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του Ηλία Καραβόλια 
Οικονομολόγου 
Γενικής Θεωρίας και  
Οικονομικής Πολιτικής, 
Master of Arts 
από το European Institute 
of Philosophical Anthropology 

 
Αντί της Μεγάλης Επανεκκίνησης 
ζούμε -προς το παρόν- την Μεγάλη 
Παραίτηση: εκατομμύρια άνθρωποι - 
κυρίως στις ΗΠΑ- μέσα στην 
πανδημία εγκατέλειψαν τις δουλειές 
τους ή άλλαξαν επάγγελμα. Η 
ανθρωπολογική προσέγγιση θα 
μειώσει την αποσαφήνιση των 
οικονομικών μηχανισμών που 
δουλεύουν υπογείως 
(αναδιάρθρωση παραγωγικού 
μοντέλου, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, 
ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί 
σε επίπεδο παραγωγικότητας κ.α). 
Χρειάζεται άρθρωση ριζοσπαστικών 
ερωτημάτων ώστε να κατανοήσουμε 
την ανθρωπολογική μετάλλαξη στον 
τρόπο αντίληψης της εργασίας. Οι 
cyber proletarians μάλλον αρχίζουν 
και συνειδητοποιούν ότι το 
αντίκρυσμα του μόχθου τους είναι 
«μη αναπαραστάσιμο» και σχεδόν 
μόνιμα «δυνητικό». 

 

ικονομία  
και κοινωνία 
θεσμίζονται στο 

συλλογικό φαντασιακό 
με σύμβολα, και η 
πανδημία - μάλλον ο 
ιός- είναι το κατ’ εξοχήν 
άυλο σύμβολο της 
παγκοσμιοποιημένης 
κοινωνίας. 

 
Η εργασία και η δημιουργία 
απωθούνται μπροστά στην 
πραγματικότητα των θανάτων με 
τους οποίους εξοικειώνεται το 
υποκείμενο της εργαλειακής 
απασχόλησης. 

λικάρεις στο 
γραφείο και 
τρέχεις στους 

δρόμους για δουλειές 
την ίδια στιγμή που 
ένας γνωστός σου 
διασωληνώθηκε: ο 
καθημερινός μόχθος 
συναντά νοερά τον 
θάνατο και τον αγώνα 
ζωής του κάθε άτυχου 
που μολύνθηκε  
χωρίς να το θέλει. 

 
«Το υποκείμενο είναι η παράδοξη 
οντότητα που ταυτίζεται με την ίδια 
της την άρνηση» έγραφε προ ετών ο 
Zizek. Η πανδημία λειτουργεί και ως 
επιταχυντής της παραγωγικότητας 
(έκρηξη ψηφιακής οικονομίας) αλλά 
και ως επιβραδυντικός παράγοντας 
του ανθρώπινου «νοήματος» του 
μόχθου. Υπάρχει σε 
μακροοικονομικό επίπεδο 
ανισομερής ανάπτυξη που θα 
εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες 
και αυτό το αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα 
το μέσο υποκείμενο: ως 
παραγωγός-καταναλωτής-πολίτης. 
Δεν είναι επιδερμικό ιστορικό 
φαινόμενο η Μεγάλη Παραίτηση, 
αλλά σύμπτωμα της δομικής 
ανισορροπίας που εγκαταστάθηκε 
στα σπλάχνα του συστήματος λόγω 
του κορωνοϊού. Αλλάζουν οι 
ατομικές ταυτότητες, οι περσόνες 
και οι συμμετοχικοί ρόλοι του 
καθενός στο Κοινωνικό. Η 
παραδοσιακή υποκειμενοποίηση 
εδράζεται πλέον στην 
αποικοιοποίηση του ατομικού 
χρόνου από τα social media και τους 
αλγόριθμους. Μια νέα διαλεκτική 
ανάμεσα στην ανάγκη και την 
επιθυμία ωθεί το άτομο να 
ασφαλιστεί σε πιο «ελεγχόμενα» 
πλαίσια (εργασίας, οικογένειας, 
επιπέδου ζωής). Είμαστε ένα βήμα 
πριν την δογματική όψη της 
κανονικότητας που απλά κατοικεί 
στο φαντασιακό. Παραμονεύει η 
«απώλεια της απώλειας» που έλεγε 
ο Hegel. Το υποκείμενο του 
καπιταλιστικού ανταγωνισμού 
πλέον φαίνεται να προτιμάει την 
απόσταση από τους αόρατους 
κινδύνους και τις αγχογόνες 
καταστάσεις εντός του συστήματος. 
Θέλει να ζει χωρίς την πιθανή 
διαμεσολάβηση του μοιραίου, με μια 
αντίληψη του χρόνου που θα κυλάει 
μέσα στο πραγματικό και όχι στην 
εκτεταμένη συμβολοποίηση «αξιών» 
και ψευδαισθήσεων.... 
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Ταυτόχρονα με τις τεχνολογίες προσαρμογής, που 
πλαισιώνουν την ζοφερή πραγματικότητα της εποχής, 
λόγω του κορονοιού, το ψηφιακό υποκείμενο ζει σήμερα -
περισσότερο παρά ποτέ- μέσα σε ένα καθεστώς ασταθούς 
διαλεκτικής της επιθυμίας του. Καλείται εντατικά να 
εσωτερικεύσει νόρμες και παράλληλα να απωθήσει ορμές 
και ένστικτα (σημ: είναι εμφανές ότι οι ψυχικοί περιορισμοί 
αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και η διακυβέρνηση του 
εαυτού καθίσταται συνεχώς δυσκολότερη).  

ο υποκείμενο του διαδικτύου 
χάνεται στο τεχνητό χάσμα  
μεταξύ αυτονομίας και ελέγχου, 

στο κενό μεταξύ υπερβολικής 
ελευθερίας και συνεχούς έκθεσης  
της ιδιωτικής του ζωής. 

 
Το χάσμα αυτό παράγει μια εμπλοκή μεταξύ δράσης και 
αδράνειας (ανάδυσης και καθίζησης των ενστίκτων) που 
διχάζει τον ψυχισμό επικίνδυνα και πολλές φορές 
ανεπανόρθωτα. Όλα αυτά συντελούν ώστε ως μοντέρνοι 
υπήκοοι της ιδιωτικοποιημένης γενικής διάνοιας 
(προλετάριοι της ψηφιακής νοημοσύνης) να μην μπορούμε 
να ξεφύγουμε από τα δίχτυα του σημειοκαπιταλισμού. Γιατί 
περί αυτού πρόκειται. Το Κεφάλαιο λειτουργεί πλέον 
διαδραστικά: ως σημείο-κεφάλαιο που πολλαπλασιάζεται 
(αυτοεπιταχυνόμενο) στα δίκτυα. Τα υποκείμενα γίνονται 
παραγωγοί του εαυτού τους αλλά και φορείς δημιουργίας 
υπεραξίας: ακούσιοι ιμάντες μεταφοράς κέρδους από την 
μάζα στις τεχνολογικές ελίτ. Το σημειοκεφάλαιο αγοράζει 
πακέτα χρόνου και δωρεάν δεδομένα από παντού (σημ: 
αυτά τα δεδομένα είναι ο άυλος χρυσός της εποχής μας). 
Την ίδια ώρα το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο προσφέρει, 
και ψηφιακά πλέον, πίστωση (χρέος). Συντελείται έτσι μια 

οιονεί χρηματιστικοποίηση του βίου: το υποκείμενο 
προσδοκά μέσω του δανεισμού του να καταναλώσει το 
μέλλον στο παρόν. Ετσι, η επικοινωνία και η 
διαδραστικότητα του ψηφιακού επέκεινα (πχ. second life, 
metaverse) είναι κάτι σαν τοκοφορία της πραγματικότητας: 
ο εκτοκισμός της απόλαυσης γίνεται εδώ και τώρα (με 
πρόσβαση/σύνδεση). Στις οθόνες των δικτύων 
απεικονίζεται η μετάλλαξη της οικονομικής συμπεριφοράς 
με την διαμεσολάβηση της ανοριοθέτητης επικοινωνίας : γι 
αυτό διχάζεται- σε χωροχρονικό κενό - το υποκείμενο. To 
κεφάλαιο γίνεται σημείο και αποσυναρμολογεί το άτομο: 
από το παρόν της απροσδιόριστης εγγενούς επιθυμίας, το 
μεταφέρει σε μελλοντικές απολαύσεις ατέρμονης οφειλής. 

τομα, οργανισμοί και κράτη  
όσο περισσότερο επικοινωνούν 
(μάλιστα με ιδιαίτερα  

αυξημένη ψηφιακή νοημοσύνη) τόσο 
περισσότερο απωθούν στο ψηφιακό 
ασυνείδητο, το πραγματικό χρέος. 
Με την έκσταση της επικοινωνίας (Μπωντριγιάρ) 
περάσαμε από την προτεσταντική ηθική στην ενοχική 
απόλαυση εντός του σημειοκαπιταλισμού. Και η Εργασία 
δεν είναι πια έργο, δημιουργία, αλλά διασκέδαση 
(επικοινωνία): ιδού η (χαμένη) ψευδής συνείδηση της 
Ιστορίας. Τ 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
O Άρης Χατζηστεφάνου αποκαλύπτει στην efsyn σχετικά 
με το καρτέλ των σκουπιδιών και το δήθεν οικολογικό 
προφίλ των μαφιόζων της ανακύκλωσης: Η ιστορία της 
καύσης απορριμμάτων στην Ευρώπη έχει έντονη αποφορά 
που απειλεί να φτάσει και στην Ελλάδα. 

