήγηση του (Τ+3) και οι
ανοικτές πωλήσεις των Ελληνικών
Ομολόγων,
καλυμμένες
και
ακάλυπτες,
οδήγησαν
στη
χειραγώγηση της αγοράς των
Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
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στη
δευτερογενή
αγορά,
δημιουργώντας
εικονική
υπερπροσφορά τίτλων που στην
πραγματικότητα δεν υπήρχαν, με
αποτέλεσμα
την
περαιτέρω
απαξίωση και τη κατάρρευση των
τιμών
διαπραγμάτευσής
των
Ομολόγων
του
Ελληνικού
Δημοσίου, που είχαν ήδη υποστεί
σημαντικές απώλειες από την
ανωτέρω μεθοδευμένη αύξηση των
spreads.
Στόχος ήταν η κατάρρευση της
εσωτερικής αγοράς, ο αφανισμός
της ανάπτυξης, η μεθοδευμένη
υπαγωγή της Ελληνικής Οικονομίας
σε
καθεστώς
«Στρατηγικής
Ύφεσης», η συρρίκνωση του ΑΕΠ
και της αγοραστικής δύναμης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
προκειμένου να επιτευχθεί
η
εσωτερική
υποτίμηση
και
η
απαξίωση
της
Ελληνικής
Οικονομίας, ο αφανισμός των
Ασφαλιστικών Ταμείων και η
κατάρρευση των εσόδων του
Δημοσίου,
ώστε να
καταστεί
μονόδρομος η εκχώρηση της
πολιτικής
και
οικονομικής
κυριαρχίας της Ελλάδος στους
δανειστές της, η υπαγωγή του
Δημοσίου Χρέους στο Αγγλικό
δίκαιο και η αποδοχή εμπράγματων
εξασφαλίσεων, για να μπορέσουν να
εξαγοραστούν αντί πινακίου φακής
οι
δυναμικές
Ελληνικές
επιχειρήσεις, οι Ελληνικές Τράπεζες
και ο ορυκτός πλούτος της χώρας,
εν όψει της οριοθετήσεως των ΑΟΖ,
εξασφαλίζοντας
φθηνό
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό για την
τροφοδότηση
της
μελλοντικής
ανάπτυξης της Ελλάδας, που δεν θα
ανήκε πλέον στους Έλληνες.
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Μοναδικός δρόμος για να την
επίτευξη του ανωτέρω στόχου ήταν
η
χειραγώγηση του Δημοσίου
Χρέους της Ελλάδος και της
πρωτογενούς και δευτερογενούς
αγοράς
των
Ομολόγων
του
Ελληνικού Δημοσίου, μέσα από την
καθοδηγούμενη
αύξηση
των
spreads, τη μεθοδευμένη μείωση της
αξίας των Ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου, την υπέρμετρη αύξηση
του
κόστους
δανεισμού
της
Ελληνικής Οικονομίας και την
καθοδηγούμενη προσφυγή της
Ελλάδος σε όλο και μεγαλύτερα
προγράμματα ακριβού δανεισμού,
τα
οποία
οδήγησαν
στο
προσυμφωνημένο
–
όπως
αποδείχθηκε
Μνημόνιο,
τη
Δανειακή
Σύμβαση,
το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το
PSI, τις περικοπές, την κατάργηση
του κοινωνικού
κράτους,
των
στοιχειωδών
δικαιωμάτων
εργαζομένων και συνταξιούχων και
τη
γενικευμένη
φορολογική
επιδρομή κατά φυσικών και νομικών
προσώπων και κατά της ακίνητης
περιουσίας.

Η επιτυχία του οργανωμένου αυτού
εγκληματικού
σχεδίου
ήταν
εξασφαλισμένη από το γεγονός ότι
οι
δράστες,
λόγω
της
επαγγελματικής τους ιδιότητας,
συμμετείχαν, δια των επενδυτικών
οίκων
και
των
τραπεζικών
ιδρυμάτων που εκπροσωπούσαν,
ως
Βασικοί
Διαπραγματευτές,
Ανάδοχοι Κοινοπρακτικών Δανείων,
Αντισυμβαλλόμενοι
και
Διαμεσολαβούντες
στην
Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και, ως εκ τούτου,
είχαν την απαραίτητη Εσωτερική
Πληροφόρηση
όλων
των
«ευαίσθητων
οικονομικών
δεδομένων»
της
Ελληνικής
Οικονομίας, της διάρθρωσης και
διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους
αυτής, των χρόνων και των τρόπων
προσφυγής
του
Ελληνικού
Δημοσίου στο διεθνή δανεισμό και
τις δανειακές ανάγκες αυτού ανά
μήνα και, επιπλέον, την κατανομή
των τίτλων των ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου ανά κράτος και

επενδυτή και τις ημερομηνίες λήξης
των
ομολόγων αναφοράς σε
κυκλοφορία. Ειδικότερα δε ως προς
τις ανωτέρω ημερομηνίες λήξης,
εκμεταλλευόμενοι την ανωτέρω
ιδιότητά τους και την προνομιακή
Εσωτερική
Πληροφόρηση
που
κατείχαν εκ της θέσης τους,
γνώριζαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο
είχε
συγκεκριμένες
ανάγκες
ρευστότητας
16.700.000.000,00
ευρώ,
προκειμένου
να
αντιμετωπίσει τη λήξη ομολόγων
της
20/04/2010,
με
ταμειακές
υποχρεώσεις 8.200.000.000,00 ευρώ
και
τη λήξη ομολόγων της
19/05/2010,
με
ταμειακές
υποχρεώσεις 8.500.000.000,00 ευρώ
και, με τη γνώση αυτή, οργάνωσαν
και εκτέλεσαν το εγκληματικό σχέδιο
της επιβολής του Μνημονίου,
προκειμένου να χειραγωγήσουν το
Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος κατά
την ύποπτη χρονική περίοδο των
ανωτέρω λήξεων, προκαλώντας οι
ίδιοι την αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού της Ελλάδος κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα που το Ελληνικό
Δημόσιο ήταν αναγκασμένο να
προβεί σε δανεισμό, ήτοι από το
μήνα Ιανουάριο 2010, μέχρι το μήνα
Μάϊο 2010. Επιπλέον, με την
ανωτέρω ιδιότητά τους, κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, συμμετείχαν με
το προνόμιο της αποκλειστικότητας
στις
δημοπρασίες
και
τις
κοινοπρακτικές εκδόσεις για τη
διάθεση των εντόκων γραμματίων
και ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου στους τελικούς επενδυτές,
ρύθμιζαν
τη
ρευστότητα
στη
δευτερογενή
αγορά
εντόκων
γραμματίων
και
ομόλογων,
προωθούσαν τις συναλλαγές τίτλων
του Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην
εγχώρια όσο και στις διεθνείς
αγορές και, τέλος, λειτουργούσαν ως
αντισυμβαλλόμενοι
στις
διαχειριστικές πράξεις.
Το γεγονός δε αυτό αποτελεί το
κύριο επιβαρυντικό στοιχείο του
δόλου τους, αφού…..

Τ

α ίδια πρόσωπα
που στοιχημάτιζαν
στην πτώχευση της
Ελλάδος,
αισχροκερδώντας επί
των ασφαλίστρων
κινδύνου, ως
αντισυμβαλλόμενοι ή
διαπραγματευτές στις
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διαχειριστικές πράξεις
επί των Ελληνικών CDS,
δια μέσω των οποίων
επέτυχαν τη
χειραγώγηση του
δημοσίου χρέους της
χώρας και την
υπέρμετρη και
τοκογλυφική αύξηση
των επιτοκίων
εκδόσεως των
Ελληνικών ομολόγων,
ήταν ταυτόχρονα και
αγοραστές ή
αντισυμβαλλόμενοι ή
διαπραγματευτές στις
διαχειριστικές πράξεις
κατά την έκδοση των
ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου…..
αποκομίζοντας
τεράστια
περιουσιακά
οφέλη
από
τις
προμήθειες που λάμβαναν από το
Ελληνικό Δημόσιο ως ανάδοχοι των
κοινοπρακτικών εκδόσεων, από τις
προμήθειες των πελατών τους, για
λογαριασμό των οποίων κάλυπταν
τις κοινοπρακτικές εκδόσεις και από
τα έσοδα των υψηλών τόκων που
εισέπραξαν για το μέρος εκείνο των
τίτλων που διακράτησαν στα
χαρτοφυλάκιά τους.

Έτσι, προέβησαν με δόλο στη
χειραγώγηση της αγοράς του
Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος, με
συντονισμένη
δράση
και
εναρμονισμένες
πρακτικές
υποτιμητικής κερδοσκοπίας,
με
διαδοχικές αγοραπωλησίες, ακόμη
και στον αέρα, με τη διαδικασία των
ανοικτών πωλήσεων, μεγάλων
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ποσοτήτων «γυμνών CDS», ήδη από
το μήνα Σεπτέμβριο 2009, όταν οι τιμές
διάθεσης
των
συγκεκριμένων
παραγώγων ήταν πολύ χαμηλές και
κυμαίνονταν μόλις στα 125 bps. Στη
συνέχεια, άρχισαν να διαδίδουν μέσω
των διεθνών οίκων πιστοληπτικής
αξιολόγησης που ελέγχουν και των
διεθνών
ΜΜΕ
και
των
ειδησεογραφικών πρακτορείων που
επηρεάζουν, με το οικονομικό μέγεθος
που διαθέτουν,
δια του δήθεν
«έγκυρου» και «έγκριτου» στόματος
ενός οργανωμένου δικτύου τεχνικών
αναλυτών,
οικονομολόγων,
καθηγητών πανεπιστημίου, πρώην
υπουργών και δημοσιογράφων, καθώς
και δια των εκπροσώπων και των
στελεχών τους, τις καταγγελλόμενες
διαδοχικές ψευδείς παραστάσεις που
αφορούσαν την Ελληνική Οικονομία
και τα διογκωμένα στοιχεία του
ελλείμματος και του Δημοσίου Χρέους
αυτής, τις οποίες συνόδευσαν και με τα
γνωστά ανθελληνικά δημοσιεύματα, τα
οποία περιείχαν
απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς για τους Έλληνες
Πολίτες.

Το άμεσο αποτέλεσμα όλων των
ανωτέρω ήταν να πείσουν με πλάνη
την παγκόσμια κοινή γνώμη, αφού οι
ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις τους
δεν προέρχονταν από τυχαία και
άγνωστα πρόσωπα αλλά, αντιθέτως,
από
«υπεράνω
υποψίας»
προσωπικότητες διεθνούς κύρους και
φήμης, καταξιωμένους επαγγελματίες,
νομπελίστες,
οικονομολόγους,
πολιτικούς,
δημοσιογράφους
και
καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι
εκμεταλλευόμενοι
τη
διεθνή
δημοσιότητα που προσέφεραν στις
ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις τα
ελεγχόμενα ΜΜΕ,
κατόρθωσαν να
δημιουργήσουν και να διασπείρουν
τεχνιέντως τον πανικό στις διεθνείς
αγορές και, ειδικότερα, στα τραπεζικά
ιδρύματα και τους επενδυτικούς οίκους
που ήταν τοποθετημένοι σε μεγάλες
ποσότητες ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου,
τόσο για δικό τους
λογαριασμό όσο και για λογαριασμό
πελατών τους, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται
μεγάλα
ασφαλιστικά ταμεία και επενδυτικά
κεφάλαια από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε.
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έλλειμμα προστέθηκαν
εσκεμμένα μόνον οι
δαπάνες και όχι τα
έσοδα των ΔΕΚΟ.
.
Εν τω μεταξύ, εργαζόμενοι και στελέχη
της ΕΛΣΤΑΤ κατά το επίμαχο διάστημα,
με επικεφαλής την Ζωή Γεωργαντά,
μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, κατήγγειλαν ότι οι εθνικοί
λογαριασμοί, δηλαδή τα ελλείμματα, τα
έσοδα, οι δαπάνες και το σύνολο των
στοιχείων που αφορούν τους εθνικούς
λογαριασμούς, δεν οριστικοποιούνται
εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά
έρχονται στην Αθήνα απευθείας από
την Eurostat.
«Το έλλειμμα για το 2009 έβγαινε γύρω
στο 12%, ασκήθηκαν πιέσεις από την
ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και τον
πρόεδρό της κ. Βάλντερ Ραντερμάχερ, ο
οποίος ήθελε να μπουν μέσα στο
έλλειμμα και οι δαπάνες των δημοσίων
επιχειρήσεων
και
των
ΔΕΚΟ»
αποκάλυψε
η
Ζωή
Γεωργαντά,
καθηγήτρια
Οικονομετρίας
στο
Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, η οποία
επίσης…..

Π

εριέγραψε με
συγκλονιστικές
λεπτομέρειες τις
μεθοδεύσεις και τα
μαγειρέματα με σκοπό να
διογκωθεί το ελληνικό
έλλειμμα !!!
"Για την αύξηση του ελλείμματος του
2009 στο 15,4% ελήφθησαν υπ' όψιν
μόνο οι δαπάνες των ΔΕΚΟ"
υποστήριξε η Ζωή Γεωργαντά σε
συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό
σταθμό 9 και
στον Μπάμπη
Παπαπαναγιώτου. "Εν μία νυκτί η
Eurostat αποφάσισε ότι ορισμένες
ΔΕΚΟ πρέπει να ενταχθούν στο
έλλειμμα" τόνισε, καταγγέλλοντας ότι
η αναθεώρηση των στοιχείων έπρεπε
να τύχει μεγαλύτερης μελέτης.

Κ

υρίως όμως η Ζωή
Γεωργαντά
κατήγγειλε ότι στο

"Μας έλεγαν να μην μιλάμε, ότι είναι
κρίσιμη η κατάσταση στην Ελλάδα"
πρόσθεσε η
Ζωή Γεργαντά και
αναφέρθηκε σε μία συγκεκριμένη
συνομιλία της με τον τέως υπουργό
Οικονομικών
κ.
Γιώργο
Παπακωνσταντίνου.

"Δεν
είναι
εδώ
Σύγκλητος
πανεπιστημίου, ούτε και πρυτανικό
συμβούλιο για να εκφράζετε τις
απόψεις σας, είναι δημόσια διοίκηση
και
πρέπει
να
υπακούσετε..."
αποκάλυψε ότι της είχε απαντήσει ο κ.
Παπακωνσταντίνου, όταν επιχείρησε
να του εκφράσει τις ενστάσεις της.
Η Ζωή Γεωργαντά επίσης κατήγγειλε
ότι την αμφίβολη αναθεώρηση του
ελλείμματος, στην οποία εδράστηκαν
όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για να
αποφευχθεί η δήθεν χρεοκοπία, τις
παραλείψεις στη λειτουργία της
ΕΛΣΤΑΤ,
τις
απροκάλυπτες
παρεμβάσεις του Γερμανού προέδρου
της Eurostat και το γεγονός ότι στο
έλλειμμα του 2009 προστέθηκαν με
προφανή σκοπιμότητα μόνο οι
δαπάνες των ΔΕΚΟ και όχι τα έσοδα,
είναι στοιχεία τα οποία είχε μεταφέρει
στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο
Πετσάλνικο, στον βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Απόστολο Κακλαμάνη, στα
πολιτικά κόμματα και στις ηγεσίες των
υπουργείων Οικονομικών.
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εν μπορούμε να γνωρίζουμε
το πραγματικό έλλειμμα του
2009 !!!

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, επειδή
ήταν πολύ δύσκολη η υπαγωγή της Ελλάδας στο πρώτο
Μνημόνιο, προκειμένου ο Γιώργος Παπανδρέου να
καταφέρει να υλοποιήσει την συμφωνία του με τον
Ντομινίκ Στρος Καν, έπρεπε η Ελλάδα να προκύπτει
δημοσιονομικά χρεοκοπημένη. Και επειδή αυτό ήταν
αδύνατο να συμβεί με το χρέος, αφού ο δείκτης
ΧΡΕΟΣ/ΑΕΠ το 2009 ήταν στο 126,8%, δλδ μικρότερος από
πολλά άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, επιστρατεύθηκε
ο Ανδρέας Γεωργίου, που διορίστηκε από τον Γιώργο ως
επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, για να φουσκώσει το Έλλειμμα
του 2009, από 12%, σε 15,4%.

Ο

κ. Παπακωνσταντίνου ήθελε
να λειτουργούμε σαν
σφραγίδα, δεν ήθελε να
είμαστε ανεξάρτητοι, μας
παραπλάνησε, κατήγγειλε η Ζωή
Γεωργαντά !!!
Ερωτώμενη δε αν πράγματι η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί ως
ανεξάρτητη αρχή, απάντησε ότι το ΔΣ δεν είχε συγκληθεί
επί ένα χρόνο και ότι τα 11 μέλη του δεν έχουν υπογράψει
καμία από τις αποφάσεις, που ήλεγχε αποκλειστικά ο
πρόεδρος της Αρχής κ. Ανδρέας Γεωργίου σε συνεργασία
με τη Eurostat.
Συνεχίζοντας, η Ζωή Γεωργαντά κατήγγειλε ότι "ο κ.
Ραντερμάχερ δεν ενδιαφέρεται για τα στατιστικά στοιχεία
της Ελλάδας, μας έχουν για μπανανία", ενώ υποστήριξε
ότι ακόμη…..

Υπενθυμίζουμε μάλιστα ότι, για τον βίο και την πολιτεία
του στην ΕΛΣΤΑΤ, ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ήδη μέχρι
σήμερα καταδικαστεί 2 φορές από τα ελληνικά
Δικαστήρια, ενώ εκκρεμεί σε βάρος του και
κακουργηματική ποινική δίωξη, για την οποία η
προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης είναι τα ισόβια.
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Το κερασάκι, όμως, στην τούρτα του «Τιτανικού» του
Καστελλόριζου, το αφήσαμε για το τέλος.
Δώδεκα χρόνια, λοιπόν, τώρα, το τελευταίο και
μεγαλύτερο ψέμα που λέγεται, προκειμένου να
δικαιολογηθούν όλα τα υπόλοιπα ψέματα που, παρά
ταύτα, αποκαλύφθηκαν, ένα προς ένα, από τους ίδιους
τους πρωταγωνιστές τους, με πρώτο και καλύτερο τον
Ντομινίκ Στρος Καν, είναι ότι…..

Τ

ο 2009, ο Γιώργος δήθεν δεν
γνώριζε ποια ήταν η πραγματική
κατάσταση της οικονομίας που
παραλάμβανε από τον Κώστα
Καραμανλή, ότι αυτός ήταν δήθεν ο
λόγος που πίστευε ότι «Λεφτά
Υπήρχαν» και ότι μόλις διαπίστωσε
την πραγματικότητα, αναγκάστηκε
δήθεν να αποδεχθεί την λύση του
Μνημονίου, του ΔΝΤ και της Τρόικας.
Ουδέν ψευδέστερον !!!

Ο

Γιώργος γνώριζε τα πάντα όλα,
τουλάχιστον από τον μήνα
Αύγουστο του 2009. Και όχι μόνον
ο Γιώργος, αλλά ολόκληρη η πολιτική
ηγεσία της χώρας.
Με το τελευταίο αυτό ψέμα να καταρρίπτεται από το ίδιο
το ΔΝΤ του Ντομινίκ Στρος Καν, μέσα από την Έκθεση υπ’
αριθμό 09/244/2009, σχετικά με την κατάσταση της
Ελληνικής Οικονομίας κατά το μήνα Αύγουστο του έτους
2009 και τα επί μέρους, ειδικότερα αναλυτικά στοιχεία του
Δημοσίου Χρέους και του Δημοσιονομικού Ελλείμματος,
που κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς του
Ελληνικού Κράτους και, ως εκ τούτου, περιήλθε σε γνώση
ολόκληρου του πολιτικού συστήματος και της Τράπεζας
της Ελλάδος.

Από την ανωτέρω Έκθεση αποδεικνύεται πέρα πάσης
αμφιβολίας ότι το ζήτημα της Ελληνικής Κρίσης Χρέους,
με τα εξειδικευμένα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και
τους οικονομικούς δείκτες και, ειδικότερα, το γεγονός ότι
«λεφτά δεν υπήρχαν», ήταν γνωστό σε όλα τα
κοινοβουλευτικά κόμματα και την Τράπεζα της Ελλάδος,
ήδη από το μήνα Αύγουστο του έτους 2009 και ότι, έτσι, η
υπαγωγή της Ελλάδος στο Μηχανισμό Στήριξης υπό το
ΔΝΤ και το 1ο Μνημόνιο (Μάιος 2010) ήταν προειλημμένη
πολιτική απόφαση, ήδη από το Φθινόπωρο του έτους
2009, αφού…..

Σ

την ανωτέρω Έκθεση του ΔΝΤ
09/244/2009, περιγράφονται με
λεπτομέρεια και αναλυτικές
γραφικές παραστάσεις, ήδη από το
μήνα Αύγουστο του 2009, όλα τα
δημοσιοοικονομικά μέτρα λιτότητας
που λήφθηκαν στην συνέχεια με τα
Μνημόνια, από το 2010 μέχρι και
σήμερα !!!
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Όλα αυτά, άλλωστε, τα έχει
ομολογήσει ο ίδιος ο Ντομινίκ Στρος
Καν, τον Μάιο του 2011, μέσα από το
βίντεο της συνέντευξής του, που
προβλήθηκε ζωντανά στην ελληνική
τηλεόραση, στην εκπομπή του Λάκη
Λαζόπουλου.
Τότε
που
μας
ενημέρωνε, ότι, όταν ήρθε το ΔΝΤ
στην Ελλάδα και έκλεισε με τον
Γιώργο την συμφωνία σε 15 μόλις
ημέρες, αυτό έγινε επειδή είχαν
δουλέψει από μήνες πριν το σενάριο
και, μάλιστα, υπόγεια, επειδή ενώ οι
ελληνικές αρχές επιθυμούσαν την
παρέμβαση του ΔΝΤ, ο Γιώργος
Παπανδρέου, για πολιτικούς μόνο
λόγους, δεν το έλεγε στον ελληνικό
λαό.

Ο Γιώργος, λοιπόν, ήξερε πριν γίνει
Πρωθυπουργός, ποια θα ήταν η
αποστολή
του
αφού
γίνει
Πρωθυπουργός. Με αυτή και μόνο
την αποστολή ο ξένος παράγοντας
έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία
της Πατρίδας μας Πρωθυπουργό
έναν ημιαγράμματο ηλίθιο, που
καλά-καλά δεν μιλούσε ούτε τα
ελληνικά. Τουλάχιστον, όλοι οι
υπόλοιποι, οι πριν και οι μετά τον
Γιώργο, ήξεραν να γράφουν το
όνομά τους με τα γράμματα της
ελληνικής αλφαβήτου.
Όπως λοιπόν γνώριζε τότε, έτσι
γνωρίζει και σήμερα. Γι’ αυτό και τον
επαναφέρουν στο προσκήνιο τα
ίδια κέντρα που τον κρατούσαν
τόσα χρόνια παρκαρισμένο στα
αζήτητα. Και έρχεται με νέα
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αποστολή, που αυτή την φορά θα περιλαμβάνει «Γη και Ύδωρ». Άλλωστε, ο
Γιώργος, όπως έχει ο ίδιος δηλώσει το 1999, όσο ήταν Υπουργός Εξωτερικών της
δύσμοιρης αυτής χώρας, πιστεύει ότι είναι καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα
γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν, και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι
και ασφαλείς, παρά να έχουμε ότι μας ανήκει και να μην μπορούμε να κλείσουμε
μάτι από τον κίνδυνο κάποιας ξαφνικής επίθεσης κακόβουλων γειτόνων εναντίον
μας…..

Α

ς γίνει, λοιπόν, ότι είναι να γίνει, αρκεί να μην
χαλάσουμε τον ύπνο του Γιώργου. Γιατί αν δεν
κοιμηθεί καλά, πως θα ξυπνήσει το πρωί για να
κάνει γυμναστική ;;;

Κυριακή, λοιπόν, 5 Δεκέμβρη, κοντή γιορτή. Με το ραντεβού με την ιστορία να έχει
αυτή την φορά ως διακύβευμα τον «Τιτανικό» του ίδιου του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, που
θα πάρει μαζί του στην άβυσσο ότι μπορεί ακόμη να διασώζεται από πάλαι ποτέ
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα και του +40%. Γιατί αν το Μνημόνιο κόστισε στο ΠΑΣΟΚ πάνω
από 35 ποσοστιαίες εκλογικές μονάδες, οι «Πρέσπες του Αιγαίου» θα
καταβροχθίσουν και τις τελευταίες 10 που γράφουν σήμερα οι πιο «αισιόδοξες»
δημοσκοπήσεις. Ας αναλάβουν, λοιπόν, τις ευθύνες, για το οριστικό ναυάγιο της
παράταξης, αυτοί που θα τον ξανακάνουν Πρόεδρο.
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πάντα, με το πνεύμα των ιδεών, των αξιών και των αρχών
του. Αγαπημένε μου Ανδρέα, ο ελληνικός λαός πίνει ακόμη
νερό στο όνομα σου και αναγνωρίζει, πώς μόνο εσύ
αγκάλιασες την φτωχολογιά και έδωσες αξιοπρέπεια στη
ζωή του Έλληνα. Σαν σήμερα, 30 Νοεμβρίου, ανήμερα στη
γιορτή σου, όλοι εξέφραζαν την ευχή να είσαι πολύχρονος
και δημιουργικός! Αγαπημένε σύντροφε και εθνικέ ηγέτη.
Το ΠΑΣΟΚ πού ίδρυσες και αγάπησες δεν υπάρχει πια.

Α

νήμερα της ονομαστικής εορτής
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα
Παπανδρέου, η σύζυγός του
Δήμητρα Λιάνη εξαπέλυσε δριμεία
επίθεση κατά του Γιώργου
Παπανδρέου, την ώρα που οι
εκλογές για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ
βρίσκονται στην τελική τους ευθεία.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Λιάνη καταφέρθηκε εναντίον του
πρώην πρωθυπουργού και νυν υποψήφιου για τον
προεδρικό θώκο στο Κίνημα Αλλαγής, Γιώργο
Παπανδρέου χαρακτηρίζοντάς τον ως «μέγιστο εθνικό
κίνδυνο», σε μία ανάρτηση που ανέβασε με αφορμή την
ονομαστική εορτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Παράλληλα,
από τα «πυρά» της πρώην πρώτης κυρίας της Ελλάδας,
δεν ξέφυγαν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Κώστας Σημίτης,
ενώ πρόσθεσε πως αν γίνει νέα προσπάθεια δημιουργίας
Σοσιαλιστικού Κινήματος με τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, θα
ταχθεί στο μέρος του. Επίσης, η σύζυγος του Ανδρέα
Παπανδρέου δεν παρέλειψε να εξαπολύσει σκληρές
κατηγορίες και προς τα υπόλοιπα παιδιά του ιδρυτή του
ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «τα παιδιά σου μέσα από το ίδρυμα
Ανδρέα
Παπανδρέου,
κατασπατάλησαν
δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ κρατικές επιχορηγήσεις, για την
καλοπέρασή τους, αποσιωπώντας και αποσύροντας τα
κείμενα, τις θέσεις, τις ομιλίες, ακόμη και τις φωτογραφίες
σου δεν αφήνουν να πάρει κάποιος από το διαδίκτυο!».
Αναλυτικά, στην ανάρτησή της στο Facebook η Δήμητρα
Λιάνη αναφέρει: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ. Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου- ερωτευμένη για

Σ

την θέση του έχουν κατασκευάσει
ένα πολιτικό μόρφωμα που ακόμη
εκμεταλλεύεται το όνομα σου,
πολεμώντας όμως στην ουσία την
πολιτική σου παρακαταθήκη !!!

Όταν έγραψα το βιβλίο, την ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, το έκανα
για την πολιτική αποκατάσταση των θέσεων σου! Σε
εγκατέλειψαν όλοι αγαπημένε! Όλοι τους απομακρύνθηκαν
από τις εντολές σου! Ακόμη τρέμουν μήπως οι
Ανδρεοπαπανδρεϊκοί ξεσηκωθούν! Όμως όλο το δήθεν
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αυτοί πρόδωσαν! Και τι δεν έκαναν για να ανατρέψουν το
έργο σου! Στην οικονομία γιγάντωσαν το χρέος και
προσπάθησαν να τα φορτώσουν σε σένα που παρέδωσες
χρέος βιώσιμο, απαιτώντας χρηστή διαχείριση.

Σ
κεντροαριστερό φάσμα, πέρασε στο άλλο στρατόπεδο και
συντάχθηκε με τους εχθρούς του λαού και του έθνους!
Πρωτοστάτησαν πολλοί! Ο Σημίτης προχώρησε σε ριζική
αποκαθήλωση της πολιτικής σου γραμματείας!

Τ

α παιδιά σου μέσα από το
ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου,
κατασπατάλησαν δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ κρατικές
επιχορηγήσεις, για την καλοπέρασή
τους, αποσιωπώντας και αποσύροντας
τα κείμενα, τις θέσεις, τις ομιλίες,
ακόμη και τις φωτογραφίες σου
δεν αφήνουν να πάρει κάποιος
από το διαδίκτυο !!!

Λατρεμένε ηγέτη του ελληνικού λαού! Σήμερα που οι
εθνομηδενιστές, πρωτοστατούντος του γιου σου Γιώργου,
ετοιμάζουν το τελειωτικό κτύπημα στο έθνος με την
προδοσία- παραχώρηση της ελληνικής ΑΟΖ και των
υδρογονανθράκων στη Τουρκία, επείγει όσο ποτέ άλλοτε η
αναγέννηση της εθνικής στρατηγικής που εσύ χάραξες και

το θέμα των Σκοπίων ενώ εσύ τους
κατέβασες τη σημαία με τον ήλιο
της Βεργίνας, οι επίγονοι Σημίτης,
Γιώργος, Βαγγέλης Βενιζέλος και ο
κακός σου μίμος Τσίπρας, όλοι τους
τάχθηκαν με τη σύνθετη γεωγραφική
ονομασία παραχωρώντας το όνομα
στους σφετεριστές.

Η εθνική μειοδοσία θα αποδειχθεί σε λίγα χρόνια με τον
επαπειλούμενο εθνικό μας ακρωτηριασμό. Έκαναν ένα
μέρος του λαού συνένοχο! Όχι όμως τους λιγοστούς
πιστούς σε σένα και στο Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, που
αντιστάθηκε με κείμενα και πρωτοβουλίες, όσο μπορούσε!
Δυστυχώς οι ιδεολόγοι Ανδρεϊκοί πολεμήθηκαν σκληρά και
απομακρύνθηκαν με κάθε τρόπο, από τον πολιτικό φορέα
που ίδρυσες. Εμένα, έπεσαν να με εξοντώσουν, επειδή
θυμίζω τις αληθινές σου θέσεις και τις προβάλλω με κάθε
προσωπικό κόστος. Το σύστημα στο άκουσμα σου
αναστατώνεται. Οι καπηλευτές των αγώνων σου ακόμη και
τώρα σε αναφέρουν ως όνομα και αποκρύπτουν πόσο
έχουν πολιτικά απομακρυνθεί από τη γραμμή σου. Ο
Σημίτης έκανε δεξιά στροφή και ενσωμάτωσε το κίνημα στο
κατεστημένο.
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Ο

Γιώργος έκανε στροφή
συνταυτιζόμενος με την
αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Οι συνέπειες τραγικές !!!

Κατάργησε τη συμφωνία σου με την Βουλγαρία για τον
πετρελαιαγωγό Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη.

Μ

ας έφερε το ΔΝΤ με συνοδευτικό
πακέτο την νεοφιλελεύθερη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Παγίδευσε τους Έλληνες στα μνημόνια
της μακρόχρονης υποταγής.

Παίζει ακόμη με τις μειονότητες το διαμελιστικό παιχνίδι
του εθνικού ακρωτηριασμού. Μας γέμισε λαθρομετανάστες.
Συρρικνωνόμαστε
δημογραφικά.
Αυτός
εκεί,
συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των ελληνικών
υδρογονανθράκων. Για προετοιμασία, σε συνεργασία με το
ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, μας μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη και
κατάργησαν όλα τα προγράμματα εξορύξεων! Τον
αποκαλώ μέγιστο εθνικό κίνδυνο! Εσύ θα τον είχες βάλει
στη θέση του. Σε όλα σε αρνήθηκε! Στη Κύπρο προώθησε
το σχέδιο ΑΝΑΝ ενάντια στα συμφέροντα του ελληνισμού.
Όλα γίνονται μεθοδευμένα. Για να τυφλώσουν το λαό
παραχάραξαν τα βιβλία της ιστορίας. Ε λοιπόν, αυτή που
ανάλαβε το βρώμικο έργο, η Ρεπούση είναι στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ και έχει την επίσημη πολιτική κάλυψη του Γιώργου
και όλου αυτού του μορφώματος που απέμεινε. Θα έρθω
όμως στο τώρα. Με γνώμονα το συμφέρον του λαού και του
έθνους. Με δεδομένο ότι το Ανδρεοπαπανδρεϊκό κίνημα
δεν υπάρχει πιά στους κόλπους του ΚΙΝΑΛ. Κάνω έκκληση
στη μνήμη του Ανδρέα, να απομονωθούν από το λαό όλοι
όσοι εναντιώθηκαν στην πολιτική του παρακαταθήκη! Να
εμπιστεύεστε μόνο τους αγωνιστές που μάτωσαν για αυτές
τις ιδέες και όχι αυτούς που τις πρόδωσαν και
ενσωματώθηκαν στο σύστημα και υπηρετούν το διεθνές και
ντόπιο κατεστημένο. Τόσο ο Γιώργος, όσο και τα παιδιά
του Σημίτη και του Βενιζέλου δεν εκφράζουν τους γνήσιους
Ανδρεϊκούς! Μακάρι να τα καταφέρουν οι λιγοστοί
απομείναντες και παραμένοντες έξω από το ΚΙΝΑΛ να
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συγκροτήσουν μια σύγχρονη Εθνική Λαϊκή Ενότητα και θα
συνταχθώ ταπεινά μαζί τους!

Α

νδρέα ζεις εσύ μας οδηγείς, να
τιμωρήσουμε όλους όσους σε
ντρόπιασαν και μας πλήγωσαν !!!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ στο Πεντελικό που παρολίγο να τους
πετάξεις όλους έξω και να ιδρύσεις εκ νέου από την αρχή,
ένα αληθινό Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Κοινωνικής
Δικαιοσύνης, μακάρι να το είχες κάνει! Η μνήμη σου οδηγός
μας. Είμαι βαθιά συγκινημένη που σου απευθύνομαι ως
σεμνή και πιστή στις ιδέες σου αγαπημένη. Θα σε γιορτάζει
πάντα ο λαός που αγάπησες και υπηρέτησες! Χρόνια
πολλά σε όλους τους αληθινούς Ανδρεϊκούς!».
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του Γιάννη Ντάσκα
Δημοσιογράφου

Μ

ε σφοδρή
επίθεση στην
κυβέρνηση
Καραμανλή και
σθεναρή στήριξη
στον άνθρωπο που η
Ελληνική Δικαιοσύνη
αρνείται επί 12
χρόνια να απαλλάξει
εμφανίστηκε ο Γιώργος
Παπανδρέου στην
εκπομπή του Νίκου
Χατζηνικολάου.
Η επίθεση αφορά τον γνωστό
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, τον οποίο ο
Γιώργος
Παπανδρέου
υπερασπίστηκε
λέγοντας
ότι
«διόρθωσε» τα στατιστικά από 6%
και πήγε την τρύπα στο 15%.
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«Ακόμα τον ταλαιπωρούν και σήμερα στα δικαστήρια…» είπε ο Γιώργος
Παπανδρέου. Και άθελά του κατέδειξε ότι ουσιαστικά η θέση του ήταν στη
Δικαιοσύνη, στην οποία αν και πανίσχυρος δεν μπόρεσε να δικαιωθεί ούτε με
αριστερή ούτε με δεξιά διακυβέρνηση. Τον κ. Γεωργίου δεν τον κατήγγειλε κανείς
πολιτικός αντίπαλος του Παπανδρέου. Αλλά κυρίως η κ. Γεωργαντά, η οποία
μπήκε στην επιτροπή του από την οικογένεια Παπανδρέου και τον κατήγγειλε ότι
ήθελε να δώσει στοιχεία με αυξημένα νούμερα χωρίς αυτά να έχουν