υστυχώς δεν μυρίζουν μόνο  
τα σκουπίδια αλλά και η άτυπη 
«συμμαχία» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τη βιομηχανία πλαστικού 
αλλά και την ιταλική μαφία. 
Η είδηση επαναλαμβάνεται, σχεδόν αυτολεξεί, ανά δύο ή 
τρία χρόνια, με μοναδικές αλλαγές στα ονόματα των 
πρωταγωνιστών. Η ιταλική αστυνομία ενημερώνει 
αξιωματούχους στη χώρα «Χ» της Ευρώπης ότι η εταιρεία 
«Ψ» της Νότιας Ιταλίας, από την οποία εισήγαν τόνους 
σκουπιδιών για καύση ή ανακύκλωση, είναι στην 
πραγματικότητα βιτρίνα κάποιας οργάνωσης της ιταλικής 
μαφίας (συνήθως της Καμόρα). Στις έρευνες που 
ακολουθούν αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των απορριμμάτων 
βρίσκονταν και επικίνδυνα τοξικά ή ακόμη και ραδιενεργά 
απόβλητα. Επίσης γίνεται γνωστό ότι μεγάλος όγκος 
σκουπιδιών και αποβλήτων κατέληγε σε παράνομες 
χωματερές ή αποτεφρωνόταν σε ιδιωτικοποιημένες 
βιομηχανίες τσιμέντου ή λιγνιτικές μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (οι οποίες διαθέτουν εγκαταστάσεις 
καύσης αλλά μετά την ιδιωτικοποίηση δεν υπόκεινται σε 
επαρκείς κρατικούς ελέγχους και δεν έχουν ούτε καν 
ισχυρά συνδικάτα, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα 
μπορούσαν να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου). Ο 
πρωθυπουργός της χώρας Χ «πέφτει από τα σύννεφα» 
(παρά το γεγονός ότι το ίδιο είχε συμβεί σε κάποια 
γειτονική χώρα πριν από μερικούς μήνες) και ζητά από τη 
Δικαιοσύνη να «χυθεί άπλετο φως». Κάποιος τοπικός 
αξιωματούχος ή στην καλύτερη περίπτωση ένας 
διεφθαρμένος δήμαρχος οδηγείται στη φυλακή και ο 
φάκελος κλείνει. Ο επίλογος, όμως, γράφεται μερικά χρόνια 

αργότερα όταν επιστήμονες καταγράφουν τρομακτική 
αύξηση καρκινικών παθήσεων στον πληθυσμό που ζούσε 
κοντά στις τσιμεντοβιομηχανίες και τις μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου 
πραγματοποιούνταν η καύση των σκουπιδιών. 

ρόλος της ιταλικής μαφίας σε 
δίκτυα μεταφοράς απορριμμάτων 
έγινε ευρύτερα γνωστός το  

2010, όταν περίπου 150.000 τόνοι 
σκουπιδιών μεταφέρθηκαν με 200 
τρένα σε εργοστάσια επεξεργασίας 
απορριμμάτων και παράνομες 
χωματερές στην Ανατολική Γερμανία. 
«Η Καμόρα -έγραφε τότε το περιοδικό Spiegel- ελέγχει 
σχεδόν το σύνολο του κλάδου διαχείρισης απορριμμάτων 
της Νότιας Ιταλίας, της Νάπολης και των γύρω περιοχών 
της Καμπανίας». Το πρόβλημα απέκτησε τρομακτικές  
(αλλά και πιο θεσμικές) διαστάσεις μετά το 2018 όταν η 
Κίνα, που είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο του πλανήτη,  

 

Δ 

O 



 

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 25-26 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 212 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 5 

 
απαγόρευσε την εισαγωγή απορριμμάτων οδηγώντας σε 
απόγνωση τις περισσότερες χώρες της αναπτυγμένης 
Δύσης. Για τη Δυτική Ευρώπη αυτό σήμαινε ότι αντί να 
πετάει τα σκουπίδια της στην πάλαι ποτέ περιφέρεια του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος έπρεπε να τα 
μεταφέρει στην περιφέρεια της Ε.Ε. και συγκεκριμένα σε 
χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και προσφάτως και 
η Ελλάδα. Στη Βουλγαρία ανάμεσα στους βασικούς 
«αγοραστές» σκουπιδιών ήταν ο ολιγάρχης Χρίστο 
Κοβάτσκι, ο οποίος έστησε την αυτοκρατορία του 
αγοράζοντας κρατικές μονάδες παραγωγής ενέργειας τις 
οποίες μετέτρεψε και σε αποτεφρωτήρια σκουπιδιών. 
Σύμφωνα με τηλεγραφήματα της αμερικανικής πρεσβείας, 
ο Κοβάτσκι συνεργαζόταν με νονούς της βουλγαρικής 
μαφίας, όπως ο Κονσταντίν Ντιμιτρόφ, που δολοφονήθηκε 
από αντίπαλη συμμορία το 2003, αλλά και με τον «βαρόνο» 
των ιταλικών σκουπιδιών Σέρτζιο Γκότσα, που έστελνε 
καραβιές απορριμμάτων για καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες 
της Ρουμανίας. 

ο συγκεκριμένο «εμπόριο» 
απορριμμάτων και η συνακόλουθη 
παραγωγή καρκινογόνων ρύπων 

δεν θα πραγματοποιούνταν με τόση 
ευκολία χωρίς τη μεσολάβηση της Ε.Ε. 

 
Όπως εξηγούσε η δημοσιογράφος Γιάνα Τσόνεβα, το 
πρόβλημα ξεκινά με την ελεύθερη μετακίνηση 
απορριμμάτων στο εσωτερικό της Ε.Ε., για την οποία δεν 
απαιτείται κρατική έγκριση. Παράλληλα οι οδηγίες της Ε.Ε. 
για τη σταδιακή κατάργηση των Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (XYTA) προβλέπουν εξαιρέσεις για 
χώρες που εξαρτώνται ακόμη από τους ΧΥΤΑ. Το πρακτικό 
αποτέλεσμα είναι ότι η Δυτική Ευρώπη μπορεί να πετάει 

«νόμιμα» τα σκουπίδια της στους φτωχούς συγγενείς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη διαδικασία, εξηγούσε η Γιάνα 
Τσόνεβα, σημαίνει ότι η λεγόμενη «κυκλική οικονομία», 
που βρίσκεται στον πυρήνα του λεγόμενου ευρωπαϊκού 
Green Deal, μετατρέπεται σε μια βιτρίνα για τη μεταφορά 
του προβλήματος από τη Δυτική προς την Ανατολική 
Ευρώπη. Ακόμη και με αυτή την εξήγηση όμως δεν έχουμε 
φτάσει στον πραγματικό «νονό» της ιστορίας μας. Όπως 
μας θύμιζε η σειρά ντοκιμαντέρ «Broken», που 
προβάλλεται στο Netflix, η πεποίθηση της ανθρωπότητας 
ότι μπορεί να ανακυκλώνει όλα τα πλαστικά μια χρήσης (τα 
οποία δημιουργούν και τους πιο επικίνδυνους ρύπους 
κατά την καύση ή την ταφή τους) δημιουργήθηκε τη 
δεκαετία του 1970 από… το λόμπι της βιομηχανίας 
πλαστικών. Η βιομηχανία σχεδίασε ακόμη και το γνωστό 
σήμα των ανακυκλώσιμων προϊόντων με τα τρία βελάκια 
που σχηματίζουν κύκλο. Μέσα από εκστρατείες, με τίτλους 
όπως Keep America Beautiful, το λόμπι των πλαστικών 
έπεισε τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικές οργανώσεις 
ότι η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος δεν 
βαρύνει τους κατασκευαστές πλαστικού αλλά τους 
καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να εξιλεωθούν 
ανακυκλώνοντας όλα τα πλαστικά απορρίμματα. 

υστυχώς ακόμη και σήμερα  
τα πραγματικά ανακυκλώσιμα 
πλαστικά αποτελούν  

ένα πολύ μικρό ποσοστό  
της συνολικής παραγωγής. 
Η ψευδής οικολογική μας συνείδηση, λοιπόν, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά το πλαστικό, είναι δημιούργημα της ίδιας της 
βιομηχανίας πλαστικού. Η Ε.Ε. και ορισμένοι πιο ειλικρινείς 
παίκτες (όπως η ιταλική μαφία) απλώς προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα με το 
αζημίωτο. 
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Το ρεπορτάζ των Βαγγέλη Στογιάννη και Ηλέκτρας Κλείτσα 
από το net.xekinima.org είναι αποκαλυπτικό: Πριν καιρό…. 

ίδαμε και φωτογραφήσαμε ένα 
απορριμματοφόρο να μαζεύει 
έναν μπλε κάδο ανακύκλωσης  

και έναν πράσινο κάδο μαζί !!! 
Με αφορμή αυτό το κάθε άλλο παρά μεμονωμένο 
περιστατικό, ας πούμε μερικά πράγματα για το πώς (δεν) 
γίνεται η ανακύκλωση στη χώρα μας. Η εικόνα του μπλε και 
του πράσινου κάδου που μαζεύονται μαζί, δεν αποτελεί το 
σύνολο του προβλήματος, αλλά είναι ενδεικτικό της 
κατάστασης της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Μια 
κατάσταση τραγική, η οποία επιβεβαιώνεται, κατ’ αρχήν, 
από το ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται. 

ύμφωνα με στοιχεία της  
Εurostat τα απορρίμματα που 
ανακυκλώθηκαν ήταν μόλις  

17% του συνόλου. 
Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία(!) που προκύπτουν από 
τους αριθμούς που δίνουν οι δήμοι και οι εταιρείες 
ανακύκλωσης, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο, όπως θα φανεί 
και στην συνέχεια, να τα φουσκώνουν! Στην πράξη, το 
ποσοστό αυτό είναι ακόμη μικρότερο –αυτό καταγγέλλουν 
άλλωστε πολλά περιβαλλοντικά κινήματα ανά την Ελλάδα. 
Το αιώνιο επιχείρημα: φταίει ο κόσμος… Το τελευταίο 
διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που «εξηγούν» ότι 
για την ελλιπή ανακύκλωση ευθύνεται η αδιαφορία, ή η 
έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών. Αυτός που φταίει δεν 
είναι οι Δήμοι και οι εταιρείες, που έχουν αναλάβει την 
ανακύκλωση, αλλά οι πολίτες που δεν ανακυκλώνουν και 
πετάνε το σύνολο των σκουπιδιών τους στους μπλε 
κάδους. Για το λόγο αυτό, ισχυρίζονται οι υποστηριχτές της 
πιο πάνω άποψης, οι μπλε κάδοι καταλήγουν να 
μαζεύονται μαζί με τους πράσινους, αφού το περιεχόμενό 
τους αποτελείται εν μέρει από ανακυκλώσιμα υλικά και εν 

μέρει από κοινά σκουπίδια. Κατ’ αρχήν το αν ενδιαφέρεται 
ή όχι ο κόσμος να συμβάλει σε κάθε μορφής προσπάθεια 
προστασίας του περιβάλλοντος έχει να κάνει με το κατά 
πόσο έχει πειστεί για την αποτελεσματικότητά της. Κατά 
δεύτερον, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, έχει 
να κάνει με το αν βλέπει κάποιο όφελος όπως π.χ. μείωση 
των δημοτικών τελών ή περιορισμό / κλείσιμο των 
χωματερών (πράγμα πολύ σημαντικό για την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων – πχ της Δ. Αττικής) κ.ά. Αντιθέτως, 

αρότι μπλε κάδοι υπάρχουν 
παντού, τα δημοτικά  
τέλη παραμένουν αμείωτα  

ή αυξάνονται. 
Όσον αφορά τις χωματερές, είτε επεκτείνονται (στις 
υφιστάμενες χωματερές ανοίγουν νέα «κύτταρα») είτε 
δημιουργούνται νέες. Ας δεχτούμε όμως ότι σε ένα βαθμό 
αυτό το επιχείρημα έχει βάση και ότι οι μπλε κάδοι 
περιέχουν κοινά σκουπίδια μαζί με τα ανακυκλώσιμα. Είναι 
λόγος αυτός να μαζεύονται απευθείας από τα κοινά 
απορριμματοφόρα; Οι μπλε κάδοι δεν πηγαίνουν στα 
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ακριβώς για να 
διαχωριστούν τα χάρτινα από τα πλαστικά, τα αλουμινένια, 
κλπ. και από τα μη ανακυκλώσιμα υλικά που μπορεί να 
έχουν μπει στον κάδο από λάθος (γιατί πάντα και παντού 
υπάρχει ένα ποσοστό λάθους και μάλιστα μεγάλο); Αυτή 
είναι η δουλειά που έχουν αναλάβει οι εταιρείες 
ανακύκλωσης, για την οποία πληρώνονται με διάφορους 
τρόπους που θα δούμε παρακάτω! Γιατί δεν την κάνουν; 
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Το καλοκαίρι του 2015 η Αττική πνίγηκε στον τοξικό καπνό 
από τη φωτιά σε ΚΔΑΥ της περιοχής του Ασπρόπυργου, 
που ανήκε στην εταιρεία «Γενική Ανακύκλωση Α.Ε.». Το 
«ατύχημα» αυτό ανέδειξε μια σειρά από συγκαλυμμένα 
μυστικά των εταιρειών ανακύκλωσης, αφού βέβαια η 
συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία από τις πολλές που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο. Για παράδειγμα….  

έσα στο ΚΔΑΥ βρέθηκαν υλικά  
τα οποία δεν έχουν καμία 
δουλειά σε ένα κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων, όπως π.χ. διάφορων 
ειδών βιομηχανικά και βιοτεχνικά 
απόβλητα, που σύμφωνα με το νόμο 
πρέπει να ακολουθούν εντελώς 
διαφορετικούς «δρόμους» και 
διαδικασίες για να μην κινδυνεύει το 
περιβάλλον και η υγεία των πολιτών…. 
και όχι να βρίσκονται ανάμεσα σε αστικά απορρίμματα. 
Πολύ σημαντικό όμως είναι επίσης ότι το ατύχημα στάθηκε 
ως αφορμή για να κυκλοφορήσουν φωτογραφίες που είχαν 
τραβηχτεί ένα χρόνο νωρίτερα στο συγκεκριμένο ΚΔΑΥ και 
δείχνουν φορτηγό να φορτώνει αδιαχώριστα σκουπίδια 
(ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα μαζί) με 
προορισμό… τι άλλο; Το μεγαλύτερο σκουπιδότοπο της 
χώρας, τον ΧΥΤΑ Φυλής, που δηλητηριάζει εδώ και 
δεκαετίες όλες τις γύρω περιοχές. Αυτές είναι οι συνθήκες 
στις οποίες λειτουργεί η συντριπτική πλειοψηφία των 
κέντρων «διαλογής» και «ανακύκλωσης». Ανακύκλωση 
στην ουσία δεν γίνεται, είτε ο μπλε κάδος φορτωθεί 
απευθείας μαζί με τον πράσινο είτε περάσει πρώτα από ένα 
ΚΔΑΥ! 

Μια άλλη συνηθισμένη «εξήγηση» -ή μάλλον δικαιολογία- 
για τα μικρά ποσοστά της ανακύκλωσης στη χώρα μας 
είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα των αντικειμένων των μπλε 
κάδων που αξίζει να ανακυκλωθεί «κλέβεται» από 

ρακοσυλλέκτες και παλιατζήδες. Οι «κλέφτες» των 
ανακυκλώσιμων ανήκουν βέβαια στις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες: Ρομά, μετανάστες, άνεργοι Έλληνες και 
άλλοι, που δε θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να απαντήσουν στις 
κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι άνθρωποι αυτοί, 
όπως περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ «Φαβέλες στη σκιά 
της Ακρόπολης», δουλεύουν μέρα νύχτα κυριολεκτικά για 
ψίχουλα, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και ανθυγιεινές 
συνθήκες, κάνοντας αυτό που δεν κάνουν οι καθωσπρέπει 
εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανακύκλωση: 
ανακύκλωση! Σύμφωνα με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ, 
Χρήστο Καρακέπελη:  

 

την Ελλάδα οι ρακοσυλλέκτες και 
οι μικροέμποροι υπολογίζονται 
γύρω στους 80 - 100.000. 

Αν ήταν κοινωνικά οργανωμένοι  
και σταματούσαν τη δουλειά για ένα 
μήνα, θα παρέλυε η βιομηχανία και  
θα δημιουργούνταν χρηματιστηριακή 
κρίση σε όλο το real estate…. 
γιατί θα ανέβαινε κατακόρυφα η τιμή της μπετόβεργας. Θα 
υπήρχε δραστική αλλαγή στο τοπίο». Δεδομένου όμως ότι  
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δεν είναι κοινωνικά οργανωμένοι, αποτελούν τους 
αποδιοπομπαίους τράγους για τις αμαρτίες του 
συστήματος ανακύκλωσης στη χώρα μας. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το ίδιο ντοκιμαντέρ, ένα μέρος από τα 
ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγουν οι «κλέφτες», κάνει 
μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή: τα υλικά αυτά, αφού 
περνάνε από το ρακοσυλλέκτη στη μικρή μάντρα, μετά στη 
μεγαλύτερη κλπ., οι τελικοί αποδέκτες τους είναι είτε 
απευθείας οι μονάδες παραγωγής μετάλλου είτε εταιρείες 
ανακύκλωσης (που τους κατηγορούν για «κλοπή»), οι 
οποίες λειτουργούν ως «μεσάζοντες» για τις 
προαναφερόμενες μονάδες παραγωγής μετάλλου. 
Αξιοποιώντας τη «συγκομιδή» των «ρακοσυλλεκτών», 
τους οποίους πληρώνουν με ψίχουλα, οι εταιρείες 
ανακύκλωσης καταφέρνουν να δικαιολογούν την ύπαρξή 
τους, να βγάζουν κέρδη από την μεταπώληση των 
μετάλλων, χαρτιών, κλπ. στη βιομηχανία, καθώς και να 
εξασφαλίζουν «πράσινες» επιδοτήσεις στο όνομα της 
ανακύκλωσης. Την ίδια στιγμή φορτώνουν την ευθύνη για 
τα μικρά ποσοστά ανακύκλωσης στους ανθρώπους που 
κάνουν όλη τη δουλειά. Πόσο βολικό αλήθεια… Μια μαφία 
αντάξια της Σικελικής… Η παραπάνω πρακτική, όπως και 
πολλές άλλες, περιγράφονται και σε ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «Καθημερινή», που έγινε επίσης λίγο καιρό 
μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, το 2015. Επιπλέον 
το ρεπορτάζ περιγράφει σκηνές εκδίωξης των αρμόδιων 
ελεγκτών από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών 
«ανακύκλωσης», τσιλιαδόρους που ειδοποιούν τους 
ιδιοκτήτες αν πλησιάζει κάποιος ελεγκτής την ώρα που το 
εκάστοτε ΚΔΑΥ «ξεφορτώνεται» ποσότητες σκουπιδιών 
που δεν έχει καμία πρόθεση να διαχωρίσει και να 
προωθήσει για ανακύκλωση, κλπ. Κοινώς…. 