προκύψει από την έρευνα της επιτροπής που συγκροτήθηκε ακριβώς για να
ερευνήσει αυτά τα θέματα. Και επειδή οι καταγγελίες της ήταν ακλόνητες με
πολλές κυβερνήσεις να εναλλάσσονται ο κ. Γεωργίου δεν «καθάριζε» τις
κατηγορίες… Ιδού ο σχετικός διάλογος: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα Greek statistics
λέτε. Κος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τα Greek statistics που μου είπε κάποιος ότι «ήτανε και
το πιο γρήγορο ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην Ευρώπη». Αυτές οι
στατιστικές ήταν η βάση των προϋπολογισμών της χώρας μας τα επόμενα χρόνια
κι αυτό που θα ψηφίσουμε ή θα ψηφιστεί μεθαύριο θα είναι βάσει των στατιστικών
του κ. Γεωργίου.
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Και όμως, αυτόν τον άνθρωπο και αυτούς τους
προϋπολογισμούς τους ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τους
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν τον άνθρωπο τον κυνηγήσανε.
Δικαιώθηκε ότι αυτές ήταν σωστές οι στατιστικές, αλλά του
βρήκανε κάτι άλλα άσχετα, επειδή ήταν πολιτική δίωξη. Κι
είναι ντροπή μας ότι κάποιοι ακόμα κυνηγούν αυτόν τον
άνθρωπο, ο οποίος έκανε πατριωτικά τη δουλειά του και
πάνω σε αυτό στήθηκε το πρόγραμμα σωτηρίας από τη
χρεοκοπία. Τώρα, μου είπατε για τη διαφθορά. Κύριε
Χατζηνικολάου, υπήρξε διαφθορά στη χώρα μας; Εγώ ποτέ
δεν είπα ότι ήμασταν διεφθαρμένη χώρα, αυτά ήταν
αλλοίωση των όσων έχω πει. Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον
στρίμωξε με ερωτήσεις για την διαφθορά, τις οποίες
«ξεχνούσε» να απαντήσει ο Γιώργος και τις επανέφερε ο
Νίκος. Μέχρι που αναγκάστηκε να ψελλίσει ότι δεν είπε για
διαφθορά βαριά πράγματα, αλλά για το πελατειακό κράτος
κλπ. Επίσης απέφυγε να απαντήσει στο γιατί έδωσε ένα δις
ευρώ ως επίδομα σε πλείστους όσους πολίτες «αδύναμους
οικονομικά» αμέσως μετά την ομιλία και την διακήρυξή του
ότι “λεφτά υπάρχουν”. Δεν «ξέχασε» τίποτα ο Γιώργος.
Αλλά αρνήθηκε να απαντήσει ουσιαστικά γιατί…καίγεται!
Ένα χρόνο μετά το «λεφτά υπάρχουν» και ενώ είχε
μοιράσει το ένας δις ο τότε πρόεδρος της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Κρις Σπύρου αποκάλυψε ότι
μια μεγάλη ομάδα Ελληνοαμερικανών είχε στείλει επιστολή
στην Κυβέρνηση Παπανδρέου και της έγραψε μεταξύ
άλλων να δώσει τον κατάλογο των πολιτών που πήραν τα
χρήματα
αυτά για
να “συνεχίσουμε
εμείς
οι
Ελληνοαμερικανοί με φίλους αμερικανούς και άλλους να
δίνουμε σε αυτούς τους πολίτες χρήματα”. Ο κ. Σπύρου
αποκάλυψε ότι απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Γιατί; Διότι θα
επιβεβαιωνόταν ότι μεταξύ των ανήμπορων που έλαβαν
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σοβαρά ποσά από το ένα δις ήταν άνθρωποι με βίλες, με
σπιταρώνες στο Κολωνάκι και στα βόρεια και νότια
προάστεια. Η απάντηση δηλαδή θα έδινε απάντηση στο
ερώτημα «τι είναι μεταξύ άλλων διαφθορά;». Και σήμερα
ακόμα απάντηση δεν δόθηκε. Και δεν έχει παραγραφεί η
διανομή του ενός δις… Ιδού η ακριβής ερώτηση-απάντηση:
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτή είναι η περιβόητη αναφορά στο
«λεφτά υπάρχουν», όπου σας κατηγορούν ότι με αυτό
θολώσατε την εικόνα κι έτσι νόμιζε ο κόσμος ότι είμαστε σε
καλή κατάσταση και ότι αυτό στη συνέχεια σας δέσμευσε
πολιτικά και καθυστερήσατε να αντιδράσετε, αφήσατε τη
χώρα αδάνειστη για καιρό, ενώ θα μπορούσατε -λέει η Νέα
Δημοκρατία- τους πρώτους μήνες της εκλογής σας να
δανειστείτε αρκετά χρήματα και να ξεπεράσετε τον κάβο, να
μη φτάσουμε στο μνημόνιο. Κος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ δε
θόλωσα την εικόνα, αυτή είναι η εικόνα την οποία εσείς
δείξατε και την οποία λέω και σήμερα. Ακριβώς τα ίδια λέω
σήμερα, λεφτά υπάρχουν, εφόσον και βέβαια υπάρχουν
πολλά λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης πια, αλλά εν πάση
περιπτώσει λεφτά υπάρχουν εάν νοικοκυρέψουμε τη
χώρα, αν χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, αν χτυπήσουμε τη
διαφθορά. Αυτά όμως που κάναμε…ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:
Αναφέρεστε τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ; Κος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αναφέρομαι για εκείνη την εποχή κατ΄
αρχήν στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τα λεφτά τα οποία
δανείστηκε και δανείστηκε πάρα πολλά λεφτά που πήγαν;
Πού πήγαν κ. Χατζηνικολάου; Πήγαν σε μία μαύρη τρύπα,
την οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και αυτά τα οποία
είπα αυτοί που θόλωσαν αυτό το μήνυμα είναι αυτοί που
απλώς κόψανε τη φράση και είπανε μόνο «τα λεφτά
υπάρχουν» αλλά ξεχάσανε όλα τα άλλα και τα ξεχάσανε
επίτηδες κ. Χατζηνικολάου, γιατί αυτά τα οποία είπα για να
χτυπήσουμε την κακή γραφειοκρατία, τα ισχυρά
συμφέροντα, την παρέμβαση την πελατειακή των ισχυρών
συμφερόντων, είναι εκείνοι που δε θέλανε αυτά να τα
κάνουν και αυτά χτύπησα, αυτά πάλεψα, με αυτούς… Ο κ.
Παπανδρέου μίλησε για πελατειακό κράτος που δημιουργεί
έναν μαύρο πάτο και εκεί καταλήγουν τα κρατικά χρήματα.

Α

πέφυγε να πει ότι τα χρήματα
δεν είναι μαζεμένα σε βαρέλια,
αλλά στους φορολογικούς
παραδείσους και εκεί τα βρήκε
η διαβόητη λίστα Λαγκάρντ.
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Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη λίστα
Λαγκάρντ κληθήκαμε και καταθέσαμε. Κληθήκαμε διότι: 1)
σε συνέντευξη προς εμάς (Ιούνιος 2010) ο τότε επικεφαλής
των οικονομικών διωκτικών αρχών Γ. Καπελέρης μας είπε
ότι ήρθαν απέξω κατάλογοι με χρήματα μαύρα πολιτικών,
επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. 2) Στη συνέχεια με
“βοήθεια” έντιμου Υπουργού της τότε κυβέρνησης
Παπανδρέου πήραμε (κάτι που δεν καταφέραμε ποτέ επί
Καραμανλή) ερώτηση στη ΔΕΘ του 2010 και ρωτήσαμε τον
Γιώργο για το αν ήρθαν κατάλογοι και τι θα κάνει με το
μαύρο χρήμα που βγήκε στο εξωτερικό από μίζες και
λεηλασία. 3) Η απάντηση ήταν εκπληκτική… Αποκάλυψε
ότι ήρθαν κατάλογοι, ότι θα αποκαλυφθούν όλοι από τις
διωκτικές αρχές και θα κυνηγηθούν από αυτές, διότι το
κράτος λεηλατήθηκε και τα χρήματα βγήκαν σε
φορολογικούς παραδείσους. Η απάντησή του σε εκείνο το
ερώτημα προβλήθηκε ως πρώτο θέμα το ίδιο βράδυ στον
ΑΝΤΕΝΝΑ και στο ΜΕΓΚΑ!!! Ο κ. Καπελέρης αναφερόταν
στη λίστα Λαγκάρντ χωρίς να την κατονομάσει και το ίδιο
και ο Γιώργος.

Η

Σελίδα 24

Δικηγόρος του κ. Φαλσιανί ο έγκριτος δικηγόρος
Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, δικηγόρος σήμερα και
της εισαγγελέως κ. Τουλουπάκη. Αυτοί είναι κατά τη γνώμη
μας οι λόγοι για τους οποίους ο Γιώργος δεν έδωσε
ουσιαστικές απαντήσεις και προσπάθησε να εμφανίσει τις
κινήσεις του ως αναγκαστικές γιατί «η κυβέρνηση
Καραμανλή χρεοκόπησε τη χώρα» και η δική του
κυβέρνηση την έσωσε με την προσφυγή στα μνημόνια και
στο ΔΝΤ. Ιδιαίτερα στο τελευταίο (ΔΝΤ) αναφέρθηκε
“απαλά” και το φόρτωσε στη Μέρκελ ως δικής της επιθυμία
κίνηση.

λίστα είχε έρθει στη χώρα
από την άνοιξη του 2010
και παρέμενε κρυφή.

Στον ορυμαγδό των ερωτήσεων για το τι έγινε στις Κάννες
ο Γιώργος απάντησε… φιλολογικά και… όλα καλά. Γιατί;
Δημιουργός της λίστας Λαγκάρντ είναι ο γαλλοελβετός
πρώην αξιωματούχος της σχετικής Τράπεζας HSBC Ερβέ
Φαλσιανί.

O

ύτε λέξη για τις «περατζάδες»
και τις συναντήσεις με τον
επικεφαλής -τότε- του ΔΝΤ
διαβόητο Στρος Καν, τον οποίο έφαγε
η πολιτική «μαρμάγκα» για την
προσωπική του διαφθορά…
Ιδού πως απάντησε με “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε” για
την σκληρή νύχτα στις Κάννες: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:
Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας με τον
πρώην Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο, με τον κ. Γιώργο

Μερικά χρόνια αργότερα, όταν πια η λίστα ενταφιάστηκε
στην ελληνική Δικαιοσύνη ο Φαλσιανί υποστήριξε ότι στις
Κάννες ο Γιώργος Παπανδρέου υπέκυψε, διότι εκβιάστηκε
με τη λίστα Λαγκάρντ και εκβιάστηκε γιατί του είπαν ότι
στον τεράστιο λογαριασμό του μισού και άνω δις ευρώ της
λίστας είναι η μητέρα του Μαργαρίτα. Ο Γιώργος έκανε
αγωγή στην Ελλάδα κατά Φαλσιανί για συκοφαντική
δυσφήμηση.

Τ

ο εκπληκτικό είναι ότι έχασε και
την δίκη στον πρώτο βαθμό και
στον δεύτερο και καταδικάστηκε
να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό για
τα έξοδα των δικών στον Φαλσιανί.
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πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας”. Άρα αυτό είναι ένα
δίδαγμα. Το δεύτερο είναι ότι η αγωνία η δικιά μου κ.
Χατζηνικολάου ήταν και πάντα είναι πως μπορούμε να
βοηθήσουμε τη χώρα. Είχαμε φθάσει σε ένα σημείο που
είχαμε το μεγαλύτερο κούρεμα που είχε γίνει στην
πρόσφατη ιστορία όχι για τη χώρα μας, παγκοσμίως. Αυτό
ήταν ένα βήμα για να μπορούμε να κάνουμε ένα νέο
ξεκίνημα για τη χώρα, να φύγουμε από τη δίνη αυτή της
πίεσης των αγορών, της κακής εικόνας, της αναξιοπιστίας.
Είχαμε ένα νέο βήμα, πάνω στο οποίο μπορούμε να πάμε
μπροστά. Αυτό ήθελα να το προστατεύσω ως κόρη
οφθαλμού. Πώς να το προστατεύσω όμως, όταν είχα από
όλες τις πλευρές επιθέσεις; Επίλογος:

Παπανδρέου, ο οποίος είναι για άλλη μια φορά υποψήφιος
για την ηγεσία της παράταξής του και νομίζω ότι πρέπει να
γυρίσω εκεί, έχουμε όμως ένα-δύο ιστορικά υπόλοιπα στα
οποία πρέπει να μου δώσετε απαντήσεις. Το ένα κ.
Πρόεδρε είναι τι έγινε σε εκείνη την περιβόητη πια Σύνοδο
στις Κάννες, όπου πολλοί λένε ότι ο Σαρκοζί ανέβηκε πάνω
στο τραπέζι, ότι ήταν υβριστικός, ότι απειλούσε, διότι
τολμήσατε να θέσετε ένα ζήτημα δημοψηφίσματος τότε
στους εταίρους σας ή μάλλον να τους ενημερώσετε ότι
σκέφτεστε να κάνετε δημοψήφισμα. Και επίσης δεν μπορώ
να καταλάβω και μαζί μου χιλιάδες συμπολίτες μας, γιατί
ένας Πρωθυπουργός που κερδίζει την ψηφοφορία στη
Βουλή, την ψήφο εμπιστοσύνης, στη συνέχεια παραιτείται.
Κος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
Πολύ
καλά
ερωτήματα
κ.
Χατζηνικολάου και μιλάμε μεν για την ιστορία και πολύς
κόσμος θα αναρωτιέται γιατί μιλάμε για τα παλιά, αλλά
θεωρώ ότι είναι μαθήματα για το σήμερα και το αύριο. Κος
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για το μέλλον! Κος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και
με αυτή την έννοια τα προσεγγίζω, γιατί θα γράψουν
ιστορικοί, θα γράψουν κι έχουν γράψει, αλλά νομίζω ότι
είναι μερικά πράγματα που είναι σημαντικά. Θεωρώ ότι ο
κ. Σαρκοζί τότε είχε και το G20, όπως έγινε προχθές στη
Ρώμη και είχε και την προεκλογική του καμπάνια και
φαίνεται ότι του χάλασα τη φιέστα. Πράγματι ήταν εναντίον
του δημοψηφίσματος, αντιθέτως η Μέρκελ ήταν υπέρ του
δημοψηφίσματος και μάλιστα την είχα ενημερώσει και δυο
μήνες πριν ότι ήταν μία πιθανότητα να χρειαστεί το
δημοψήφισμα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος από πλευράς αυτών
των Ηγετών να μη βγουν και να στηρίξουν, διότι εγώ πήγα
στις Κάννες για να έχω τη στήριξή τους και μάλιστα στήριξη
των G20 να πούνε «ναι, είναι μία απόφαση δημοκρατική κι
εμείς θα σεβαστούμε την απόφαση του ελληνικού λαού».
Και αν βεβαίως συμφωνήσουν με το πρόγραμμα το οποίο
έχει διαπραγματευτεί η κυβέρνηση, θα είναι μία πολύ πιο
μεγάλη στήριξη και από τις διεθνείς αγορές και βεβαίως και
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς για την Ελλάδα.
Δεν υπήρξε αυτή η στήριξη από τον κ. Σαρκοζί, αυτό βγήκε
δημόσια και δημιούργησε βεβαίως τεράστια προβλήματα
και εσωτερικά και στη χώρα και βεβαίως και στο κόμμα.
Θεωρώ ότι έκανα και μία άλλη ζημιά, αυτό μετά το
επικαλέστηκαν πάρα πολλοί κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του Brexit μέσα στη Βρετανία. Λέγανε “βλέπετε
η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δε σέβεται τη δημοκρατική βούληση
των Ελλήνων, της κοιτίδας της δημοκρατίας” και τα λοιπά.
Άρα λοιπόν αξιοποίησαν και αυτή τη στάση την θα έλεγα
απορριπτική μιας δημοκρατικής διαδικασίας, για να πουν
“να ένας άλλος λόγος που πρέπει ξανά εμείς οι βρετανοί να

Ρ

ώτησε τον αδελφό του Αντρίκο
για το πως έγινε η Επιτροπή
Γεωργίου για να κάνει το άσπρο μαύρο στα στατιστικά, απαραίτητη
προϋπόθεση για να πλακώσει τον
ελληνικό λαό με τα μνημόνια;

Τον ρώτησε για την Γεωργαντά, την επιστήμονα που
αποκάλυψε την αλήθεια; Διάβασε έστω τα πρακτικά της
βουλής, ώστε να περάσει το χρόνο του και να μην του
μπουν ιδέες να ρωτήσει ποιοι σκέφτηκαν να κατεβάσουν
τον Αντρίκο στη θέση του ως υποψήφιο για το ΚΙΝΑΛ και
το ξεσκέφτηκαν αμέσως όταν θυμήθηκαν τι έχει γραφεί στα
πρακτικά της Βουλής για τέτοια θέματα και τι-πολιτικά-θα
έβρισκε μπροστά του;
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του Νότη Μαριά

Προέδρου του Κόμματος
ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,
Καθηγητή Θεσμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
πρώην Ευρωβουλευτής

καθώς η σχετική
προγραμματική
συμφωνία των
κυβερνητικών εταίρων
εκτάσεως 177 σελίδων
απλά αναφέρεται στην
αναγκαιότητα για
«κοινή επεξεργασία»
του ιστορικού
παρελθόντος».
Έτσι «από τη διατύπωση δεν
προκύπτει ότι η νέα γερμανική
κυβέρνηση
διατίθεται
να
διαπραγματευθεί αποζημιώσεις και
επανορθώσεις,
διευκρινίζει
το
δημοσίευμα»
(της
DW)
«που
υποστηρίζει πως αυτό δεν πρόκειται
να
συμβεί»
(www.iefimerida.gr
24/11/2021). Και επ΄ αυτού δεν
πρέπει να έχει κανείς αυταπάτες,

Μετά
από
πολύμηνες
διαπραγματεύσεις
τελικά
συγκροτήθηκε
η
τρικομματική
κυβέρνηση
συνεργασίας
σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και
φιλελευθέρων στη Γερμανία με
καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη
Όλαφ Σολτς.

Μ

άλιστα η νέα
τρικομματική
γερμανική
κυβέρνηση «άναψε
κόκκινο φανάρι»
στην καταβολή
των Γερμανικών
Αποζημιώσεων,

καθώς ο νέος καγκελάριος Όλαφ
Σολτς σε Ερώτηση που του έθεσα
στην
Επιτροπή
Οικονομικών
Υποθέσεων
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 12 Ιουλίου 2018
για το ζήτημα των Γερμανικών
Αποζημιώσεών πέταξε τη μπάλα
στην
εξέδρα
αρνούμενος
να
απαντήσει(https://youtu.be/6z0Ici1e
MWU
και
www.onlarissa.gr
12/7/2018). Βέβαια η καλή μέρα από
το
πρωί
φαίνεται
μιας
και
σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι
ήταν πάντοτε κάθετα αντίθετοι στο
ζήτημα
των
Γερμανικών
Αποζημιώσεων, ενώ οι πράσινοι

Σελίδα 26

είχαν ταχθεί μόνο υπέρ της
επιστροφής
του
Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου, θέσεις οι οποίες
επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά στη
Γερμανική Βουλή ήδη από τον
Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, ο ίδιος ο
Όλαφ
Σολτς
ως
Υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας ήταν
πάντοτε αντίθετος σε όποια σκέψη
καταβολής
των Οφειλών της
Γερμανίας προς την Ελλάδα.

K

αι όλα αυτά βέβαια
καθώς πλησιάζουν
οι ημέρες για να
τιμήσουμε τη μνήμη
των θυμάτων
της σφαγής των
συμπατριωτών μας
από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής
στα Καλάβρυτα στις
13 Δεκεμβρίου 1943.
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Οι συνέπειες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ήταν
καταστροφικές για την Πατρίδα μας και τον λαό μας. Όπως
αναφέρω στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της Χρεοκοπίας και
ο Άλλος Δρόμος – Πειραματόζωο – Η Ελλάς», σύμφωνα με
τη Μαύρη Βίβλο της κατοχής

O

συνολικός αριθμός των θυμάτων
που είχε η Ελλάδα λόγω
της γερμανικής, ιταλικής και
βουλγαρικής κατοχής ανέρχονται
σε 1.106.922 ψυχές.

Σελίδα 27

Ο αριθμός αυτός των θυμάτων αναλύεται ως εξής: 1)Νεκροί
Πολέμου 1940-41: 13.327, 2)Εκτελεσμένοι (σε ολόκληρη την
Ελλάδα): 56.225, 3)Θανόντες όμηροι (στα γερμανικά
στρατόπεδα): 105.000, 4)Νεκροί από βομβαρδισμούς:
7.120, 5)Νεκροί σε μάχες Εθνικής Αντίστασης (σύμφωνα με
γερμανικά στοιχεία): 20.650, 6)Νεκροί στη Μέση Ανατολή:
1.100, 7)Νεκροί από πείνα και σχετικές ασθένειες: 600.000,
και 8)Απώλειες από υπογεννητικότητα: 300.000. Ως
γνωστόν οι Γερμανικές Οφειλές προς τη χώρα μας
προέρχονται από: 1)Την υποχρέωση καταβολής του
υπολοίπου των Επανορθώσεων από τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. 2)Αποζημιώσεις λόγω της απώλειας κυρίως
σκαφών
(βομβαρδισμοί,
τορπιλισμοί,
βυθίσεις,
αιχμαλωσία) κατά την περίοδο ουδετερότητας της Ελλάδος
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν την επίθεση Ιταλίας και
Γερμανίας
εναντίον
μας.
3)Από
τις
Πολεμικές
Επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη
Ειρήνης των Παρισίων (1946) να μας πληρώσει η Γερμανία
για τις καταστροφές που προξένησαν στην ελληνική
οικονομία και στη χώρα μας γενικότερα τα κατοχικά
γερμανικά
στρατεύματα.
4)Την
επιστροφή
του
Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου. 5)Από την καταβολή
αποζημιώσεων στα θύματα των θηριωδιών του γερμανικού
στρατού κατοχής, όπως είναι η περίπτωση του Διστόμου
κλπ. 6)Από τις απαιτήσεις των θυμάτων που εκτελέστηκαν
από τους ναζί λόγω της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας.
Στη τελευταία αυτή περίπτωση ανήκουν οι Έλληνες
Εβραίοι, οι τσιγγάνοι, οι ομοφυλόφιλοι κλπ που
εξολοθρεύθηκαν από τους ναζί διότι θεωρούντο σύμφωνα
με τη ναζιστική ιδεολογία ως κατώτερα όντα. Για την
περίπτωση αυτή και μόνο αυτή η γερμανική πλευρά και με
αφορμή την υπόθεση Μέρτεν κατέβαλε στη χώρα μας
σχετική αποζημίωση.