ιλάμε για μια κανονική μαφία, 
που κλέβει, εκφοβίζει, 
παρανομεί ασύστολα και 

δηλητηριάζει το περιβάλλον. 
Ούτε τα προσχήματα δεν προσπαθούν να κρατήσουν οι 
σκουπιδοεργολάβοι, που βρίσκονται βέβαια σε στενή 
συνεργασία με πολλούς από τους δήμους της χώρας. Γιατί 
συμβαίνουν όλα αυτά; Αφού δεν πρόκειται να κάνουν 
ανακύκλωση, γιατί στήνουν εταιρείες «ανακύκλωσης», 
γιατί κάνουν βόλτα τα σκουπίδια, αφού έτσι κι αλλιώς δεν 
πρόκειται να τα ανακυκλώσουν, αλλά θα τα στείλουν σε 
κάποια χωματερή; Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση 
έχει αρκετές πτυχές. Καταρχήν, η Ελλάδα, όπως και όλες οι 
χώρες της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει κάποιο 
«έργο» ως προς την ανακύκλωση των απορριμμάτων που 

παράγει. Θεωρητικά ο στόχος της Ε.Ε. είναι μέχρι το 2020 
ο μέσος όρος της ανακύκλωσης στα κράτη – μέλη της να 
φτάσει το 50% των παραγόμενων σκουπιδιών. Η Ελλάδα, 
που βρίσκεται πολύ πίσω από αυτό τον αριθμό, 
εξακολουθεί να πληρώνει τεράστια πρόστιμα για την 
κατάσταση που επικρατεί στις χωματερές της. 
Υπολογίζεται ότι από τα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο 
που πληρώνουμε για μια σειρά περιβαλλοντικές 
παραβάσεις, τα μισά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Πρέπει επομένως να παρουσιαστεί κάποια 
πρόοδος ή έστω μια «βιτρίνα» ανακύκλωσης. Το βασικό 
όμως είναι, ότι το σύστημα των μπλε κάδων είναι ένα 
πραγματικό χρυσωρυχείο για τις εταιρείες που το 
ελέγχουν. Πρόκειται για μια καλοστημένη δουλειά που 
αποφέρει τεράστια κέρδη, ενώ το κόστος, τόσο το 
οικονομικό όσο και το περιβαλλοντικό, το πληρώνουν οι 
πολίτες. Ας δούμε τι συμβαίνει, λίγο πιο αναλυτικά: Τι 
κερδίζουν οι εταιρείες; Από πού κερδίζουν λοιπόν οι 
εταιρείες αυτές, πέρα βέβαια από τα προϊόντα που 
παράγουν και πουλάνε; Αρχικά, στην τιμή κάθε 
συσκευασμένου προϊόντος ενσωματώνουν το τέλος 
ανακύκλωσης –το κόστος δηλαδή της ανακύκλωσς της 
συσκευασίας. 

τσι, κάθε φορά που αγοράζουμε 
ένα συσκευασμένο προϊόν, 
πληρώνουμε και για το κόστος  

της ανακύκλωσής του, άσχετα από το 
γεγονός ότι ανακύκλωση δεν γίνεται  
ή γίνεται για ένα πολύ μικρό ποσοστό. 
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Στο δε ποσοστό στο οποίο όντως γίνεται ανακύκλωση οι 
εταιρείες της ΕΕΑΑ κερδίζουν από την πώληση των 
διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών στις βιομηχανίες 
–αυτές είναι που θα τα ανακυκλώσουν και θα τα 
αξιοποιήσουν. Επιπλέον, για τα ανακυκλώσιμα υλικά που 
πουλάνε οι εταιρείες ανακύκλωσης στις βιομηχανίες 
επιδοτούνται με ένα έξτρα ποσό, που υπολογίζεται στα 20 
– 25 ευρώ ανά τόνο – για τον «κόπο» που έκαναν να τα 
μεταφέρουν, να τα διαχωρίσουν στα επί μέρους υλικά κοκ. 
Το μεγαλύτερο όμως μέρος των απορριμμάτων που 
φτάνουν στα κέντρα διαλογής, συμφέρει περισσότερο να 
καταλήξουν στους ΧΥΤΑ σαν «υπόλειμμα» ανακύκλωσης, 
παρά να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν. Κι αυτό 
καθώς η διαδικασία του διαχωρισμού των απορριμμάτων 
κλπ., απαιτεί και επενδύσεις κάποιων κεφαλαίων και 
περισσότερα εργατικά χέρια. Έτσι, οι εταιρείες επιλέγουν 
τη «λύση» του να στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των 
αποβλήτων (ανακυκλώσιμων και μη) στους ΧΥΤΑ. Αυτό 
μάλιστα, γίνεται στην ουσία χωρίς κόστος, αφού το 
«υπόλειμμα ανακύκλωσης» θάβεται στις διάφορες 
χωματερές, όχι με έξοδα του κέντρου διαλογής ή της 
εταιρείας που δεν το διαχώρισε και δεν το προώθησε για 
ανακύκλωση, αλλά με έξοδα του δήμου από τον οποίο η 
εταιρεία παρέλαβε το περιεχόμενο του μπλε κάδου! Σε κάθε 
περίπτωση ο δημότης πληρώνει αρχικά σαν καταναλωτής 
από την ώρα που θα αγοράσει ένα συσκευασμένο προϊόν. 
Παράλληλα, μέσω των δημοτικών τελών, πληρώνει για το 
κόστος ταφής των σκουπιδιών που δεν ανακυκλώνονται. 
Ακόμα, πληρώνει για το κόστος μεταφοράς στα ΚΔΑΥ των 
υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση, τα οποία βάζει 
στους μπλε κάδους. Από τα ΚΔΑΥ, το μεγαλύτερο τμήμα 
των προοριζόμενων για ανακύκλωση απορριμμάτων… 
πηγαίνει και πάλι στις χωματερές όπου οι πολίτες 
καλούνται και πάλι να πληρώσουν για την ταφή τους. Όσο 
για το περιβαλλοντικό κόστος της ταφής των σκουπιδιών 
στους ΧΥΤΑ και τις επιπτώσεις στην υγεία μας, αυτό είναι 
ανυπολόγιστο… 

 

Μα δεν υπάρχει κανείς να τους ελέγχει; Αυτή είναι η 
φυσιολογική απορία που προκύπτει από όλα τα 
παραπάνω. Υπάρχει, μόνο που σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του ίδιου το Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), 
του φορέα δηλαδή που έχει την ευθύνη να εποπτεύει τις 
εταιρείες ανακύκλωσης, αυτό δε πραγματοποιείται! 

ΕΟΑΝ έχει στο παρελθόν 
παραδεχτεί μια σειρά 
«προβλήματα» τα οποία  

δεν είναι σε θέση να λύσει. 

Συνοψίζοντας την κατάσταση, σε παλιότερο άρθρο της η 
κινηματική συλλογικότητα «Πρωτοβουλία Συνεννόησης για 
τη διαχείριση απορριμμάτων Αττικής» (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) 
συγκέντρωσε μια σειρά παραδοχές του οργανισμού για τα 
όσα συμβαίνουν γύρω από τη μαφία της ανακύκλωσης. 
Αντιγράφουμε μερικές: Ύπαρξη αισχροκερδικών 
κυκλωμάτων. Εισφοροδιαφυγή και μη εγγραφή όλων των 
υπόχρεων διαχειριστών σε Συστήματα. Ατελέσφορη 
επιβολή κυρώσεων. Νομοθετικά κενά που δημιουργούν 
εμπόδια. Προβλήματα με την επίτευξη των στόχων. 
Κοινώς, ο ίδιος ο δημόσιος φορέας που οφείλει να 
εποπτεύει τις ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης 
παραδέχεται δημόσια ότι δεν μπορεί να το κάνει και ότι 
ακόμα και οι κυρώσεις που επιβάλλει πέφτουν στο κενό –
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απλά δεν ισχύουν. Παρότι ο 
ΕΟΑΝ έχει κάνει δημόσια τις παραπάνω παραδοχές, αντί 
να κλείσει την ΕΕΑΑ και να αναλάβει την ανακύκλωση ένας 
δημόσιος φορέας, συνεχίζει να την αφήνει στα χέρια της. 
Έχουμε δηλαδή ένα κράτος που παραδέχεται ότι δεν 
μπορεί να σταματήσει τους ιδιώτες από το να παρανομούν 
και αρκετά χρόνια μετά από αυτές τις παραδοχές, 
εξακολουθεί να τους αναθέτει την ανακύκλωση, ξέροντας 
ότι θα συνεχίσουν να παρανομούν! Αυτό δεν είναι 
αδυναμία λύσης του προβλήματος. Αυτό είναι συνενοχή 
στην παρανομία. Τους επιτρέπουν να αισχροκερδούν και 
να καταστρέφουν το περιβάλλον και το λένε δημόσια! Μέσα 
σε αυτές τις συνθήκες, μια εικόνα που δείχνει έναν μπλε και 
έναν πράσινο κάδο να φορτώνονται από το ίδιο 
απορριμματοφόρο, θα μπορούσε να θεωρηθεί «πταίσμα».  

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 25-26 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 212 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 10 

 
Και πράγματι είναι, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος της 
μπίζνας, της περιβαλλοντικής καταστροφής, των 
οικονομικών σκανδάλων και των επικίνδυνων παιχνιδιών 
με την υγεία ολόκληρων κοινωνιών. Δεν παύει όμως να 
αποτελεί την πιο εξόφθαλμη ένδειξη της κοροϊδίας που 
συντελείται στις πλάτες μας. Μιας κοροϊδίας που έχει έρθει 
η ώρα να αντιληφθούμε σαν κοινωνία και να παλέψουμε για 
την ανατροπή της. Γιατί….  

ι επιχειρηματίες της 
«ανακύκλωσης» δεν βγάζουν  
μόνο τεράστια κέρδη για τα οποία 

πληρώνουμε εμείς, αλλά απειλούν  
και το περιβάλλον, την υγεία και  
τη ζωή μας. 
 Μόνος τρόπος να σταματήσουμε την καταστροφή που 
συντελείται, είναι μέσα από μαζικά, μαχητικά κινήματα των 
τοπικών κοινωνιών. Κινήματα που θα διεκδικούν την 
άμεση απομάκρυνση των ιδιωτικών εταιρειών από την 
ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων και το 
άμεσο πέρασμά τους στους Δήμους, σε συνθήκες 
διαφάνειας και ελέγχου από τις τοπικές κοινωνίες, τους 
εργαζόμενους στην καθαριότητα, επιστημονικούς φορείς, 
περιβαλλοντικά κινήματα, κλπ. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί 
να υπάρξει πραγματική ανακύκλωση. Τα σκουπίδια 
μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν ως πλούτος στην 
κοινωνία, αντί να συνεχίσουν να στοιβάζονται σε 
χωματερές και να απειλούν το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία. Μια τέτοια πρόταση δεν είναι ουτοπική. Είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει και τα σχέδια 
διαχείρισης απορριμμάτων που έχει καταθέσει η 
ΠΡΩΣΥΝΑΤ σε μια σειρά Δήμους. Αυτό που λείπει είναι η 
πολιτική βούληση να εφαρμοστούν σχέδια πραγματικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων, που δεν θα υπηρετούν την 
αισχροκέρδεια των σκουπιδοεργολάβων αλλά θα ωφελούν 
την κοινωνία. Αυτή τη λύση μπορούν να την επιβάλουν 
μόνο τοπικά κινήματα – που χρειάζεται να αναπτυχθούν σ’ 
αυτή την κατεύθυνση και μ’ αυτό το στόχο. 

 
Ο Άρης Σπίνος καταγγέλλει μέσα από το 
edolio5.blogspot.com: Το κόλπο είναι πολύ καλά στημένο. 
Τα λεφτά είναι πολλά και όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. 
Σήμερα το edolio5 ανοίγει το φάκελο με τα κλεμμένα 
σκουπίδια που κρύβουν εκατομμύρια ευρώ κάτω από την 
οσμή τους. Ο καθένας από εμάς μπορεί να διακρίνει ότι η 
Αττική έχει γεμίσει τρίκυκλα αλλά και αυτοσχέδια καρότσια, 
ακόμα και καρότσια από super market τα οποία γεμίζουν 
από ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται στους 
περίφημους μπλε κάδους. Με μέτριους υπολογισμούς τα 
τρίκυκλα υπολογίζονται στα 500 και τα καρότσια στα 1000. 

ο περίεργο είναι πως οι 
αστυνομικές και άλλες αρχές  
δεν βλέπουν τίποτα! 

Προφανώς όλοι αυτοί θα έχουν άδεια μετακίνησης την ίδια 
με αυτή των ζητιάνων που ξαναμαζεύτηκαν στα φανάρια 
δηλαδή… καμία! Προφανές οι αρχές και δεν γνωρίζουν ότι 
για παράδειγμα στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος 
κοντά στα ΚΤΕΛ, στον Κηφισό και στην Λιοσίων υπάρχουν 
16 αποθήκες ιδιωτών που αγοράζουν όλα αυτά τα υλικά.  

 

Ο 

Τ 
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Όταν ήρθε η ώρα θα έρθει και ώρα των ονομάτων. Η 
αλήθεια είναι πως πίσω από αυτό θέαμα κρύβεται η 
περίφημη μαφία της ανακύκλωσης, η οποία δρα 
ανενόχλητη πάνω από τη δεκαετία μαζί με την αστειότητα 
των μπλε κάδων που υποτίθεται ότι μαζεύουν 
ανακυκλώσιμα υλικά αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία 
περιέχει μαζί με τα ανακυκλώσιμα υλικά οικιακά 
απορρίμματα. 

ποτίθεται δε ότι υπάρχουν 35 
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) που αναλαμβάνουν 

να ξεχωρίσουν τα ανακυκλώσιμα 
υλικά από τα οικιακά και άλλα 
απορρίμματα και τα οποία φαίνεται 
ότι παίρνουν φωτιά όχι ιδιαίτερα 
σπάνια. Τα στοιχεία δείχνουν  
ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια  
έχουν καταγραφεί πάνω από 35  
πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης. 
Τι κρύβεται όμως πίσω από τους συλλέκτες 
ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης, οι οποίοι κατατάσσουν τη χώρα μας στις 
μπανανίες της ανακύκλωσης καθώς η έλλειψη ρευμάτων 
και διαχωρισμού των υλικών οδηγεί στο μπερδεύονται 
πάσης φύσεως σκουπίδια με διαφορετικά υλικά 
ανακύκλωσης σε έναν κάδο που πολλές φορές δεν 
διαφέρει από πλευράς περιεχομένου και πολύ από τους 
κοινούς κάδους απορριμμάτων. Η αρχή του μίτου βρίσκεται 
στις εταιρίες που υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας με 
έναν ή περισσότερους Δήμους της περιφέρειας 
προκειμένου να μαζεύουν το υλικό των μπλε κάδων. Το 
υλικό το συγκεντρώνουν οι ίδιες σε σημεία που επιλέγουν 
και το μεταφέρουν στις κεντρικές τους εγκαταστάσεις. Το 
υλικό όμως δεν είναι καθαρό, καθώς όπως προαναφέρθηκε 
περιέχει και οικιακά απορρίμματα. Όταν μαζευτεί μια 
σημαντική ποσότητα μεταφέρεται με φορτηγά στις 
εγκαταστάσεις διαλογής και εκεί ζυγίζεται. Στο ζύγι όμως 
μπαίνει καπέλο και αντί για 100 τόνους γράφονται 150. Στη 
συνέχεια υποτίθεται ότι τα ΚΔΑΥ κάνουν διαλογή. Δεν την 
κάνουν όμως, αλλά στέλνουν την ποσότητα των 100 τόνων 
σε ΧΥΤΑ ως υπόλειμμα διαλογής εισπράττοντας μάλιστα 
και χρήματα, δημόσια φυσικά. Για να καλύψει την τρύπα η 
εταιρία που έχει αναλάβει τη διαλογή απλά αγοράζει στη 
μαύρη αγορά έτοιμο και διαχωρισμένο υλικό από τους 

αναξιοπαθούντες με τα τρίκυκλα. Έτσι χωρίς να έχει κάνει 
διαλογή και εμπορεύεται ανακυκλωμένο υλικό, αλλά και 
επιδοτείται για αυτό. Η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης πιστοποιεί στο τέλος τις ποσότητες που 
υποτίθεται ότι έχουν διαχωριστεί και… όλα καλά. Σπανίως 
δε όταν λόγω χαμηλού ποσοστού καθαρού υλικού 
ανακύκλωσης δεν μπορεί καν να γίνει η πιστοποίηση τα 
σκουπίδια καταλήγουν σε παράνομες χωματερές και όχι σε 
ΧΥΤΑ. 

 

οιος είναι ο ρόλος της Πολιτείας; 
Ανύπαρκτος καθώς προσπάθεια 
ελεγκτικών μηχανισμών να 

πιάσουν τα κυκλώματα βρίσκει τους 
ελεγκτές αντιμέτωπους με απειλές 
αλλά και την αδιαφορία των αρχών. 