Ιουλίου 2018 με μόνο προσκεκλημένο τον ίδιο τον Σολτς.
Αφού λοιπόν του επισήμανα ότι η Γερμανία ισχυρίζεται
δήθεν ότι τηρεί τις υποχρεώσεις της εν συνεχεία του έθεσα
το εύλογο ερώτημα πότε αυτός ως Υπουργός των
Οικονομικών της Γερμανίας θα εξοφλήσει το Αναγκαστικό
Κατοχικό Δάνειο, το οποίο επιβλήθηκε στην Ελλάδα από
τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 14 Μαρτίου 1942.
Μάλιστα συνέχισα επισημαίνοντάς του ότι το Βερολίνο έχει
καταστεί υπερήμερο μιας και από τον Απρίλιο του 1943 η
Γερμανία άρχισε να εξοφλεί το δάνειο αυτό καταβάλλοντας
εννέα δόσεις, πλην όμως έκτοτε έπαυσε κάθε καταβολή του
δανείου. Και κατέληξα επισημαίνοντας ότι καθώς έκτοτε

«Πότε θα εξοφλήσετε το Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειo;»
ρώτησα τον τότε Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας
Όλαφ Σολτς κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 12
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αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Σ

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

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

Π

αραμένει ανεξόφλητο το δάνειο
αυτό, ανακύπτει το ερώτημα
πότε θα γίνει η εξόφλησή του
εκ μέρους της Γερμανίας και σε
ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί
ο ίδιος ο Σολτς ως αρμόδιος
Yπουργός Οικονομικών.
Όμως ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο
οποίος προφανώς είχε συνηθίσει να του υποβάλλουν
ερωτήσεις στα μέτρα του, ενώ ήταν λαλίστατος για όλα τα
θέματα ακόμη και για τις αποφάσεις του Eurogroup για την
Ελλάδα, καθώς επισήμανε ότι πρέπει να τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα δηλαδή μειώσεις συντάξεων κλπ, εντούτοις
δεν έβγαλε κουβέντα στην Ερώτηση που του έθεσα
προκαλώντας τις διαμαρτυρίες τόσο τις δικές μου όσο και
άλλων Ευρωβουλευτών από Γαλλία και Βέλγιο, ενώ ο
Ιταλός τότε Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος με μεγάλη
δυσκολία μου έδωσε το λόγο έσπευσε να προστατεύσει τον
Σολτς όπως έκανε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν ο
Ντράγκι είχε δεχθεί τα πυρά μου.

Ως γνωστόν στις 17 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια της
Ελληνικής Βουλής συζήτησε την από 2016 Έκθεση της
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αυξηθεί η πίεση κατά της Γερμανίας όπως έχουμε προτείνει
ήδη από το 2011 η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να
εγγράψει τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στον κρατικό
προϋπολογισμό και να προχωρήσει σε άμεση τιτλοποίηση
του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου.

«Ξανά στο ίδιο έργο θεατές» καταγγείλαμε με πρωτοσέλιδο
άρθρο μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS το ΣΚ 30-31 Οκτωβρίου
2021 καθώς «κατά την επίσκεψη της Frau στην Αθήνα τόσο
η
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου όσο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν τόλμησαν να απαιτήσουν από τη Μέρκελ
την άμεση καταβολή των Γερμανικών Πολεμικών
Επανορθώσεων, την εξόφληση του Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου, την Αποζημίωση των συγγενών των
θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής καθώς και την επιστροφή των
κλαπέντων από τους ναζί αρχαιολογικών μας θησαυρών».

Στις 25 Μαρτίου 2021 στο Βερολίνο η Γερμανική Βουλή
απέρριψε ψηφίσματα των Γερμανών πρασίνων και της
γερμανικής Αριστεράς σε σχέση με τις Γερμανικές
Αποζημιώσεις. Το ψήφισμα των πρασίνων ζητούσε την
εξόφληση του περίφημου Αναγκαστικού Κατοχικού
Δανείου χωρίς όμως να ζητά και εξόφληση των Γερμανικών
Αποζημιώσεων, ενώ το ψήφισμα της γερμανικής
Αριστεράς απαιτούσε πλήρη εξόφληση των Πολεμικών
Επανορθώσεων και επιστροφή του Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου. Όμως το κόμμα της Μέρκελ και οι
σύμμαχοί της ήτοι οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες και το
αδελφό τους κόμμα οι Γερμανοί χριστιανοκοινωνιστές
συνεπικουρούμενοι
από
τους
Γερμανούς
σοσιαλδημοκράτες, καθώς και τους φιλελεύθερους και τους
ακροδεξιούς του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία
απέρριψαν πανηγυρικά και τα δύο ψηφίσματα μετά από
συζήτηση που κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα. Έτσι για
άλλη μια φορά εντελώς προκλητικά η Γερμανία ισχυρίζεται
ότι δήθεν το θέμα των Πολεμικών Επανορθώσεων έχει
κλείσει. Αλλά όπως έλεγε επανειλημμένα και ο αείμνηστος
Μανώλης Γλέζος οι Γερμανοί οφείλουν να απαντήσουν
πότε δήθεν έκλεισε το θέμα και με ποιόν τρόπο. Γιατί είναι
δεδομένο και δεν αμφισβητείται ότι το Αναγκαστικό
Κατοχικό
Δάνειο
και
οι
Γερμανικές
Πολεμικές
Επανορθώσεις είναι «νομικώς ενεργές και δικαστικώς
επιδιώξιμες» όπως τόνιζε επανειλημμένα και ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μετά
λοιπόν από τις συνεχείς γερμανικές αρνήσεις και ενόψει
της παραπάνω αρνητικής απόφασης της γερμανικής
Βουλής της 25ης Μαρτίου 2021 για τις Πολεμικές
Επανορθώσεις και το Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο, η
Αθήνα όφειλε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες
για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς φέρνοντας το
ζήτημα των Γερμανικών Οφειλών ενώπιον του αρμοδίου
δικαιοδοτικού οργάνου. Παράλληλα και προκειμένου να

Επιπλέον η Μέρκελ κάνοντας σπονδές στα μνημόνια δεν
ζήτησε ούτε μια συγνώμη από τον Ελληνικό λαό τον οποίο
φτωχοποίησε με την καταστροφική της πολιτική. Απλά
επανέλαβε τη γνωστή της κυνική ρήση ότι ζήτησε πολλά
από τον Ελληνικό λαό χωρίς όμως να κάνει ούτε και την
ελάχιστη αυτοκριτική για την μνημονιακή της πολιτική η
οποία κατέστρεψε τον λαό μας και οδήγησε στο ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα στις δηλώσεις της
στους δημοσιογράφους υπεραμύνθηκε των δήθεν
ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες ως γνωστόν οδήγησαν σε
κρατικά γερμανικά χέρια τόσο τον ΟΤΕ όσο και τα 14
περιφερειακά αεροδρόμια. Επιπλέον καθαγίασε με τις
δηλώσεις της και τις μνημονιακές δήθεν μεταρρυθμίσεις οι
οποίες οδήγησαν στη λιτότητα και στη βίαιη
δημοσιονομική προσαρμογή, στο πετσόκομμα μισθών και
συντάξεων και στη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Έτσι
τελικά η Frau πέρασε ένα ευχάριστο διήμερο στην Αθήνα
στις 28 και 29 Οκτωβρίου, χωρίς να τολμήσει κανείς να την
ενοχλήσει για το ζήτημα των Γερμανικών Αποζημιώσεων
και για την καταστροφική της μνημονιακή πολιτική». Και
απ΄ ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής παρά το γεγονός ότι στη
σχετική προγραμματική συμφωνία των κυβερνητικών
εταίρων εκτάσεως 177 σελίδων η νέα γερμανική
τρικομματική κυβέρνηση αρνείται για άλλη μια φορά την
εξόφληση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, εντούτοις στην
Αθήνα η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη
Βουλή δεν έβγαλαν τσιμουδιά.
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Τι είναι αυτό που πλέον βλέπουν οι
πάντες δια γυμνού οφθαλμού να
εξελίσσεται, εκτός φυσικά από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος
συνεχίζει να «αλληθωρίζει» πολιτικά
και να χαμογελάει ακατάπαυστα
μπροστά στις… κωλο-πετσωμένες
κάμερες; Τι άλλο, από τη

Δ

ραματική
επιδείνωση
του επενδυτικού
και οικονομικού
κλίματος που
προκαλούν οι
εξελίξεις στο μέτωπο
της πανδημίας.

Όπως επίσης ορατός έγινε ο κίνδυνος πρόκλησης ντόμινο με καταστροφικές
παρενέργειες στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία. Η
ελληνική οικονομία γνωρίζει μια σημαντική αβεβαιότητα, που θολώνει τη
διατηρησιμότητα της όποιας δυναμικής το 2022.
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Με τον πιο εμφαντικό και δραματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε
η Standard and Poor’s, η οποία στις 22 Οκτωβρίου, δεν
αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, την πιστοληπτική της
ικανότητα και τις προοπτικές της οικονομίας. Η Ελλάδα και
η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποντάρει να αυξηθούν οι ρυθμοί
ανάπτυξης στα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που
μαζί με το ΕΣΠΑ συντηρούν την οικονομία.

Η κυβέρνηση των ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΩΝ κατάφερε κάτι το
μοναδικό… να εκτινάξουν το χρέος της χώρας 650 δισ.
ευρώ, δηλαδή 3,5 φορές το ελληνικό ΑΕΠ. Η Ελλάδα επί
Μητσοτάκη παράγει πλούτο 182 δισεκ. και χρωστάει 650
δισεκ!!! Τι σημαίνει αυτή η σχέση; Ανομολόγητη
χρεωκοπία!

Η αρνητική εξέλιξη του 4ου κύματος της επιδημίας Covid-19
σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις της ακρίβειας
στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενεργοποιούν
αντίρροπες δυνάμεις στην επέκταση της εγχώριας ζήτησης
και μέσω αυτής στην οικονομική δραστηριότητα.

Α

υτοεκπληρούμενη προφητεία
γίνονται οι φόβοι και οι
προβλέψεις για την κατάρρευση
της οικονομίας, που δυστυχώς
έρχεται ολοταχώς!

Τα πρώτα σημάδια είναι εδώ: Ήδη αποτυπώθηκαν οι
πρώτες μεγάλες απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ
στις «αγορές» μετά το νέο κύμα της πανδημίας που ρίχνει
βαριά τη σκιά του πάνω από τη χώρα.

Η

«σφαγή» έγινε στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, όπου εξανεμίστηκε
κεφαλαιοποίηση περίπου
3 δισ. ευρώ μέσα σε λίγες μέρες!

Έ

να χρέος 650 δισ. ευρώ
προφανώς είναι μη βιώσιμο και
αδύνατο ποτέ να εξυπηρετηθεί,
ακόμη και αν η Ελλάδα καταφέρει
να πετύχει το θαύμα διψήφιου
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης και
βάλε για τα επόμενα 50 χρόνια!

Δυστυχώς κάηκαν όλα τα αισιόδοξα σενάρια που σε
πείσμα της λογικής, διακινούσαν οι κυβερνητικοί
παπαγάλοι και οι λιμοκοντόροι του Μαξίμου… Και μαζί με
τα σενάρια, καίγονται και τα μπατζάκια τους!
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του Γιώργου Βάμβουκα

Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Το σημερινό μας δοκίμιο αποτελεί
αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821.

Ό

ταν ο Ιωάννης
Καποδίστριας
(1776-1831) τον
Ιανουάριο του 1828
ανέλαβε Κυβερνήτης
της Ελλάδος, έθεσε
ως βασικές του
προτεραιότητες την
κυκλοφορία εθνικού
νομίσματος και την
δημιουργία μιας
γνήσιας ελληνικής
τράπεζας.

Η Φιλική Εταιρεία είχε ως έμβλημα
τον Φοίνικα που αντικατόπτριζε την
αναγέννηση
της
Ελλάδας.
Ο
Φοίνικας αποτέλεσε το πρώτο
νόμισμα
της
Ελλάδας
και
υποδιαιρείτο σε 100 λεπτά. Οι
υποδιαιρέσεις του αργυρού φοίνικα
ήταν σε χαλκό. Η κυκλοφορία των
πρώτων αργυρών και χάλκινων
φοινίκων έγινε το Μάιο του 1829. Οι
αργυροί φοίνικες έφεραν ως αρχικό
έτος
κυκλοφορίας
το
1828,
συμβολίζοντας έτσι την αναγέννηση
του νεοελληνικού έθνους εκ των
ερειπίων του. Σημειωτέον ότι την
περίοδο 1821-1828, το τουρκικό
γρόσι αποτελούσε το κυρίαρχο
νόμισμα στις εγχώριες συναλλαγές
του υπό εκκόλαψη
ελληνικού
κράτους. Η ίδρυση ελληνικής
τράπεζας κρινόταν επιτακτική και
αναγκαία για τη στήριξη των
Δημοσίων Οικονομικών και τη
χρηματοδότηση επενδυτικών έργων
για
την
ανάπτυξη
του
εκκολαπτόμενου
νεοελληνικού
κράτους. Με ψήφισμα της 2ας
Φεβρουαρίου 1828 αποφασίστηκε η
ίδρυση της «Εθνικής Χρηματιστικής
Τράπεζας». Με διάταγμα της 3ης
Φεβρουαρίου 1830, το μετοχικό
κεφάλαιο
της
τράπεζας
προσδιορίστηκε σε 6.472 μετοχές.

Εκάστη μετοχή είχε ονομαστική αξία
500 φοίνικες και άρα η συνολική αξία
του μετοχικού κεφαλαίου της
τράπεζας οριζόταν σε 3.236.000
φοίνικες. Από τις λειτουργίες της
Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας
εξαρτιόταν
η
ανάπτυξη
της
ελληνικής
οικονομίας
και
η
απαγκίστρωση της Ελλάδας από το
ξένο κεφάλαιο. Οι κύριες λειτουργίες
της Τράπεζας ήταν η κοπή και η
κυκλοφορία εθνικού νομίσματος, η

Σελίδα 32

παροχή
κινήτρων
για
την
προσέλκυση καταθετικών πόρων, η
στήριξη των δημοσίων οικονομικών
μέσω εσωτερικού δανεισμού και η
χορήγηση
δανείων
για
παραγωγικούς
αναπτυξιακούς
σκοπούς. Ωστόσο, η πλειοψηφία
του ελληνικού λαού ζούσε στη
φτώχεια και τη δυστυχία. Οι φτωχοί
πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα να
αποταμιεύουν χρήματα, τα οποία
στη συνέχεια θα κατέθεταν στην
νεότευκτη τράπεζα. Συνεπώς, οι
πλούσιοι Έλληνες, εντός και εκτός
Ελλάδας, είχαν χρέος για την
επιβίωση της Πατρίδας να στήριζαν
το εγχείρημα της υπό ίδρυσης
εθνικής τράπεζας. Ο Καποδίστριας
πίστευε ότι οι εύποροι Έλληνες θα
συμμετείχαν, όχι μόνο στην αγορά
των 3.236.000 μετοχών, αλλά και στη
δημιουργία
των
πρώτων
καταθετικών
πόρων
της
νεοσύστατης τράπεζας.

Ο

Καποδίστριας για
το συμφέρον
της Πατρίδας και
δίνοντας το καλό
παράδειγμα, με δικά
του χρήματα αγόρασε
τις πρώτες μετοχές
της νέας τράπεζας.
Δυστυχώς, το όραμα της
Εθνικής Χρηματιστικής
Τράπεζας έμεινε
όνειρο απατηλό.

Οι
πλούσιοι
προεστοί
στο
πρόσωπο
του
Καποδίστρια
έβλεπαν τον εχθρό που θα
αποψίλωνε τα προνόμια που είχαν
επί
τουρκοκρατίας.
Οι
μεγαλοκοτζαμπάσηδες,

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 04-05 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 209 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

συνεπικουρούμενοι από την αγγλογαλλική φατρία
Μαυροκορδάτου-Κωλέττη
που
υπονόμευε
τον
Καποδίστρια, δεν ανταποκρίθηκαν στο εθνικό κάλεσμα
αρνούμενοι να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της
τράπεζας. Η Επιτροπή της Τράπεζας που επόπτευε τη
δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου συγκέντρωσε το
πενιχρό ποσό των 800.000 φοινίκων. Άνευ ικανοποιητικού
μετοχικού κεφαλαίου και επαρκών καταθετικών πόρων, η
τράπεζα ήταν αδύνατον να ξεκινούσε τις χορηγήσεις
δανείων για την αναπτυξιακή εκκίνηση της εθνικής
οικονομίας. Τελικά το 1834 η τράπεζα έβαλε λουκέτο. Και το
εύλογο ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει
οργανωμένο κράτος και να λειτουργήσει το οποιοδήποτε
οικονομικό σύστημα μιας μικρής χώρας σαν την Ελλάδα
του 1830, άνευ Κεντρικής Τράπεζας και έστω μιας
εμπορικής τράπεζας; Τόσο στα χρόνια της Επανάστασης
1821-1830 όσο και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους
(Φεβρουάριος 1830), η τοκογλυφία κυριαρχούσε στην
εγχώρια οικονομία. Οι τοκογλύφοι αποτελούσαν
πανίσχυρη οικονομική τάξη με δεσπόζουσα θέση στην
ελληνική κοινωνία.
Η δημιουργία εθνικής τράπεζας
αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Η υλοποίηση του στόχου
αυτού ανατέθηκε στον ευπατρίδη και μέγα ευεργέτη
Γεώργιο Σταύρου (1788-1869). Ο Γεώργιος Σταύρου υπήρξε
ένας από τους στενότερους φίλους και πιο έμπιστους
συμβούλους του Καποδίστρια.

Τ

ο μεγαλεπήβολο όραμα
του Καποδίστρια έγινε
πραγματικότητα μετά τον άδικο
θάνατό του. Με νόμο της 30ης Μαρτίου
1841 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση της
Εθνοτράπεζας (Εθνική Τράπεζα), με
πρώτο πρόεδρο τον Γεώργιο Σταύρου.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε στα 5.000.000 δραχμές.
Εκδόθηκαν 5.000 μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης τις
1.000 δραχμές. Ο κυριότερος μέτοχος ήταν το ελληνικό
δημόσιο με 1.000 μετοχές. Η Εθνοτράπεζα είχε το εκδοτικό
προνόμιο. Η Εθνοτράπεζα χορηγούσε δάνεια στους
πολίτες με ονομαστικό επιτόκιο 12%, σε αντίθεση με τους
τοκογλύφους που δάνειζαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με
επιτόκια που προσέγγιζαν το 50%. Ο πρώτος ισολογισμός
της δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 1842 εμφανίζοντας κέρδη
38.305 δραχμές. Η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
υπήρξε τεράστια και καθοριστικής σημασίας σε
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επικίνδυνες για το έθνος χρονικές περιόδους. Η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) με το εκδοτικό προνόμιο της
κυκλοφορίας δραχμών, σε κρίσιμες στιγμές στήριξε τα
δημόσια οικονομικά της χώρας με την πολιτική του
εσωτερικού δανεισμού. Το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της
Ελλάδας. Μετά το 1928 το δικαίωμα κοπής και κυκλοφορίας
δραχμών στην οικονομία από την ΕΤΕ μεταβιβάστηκε στην
Τράπεζα της Ελλάδας. Με κριτήριο τη συνολική αξία του
ενεργητικού, η ΕΤΕ για πολλά χρόνια ήταν ο μεγαλύτερος
οργανισμός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία της περιόδου 1960-1985, η αξία του ενεργητικού
της ΕΤΕ ήταν σταθερά υπερδιπλάσια από το σύνολο του
ενεργητικού των υπόλοιπων ελληνικών εμπορικών
τραπεζών. Το 1983 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 36
τράπεζες εκ των οποίων 13 ελληνικές και 23 ξένες.

Σ

ε σύνολο 36 τραπεζών η ΕΤΕ
συγκέντρωνε το 61,9% των
συνολικών τραπεζικών
καταθέσεων και παράλληλα
συμμετείχε κατά 62,8% στο σύνολο
των χορηγηθέντων δανείων σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις !!!

Την περίοδο 1960-1985 η ΕΤΕ σταθερά συγκαταλεγόταν
στις 100 μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Ευρώπης.
Πέραν πάσης αμφιβολίας η ΕΤΕ για πολλά χρόνια
αποτέλεσε την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.
Δυστυχώς, μετά το 1985 και ιδίως μετά το 2000, η ΕΤΕ από

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 04-05 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 209 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 34

οι καταθέσεις της να αντιπροσωπεύουν μόλις το 25,2% των
εγχώριων
τραπεζικών
καταθετικών
πόρων.
Η
συντελούμενη φθορά της ΕΤΕ είναι ραγδαία και προκαλεί
πολλά ερωτηματικά. Μετά το 1985 και ιδίως μετά το 2000,
οι διοικήσεις της ΕΤΕ με τις κυβερνήσεις που τις διόριζαν
φέρουν μεγάλες ευθύνες για τη σημερινή οικτρή οικονομική
της κατάσταση. Τα διάφορα golden boys από τα πόστα των
διοικητών, των υποδιοικητών, των διευθυνόντων
συμβούλων, των συμβούλων διοίκησης, των γενικών
διευθυντών και των μελών των εκάστοτε διοικητικών
συμβουλίων, με τα πολλά εκατομμύρια μισθούς και
μπόνους που καρπώθηκαν από τα ταμεία της ΕΤΕ,
φαίνεται ότι γέμιζαν τις τσέπες τους για να επινοήσουν
τρόπους,
όχι
πώς
να
αναβαθμίσουν
την
ανταγωνιστικότητά της, αλλά πως να λεηλατήσουν τον
άλλοτε τραπεζικό γίγαντα.

τράπεζα κολοσσός μετατράπηκε σε τράπεζα νάνος. Το
κομματικό κατεστημένο κυβερνητικής-τραπεζικής εξουσίας
έκανε πλιάτσικο στην κινητή και ακίνητη περιουσία της.
Τυχοδιώκτες πολιτικοί, καιροσκόποι συνδικαλιστές και
εγκάθετα διοικητικά συμβούλια της εκάστοτε κυβερνητικής
εξουσίας, λεηλάτησαν την αμύθητη περιουσία της
προκαλώντας έτσι την απαξίωσή της. Η πώληση της
χρυσοφόρας θυγατρικής της στην Τουρκία Finansbank το
2016, αντί να συντελέσει στην εξυγίανση της ΕΤΕ, αντιθέτως
προκάλεσε την επιδείνωση των χρηματοοικονομικών της
αποτελεσμάτων. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, το 2020 η συνολική αξία του
ενεργητικού της ΕΤΕ ήταν περίπου στα ίδια επίπεδο με
εκείνη των Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank.
Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι

Ο

ι αριθμοί λένε ότι την περίοδο
1993-2012, τα golden boys της
ΕΤΕ έβαλαν στις τσέπες τους
πολλά δις ευρώ.

Τ

ο 2020 η Πειραιώς και η Alpha
Bank είχαν μεγαλύτερες
καταθέσεις από την ΕΤΕ,
γεγονός που πιστοποιεί την
διαχρονική εξασθένηση της
ανταγωνιστικότητας της.

Ενώ την περίοδο 1960-1985, η ΕΤΕ είχε σταθερά
υπερδιπλάσιες καταθέσεις από το σύνολο των εγχώριων
εμπορικών τραπεζών, έφτασε στο χαμηλό σημείο το 2020

Η περίπτωση της ΕΤΕ απαιτεί σε βάθος έρευνα, για τον
προσδιορισμό των αιτίων της χρηματοοικονομικής
κατάρρευσης και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας της. Η
συντελούμενη καταβαράθρωση της ανταγωνιστικότητάς
της συνεπάγεται απώλειες και ζημίες εκατοντάδων δις
ευρώ. Απώλειες μεν που διάφοροι αετονύχηδες
ιδιοποιήθηκαν και κάποια κυκλώματα σφετερίστηκαν.
Ζημίες
δε που μικρομέτοχοι
υπέστησαν μέσω
αισχροκερδοσκοπικών παιγνίων που επιτήδειοι έστηναν
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Όντως, πρόκειται για
μέγιστο οικονομικό σκάνδαλο της τάξης των εκατοντάδων
δις ευρώ, που δύναται να αποτελέσει ζωτικής σημασίας
αντικείμενο διδακτορικής διατριβής.
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Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το
μοναδικό
όπλο
αποτελεσματικής
άμυνας
των
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ,
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!

Συνεχείς είναι οι δικαιώσεις των δανειοληπτών της
Υπέρβασης, ακόμη και στο Εφετείο Αθηνών.

Γ

ια ακόμα μία φορά Τράπεζες και
Servicers που προσέφυγαν στα
Εφετεία κατά των εναντίον τους
πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων
δέχτηκαν βαρύ τον πέλεκυ της
Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι
στους Δανειολήπτες, νέες εφετειακές
πλέον νομολογίες οριζόντιας
δικαίωσης.

Επτά ακόμη Δανειολήπτες και Εγγυητές της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ,
αντί να περιμένουν νωχελικά και στωικά στους καναπέδες
τους πλειστηριασμούς των σπιτιών τους και τον
πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και
δικαιώθηκαν απέναντι στην τραπεζική αυθαιρεσία. Με τις
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν όλους
που αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα από
τράπεζες, servicers και funds.

Α

ξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στον επικεφαλής νομικό της
Επιστημονικής Ομάδας και
Αντιπρόεδρο της Υπέρβασης,
Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Λεωνίδα
Στάμο, για τις νέες αυτές, εξαιρετικές
δικαστικές αποφάσεις !!!

Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών,
Πραγματογνωμόνων,
Δικαστικών
Επιμελητών,
Μαθηματικών,
Αναλογιστών,
Τραπεζικών

Δ

είτε εδώ τις νέες δικαστικές
αποφάσεις που προστίθενται
στις εκατοντάδες προηγούμενες
που δικαιώνουν τους
δανειολήπτες της Υπέρβασης :

ΕφΑθηνών 4652/2021: https://bit.ly/3y3dqBb, ΜΠΑθηνών
9623/2021 https://bit.ly/3lvhDbD, ΜΠΑθηνών 4589/2021
https://bit.ly/3dfLdgU,
ΜΠΑθηνών
4197/2021
https://bit.ly/3EwMlZa,
ΕιρΑθηνών
716/2021
https://bit.ly/31wOmX2. Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη είναι
σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

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

Π

ρωτιά στην
απώλεια εσόδων
από τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας
καταγράφει η Κομισιόν
για την Ελλάδα με τη
χώρα μας να χάνει
έσοδα ύψους 5,3
δισ. ευρώ το 2019!!!
Όπως μεταδίδει το euro2day.gr
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ,
στην Ελλάδα καταγράφεται μεγάλο
έλλειμμα συμμόρφωσης προς τον
ΦΠΑ, με τη χώρα να χάνει το 25,8%

των εσόδων της στον τομέα, πίσω μόνο από τη Ρουμανία, η οποία απώλεσε το
34,9% των εσόδων της από τον ΦΠΑ. Η Ελλάδα παρά τη βελτίωση που
καταγράφει στην προσπάθεια να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, εξακολουθεί να έχει
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Το 2015, σύμφωνα με την Επιτροπή, έχανε το 28,3%
των δυνητικών εσόδων, ποσοστό που ανέβηκε στο 27,3% το 2016 και σε 31,5% το
2017. Ακολούθως υποχώρησε στο 29% και με βάση τα τελευταία στοιχεία
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βρίσκεται στο 25,8%. Άξιο λόγου ότι τα 5,35 δισ. ευρώ
αντιστοιχούν σε περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες του
ΑΕΠ. Όπως και το ότι υπάρχουν χώρες με εξαιρετικές
επιδόσεις. Για παράδειγμα, η Σουηδία έχει απώλειες μόλις
1,4%, η Φινλανδία 2,9% και οι Κάτω Χώρες 4,4%. Η δε
Πορτογαλία 7,9%.

Αναλυτικότερα, το 2019, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκτιμάται ότι
απώλεσαν 134 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε
σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
σε απώλειες εσόδων λόγω απάτης και φοροδιαφυγής στον
τομέα του ΦΠΑ, αποφυγής και πρακτικών βελτιστοποίησης
του ΦΠΑ, χρεοκοπιών και πτωχεύσεων, καθώς και
εσφαλμένων υπολογισμών και διοικητικών σφαλμάτων.
Αν και ορισμένες απώλειες εσόδων είναι αδύνατο να
αποφευχθούν, η αποφασιστική δράση και οι στοχευμένες
απαντήσεις πολιτικής θα μπορούσαν κάνουν πραγματικά
τη διαφορά, ιδίως όσον αφορά τη μη συμμόρφωση.

Η

απώλεια εσόδων από τον
ΦΠΑ έχει εξαιρετικά αρνητικό
αντίκτυπο στις κρατικές δαπάνες
για δημόσια αγαθά και υπηρεσίες
όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία
και οι μεταφορές.
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Ο χαμένος ΦΠΑ θα μπορούσε επίσης να έχει αποδειχθεί
επωφελής, τη στιγμή που τα κράτη-μέλη προσπαθούν να
καλύψουν το χρέος που προέκυψε κατά την αρχική
ανάκαμψη από την πανδημία Covid-19 ή να αυξήσουν τις
φιλοδοξίες τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το
κλίμα. Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας,
δήλωσε: «Παρά τη θετική τάση που έχει καταγραφεί τα
τελευταία έτη, το έλλειμμα ΦΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί
σοβαρές ανησυχίες, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις τεράστιες
επενδυτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν τα κράτημέλη μας τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του
έτους, πρόκειται για απώλειες άνω των 4.000 ευρώ ανά
δευτερόλεπτο. Πρόκειται για απαράδεκτες απώλειες για
τους εθνικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι
το βάρος της κάλυψης του ελλείμματος πέφτει στους
απλούς πολίτες και στις απλές επιχειρήσεις, μέσω άλλων
φόρων που καλούνται να πληρώσουν για ζωτικής
σημασίας δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταβάλουμε
κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης στον
τομέα του ΦΠΑ, ενός σοβαρού εγκλήματος που αφαιρεί
χρήματα από την τσέπη των καταναλωτών, υπονομεύει τα
συστήματα πρόνοιας και αδειάζει τα κυβερνητικά ταμεία».
Έπειτα από συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της
κατάστασης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό
επίπεδο, η σχετικά θετική τάση συνεχίστηκε το 2019 και το
συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ μειώθηκε
κατά περίπου 7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Η ΕΕ έχει ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για
τη βελτίωση του τρόπου είσπραξης του ΦΠΑ. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει τα κράτη-μέλη για την
καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία στο δίκτυο «Eurofisc»,
το οποίο αποτελείται από εθνικούς υπαλλήλους από τα 27
κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Από το 2019, τα μέλη του
δικτύου χρησιμοποιούν ενεργά το εργαλείο «Ανάλυση
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Δικτύων Συναλλαγών» (TNA) που χρηματοδοτείται από την
ΕΕ για την ταχεία ανταλλαγή και την από κοινού
επεξεργασία δεδομένων ΦΠΑ, και το οποίο τους παρέχει τη
δυνατότητα να εντοπίζουν αυτόματα τη διασυνοριακή
απάτη στον τομέα του ΦΠΑ σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Το
2022, η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης νομοθετικές
προτάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του
συστήματος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης
του Eurofisc.

Σε ονομαστικούς όρους, το 2019 το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ
της ΕΕ μειώθηκε κατά σχεδόν 6,6 δισ. ευρώ, στα 134 δισ.
ευρώ, μείωση που συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση
με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο είχε σημειωθεί
μείωση κατά 4,6 δισ. ευρώ. Αν και το συνολικό έλλειμμα
ΦΠΑ βελτιώνεται μεταξύ του 2015 και του 2019, παραμένει
άγνωστη η πλήρης έκταση των επιπτώσεων της
πανδημίας Covid-19 στην καταναλωτική ζήτηση και, κατά
συνέπεια, στα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2020. Το 2019, η
Ρουμανία κατέγραψε το υψηλότερο εθνικό έλλειμμα
συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ, έχοντας απωλέσει το 34,9%
των εσόδων της από τον ΦΠΑ το 2019, ακολουθούμενη από
την Ελλάδα (25,8 %) και τη Μάλτα (23,5 %). Τα μικρότερα
ελλείμματα ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στην Κροατία (1,0 %), τη
Σουηδία (1,4 %) και την Κύπρο (2,7 %). Σε απόλυτες τιμές,
τα υψηλότερα ελλείμματα συμμόρφωσης προς τον ΦΠΑ
καταγράφηκαν στην Ιταλία (30,1 δισ. ευρώ), και τη Γερμανία
(23,4 δισ. ευρώ). Στα περισσότερα κράτη-μέλη, η απόλυτη

Μ

ε τροπολογία στη Βουλή
έρχονται δομικές αλλαγές
στο ποινολόγιο που αφορά
παραβάσεις της φορολογικής
νομοθεσίας.
Σύμφωνα με το euro2day.gr σε μια ακόμα διορθωτική
παρέμβαση στο ποινολόγιο της εφορίας για παραβάσεις
της φορολογικής νομοθεσίας προχωρά το υπουργείο
Οικονομικών. Με τροπολογία στη Βουλή προβλέπεται
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ετήσια μεταβολή του ελλείμματος ΦΠΑ ήταν χαμηλότερη
από 2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά, το ποσοστό του
ελλείμματος ΦΠΑ μειώθηκε σε 18 κράτη-μέλη. Εκτός από
την Κροατία και την Κύπρο, οι σημαντικότερες μειώσεις του
ελλείμματος ΦΠΑ σημειώθηκαν στην Ελλάδα, τη Λιθουανία,
τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία (μεταξύ -3,2 και -2,2
ποσοστιαίων μονάδων σε αυτές τις τέσσερις χώρες).
Επιτυχίες σημείωσαν επίσης η Σουηδία, η Φινλανδία και η
Εσθονία, από διαφορετική άποψη ωστόσο: στις χώρες
αυτές, οι φορολογικές αρχές έχουν επιτύχει εδώ και χρόνια
να περιορίσουν την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ σε
λιγότερο από το 5% του οφειλόμενου ΦΠΑ. Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις του ελλείμματος ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα
(+ 5,4 ποσοστιαίες μονάδες), στη Σλοβενία (+ 3 ποσοστιαίες
μονάδες) και στη Ρουμανία (+ 2,3 ποσοστιαίες μονάδες).

πλαφόν στο ύψος των προστίμων σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, ενώ ορίζεται ότι οι αλλαγές αφορούν όλες τις
υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές
πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι την 29η Νοεμβρίου
2021. Με τις νέες διατάξεις: 1. Για παραβάσεις μη τήρησης
λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών
μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές
μηχανές επιβάλλεται πρόστιμο όσο με 15% των εσόδων
από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο
έτος όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των
δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.
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Τ

ο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 100.000 ευρώ
για κάθε ελεγχόμενο έτος για
απλογραφικά βιβλία και 30.000
ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος
για διπλογραφικά βιβλία.
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η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος
δεν
λειτουργεί
με
εγκεκριμένες
προδιαγραφές,
αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών
εγκαταστάσεων από 2 έως 12 μήνες ενώ παράλληλα
επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση,
όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης
του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται
αναλόγως το ποσό του προστίμου, χωρίς να εφαρμόζονται
τα ανώτατα: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο λόγω δήλωσης
απώλειας ΦΗΜ πριν την έκδοση της εντολής επιτόπιου
ελέγχου σε φορολογούμενους.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου
του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. 2. Στην
περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων από οντότητες, το
πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων
των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των 39.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον
πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων
και των 50.000/ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για
υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Το πρόστιμο
δεν μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά
περίπτωση κατώτερου προστίμου. 3. Στην περίπτωση
όπου διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή
επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) καθώς και

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του
συστήματος ΑΤΛΑΣ, από τις 92.180 περιπτώσεις
ασφαλισμένων που αναμένουν την έκδοση της σύνταξης
τους, οι περίπου 50.000 από αυτούς λαμβάνουν είτε
προσωρινή, είτε προκαταβολή σύνταξης. Οι υπόλοιποι
περίπου 42.000 ασφαλισμένοι είναι περιπτώσεις που είτε
δεν έχουν αιτηθεί προσωρινή ή προκαταβολή σύνταξης ή
που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές πάνω από το όριο

Εκτός σύνταξης παραμένουν 30.000 ασφαλισμένοι που
χρωστούν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και
δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Όπως σημειώνει το
insider.gr

Π

ρόκειται για ελεύθερους
επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους με χρέη
έως 20.000 ευρώ, καθώς και αγρότες
με οφειλές που δεν ξεπερνούν
τις 6.000 ευρώ.
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και οι αιτήσεις τους δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για
τους περισσότερους από αυτούς -περίπου 30.000- το
σενάριο της συνταξιοδότησης απομακρύνεται, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν τη δυνατότητα να
καλύψουν το επιπλέον ποσό από το ανώτατο όριο χρέους
που δέχεται ο ΕΦΚΑ για να ρυθμίσει την οφειλή τους και να
«ξεμπλοκάρει» την σύνταξή τους.