Υ Π 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Για να ξεκαθαρίζουμε τα γεγονότα 
πρέπει να τα προσεγγίζουμε με την 
αλήθεια τους και την  δική μας 
αντικειμενικότητα. Από την μία 
πλευρά έχουμε το Κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
που ανησυχεί μην του φύγουν οι  
προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ 
ψηφοφόροι. Από την άλλη πλευρά… 

χουμε το Κόμμα 
του ΚΙΝΑΛ που 
τώρα διεκδικεί   

με κάθε τρόπο τους 
παλιούς ψηφοφόρους 
του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί 
γίνεται ένα μπέρδεμα 
με αποτέλεσμα να 
ακούγονται υπερβολές 
και από τις δύο πλευρές. Βέβαια σε 
αυτό συντελούν και οι 
Δημοσκοπικές Εταιρείες που 
«πλέον» κρίνονται για την 
αξιοπιστία τους. Δηλαδή τα 
ευρήματα μιας δημοσκόπησης που 
παρουσιάζεται, πρέπει να τα 
αναλύουμε και εμείς, μη μένοντας 
όπως τα παρουσιάζουν γιατί 
δυστυχώς η ακρίβεια των στοιχείων 
τους, πολλές φορές είναι 
πλασματική και όχι πραγματική. 

 
Πολλές φορές είναι τόσο καλά «μαγειρεμένες» που αυτό δεν γίνεται εύκολα 
αντιληπτό. Έχουμε εξάλλου πολλά παραδείγματα. Η αλήθεια είναι ότι η μέχρι 
σήμερα Πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, δεν ήταν επαρκής. 
Έπασχε από πολλά σημεία και δεν ικανοποιούσε την Κοινή Γνώμη, με όσα έχουν 
γίνει και γίνονται στην Χώρα από την Κυβέρνηση. Η τελευταία παρουσία του 
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή ήταν 
εξαίρετη και αυτή έπρεπε να ήταν εξ' αρχής. Πιστεύω ότι έχασε χρόνο πολύ χρόνο. 

Τώρα το ΚΙΝΑΛ σε καμία περίπτωση δεν είναι  
στο 15% που παρουσιάζεται από κάποιους. 

 
Δεν βγαίνει ούτε με τα απλά μαθηματικά και να μην κοροϊδευόμαστε. Την 
πραγματικότητα οφείλουμε να την βλέπουμε στην ευθεία της και κατάματα και όχι 
όπως μας βολεύει, γιατί όταν πέσουμε από το συννεφάκι θα γκρεμοτσακιστούμε. 
Δηλαδή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά με όλο τον αγώνα της και τις τρικλοποδιές 
που τις έβαζαν και που  έφθασε το ποσοστό  στο 6,5% από το 4% που το άφησε 
ο Βενιζέλος είχε ρίξει στα τάρταρα το ΚΙΝΑΛ και μέσα σε λίγες ημέρες και δη μια 
εβδομάδα αυτό σκαρφάλωσε στο 15%;;; Αυτό τώρα θα πιστέψουμε; Λυπάμαι 
αλλά δεν γίνεται. Το ΚΙΝΑΛ εξέλεξε έναν νέο άνθρωπο για Αρχηγό του τον Νίκο 
Ανδρουλάκη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρίσταται ως Πρόεδρος του 

Έ 
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στις Συνεδριάσεις της Βουλής γιατί δεν είναι 
Κοινοβουλευτικός!!! Αυτό δεν είναι καθόλου καλό είτε 
αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει και κάνεις να μην 
διαμαρτύρεται, γιατί ήταν εξ' αρχής γνωστό. Δεν έχει 
καθίσει καν ακόμη στην καρέκλα του Προέδρου. Είναι απών 
από την καθημερινότητα του Πολίτη, γιατί συνεχίζει να 
ασκεί τα καθήκοντα του στην Ευρωβουλή και θα τα 
συνεχίσει για τους επόμενους 18 μήνες. Δεν έχει προλάβει 
εκ των πραγμάτων να γνωρίσει ως Πρόεδρος πλέον, την 
δομή και τα Εσωτερικά του Κόμματος. Δεν έχει ξεδιπλώσει 
την Αντιπολιτευτική του Πολιτική που θα ακολουθήσει το 
ΚΙΝΑΛ στην Κυβέρνηση γιατί σε εκείνη οφείλει να κάνει 
Αντιπολίτευση και όχι στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Και 
μετά από όλα αυτά έφθασε στο 15%; Επειδή έχουμε 18 
μήνες μέχρι τις επόμενες Εκλογές και μέχρι τότε, πολλά 
γίνονται, πολλά αλλάζουν και πολλά παραμένουν ως είναι. 

ο ζητούμενο είναι να  
έχουμε Σοβαρή και Αξιόπιστη 
Αντιπολίτευση στο Σύνολο της γιατί 

περνάμε ως Κοινωνία πολύ άσχημα  
με μια Κυβέρνηση που ασπάζεται τον 
Φιλελευθερισμό και τα αποτελέσματα 
του, τα εισπράττουμε καθημερινά  
σε όλους τους Τομείς. 
Μέσα στην πανδημία, την Οικονομική Αστάθεια και 
Ακρίβεια, τα Εθνικά Θέματα, την Εξωτερική Πολιτική, το 
Μεταναστευτικο κ. λ είναι περιττό να υπάρχει φαγωμάρα 
μεταξύ των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Αυτό που είναι 
κυρίαρχο και επιβάλλεται είναι να γίνεται Πολιτική με 
τίμιους όρους και όχι σημαδεμένες τράπουλες 
προσπαθώντας την προσέγγιση ψηφοφόρων του 
Κεντρώοι και Αριστερού Χώρου. Η δεξαμενή ψηφοφόρων 
είναι μεγάλη και αν αρχίσουν από τώρα την προσπάθεια 
αφαίμαξης στο τέλος θα αποδειχθεί μια φούσκα. 

ψηφοφόρος κερδίζεται με  
την Πολιτική που ασκεί το κάθε 
Κόμμα, κατά πόσο τον εκφράζει 

και όχι με φανφάρες, βαρύγδουπα 
λόγια και υπερβολές. 

 
Και στο κάτω - κάτω της γραφής τα ακριβή ποσοστά είναι 
εκείνα της κάλπης και όλα τα υπόλοιπα που αναλύονται 
κατά το δοκούν από όλους μας μπροστά σε έναν 
υπολογιστή είναι άνευ αξίας. Με όλα όσα γίνονται δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής μας η περιβόητη 
Πολιτική, Οικονομική και Μιντιακή διαπλοκή, που μας 
πυροβολεί από παντού. Ας μην συνεχίσουμε και άλλο να 
είμαστε τα θηράματα της γιατί αυτόματα την καθιστούμε 
μόνιμο και κυρίαρχο Κυνηγό  της δικής μας ζωής!!! 

 

Τ 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Η σύγκριση έρχεται μοιραία και οι 
σκέψεις επίσης.  

εν πάνε δα πολλά 
χρόνια από  
την εποχή που 

σύσσωμη και υπό την 
«καθοδήγηση» της 
ακροδεξιάς η Νέα 
Δημοκρατία υποστήριζε 
ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι 
προδοτική και  
έτσι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν 
ΣΥΡΙΖΑ-Κοτζιάς. 
Υποστήριζαν ότι μόλις ο λαός του 
δώσει κυβερνητική εντολή θα 
καταργήσουν την συμφωνία και θα 
επιτύχουν καλύτερη. Όλοι 
γνωρίζουν ότι το καλύτερο είναι 
προτιμότερο από το καλό και ο λαός 
τους έδωσε τέτοια εντολή. Σήμερα 

ούτε μια τόση δα λεξούλα γι’ αυτό. 
Αντίθετα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
κάνει αγώνα να πείσει την 
Βουλγαρία να στηρίξει την 
Συμφωνία των Πρεσπών! 
Παράλληλα με τον αγώνα να μας 
πείσουν ότι η έκθεση Τσιόδρα 
κοινοποιήθηκε μόνο στον 
πασοκογενή Γραμματέα του 
Υπουργείου υγείας Κωτσιόπουλο 
και εκείνος είναι μόνος υπεύθυνος 
για τον περαιτέρω χειρισμό της, 
δηλαδή τον μη χειρισμό της. Έκθεση 
φοβερή και τρομερή για όσα 
ακολούθησαν και τα οποία ψάχνει 
τώρα ο Εισαγγελέας. Πώς τα ψάχνει; 
Διαβάστε ένα εξαιρετικά εύστοχο 
άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη στο 
DOCUMENTONEWS για τους 
νεκρούς, την Κυβέρνηση και τη 
βάρκα που τους περνάει στον 
Αχέροντα. Στην προεδρία της 
Δημοκρατίας, μιας και η βόλτα στο 
Μεταξουργείο απέδωσε με την 
επιλογή του Λιγνάδη για κορυφαία 
πνευματικά μας πόστα, ο Κυριάκος 
επέλεξε και πρόεδρο Δημοκρατίας. 
Την διαμένουσα σε εκεί ωραιότατο 
κτήριο κατασκευής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 
τότε πρόεδρο του Συμβουλίου 
Επικρατείας, Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου. 

 
Συμπληρώνει όπου να’ ναι δυο 
χρόνια στην προεδρία της 
Δημοκρατίας, άρα ικανό διάστημα 
για δείγματα γραφής και λόγου.  

 
Ικανό να κρίνει κανείς αν πρόκειται 
για Αικατερίνη Μεγάλη η Αικατερίνη 
Μικρή… Αυτά τα δείγματα δυστυχώς 
είναι αρνητικά. Λόγος ρηχός, 
επιπέδου εκθέσεων υποψηφίων για 
τα ΑΕΙ. Λόγος μαρτυρικός των 
ελαχίστων γνώσεών της περί τα 
εθνικά θέματα, περί την διεθνή 
πολιτική σκηνή. Λογικό. 