Έ

τσι οι περιπτώσεις αυτές
παραμένουν σε εκκρεμότητα,
καθώς οι εν λόγω ασφαλισμένοι
αδυνατούν απ' ότι φαίνεται να
καταβάλλουν εφάπαξ το
υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό

(εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της
οφειλής) και έτσι να ενταχθούν σε ρύθμιση με δόσεις που
θα παρακρατούνται από τη σύνταξή τους. Ως ανώτατος
αριθμός δόσεων ορίζονται οι 60 δόσεις και το ποσό της
κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ για
τους
ελεύθερους
επαγγελματίες,
τους
αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες και 30 ευρώ για τους
αγρότες. Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, σε
περίπτωση υπερβάλλοντος ποσού, η έναρξη καταβολής
της σύνταξης ορίζεται την πρώτη μέρα του επόμενου της
εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού, μήνα. Σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως
ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών σε δόσεις τις οποίες κατέβαλε
κανονικά, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του
εναπομείναντος ποσού. Να σημειωθεί ότι η εξόφληση του
χρέους θα γίνεται με παρακράτηση της οφειλής από τις
καταβαλλόμενες συντάξεις, σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Το
ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα είναι τα 50 ευρώ.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η εξόφληση του συγκεκριμένου
χρέους, πέραν του ορίου των 20.000 ευρώ για όλα τα Ταμεία
ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από τη
γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν τηρηθεί το συγκεκριμένο
χρονικό όριο, τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα
πραγματοποιείται από την πρώτη του επόμενου μήνα από
την εξόφλησή του. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν ο
υποψήφιος συνταξιούχος δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών
το υπερβάλλον ποσό, τότε η έναρξη καταβολής της
σύνταξης οριοθετείται την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα
από εκείνον που θα πραγματοποιηθεί η σχετική εξόφληση.
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Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί οφειλή σε ασφαλισμένο
που έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο
ασφαλισμένος υποχρεώνεται να καταβάλει μόνο το
υπερβάλλον ποσό για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και
όχι το σύνολο της οφειλής του. Αν όμως το αίτημα
συνταξιοδότησης απορριφθεί, επειδή ο οφειλέτηςυποψήφιος συνταξιούχους δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα το
υπερβάλλον ποσό, τότε θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου
αίτηση συνταξιοδότησης. Παράδειγμα: Έστω ότι
ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον
5/2020. Του κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβολή
ποσού 5.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής ύψους 25.000
ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον 12/2020, στην
οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται και
έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση. Υποβάλλει νέο αίτημα
τον 7/2021 και η οφειλή κατά την ημερομηνία αυτή
προσδιορίζεται σε 28.000 ευρώ. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί
έγγραφο οφειλής, με νέα δίμηνη προθεσμία για την
καταβολή μόνο του υπερβάλλοντος ποσού, δηλαδή των
8.000 ευρώ.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Τούτο απαιτεί προσεκτική μελέτη α)
όλων
των
επιστολών
που
στάλθηκαν για τη μεταβίβαση των
οφελών και την ανάθεση της
διαχείρισής τους β) κάθε σχετικό
έγγραφο που επιδόθηκε για τη
νομιμοποίηση
της
εταιρίας
διαχείρισης απαιτήσεων και του
ξένου fund και τέλος απαιτεί
ενδελεχή έρευνα στα δημόσια βιβλία
του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών.

Σ

Όπως σημειώνει ο δικηγόρος
Σωκράτης
Τσαχιρίδης
στο
huffingtonpost.gr με το ν. 4354/2015
και το ν. 3156/2003 δίνεται η
δυνατότητα στις τράπεζες να
μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις από
δάνεια και πιστώσεις σε ξένα funds,
τα οποία με τη σειρά τους αναθέτουν
τη διαχείριση των εν λόγω
απαιτήσεων σε Servicers. Οι
εταιρίες διαχείρισης έχουν την
εξουσία να επιδιώκουν δικαστικά
την είσπραξη των απαιτήσεων που
διαχειρίζονται για λογαριασμό των
ξένων funds. Mπορούν να εκδώσουν
διαταγές πληρωμής, να ξεκινήσουν
ή να συνεχίσουν διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης (επίδοση
επιταγής πληρωμή, αναγκαστική
κατάσχεση,
υλοποίηση
πλειστηριασμού) σε βάρος των
δανειοληπτών. Πλην όμως

Ο

ι δανειολήπτες
μπορούν να
επιδιώξουν
δικαστική προστασία
έναντι των ενεργειών
των ξένων funds
και των εταιριών
διαχείρισης
απαιτήσεων.

υγκεντρώνοντας
όλα τα στοιχεία
μπορεί να
διαπιστωθεί αν έγινε
με ορθό και νόμιμο
τρόπο η μεταβίβαση
των οφειλών στο ξένο
fund και η ανάθεση
της διαχείρισης στην
εταιρία διαχείρισης
απαιτήσεων.

Στην περίπτωση που υπάρχουν
πλημμέλειες
στη
σύμβαση
μεταβίβασης ή/και στη σύμβαση
διαχείρισης ο δανειολήπτης πρέπει
να προβάλλει μέσω του δικηγόρου
του τις εν λόγω πλημμέλειες
ενώπιον του Δικαστηρίου για να
πετύχει την προστασία του. Δείτε
ενδεικτικά: Την υπ’ αριθ. 1916/2018
απόφαση
του
Ειρηνοδικείου
Αθηνών με ενημερωτικό σημείωμα
Τσαχιρίδη με θέμα «Τιτλοποίηση
απαιτήσεων
(ν.
3156/2003):

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω
έλλειψης
ενεργητικής
νομιμοποίησης της αιτούσας κατά
την έκδοσή της»,ΝοΒ 2019. 57 επ.,
Την υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση του
Ειρηνοδικείου
Πολυγύρου
με
παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα
«Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
σε
δίκες
του
ν.
3869/2010»,ΕφΑΔΠολΔ 2020. 533 επ.
Την υπ’ αριθ. 1272/2019 απόφαση
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Αθηνών με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη
με θέμα «Η προβληματική της
αντιπροσώπευσης της Τράπεζας
από την Εταιρεία Διαχείρισης
απαιτήσεων του ν. 4354/2015 στις
δίκες επί των ανακοπών κατά
διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις,
που ανήκουν στην Τράπεζα»,ΝοΒ
2020. 1280 επ. Την υπ’ αριθ. 78/2020
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου
Πειραιά με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη
με θέμα «Προϋποθέσεις παραδεκτού
δικαστικής παράστασης εταιριών
διαχείρισης απαιτήσεων του ν.
4354/2015»,ΝοΒ 2020. 1649 επ.

Μπορεί
οι
δανειολήπτες
να
αισθάνονται δέος μπροστά στα
μεγάλα διεθνή funds και τις εταιρείες
διαχείρισης απαιτήσεων που έχουν
αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια
δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και
προγραμματίζουν
εκατοντάδες
χιλιάδες
πλειστηριασμούς
τα
επόμενα χρόνια, όμως δικηγόροι
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επισημαίνουν ότι

O

ι κυνηγοί των δανειοληπτών όχι
μόνο δεν είναι άτρωτοι ενώπιον
των δικαστηρίων, αλλά είναι
αρκετά συχνό το φαινόμενο να χάνουν
δικαστικές μάχες από δανειολήπτες
και να μπλοκάρονται πλειστηριασμοί.

Σύμφωνα με το sofokleousin.gr νομικοί που εξειδικεύονται
σε υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων τονίζουν ότι
αυξάνονται συνεχώς και θα αυξηθούν με ακόμη πιο
δυναμικό ρυθμό το 2022 οι περιπτώσεις όπου οι εταιρείες
διαχείρισης δανείων, ενεργώντας για λογαριασμό των
funds, κινούν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, με
κατασχέσεις ακινήτων και πλειστηριασμούς. Στόχος των
εταιρειών διαχείρισης είναι να επανέλθει ο ετήσιος αριθμός
των ολοκληρωμένων πλειστηριασμών στο επίπεδο των
40.000 - 50.000, όπου ανερχόταν πριν ξεσπάσει η μεγάλη
οικονομική κρίση το 2008 - 2009. Όμως, αποδεικνύεται από
την καθημερινή εμπειρία στις δικαστικές αίθουσες ότι

O

ι εταιρείες διαχείρισης
υποπίπτουν αρκετά συχνά σε
νομικά σφάλματα που δίνουν
«πάτημα» στους δανειολήπτες…..

εφόσον βέβαια κινηθούν κατάλληλα οι δικηγόροι τους, για
να μπλοκάρουν τις διαδικασίες κατάσχεσης και
πλειστηριασμού. Το φαινόμενο, σημειώνουν έμπειροι
δικηγόροι, δεν είναι νέο: πολύ συχνά και στο παρελθόν,
όταν κινούσαν τις διαδικασίες οι ίδιες οι τράπεζες, οι
δανειολήπτες κέρδιζαν στα δικαστήρια, στις περισσότερες
περιπτώσεις εξαιτίας τυπικών σφαλμάτων από τους
νομικούς των τραπεζών. Ορισμένα από τα λάθη που
αξιοποιούν οι δανειολήπτες αφορούν τη δήλωση
εσφαλμένου ποσού οφειλής που διεκδικείται εκ μέρους των
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εταιρειών διαχείρισης, αλλά και την αδυναμία τους να
αποδείξουν με κατάλληλα έγγραφα στο δικαστήριο ότι
έχουν τη λεγόμενη, στη νομική ορολογία, ενεργητική
νομιμοποίηση,
δηλαδή
ότι
νόμιμα
ενεργούν
εκπροσωπώντας τον κάτοχο του δανείου. Ειδικότερα, ένα
πρόβλημα που πιθανόν προκύπτει από την προσπάθεια
των εταιρειών διαχείρισης να περιορίσουν τα δικαστικά
έξοδα, έχοντας μπροστά τους μαζικές προσφυγές εναντίον
δανειοληπτών, σχετίζεται με τον περιορισμό των ποσών
που εμφανίζονται να διεκδικούν κατά το στάδιο της
κατάσχεσης. Αντί να εμφανίζουν το συνολικό ποσό της
απαίτησης που έχουν έναντι του δανειολήπτη, εμφανίζουν
στην αίτησή τους μικρότερο ποσό, ώστε να επιβαρύνονται
με μικρότερα έξοδα. Όμως, αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα
για το εκκαθαρισμένο της απαίτησης, που, εάν δεν είναι
ορθό, οδηγεί και σε ακύρωση της αίτησης κατάσχεσης.
Αυτό ακριβώς έκρινε, με απόφαση που δημοσιεύθηκε τον
Φεβρουάριο, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά,
ακυρώνοντας την αίτηση κατάσχεσης. Σε άλλες
περιπτώσεις
οι
εταιρείες
διαχείρισης
δηλώνουν
διεκδικήσεις ποσών, τα οποία είναι μεγαλύτερα από αυτά
που εμφανίζονταν στο δανειακό λογαριασμό κατά τον
χρόνο τιτλοποίησης του δανείου. Δεύτερο σοβαρό
πρόβλημα για τις εταιρείες διαχείρισης, έχει αποδειχθεί ότι
αποτελεί η κατάθεση στο δικαστήριο των κατάλληλων
εγγράφων, που να αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες νόμιμα
ενεργούν ως εκπρόσωποι των funds που έχουν αγοράσει
τα δάνεια. Με απλά λόγια, εταιρείες διαχείρισης
εμφανίζονται ενώπιον δικαστηρίων να κινούν διαδικασίες
κατάσχεσης και πλειστηριασμού, δηλώνοντας ότι
εκπροσωπούν τον κάτοχο ενός τιτλοποιημένου δανείου, το
οποίο περιλαμβάνεται σε κάποια τιτλοποίηση της οποίας
έχουν αναλάβει τη διαχείριση. Δεν προσκομίζουν, όμως,
έγγραφο που να πιστοποιεί ότι νόμιμα κινούν διαδικασίες
για το συγκεκριμένο δάνειο. Πρόσφατη απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανέστειλε προσωρινά
την εκτέλεση διαταγής πληρωμής, επειδή πιθανολόγησε ο
δικαστής ότι αυτό το νομικό επιχείρημα του δανειολήπτη
θα γίνει τελικά δεκτό. Όπως αναφέρει ο δικαστής στην
απόφασή του, «ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι είναι
νομικά βάσιμος», καθώς «δεν προκύπτει ότι η απαίτηση
είναι πράγματι μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων η καθ'
ης ανέλαβε τη διαχείριση. Ενώ αποδεικνύεται από τα
προσκομισθέντα έγγραφα ότι η επίδικη απαίτηση
πράγματι μεταβιβάστηκε στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρία,
δεν συμβαίνει το ίδιο για το ότι η καθ' ης ανέλαβε τη
διαχείριση αυτής και συνεπώς ελλείπει η απαιτούμενη για
την
έκδοση
διαταγής
πληρωμής
διαδικαστική
προϋπόθεση».
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εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως προβλέπει ο
νόμος κι όπως συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
δεν είδε καμία νόθευση του ανταγωνισμού ούτε καμία
κρατική ενίσχυση, που ως γνωστό διώκει απηνώς…

Β

άσει του σχεδίου «Ηρακλής» η
τράπεζα Eurobank, όπως και
όλες οι συστημικές τράπεζες,
προέβη σε διαδοχικές τιτλοποιήσεις
«κόκκινων» και «πράσινων» δανείων.

Οικονομικό σκάνδαλο μεγατόνων σχεδιάζει η τράπεζα
Eurobank, μέσω διαρροών στον Τύπο και της κατασκευής
μιας εντελώς αναντίστοιχης με την πραγματικότητα
εικόνας επιτυχίας για τα οικονομικά της, που υποτίθεται
σηματοδοτούν την έξοδό της από το τούνελ στο οποίο
εισήλθαν όλες οι τράπεζες πριν 14 χρόνια με τη χρεοκοπία
της Ελλάδας. Όπως γράφει ο Λεωνίδας Βατικιώτης στο
common.gr: «η είδηση είναι ότι

Τ

ο 2022 η Eurobank θα διανείμει
μέρισμα στους μετόχους της,
για πρώτη φορά από το 2008.

Η προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης που, βάσει
των σχεδίων της διοίκησης, δικαιολογεί την γενναιοδωρία
προς τους μετόχους υποστηρίζεται: Πρώτο, από τα
σημαντικά κέρδη που κατέγραψε το εννιάμηνο του
τρέχοντος έτους, ύψους 298 εκατ. ευρώ. Δεύτερο, από τη
δέσμευση της διοίκησης ότι το επόμενο έτος θα
εξασφαλίσει
διψήφιο
ποσοστό
απόδοσης
ιδίων
κεφαλαίων, δηλαδή άνω του 10%. Τρίτο, από τον άθλο
όπως περιγράφεται της μείωσης των κόκκινων δανείων σε
ποσοστό κάτω του 10%. Και τέταρτο, από την μείωση του
ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας στο μετοχικό της κεφάλαιο μόλις στο 1,4%!
Τέλος τα βάσανα λοιπόν για την Eurobank με την η επιτυχία
της να «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής στην
οικονομική κανονικότητα», όπως δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Φωκίων Καραβίας: Τα «Eurobank
statistics» ανθίζουν σε βάρος της ελληνικής οικονομίας. Η
αύξηση των εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και
προμήθειες (από 413 εκατ. το 2019 σε 426 εκατ. ευρώ το
2020, βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
του 2020) δεν είναι ο μοναδικός μάρτυρας της καθαρά
παρασιτικής δράσης της τράπεζας που ίδρυσε ο Λάτσης.
Κυρίως είναι το σχέδιο «Ηρακλής» (1 και 2) που επέτρεψε
στην τράπεζα να ξεφορτωθεί μη εξυπηρετούμενα αλλά και
εξυπηρετούμενα δάνεια, «καθαρίζοντας» τον ισολογισμό
της, με την εγγραφή των απαραίτητων επιβαρυντικών
προβλέψεων. Το μεγάλο ξεφόρτωμα όμως έγινε χάρη στην

Με την τελευταία τιτλοποίηση, ονόματι Mexico αξίας 3,2
δισ. ευρώ, ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ) υποχώρησε στο 7,3%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,7% και ο δείκτης CET1
(Common Equity Tier 1) στο 13,3%. Το σύνολο δε των ΜΕΔ
μειώθηκε σε μόλις 2,9 δισ. ευρώ, όταν το 2016 ανέρχονταν
σε 23 δισ. ευρώ. Ξέρουμε ωστόσο ότι η άλλη όψη του
ξεφορτώματος των ΜΕΔ στους λεγόμενους εξυπηρετητές
είναι η επιτάχυνση των πλειστηριασμών και το ξεσπίτωμα
(με τη βοήθεια και του νέου πτωχευτικού νόμου) χιλιάδων
οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνεια τους.
Επομένως, η άλλη όψη της εξυγίανσης του ισολογισμού
της Eurobank είναι η φτωχοποίηση οικογενειών και
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ότι η Eurobank δεν είναι η μοναδική τράπεζα που βάσει
νόμου έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση πληρωμής
φόρων.

Τ

μικρομεσαίων. Το κοινωνικό έγκλημα της Eurobank είναι
ακόμη μεγαλύτερο αν λάβουμε υπ’ όψη μας, ότι κατ’
εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου, τιτλοποιούνται και
ξεπουλιούνται όχι μόνο «κόκκινα» αλλά και «πράσινα»
δάνεια. Στο χαρτοφυλάκιο Mexico για παράδειγμα, το 10%
των δανείων ήταν εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία
προστέθηκαν έτσι ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η
τιμή του χαρτοφυλακίου στην δευτερογενή αγορά. Όσο για
τους δανειολήπτες, που ενώ πλήρωναν έγκαιρα και στο
ακέραιο τις δόσεις για το δάνειο που έλαβαν από την
Eurobank, θα μάθουν ξαφνικά ότι χρωστούν στην ιταλική
DoValue, …ποιος τους υπολογίζει! Μέγας χρηματοδότης
του Eurobank είναι επίσης και για πολλοστή φορά το
ελληνικό δημόσιο και οι φορολογούμενοι που
χρηματοδότησαν μέσω του προγράμματος Γέφυρα (1 και 2)
τις εμπορικές τράπεζες ως στήριξη στους δανειολήπτες
που βρέθηκαν σε δεινή θέση εν μέσω της πανδημίας.

Ό

λες οι τράπεζες έλαβαν συνολικά
2,5 δισ. ευρώ κι έτσι μπορούν
σήμερα να εμφανίζουν κέρδη!

Ευχαριστίες επίσης για την κερδοφορία τους τόσο η
Eurobank όσο και όλες οι συστημικές τράπεζες οφείλουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και οι χρηματοδοτήσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα γίνουν μέσω
των τραπεζών, όπως έγινε και με τις επιδοτήσεις στη
διάρκεια της πανδημίας. Μέρος των δανείων του Ταμείου
Ανάκαμψης συνολικού ύψους 12,7 δισ. ευρώ θα δοθούν με
την μεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, με τον
καθένα και την καθεμία να υποθέτει με ασφάλεια ότι οι
τράπεζες πριν από οποιοδήποτε άλλο πρότζεκτ θα
χρηματοδοτήσουν την δική τους επιβίωση… Υπάρχει
ωστόσο κάτι πολύ σημαντικότερο από όλα τα παραπάνω
που αποτελούν καθημερινότητα για τον καπιταλισμό σε
Ανατολή και Δύση και το οποίο μετατρέπει σε σκάνδαλο τα
σχέδια διανομής μερίσματος της διοίκησης της Eurobank:
Είναι τα λεφτά που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο η
τράπεζα του ομίλου Λάτση από την λεγόμενη
αναβαλλόμενη φορολογία και τα οποία ανέρχονται σε 3,7
δισ. ευρώ. Για τους λάτρεις των αριθμών και της
στατιστικής 1: Το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας της
Eurobank (3,7 δισ. ευρώ) είναι 12,4 φορές μεγαλύτερο από
τα κέρδη του εννιάμηνου του τρέχοντος έτους (298 εκ.
ευρώ)! Για του λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής 2:
Το ύψος των αναβαλλόμενων φόρων της Eurobank είναι
6,6 φορές μεγαλύτερο των κονδυλίων που κόπηκαν από το
υπουργείο Υγείας στον κρατικό προϋπολογισμό (4,66 δισ.
το 2022 από 5,22 δισ. ευρώ το 2021). Αναγκαίο να ειπωθεί

ο ίδιο έχει συμβεί με όλες τις
συστημικές τράπεζες που από
κοινού οφείλουν στο ελληνικό
δημόσιο 14,73 δισ. ευρώ. Το ύψος
αυτών των χρημάτων καθιστά
εντελώς εικονική την χρηματοοικονομική υγεία που εμφανίζουν…..

επιδεικνύοντας
διάφορους
λόγους
κεφαλαιακής
επάρκειας, γιατί η κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα θα
μπορούσε να πράξει το ίδιο, αν εξαφάνιζε από τους
ισολογισμούς της τις φορολογικές της υποχρεώσεις όπως
χωρίς καμία αιδώ πράττουν οι τράπεζες. Καταλαβαίνουμε
επομένως ότι η ποιότητα των εποπτικών τους κεφαλαίων
είναι αξιοθρήνητη! Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζονται σε
πήλινα πόδια γι’ αυτό και η κεντρική Τράπεζα, που
αποδεδειγμένα λειτουργεί ως θεματοφύλακας της
ασυδοσίας των τραπεζών, διαρκώς επισημαίνει τους
κινδύνους από τη διάβρωση των εποπτικών κεφαλαίων
τους. Σε τέτοιο βαθμό ώστε στην τελευταία της έκθεση (σελ.
26) να κάνει λόγο για «δίδυμα προβλήματα» των ΜΕΔ και
της αναβαλλόμενης φορολογίας. Αυτό ωστόσο αφορά τους
εποπτικούς μηχανισμούς. Οι τραπεζίτες από την άλλη δεν
αναφέρονται ποτέ στα λεφτά που χρωστούν στο ελληνικό
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δημόσιο, προετοιμάζοντας αργά ή γρήγορα την
παραγραφή
τους…
Εμάς,
εργαζόμενους
και
φορολογούμενους άμεσα μας αφορά η ματαίωση των
σχεδίων διανομής μερίσματος και η άμεση αποπληρωμή
των αναβαλλόμενων φόρων, μιας και τώρα δεν συντρέχει
κανένας λόγος για την μετάθεση των πληρωμών στο
απώτερο μέλλον. Αν από το 2013 που ψηφίστηκε ο
περίφημος νόμος Χαρδούβελη (υπουργός της κυβέρνησης
Παπαδήμου και στέλεχος της Eurobank) τα σαπρόφυτα
των συστημικών τραπεζών μπορούσαν να επικαλεστούν
ότι η πληρωμή φόρων θα ισοδυναμούσε με την χρεοκοπία
τους (κάτι που ισχύει για όλη την κοινωνία αλλά αφήνει
παγερά αδιάφορες τις κυβερνήσεις), τώρα που τα κέρδη
αυξάνονται, τι μπορούν να επικαλεστούν για να μην
πληρώνουν τους φόρους;».
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διάρκεια του τρίτου τριμήνου της φετινής χρονιάς. Η
Eurobank ως επισπεύδουσα έβγαλε στις 31 Ιουλίου σε
πλειστηριασμό τις μετοχές της Village, χωρίς να δεχθεί
προσφορά από τρίτο. Έτσι, τις απέκτησε η ίδια στην τιμή
πρώτης προσφοράς (σχεδόν 1 εκατ. ευρώ). Ταξινόμησε,
δε, το 100% της Village στα κατεχόμενα προς πώληση
περιουσιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα, απέκτησε το 29,48%
των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ έναντι
τιμήματος 1,9 εκατ. ευρώ, λόγω ενεργοποίησης ενεχύρων.

Στη Eurobank πέρασε το 100% των μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου της Village Roadshow Operations
Ελλάς Α.Ε, συμφερόντων Δημήτρη Κοντομηνά, κατά τη

στους τραπεζοϋπαλλήλους, αλλά
ενισχύει και τις βίαιες συμπεριφορές
εναντίον τους από πελάτες
που παρεκτρέπονται
και αδυνατούν να καταλάβουν τις αιτίες της ταλαιπωρίας
που υφίστανται. Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο

Νέα απαράδεκτη συμπεριφορά σε υπάλληλο της Τράπεζας
Πειραιώς από πελάτη, ο οποίος έφτυσε στο πρόσωπο
εργαζόμενο. Όπως σημειώνει η efsyn.gr το περιστατικό,
τρίτο κατά σειρά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
καταδεικνύει ότι

Η

συρρίκνωση του τραπεζικού
δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς
δεν προκαλεί μόνο ανασφάλεια
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πελατειακό μας κοινό ότι: Οι συνάδελφοι μας δε
σταμάτησαν ούτε μια μέρα να παρέχουν υπηρεσίες στους
συναλλασσόμενους, παρότι οι εργαζόμενοι της πρώτης
γραμμής αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από
τον covid-19.

Η

Σύλλογος των εργαζομένων (ΣΕΥΤΠΕ) απευθύνει έκκληση
προς τους πελάτες, την οποία θα διανέμουν έξω από τα
καταστήματα. Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της
έκκλησης την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γ.γ. του
συλλόγου: «Μην πυροβολείτε τους τραπεζοϋπαλλήλους!
Σήμερα έφτυσαν συνάδελφό μας, χθες έβγαλαν μαχαίρι και
πριν λίγο καιρό προπηλάκισαν συνάδελφο μέσα σε
κατάστημα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν
μεμονωμένα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας σε
βάρος υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς. Σήμερα
έφτυσαν συνάδελφο, χθες έβγαλαν μαχαίρι και πριν λίγο
καιρό προπηλάκισαν συνάδελφο μέσα σε κατάστημα. Σε
καμία περίπτωση οι πελάτες δεν πρέπει να θεωρούν ότι οι
εργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δυσχεραίνουν την
πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται
από το δίκτυο των καταστημάτων. Ως Σύλλογος
εργαζόμενων στην Τράπεζα, καταδικάζουμε κάθε
απόπειρα βίαιων συμπεριφορών που στοχεύουν
συναδέλφους μας και επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε στο

βίαιη συρρίκνωση του δικτύου
καταστημάτων από τις Διοικήσεις
των τραπεζών και η αντίστοιχη
μείωση του προσωπικού, πάρα τις
σφοδρές αντιδράσεις μας, επιβάρυνε
τόσο το πελατειακό κοινό όσο και
τους εναπομείναντες συναδέλφους
μας που έχουν φτάσει στα όρια
της εξάντλησης.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν
όλους τους πελάτες της Τράπεζας μέσω ραντεβού
σύμφωνα με την τήρηση των απαραίτητων περιορισμών
που έθεσε η πολιτεία. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι
επιδεικνύουν καθημερινά τον ίδιο επαγγελματισμό και ζήλο
βάσει του οποίου σφυρηλατήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, οι
σχέσεις εμπιστοσύνης στο πλαίσιο του πελατοκεντρικού
συστήματος εξυπηρέτησης. Για το λόγο αυτό δεν είναι ούτε
δίκαιο ούτε ηθικό ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων να
αποτελεί εξιλαστήριο θύμα για τυχόν προβλήματα που
δημιουργούνται από επιλογές τρίτων, τη στιγμή που
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βίαιης συρρίκνωσης και
αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών από τραπεζίτες για να
τους οδηγήσουν εκτός εργασίας. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος
Μπεμπένης Εμμανουήλ».

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Eξωδικαστικού
Mηχανισμού στις αρχές Ιουνίου σήμανε ταυτόχρονα την
έναρξη ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων, μέσω πολυάριθμων δόσεων που φτάνουν
ως και τις 420 ανά περίπτωση! Πώς όμως ακριβώς γίνεται
αυτό και ποιοι μπορούν να αιτηθούν την ένταξη τους στο
μηχανισμό και συνεπώς στις δόσεις; Ο Δημήτρης
Δημητρίου σημειώνει στο cpaauditors.gr: Προκειμένου
λοιπόν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν
οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες, λειτουργεί η ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού: μια
πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο αιτών ρυθμίζει τα χρέη του
σε δόσεις που θα κρίνει ειδικός αλγόριθμος, αφού
προηγουμένως υπολογίσει όλα τα δεδομένα της
οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη. Παράλληλα και
αξίζει να τονιστεί, μπορεί να προκύψει και κούρεμα του
χρέους του οφειλετών, πάντα βέβαια υπό προϋποθέσεις.
Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό λοιπόν: 1. Τα χρέη στο
σύνολό τους, προς όλους δηλαδή τους πιστωτές, πρέπει
να είναι το λιγότερο 10.000 ευρώ. 2. Η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας
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συνεχόμενους μήνες, τότε η ρύθμιση χάνεται και δεν ισχύει
πλέον. 12. Μην μπερδέψετε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
ο οποίος οδηγεί στη ρύθμιση δόσεων, με την Εξυγίανση και
Αναδιάρθρωση της επιχείρησης σας, είναι 2 διαφορετικά
εργαλεία
ρύθμισης
οφειλών.
Η
Εξυγίανση
και
Αναδιάρθρωση, αφορά σε κατάρτιση έκθεσης για την
κατάσταση της επιχείρησής σας από Εμπειρογνώμονα και
περιλαμβάνει οπωσδήποτε κατάθεση σχεδίου συμφωνίας
αναδιάρθρωσης οφειλών, το οποίο στη συνέχεια, πρέπει
μάλιστα να επικυρωθεί στο δικαστήριο. 13. Συνεπώς,

Α

ν έχετε μεγάλη επιχείρηση και
μεγάλη οφειλή, καλύτερα θα ήταν
να ενταχθείτε στην Εξυγίανση και
Αναδιάρθρωση και να προετοιμάσετε
μια σωστή μελέτη βιωσιμότητας.

14. Οι αιτούντες, μπορούν να εντάξουν σε ρύθμιση όλες τις
οφειλές που έχουν μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του
σχετικού αιτήματος. 15. Καθώς αναστέλλονται με την
αίτηση οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και η
διενέργεια πλειστηριασμών, είναι σημαντικό οι οφειλέτες
να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και διεκπεραιώνεται μέσα σε
περίπου δύο μήνες. 3. Το αποτέλεσμα μιας αίτησης, μπορεί
να βγάλει ρύθμιση χρέους σε 240, ακόμα και 420 δόσεις. 4.

Τ

ο minimum ποσό μηνιαίας δόσης
είναι 50 ευρώ, ενώ η κάθε δόση,
επιβαρύνεται με επιτόκιο που
κυμαίνεται στο 5% για το δημόσιο
και το 3,75% για τις τράπεζες.

5. Αν ο οφειλέτης, ύστερα από την ηλεκτρονική εξέταση και
διασταύρωση όλων των οικονομικών του στοιχείων, βρεθεί
ότι ίσα που εξασφαλίζει τις λεγόμενες δαπάνες διαβίωσης,
δικαιούται μερική διαγραφή του χρέους του και κυρίως, αν
η αξία της περιουσίας του είναι μικρότερη από το συνολικό
ύψος των οφειλών του. 6. Το εν λόγω κούρεμα, φτάνει ως
το 95% για πρόστιμα του δημοσίου, 85% για προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το καθαυτό
κεφάλαιο. Να τονιστεί εδώ, ότι δεν προβλέπεται κούρεμα
για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και Φόρο Μισθωτών
Υπηρεσιών. Επίσης, το κούρεμα οφειλής προς τράπεζες,
φτάνει ως το 80% του κεφαλαίου, ενώ οι τραπεζικοί τόκοι
μπορούν να κουρευτούν άνευ ορίου. 7. Δεν μπορείτε να
αιτηθείτε, αν το 90% του συνολικού σας χρέους αφορά
οφειλή σε μία και μόνο τράπεζα. 8. Αντίθετα, μπορείτε να
αιτηθείτε αν έχετε οφειλές μόνο προς το δημόσιο, όπως πχ
εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. 9. Υπάρχει ηλικιακό όριο
ρύθμισης οφειλών απέναντι σε τράπεζες για τα φυσικά
πρόσωπα και είναι τα 85 έτη, εκτός και εμφανιστεί ως
εγγυητής κάποιος νεότερος ηλικιακά. 10. Είναι σημαντικό
να γνωρίζετε, ότι οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να
δεχθούν την ρύθμιση που θα βγάλει ο εξωδικαστικός
μηχανισμός. 11. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο οφειλέτης δε
μπορέσει να είναι συνεπής στη δόση του για 2

Ένα νέο εργαλείο που θα δείχνει πόσο «βαρύ» είναι το
χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων πρόκειται να τεθεί
σύντομα σε λειτουργία. Είναι η πλατφόρμα έγκαιρης
προειδοποίησης οφειλετών και διαχείρισης χρέους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mononews.gr πρόκειται για
μία νέα πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους που θα «μετράει» και θα βγάζει διάγνωση
για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων και θα
προτείνει λύσεις για την διαχείριση τους. Κάτι σαν τσεκ απ
δηλαδή, που θα βρίσκει αν ο οφειλέτης είναι πράσινος,
πορτοκαλί ή κόκκινος. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διάγνωση
της κατάστασης τους θα αναρτούν στην πλατφόρμα τις
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καθώς και το εισόδημα τους και τις τρέχουσες δαπάνες
διαβίωσης. Και θα κατευθύνονται ανάλογα για το πώς θα
πρέπει να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα
στην 12η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –που δόθηκε
στην δημοσιότητα πριν από τρεις μέρες-, αναφέρεται πως
η πλατφόρμα θα ξεκινήσει την πιλοτική λειτουργία της την
1η
Δεκεμβρίου.
Αυτός
ο
μηχανισμός έγκαιρης
προειδοποίησης
οφειλετών
τριών
επιπέδων
αφερεγγυότητας, χαμηλού – μέτριου – υψηλού, που
απευθύνεται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα
προβλέπεται από τον πτωχευτικό νόμο και υλοποιείται
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετά από σχετική αίτηση
του ενδιαφερόμενου. Και εποπτεύεται από την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Συγκεκριμένα

Ο

ενδιαφερόμενος με την κατάθεση
του αιτήματος δίνει την άδεια στην
την εποπτεύουσα αρχή για την
αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή,
την επεξεργασία και τη διασταύρωση
δεδομένων που τον αφορούν…..
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σταδιακά 10.000 οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες,
εφόσον δεν κάνουν χρήση της διπλής προστασίας που
παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο της «Δεύτερης Ευκαιρίας».
Όπως μεταδίδει το enikos.gr μολονότι η ηλεκτρονική
πλατφόρμα είτε για ρύθμιση είτε για πτώχευση είναι
ανοιχτή από την 1η Ιουνίου, τα αποτελέσματα όμως είναι
πενιχρά, καθώς οι ευάλωτοι δανειολήπτες (με βάση τα
στοιχεία που δηλώνουν στην εφορία και στις τράπεζες)
δείχνουν απροθυμία ένταξης. Τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν στείλει
τους τελευταίους μήνες ειδοποιητήρια -ακόμη και εξώδικαστους εν λόγω δανειολήπτες, καλώντας τους να ενταχθούν
στο νέο προστατευτικό πλαίσιο, ωστόσο, σύμφωνα με
τραπεζικές πηγές, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Το ζήτημα,
δεδομένου ότι οι πλειστηριασμοί -παρά την πολύμηνη
αποχή των δικηγόρων- θα αρχίζουν να διεξάγονται
κανονικά με την αυγή του 2022, έχει σημάνει συναγερμό, με
την κυβέρνηση και τις εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων»
δανείων να καλούν τους δανειολήπτες να προστατεύσουν
την πρώτη κατοικία κάνοντας χρήση των προστατευτικών
διατάξεων του νομικού πλαισίου. Από την πλευρά της
πολιτείας έχουν δοθεί, στο πλαίσιο της «Δεύτερης
Ευκαιρίας», δύο… όπλα στους ευάλωτους οικονομικά
δανειολήπτες, τα οποία υποστηρίζονται έτι περαιτέρω
εφόσον αξιοποιηθούν είτε με επιδότηση της μηνιαίας
δόσης είτε με το επίδομα στέγασης.

προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου
αφερεγγυότητας, να τον κατατάξει –πράσινο, πορτοκαλί,
κόκκινος-, αλλά και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις
για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Σκοπός της
διαδικασίας είναι ο οφειλέτης να μπορεί έγκαιρα να
κατανοήσει τα οικονομικά του δεδομένα και εφόσον
συντρέχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν
αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις και να
επισημανθούν ώστε να προληφθούν δυσμενείς συνέπειες.

Αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας
τους αναμένεται να βρεθούν από τις αρχές του 2022 και

«Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Happy Retirement» του
Ελληνογερμανικού
Βιομηχανικού
και
Εμπορικού
Επιμελητηρίου,

Η

Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον
μεταξύ των δέκα κορυφαίων
προτιμήσεων των Γερμανών
συνταξιούχων με μεγάλη οικονομική

επιφάνεια για εγκατάστασή
τους στην Ελλάδα και την
αγορά δεύτερης κατοικίας».
Όπως ενημερώνει το protothema.gr αυτό σημειώνεται σε
ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας της Ελλάδας στο
Βερολίνο, ενώ προστίθεται πως «μπορεί να αποδειχθούν
ως «φλέβα χρυσού» για την ελληνική οικονομία -και όχι
μόνο- οι πλούσιοι Γερμανοί συνταξιούχοι, οι οποίοι
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απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών μπορεί να
λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο μοντέλο στήριξης της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Βασικές προϋποθέσεις
είναι η εφαρμογή ενός επιτελικού σχεδιασμού και η άσκηση
συνδυασμένων πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως του
περιβάλλοντος, του τουρισμού, της τεχνολογίας, των
επενδύσεων, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλισης
και άλλους. Μόνο στο πεδίο των κατασκευών και,
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Ελληνογερμανικό
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, προβλέπεται ότι

Μ

έσα από έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό θα μπορούσαν
να πωληθούν στη χώρα
περί τις 200.000 νέες κατοικίες
σε αλλοδαπούς αγοραστές……

θεωρούνται οι καλύτεροι πελάτες για αγορά δεύτερης
εξοχικής κατοικίας στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου».
Στο σχετικό έγγραφο σημειώνονται ακόμη τα εξής: «Η
Ελλάδα εκτιμάται, από παράγοντες της κτηματαγοράς ότι
μπορεί μετά το τέλος της κρίσης της πανδημίας να εξελιχθεί
σε "πόλο έλξης" όσων πλησιάζουν στο τέλος του
εργασιακού τους βίου και αναζητούν κατοικίες στον
Ευρωπαϊκό Νότο, χάρις στα πλεονεκτήματα που
συγκεντρώνει, όπως όμορφο φυσικό περιβάλλον,
πολύμηνη ηλιοφάνεια με ήπιο κλίμα, παραθαλάσσια μέρη,
ομαλότητα και φιλόξενες κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι μέσα
στην επόμενη πενταετία

Η

ζήτηση για αγορά ακινήτων
στην Ελλάδα από Γερμανούς
θα αυξηθεί σημαντικά
υπερβαίνοντας σε αξία τα 5 δισ. ευρώ.