ια δικαστίνα ήταν 
χωρίς καμία ως 
τότε παρουσία 

στα κοινά. Με 
αποφάσεις μάλιστα 
όπως αυτή για τις ΑΠΕ, 
δηλαδή νομικά που 
κουρέλιαζαν το 
Σύνταγμα, όπως 
υποστήριξε και η 
ισχυρή μειοψηφία. 
Μοιραία η σύγκρισή της με τους 
προκατόχους της και ιδιαίτερα τον 
καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, 
καθώς και σήμερα «οι καιροί ου 
μενετοί»… Η σπουδή της για τις 
φωτογραφίες με τις γάτες (εμείς 
έχουμε περισσότερες και καλύτερες 
στους κήπους της πολυκατοικίας 
μας) είναι μια επιλογή 
επικοινωνιακού χαρακτήρα και 
δημοσιοποιήθηκαν για να κριθούν 
και να συγκριθούν. Στη σύγκριση  

 

Δ 
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μας οδηγεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκείνη την 
αισχρή επίθεση που είχε κάνει ο ίδιος και μόνος βουλευτής 
της ΝΔ που αρνήθηκε  να τον ψηφίσει. Δεν ήταν, δήλωσε 
δημόσια, σφοδρός πολέμιος του πελατειακού 
κράτους…Και ο Κυριάκος ήθελε άτεγκτους. Να 
ανακαλύπτουν τους μιζαδόρους και Χριστοφοράκους και 
Καραβέλες παντού και να τραβούν το αυτί (και)των 
Γερμανών να τους οδηγήσουν σε δίκες για το φαγοπότι στα 
κρατικά μας ταμεία… Ναι, ο Κυριάκος τα είπε αυτά  για τα 
πελατειακά και μας είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό τότε, 
όχι μόνο για τους Χριστοφοράκους και τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ, η 
οποία λέει παραγράφεται, γιατί επί των ημερών του ο 
Εισαγγελέας ξέχασε να συντάξει κατηγορητήριο!!! 

τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
όμως, προς μεγάλη απογοήτευση 
του Κυριάκου που περίμενε  

έναν ακόμα απόστρατο της πολιτικής 
σιωπηλό, είναι παρών και μάλιστα  
όχι απλά με ηχηρό τρόπο. 

 
Είναι στην κορυφή του καμπαναριού και χτυπάει σήμαντρα 
που ακούγονται πολύ και εκτός συνόρων. Και 
αναπληρώνει τα κενά του ίδιου και της Αικατερίνης της 
Μικρής και στα εθνικά μας θέματα. Προχθές ο κ. 
Παυλόπουλος έκανε μια βαρυσήμαντη ομιλία για την 
Κύπρο, το κυπριακό και την Τουρκία. Ζήτησε να συνεχιστεί 
ο αγώνας του 1821 μέχρι η Τουρκία να πάψει να κατέχει 
σήμερα τμήμα της Κύπρου με στρατεύματα. 

ιαβάστε την ομιλία του με αφορμή 
τα 50 χρόνια από το θάνατο του 
Γιώργου Σεφέρη 

και βγάλτε συμπεράσματα. Θέμα:«…Κύπρον, ου μ’ 
εθέσπισεν…» «Τον Νοέμβριο του 1953 ο Γιώργος Σεφέρης 
γράφει ένα από τα κορυφαία Κυπριακά του Ποιήματα, την 
«Σαλαμίνα της Κύπρος», αργότερα «πυρηνικό» τμήμα του 
«Ημερολογίου Καταστρώματος, Γ΄». Τόπος αναφοράς ο 
χώρος όπου, κατά τον ομηρικό μύθο -ας μην ξεχνάμε ότι ο 
μύθος ενέχει, στο βάθος του μέσα στο χρόνο, στοιχεία 
ιστορικής αλήθειας, αντίθετα με το παραμύθι- ο Τεύκρος 
έφθασε, μετά τον Τρωϊκό Πόλεμο, στην Κύπρο, ιδρύοντας 
μιαν άλλη Σαλαμίνα, μνήμη της πατρικής του εστίας όπου, 
κατά τα προλεχθένα, ο πατέρας του δεν του επέτρεψε να 
γυρίσει. Α. Ο αγώνας των Κυπρίων δεν έχει αρχίσει -το 
1955 φαίνεται ακόμη μακριά- κι όμως ο Γιώργος Σεφέρης 
«ψυχανεμίζεται» την «φωτιά» που ανάβει κατά της 
Βρετανικής αποικιοκρατίας. Μ’ έναν Λαό, ο οποίος είναι 
αποφασισμένος ν’ αντιμετωπίσει και την δύναμη αλλά και 
την αλαζονεία της «Αυτοκρατορίας» που ξέρει ότι αρχίζει 
να δύει, πλην όμως γι’ αυτό γίνεται ολοένα πιο αυταρχική, 
άρα ολοένα και πιο ευεπίφορη και επικίνδυνη να «πνίξει» 
την Κύπρο στο αίμα. Η αρχαία τραγωδία γυρίζει αδιάκοπα 
στο νου του Γιώργου Σεφέρη, ως πηγή μελαγχολικής, πλην 
όμως άκρως διδακτικής, έμπνευσης. Συγκεκριμένα, ο 
Γιώργος Σεφέρης ξαναθυμάται τους «Πέρσες», το 
πρωιμότερο σωζόμενο έργο του Αισχύλου, μέρος μιας 
τετραλογίας που ο τραγικός ποιητής παρουσίασε μάλλον 
το 472 π.Χ. Μέρος στο οποίο ο Αισχύλος περιγράφει, με 
κεντρικό πρόσωπο την μητέρα του Ξέρξη, Άτοσσα, την 
οδύνη των Περσών όταν πληροφορήθηκαν την δεινή ήττα 
στην Σαλαμίνα. Ήττα-Νέμεση για την Ύβρη που διέπραξαν 
ο Ξέρξης και ο στρατός του, επιχειρώντας να καταλάβουν, 
υπό όρους ακραίας έπαρσης, την τότε Ελλάδα και, κυρίως,  

 

Ο 

Δ 



 

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 25-26 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 212 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 16 

 
το κατά τον Πίνδαρο (απ.76) «δαιμόνιον πτολίεθρον» των 
«κλεινών Αθηνών». Β. Κάπως έτσι βλέπει στο βάθος του 
χρόνου την μοίρα της αλαζονικής και αδίστακτης 
αποικιοκρατίας της «πάλαι ποτέ διαλαμψάσης» Γηραιάς 
Αλβιώνας ο Γιώργος Σεφέρης, «προφητεύοντας», 
ταυτοχρόνως, τον μακροχρόνιο και αιματηρό 
απελευθερωτικό αγώνα του Κυπριακού Λαού. Άκρως 
ενδεικτικό της ευθείας αναφοράς στους «Πέρσες» του 
Αισχύλου το motto, απόσπασμα της τραγωδίας, το οποίο 
διάλεξε ο Γιώργος Σεφέρης για να συνθέσει την δική του 
«Σαλαμίνα της Κύπρος», υπενθυμίζοντας ότι στην 
Σαλαμίνα, μέσα σε οδυνηρούς στεναγμούς, «βούλιαξε», 
μαζί με τον στόλο της, και η «δόξα» της Περσικής 
Αυτοκρατορίας. «… Σαλαμῖνα τε τάς νῦν ματρόπολις, των 
δε αἰτία στεναγμῶν.» Γ. Πριν απ’ όλα ο Γιώργος Σεφέρης 
περιγράφει την τιμωρία της ματαιοδοξίας του Ξέρξη να 
επιδιώκει ανιστόρητες κατακτήσεις λαών μακριά από το 
περσικό βασίλειο. Στην ουσία έτσι στέλνει «μήνυμα» στην 
Μεγάλη Βρετανία για το μάταιο και το άδικο της διαιώνισης 
της αποικιοκρατίας στην Κύπρο: «Η γης δεν έχει κρικέλια 
για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν μήτε μπορούν, 
όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με 
νερό μισό δράμι». Δ. Και στο τέλος, ο Γιώργος Σεφέρης 
«προφητεύει», μ’ επίκεντρο τον αγγελιαφόρο που μετέφερε 
το πικρό νέο της ήττας του Ξέρξη στην Άτοσσα, την 
αντίστοιχη πορεία τελικής ήττας της αποικιοκρατικής 
βαρβαρότητας της Μεγάλης Βρετανίας στα Ελληνικά, από 
«καταβολής» της ιστορίας, χώματα της Κύπρου: «-Ναι΄ 
όμως ο μαντατοφόρος τρέχει κι όσο μακρύς κι αν είναι ο 
δρόμος του, θα φέρει σ’ αυτούς που γύρευαν ν’ 
αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο το φοβερό μήνυμα της 
Σαλαμίνας. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. Νήσός τις έστι.» 
Ε. Αυτή την φορά -σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, με την διδαχή 
ζωντανή σαν να ήταν χθες- η «φωνή Κυρίου επί των 
υδάτων» ακουγόταν, στεντόρεια, πάνω από τα νερά της 
Ανατολικής Μεσογείου για να φτάσει στα, δυστυχώς, 
ερμητικά κλειστά αυτιά της «μεθυσμένης» από υπεροψία 
και παρακμιακό «μεγαλείο» Μεγάλης Βρετανίας. 