Την τάση αυτή επιχειρεί να ενισχύσει το Ελληνογερμανικό
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο με το πρόγραμμα
Happy Retirement. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί
να βοηθήσει τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις να
προβληθούν σε ένα ευρύ κοινό στη Γερμανία των 4,5
εκατομμυρίων συνταξιούχων που παραδοσιακά έχουν
θετική εικόνα και προτίμηση για την Ελλάδα. Κύριος
στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η
τοποθέτηση της Ελλάδος στο χάρτη των χωρών για
ανθρώπους που έχουν φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης,
όπως και να παρουσιασθεί η Ελλάδα ως ένας καλός,
εναλλακτικός προορισμός, απέναντι σε χώρες όπως η
Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία που σήμερα
καρπώνονται τη μερίδα του λέοντος και αποκομίζουν
σημαντικά οικονομικά οφέλη. Απαραίτητη προϋπόθεση για
να εκμεταλλευθεί η Ελλάδα το θετικό κλίμα που
διαμορφώνεται είναι η δημιουργία των κατάλληλων
υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες θα την καταστήσουν
ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς. Το
πρόγραμμα προσέλκυσης Γερμανών συνταξιούχων στην
Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω
ανάπτυξη της οικονομίας και να λειτουργήσει ως ένα
σύγχρονο μοντέλο στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας μας. Η λεγόμενη "Ασημένια Οικονομία - Silver
Economy", οι οικονομικές δηλαδή δραστηριότητες που

είτε ως μεμονωμένα ακίνητα είτε ως ιδιοκτησίες ενταγμένες
σε συγκροτήματα κατοικιών, προσαρμοσμένες στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του κοινού της τρίτης ηλικίας.
Υπολογίζεται ότι η "Ασημένια Οικονομία" μέχρι το 2025 θα
φθάσει να συμβάλλει με 6,4 τρισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ
και θα οδηγήσει στη δημιουργία 88 εκατομμυρίων θέσεων
εργασίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό ισοδυναμεί με το
32% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 38% της απασχόλησης.
Επιπλέον, μέχρι το 2030, η συνολική ετήσια κατανάλωση
από άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών στην Ευρώπη
αναμένεται να αυξηθεί κατά 39%, υπερβαίνοντας τα 5 τρισ.
ευρώ, ενώ πληθυσμιακά θα αυξηθούν κατά 18% φθάνοντας
στα 221 εκατομμύρια».
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Δημοσίου, τα οποία έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και
υπολογίζονται περίπου στα 3,5 δισ. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του newmoney.gr ο λόγος γίνεται για δάνεια τα
οποία δόθηκαν σε διάφορες περιστάσεις (σεισμοί,
πυρόπληκτοι κ.λπ.) χωρίς εγγυήσεις, καθώς έφεραν την
εγγύηση του Δημοσίου, η οποία όμως στη συνέχεια
κατέπεσε.

Τ
Γραμμή διαπραγματεύσεων έχει ανοίξει μεταξύ υπουργείου
Οικονομικών και Τραπεζών προκειμένου να δοθεί λύση
στο σοβαρό πρόβλημα των δανείων με εγγύηση του

ο θέμα συζητείται τα τελευταία
χρόνια χωρίς αποτέλεσμα,
ενεπλάκησαν και οι θεσμοί
αλλά τώρα φαίνεται ότι
δρομολογείται λύση ώστε
να πληρώσει το Δημόσιο τις
εγγυήσεις για περίπου 1 δισ. από αυτά.

βάση για τους υπολογισμούς όλων των δανείων, μεταξύ
άλλων και αυτών που έχουν χορηγηθεί σε δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες για την απόκτηση κατοικιών ιδιαίτερα στο
δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας του 2000, όταν τα
ελβετικά επιτόκια ήταν πολύ χαμηλότερα από τα
αντίστοιχα του ευρώ και

Τ

α δάνεια ελβετικού φράγκου
εμφανίζονταν ως ένα εξαιρετικά
ελκυστικό προϊόν, πριν ξεσπάσει
η μεγάλη οικονομική κρίση, που
οδήγησε στη θεαματική ανατίμηση του
φράγκου και προκάλεσε τεράστιες
απώλειες στους Δανειολήπτες.
Μετά τις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί οι
δανειολήπτες από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου
εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, έρχεται μία ακόμη
αλλαγή από την αρχή του επόμενου έτους, που θα
προκαλέσει νέες επιβαρύνσεις, μικρές αλλά όχι αμελητέες,
καθώς καταργείται το διατραπεζικό επιτόκιο Libor ως βάση
υπολογισμού των τόκων και καθιερώνεται το ελβετικό
διατραπεζικό επιτόκιο SARON. Όπως καταγράφει το
sofokleousin.gr το διατραπεζικό επιτόκιο της αγοράς του
Λονδίνου (London Inter Βank Offered Rate) που,
παρεμπιπτόντως, αναγνωρίζεται ως μια επινόηση του
κορυφαίου Έλληνα τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη,
βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, μετά το ξέσπασμα
σκανδάλων χειραγώγησής του από μεγάλες τράπεζες. Το
LIBOR για το ελβετικό φράγκο αποτελούσε ως τώρα τη

Βάσει διεθνών συμφωνιών, το LIBOR εγκαταλείπεται ως
βάση υπολογισμού των επιτοκίων στα δάνεια ελβετικού
φράγκου από την 1η Ιανουαρίου 2022 και, στη θέση του,
υιοθετείται ως νέο σημείο αναφοράς το ελβετικό
διατραπεζικό επιτόκιο ημέρας, το SARON (Swiss Average
Rate Overnight). Αυτή η αλλαγή φέρνει επιβαρύνσεις για
τους δανειολήπτες, δεδομένου ότι το SARON είναι
ελαφρώς υψηλότερο από το LIBOR. Ειδικότερα, το SARON
διαμορφώνεται σήμερα στο -0,7083 σε μηνιαία βάση, ενώ
αντίστοιχα το LIBOR ενός μήνα διαμορφώνεται στο -0,8048.
Στο SARON προστίθεται μια σταθερή προσαρμογή που
ανέρχεται σε -0,0571% για την εξομάλυνση της διαφοράς με
το LIBOR. Έτσι το νέο επιτόκιο με βάση το SARON
διαμορφώνεται σε -0,7654%, δηλαδή είναι ελαφρώς
υψηλότερο, περίπου κατά 5%, από το Libor. Αυτή η
διαφορά θα προκαλέσει από το 2022 επιβάρυνση της
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μηνιαίας δόσης για τους Έλληνες δανειολήπτες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή των δανειακών
συμβάσεων θα γίνει αυτόματα, χωρίς δυνατότητα των
δανειοληπτών να την προσβάλουν στα δικαστήρια. Όπως
ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η μετάβαση
στο νέο καθεστώς των επιτοκίων στα δάνεια ελβετικού
φράγκου γίνεται με βάση σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό
που δημοσίευσε στις 22 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή

Δ

ιατραπεζικές συναλλαγές άνω
των 320 δισ. ευρώ, δηλαδή
δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας,
υπολογίζεται ότι θα περάσουν το
2021 από τα συστήματα της ΔΙΑΣ.

Σελίδα 51

Επιτροπή. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ίδια
ανακοίνωση, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1847
αναφέρεται στον καθορισμό καταστατικού υποκατάστατου
για ορισμένες εκδόσεις του CHF LIBOR: Ο εν λόγω
Εκτελεστικός
Κανονισμός
ορίζει
ως
επιτόκιο
αντικατάστασης του CHF LIBOR το ανατοκιζόμενο επιτόκιο
SARON πλέον ενός σταθερού περιθωρίου προσαρμογής,
όπως αυτό δημοσιεύεται για καθεμία από τις σχετικές
διάρκειες του ανατοκιζόμενου SARON (ενός, τριών, έξι και
12 μηνών). Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23β
του Benchmarks Regulation, το επιτόκιο αντικατάστασης
του CHF LIBOR αντικαθιστά, αυτόματα εκ του νόμου, όλες
τις αναφορές στον εν λόγω δείκτη σε κάθε σύμβαση και σε
κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, που δεν περιέχουν
εφεδρικές (εναλλακτικές) διατάξεις. Δεδομένου ότι το
LIBOR θα παύσει να δημοσιεύεται την 1η Ιανουάριου 2022,
τα καθορισμένα επιτόκια θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις
αναφορές στο CHF LIBOR από την ημερομηνία αυτή και
μετά. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2022. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι τιμές του 1month SARON Compound Rate δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ελβετικού χρηματιστηρίου (Swiss Stock
Exchange - SIX).

συνέδριο «CEO Initiative», για να προσθέσει: «Στην
Ελλάδα, παρότι το 2020 η μεταβολή των ηλεκτρονικών
πληρωμών ήταν οριακή σε σχέση με το 2019, εφέτος
παρατηρούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1ο δεκάμηνο του
2021 είδαμε στη ΔΙΑΣ αύξηση των συναλλαγών κατά
περίπου 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
πέρυσι, με τους κλάδους των στοιχηματικών, εταιρειών
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών να ξεχωρίζουν».

Όπως σημειώνει το protothema.gr σύμφωνα με τη
διευθύνουσα σύμβουλο και γενική διευθύντρια του εθνικού
φορέα εκκαθάρισης συναλλαγών που αποτελεί μέρος του
χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος μαζί με τις τράπεζες,
κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου, η πανδημία δεν έπληξε τη
δραστηριότητα των πληρωμών. «Τα έσοδα του κλάδου των
πληρωμών παγκόσμια θα ανέλθουν το 2020 στο 1,5 τρις
δολάρια., ξεπερνώντας το έσοδο της παγκόσμιας
φαρμακοβιομηχανίας την ίδια χρονιά. Το 2030 αναμένεται
να φτάσουν τα τρία τρισ. δολάρια. Καταλαβαίνουμε,
λοιπόν, ότι οι πληρωμές είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα
δυναμικός, με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ομιλίας της στο

Το 1voice.gr αποκαλύπτει: Θα επιβάλλουν και… εισιτήριο;
Από τα αποτελέσματα των τραπεζών, συγκρατήστε αυτό:
Το γ’ τρίμηνο 2021 όλες οι τράπεζες είχαν κάμψη εσόδων
από τόκους, αλλά βελτίωση προμηθειών. Από τις μέχρι
σήμερα δηλώσεις των επικεφαλής των τριών τραπεζών
που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, φαίνεται ότι
αναζητούν νέους τρόπους για την αύξηση των εσόδων τους
από προμήθειες. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό;
Γράψαμε ότι υπάρχει ακόμη πεδίο δόξης λαμπρό. Στην
Ισπανία, για παράδειγμα, όσοι μπαίνουν σε τράπεζα
πληρώνουν «εισιτήριο» εισόδου!
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πρόστιμα σε ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών
είναι αυτοί που χρωστούν 600 εκατομμύρια ευρώ! Μια
θλιβερή πρωτιά έχει η Ελλάδα, καθώς τα μεγάλα κόμματα
της χρωστούν πάρα πολλά εκατομμύρια.

Η

Νέα Δημοκρατία έχει χρέη 340
εκατομμυρίων, ενώ το ΠΑΣΟΚ
χρωστά 254 εκατομμύρια.
Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη,
τα οποία φτάνουν τα 3.9 εκατ. ευρώ.

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει το iskra.gr τα θαλασσοδάνεια
των κομμάτων: Αυτοί που έχουν το θράσος να επιβάλλουν

Αυτοί λοιπόν που χρωστούν πάνω από μισό δισ. ευρώ
κουνούν το δάχτυλο στους Έλληνες!

Οι
κινήσεις
στους
τραπεζικούς
λογαριασμούς
αποτυπώνουν τις επιχειρηματικές προσδοκίες και την
καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία επιβεβαιώνεται από
τον οικονομικό κύκλο τους επόμενους μήνες. Τα στοιχεία
για τις καταθέσεις και τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα τον
Οκτώβριο στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των
τραπεζών και το συμπέρασμα της ΕΚΤ που διατυπώθηκε
στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Με μια
ματιά: Τα νοικοκυριά συνέχισαν να αυξάνουν τις καταθέσεις
και να αποπληρώνουν περισσότερα δάνεια από ό,τι
λαμβάνουν, με ένα μέρος των αποταμιεύσεων να οδηγείται
σε αμοιβαία κεφάλαια, κυρίως, μετοχικά, και σε
ασφαλιστικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις, για δεύτερη φορά
μέσα στο 2021 παρουσιάζουν καθαρή εκροή καταθέσεων,
λόγω φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η
προηγούμενη φορά είχε παρατηρηθεί τον Μάρτιο, εν όψει
της επανεκκίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος,
Η ΕΚΤ, στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
καταλήγει στην εκτίμηση ότι η αποταμίευση της πανδημίας,
ειδικά των νοικοκυριών, δύσκολα θα περάσει στην
κατανάλωση. Όπως μεταδίδει το capital.gr στο
συμπέρασμα αυτό κατέληξε, ύστερα και από δικές της
μετρήσεις, οι οποίες έδειξαν ότι

Η

αποταμίευση (από τα μέτρα
στήριξης και την αναγκαστική
πτώση της κατανάλωσης)
πραγματοποιήθηκε από νοικοκυριά
με υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα, τα
νοικοκυριά, με χαμηλά εισοδήματα,
ακόμα στηρίζονται σε μέτρα στήριξης
και δεν αποταμιεύουν.

Σ

τις καταθέσεις όψεως των
επιχειρήσεων, σημειώθηκε τον
Οκτώβριο καθαρή εκροή 563 εκατ.
ευρώ για πληρωμές κυρίως φόρων
(διπλή δόση ΕΝΦΙΑ και φόρος νομικών
προσώπων) και εισφορών.

Στις επιχειρήσεις δεν παρατηρείται εκροή από τις
καταθέσεις για αποπληρωμές δανείων, αφού η καθαρή
πιστωτική επέκταση συνέχισε να είναι θετική τον
Οκτώβριο. Οι νέες καθαρές εκταμιεύσεις επιχειρηματικών
δανείων ήταν 215 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72 εκατ.
ευρώ αφορούσαν σε μικρομεσαίες. Συνολικά, οι καθαρές
εκταμιεύσεις δανείων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
ανήλθαν σε 600 εκατ. ευρώ (330 εκατ. σε μικρομεσαίες). Τον
ίδιο μήνα παρατηρείται και μεταφορά από τους
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λογαριασμούς
όψεως
των
επιχειρήσεων
προς
λογαριασμούς προθεσμίας. Η καθαρή εισροή σε
προθεσμιακές καταθέσεις ήταν 72 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
τραπεζικά
στελέχη,
οι
επιχειρήσεις
επιλέγουν
προθεσμιακές καταθέσεις τους μήνες με πλεονάζουσα
ρευστότητα. Αυτό βέβαια δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις
και για το λόγο αυτό παρατηρούνται αυξομειώσεις από
μήνα σε μήνα. Πάντως, συνολικά στο δεκάμηνο,
παρατηρείται καθαρή εκροή από τις προθεσμιακές 700
εκατ. ευρώ, όταν στο αντίστοιχο διάστημα το 2020, οι
εισροές σε προθεσμιακές ήταν 1 δισ. ευρώ. Οι συνολικές
καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων στο 10μηνο
αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ, έναντι 5,3 δισ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2022. Συνολικά, από τις αρχές της πανδημίας,
οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους κατά 12,6
δισ. ευρώ. Στα νοικοκυρά, η αύξηση των καταθέσεων τον
Οκτώβριο ήταν 465 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας, με τις
αποταμιεύσεις στο δεκάμηνο να έχουν αυξηθεί κατά 6 δισ.
ευρώ, έναντι 5,3 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του
2020. Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των
νοικοκυριών το 2021 ήταν υψηλότερος κατά περίπου 700
εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2020, σε αντίθεση με τις
προβλέψεις ότι θα υπήρχε μείωση λόγω του ανοίγματος
της αγοράς. Αυτό το στοιχείο έρχεται να επιβεβαιώσει το
συμπέρασμα της ΕΚΤ. Συνολικά, νοικοκυριά και
επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους από την
αρχή της πανδημίας κατά 28,7 δισ. ευρώ, δηλαδή
σημειώνεται κάμψη κατά περίπου 3 δισ. ευρώ από το
μέγιστο σημείο. Αυτά τα 3 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί
κυρίως προς αμοιβαία κεφάλαια (2,3 δισ. ευρώ) και
ασφαλιστικά προϊόντα (300 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με
στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ένα υπόλοιπο της
τάξεως του μισού δισ. ευρώ έχει χρησιμοποιηθεί για
υποχρεώσεις και κατανάλωση. Αυτό που δήλωσαν τα
τραπεζικά στελέχη στην έρευνα Bank Lending Survey της
ΕΚΤ ήταν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία
ξεκίνησε δυναμικά, με κορύφωση το β’ τρίμηνο,
παρουσίασε μια μικρή κάμψη στο γ’ τρίμηνο, χωρίς να
αναμένεται μεγάλη διαφοροποίηση μέχρι το τέλος του
έτους. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, περιμένουν τη ζήτηση για
δάνεια σταθερή, ενώ μικρή αύξηση, ίσως, να εμφανιστεί
στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά από τα νοικοκυριά.

Η ΕΚΤ, στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
καταλήγει στην εκτίμηση ότι η αποταμίευση της πανδημίας,
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ειδικά των νοικοκυριών, δύσκολα θα περάσει στην
κατανάλωση. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, ύστερα και
από δικές της μετρήσεις, οι οποίες έδειξαν ότι η
αποταμίευση (από τα μέτρα στήριξης και την αναγκαστική
πτώση της κατανάλωσης) πραγματοποιήθηκε από
νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα, τα νοικοκυριά,
με χαμηλά εισοδήματα, ακόμα στηρίζονται σε μέτρα
στήριξης και δεν αποταμιεύουν. Σε ό,τι αφορά στην
αποταμίευση των υψηλών εισοδημάτων, αυτή είτε
παραμένει στις καταθέσεις και σε εναλλακτικές επενδύσεις,
είτε επενδύεται στην αγορά ακινήτων, με παράλληλη
αποπληρωμή δανείων. Οι επενδύσεις στην αγορά
ακινήτων έχουν εκτινάξει τις τιμές κατοικιών, όπου σε
ορισμένες χώρες της Ε.Ε., αγγίζουν τα όρια της φούσκας.
Στην ανάλυσή της, η ελληνική αγορά ακινήτων δεν εμπίπτει
στις "κόκκινες περιοχές”, παρά την άνοδο που έχει
σημειωθεί την τελευταία διετία, λόγω της μεγάλης μείωσης
τιμών που είχε προηγηθεί. Σε ό,τι αφορά στην
κατανάλωση, αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά, σε σχέση με την
περίοδο των lockdown, ωστόσο, δεν έχει φτάσει τα προπανδημίας επίπεδα και, από ό,τι φαίνεται, δεν θα φτάσει
μέχρι το τέλος του 2021. Η άνοδος του πληθωρισμού και
των τιμών ενέργειας, στο μεταξύ,
λειτουργούν
επιβαρυντικά στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και στην
κατανάλωση. Ο παράγοντας των ανατιμήσεων αποτελεί
ιδιαίτερα ανασταλτικά για τις επιχειρήσεις. Αλλά και χωρίς
τον παράγοντα πληθωρισμό, η ΕΚΤ σημειώνει ότι τα
νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα είναι λιγότερο
"ευαίσθητα” στο ύψος της αποταμίευσης σε σχέση με την
κατανάλωση. Με άλλα λόγια, δεν περιμένουν να αυξηθούν
οι καταθέσεις για να καταναλώσουν περισσότερο. Το
πιθανότερο είναι να χρησιμοποιήσουν την αυξημένη
αποταμίευση για επενδύσεις.
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