ωνή Κυρίου, που αναγγέλλει 
την τελική δικαίωση του αγώνα 
του Κυπριακού Λαού εναντίον 

της αποικιοκρατίας. Και είναι γραφτό 
η Κύπρος να γίνει, με τα λόγια του 
Αισχύλου, «Νήσός τις» -«ταφόπλακα» 

στην κατακτητική μωρία  
των Βρετανών αποίκων….. 
όπως υπήρξε για τον Ξέρξη και τους Πέρσες η Σαλαμίνα και 
η γειτονική Ψυττάλεια, όπου χάθηκε ο «ανθός» του 
περσικού στρατού, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει εκεί 
περιμένοντας, μάταια βεβαίως, ν’ αφανίσει τα τμήματα του 
στρατού των Ελλήνων που νόμιζαν πως θα έφθαναν εκεί. 
Κάπως έτσι η «Σαλαμίνα της Κύπρος» του Γιώργου Σεφέρη 
πήρε την θέση της στο «Πάνθεο» της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, δίπλα – παρά την τεράστια διαφορά χρόνου 
και συγκυρίας- από τους «Πέρσες» του Αισχύλου. ΣΤ. 

 
Ο Γιώργος Σεφέρης «έκλεινε» μέσα του την Κύπρο, με το 
μεγαλείο της ιστορίας της και την αγωνία της προοπτικής 
της, ως τις τελευταίες του στιγμές. Καθώς αναφέρει η  
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Ιωάννα Τσάτσου, η αδελφή του, μόλις συνήλθε από την 
νάρκωση της εγχείρησης στον Ευαγγελισμό και πριν 
ξεψυχήσει, λίγες ώρες μετά, ρώτησε με πόνο: «Τι θα γίνει 
με το νησί, τι θα γίνει με το νησί;» Η διαίσθησή του δεν 
λάθευε, καθώς το σαράκι της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών είχε αρχίσει να τρώει το κορμί του 
Ελληνισμού, με πρώτο «θύμα» την μαρτυρική Κύπρο. 
Άλλωστε είχε περικλείσει επιγραμματικά όλη αυτή την 
προφητική του διάθεση μέσα στο ακόλουθο απόσπασμα 
της ιστορικής δήλωσής του για την δικτατορία στο ΒΒC, 
στις 28 Μαρτίου 1969: «… Όλοι πια το διδάχτηκαν και το 
ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί 
να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει 
αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας 
βασανίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους 
παμπάλαιους χορούς του Αισχύλου. Όσο μένει η 
ανωμαλία, τόσο προχωρεί το κακό… Βλέπω μπροστά μου 
τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον 
τόπο. Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική 
επιταγή». Ζ. Το «σφιχτό», εθνικό κυριολεκτικώς, «δέσιμο» 
του Γιώργου Σεφέρη με την Κύπρο δείχνει σήμερα τον 
δρόμο του δικού μας χρέους απέναντι στο μαρτυρικό Νησί. 
Και ιδίως το χρέος της κατανόησης, με όλη την σημασία της 
λέξης, ότι…..  

Εθνεγερσία του 1821, διακόσια 
χρόνια μετά, συνεχίζεται  
κατά κάποιο τρόπο εδώ, στην 

Μαρτυρική Κύπρο. Και θα συνεχίζεται, 
έως ότου απελευθερωθεί από  
τον τουρκικό ζυγό το τελευταίο 
«υπόδουλο» τμήμα του Ελληνισμού. 
Και όχι μόνον αυτό, αλλά κατ’ ουσία και το μόνο τμήμα 
Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 
κατέχει, κατά παράβαση κάθε έννοιας του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, τρίτο κράτος, αποτελώντας μια 
«αιμάσσουσα» πληγή που μπορεί να έχει επικίνδυνες 
προεκτάσεις στο μέλλον. 

φείλουμε δε, αδιαλείπτως, όλοι 
οι Έλληνες, με μια Εθνική φωνή 
και γραμμή, να υπενθυμίζουμε  

ότι αποτελεί πραγματικό όνειδος  
για την Διεθνή Κοινότητα και  
για την Ευρωπαϊκή Ένωση η  
μακροχρόνια ανοχή της τουρκικής  
κατοχής σ’ ένα μεγάλο μέρος  
του Κυπριακού εδάφους. 

 
Πρόκειται, κατ’ αποτέλεσμα, γι’ ανοχή που προσβάλλει 
βάναυσα την Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Νομιμότητα. Διότι 
κατά την φύση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
το κανονιστικό τους πλαίσιο παραβιάζεται όχι μόνον από 
εκείνους, οι οποίοι δεν το σέβονται εμπράκτως, αλλά και 
από κάθε άλλο που δεν αντιδρά, επίσης εμπράκτως, σε 
αυτή την προκλητική έλλειψη σεβασμού της Διεθνούς και 
της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας. Οφείλω δε να υπενθυμίσω 
ότι το χρέος μας, ως Ελλήνων, επιβάλλει τον άνευ όρων και 
ορίων αγώνα για την εξεύρεση όχι μιας όποιας λύσης του 
Κυπριακού. Αλλά για την επίτευξη λύσης απολύτως 
σύμφωνης με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ήτοι 
λύσης που εξασφαλίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία 
ομοσπονδιακή δομή υπό τις αυτονόητες εγγυήσεις της 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, με μια διεθνή νομική 
προσωπικότητα, μια και ενιαία ιθαγένεια καθώς και πλήρη 
άσκηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, άρα 
δίχως στρατεύματα κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις 
τρίτων. Και δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι, ιδίως 
υπό την σημερινή συγκυρία, ο όρος «εγγυήσεις τρίτων», 
που δεν νοούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφορά όχι 
μόνον την Τουρκία αλλά και κάθε άλλο Κράτος, το οποίο 
δεν αποτελεί πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής μας 
Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Η 

Ο 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Οι εσωκομματικές εκλογές του 
ΚΙΝ.ΑΛ. ανέδειξαν ως αρχηγό των 
«μη προνομιούχων Ελλήνων, των 
πένητων ανέργων και 
χαμηλοσυνταξιούχων έναν 
κομματικό γέροντα 42 ετών που 
παρ’ ότι λέει «είμαι ένας από σας» 
όπως δείχνουν, το «πόθεν έσχες» με 
τα 18 ακίνητα και οι καταθέσεις 
848.000 ευρώ του ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΗ 
ηγέτη του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ….  

ίναι ένας 
προνομιούχος που 
δεν δούλεψε ποτέ, 

αλλά έχει τόσα  
που ποτέ κανένας 
εργαζόμενος μια 
ολόκληρη ζωή δεν 
μπορεί να αποκτήσει… 
Ο Ευρωχωρικός ή βοσκός όπως τον 
αποκαλούν οι σοσιαλιστές 
σύντροφοι του - λόγω της βαριάς  
 

 
προφοράς του- δεν είναι ούτε ένας από εκείνους που ακολουθούσαν το ΠΑΣΟΚ 
γιατί πίστευε: «Πρώτα στην Ελλάδα και μετά στην Ε. Ε.», «Η Ελλάδα ανήκει στους 
Έλληνες», «Το όνομα της Μακεδονίας είναι η ψυχή μας». Ο «γεροντονέος» - 
παρατσούκλι- που του κόλλησε ο μετέπειτα υποστηρικτής του Ανδρέας 
Λοβέρδος, δεν πιστεύει σε τίποτα από όλα αυτά… 

Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της 
συμφωνίας των Πρεσπών, υπέρ της 
υποχρεωτικότητας του εμβολίου, υπέρ του 

χωρισμού Κράτους - Εκκλησίας, υπέρ των ΜΚΟ, της 
Παγκοσμιοποίησης, υπέρ της Πολυπολιτισμικότητας, 
υπέρ της απολιγνιτοποίησης και κατά του τριπτύχου 
Πατρίδα – θρησκεία – Οικογένεια !!! 

 

Ε 

Ο 
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Η πάλαι ποτέ Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη του ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αποφάσισε μαζικότατα και 
συμμετοχικότητα (με χαμηλούς τόνους) να αυτοχειριαστεί 
και να ψηφίσει τον ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ. 
Μεταξύ των 6 αξιολογότατων υποψηφίων επέλεξε τον 
λιγότερο χαρισματικό και τον περισσότερο 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗ. Επιβεβαίωσε και με τη βούλα πως το 
ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ έχει απομείνει με νέους και παλιούς 
πρασινοφρουρούς που αυτοί συγκροτούν τον σκληρό 
πυρήνα του και να συνεχίζει ως ένα κόμμα μηχανισμών. Γι’ 
αυτό και διάλεξε το πιο ικανό οργανωτικά στέλεχός του, τον 
«Κρητίκαρο» Νίκο Ανδρουλάκη που όμως το υπόστρωμα 
του έχει σφραγιστεί ανεξίτηλα από την «νέα εποχή»  της 
παγκοσμιοποίησης, της καταναλωτικής ευωχίας, του 
εθνομηδενισμού και της πολυπολιτισμικής φενάκης. Ποιος 
ξέρει πια πώς σκέφτεται (;) ένα μεγάλο μέρος αυτού του 
κόσμου που έχει εμποτιστεί βαθιά η συνείδηση του από το 
προσωπικό «ΒΟΛΕΜΑ»… και άλλων η «ΛΑΜΟΓΙΑ». Ίσως 
να θεωρούν πως η εξ Ηρακλείου καταγωγή του μπορεί να 
αποτελέσει το αντίδοτο στη Χανιώτικη αυτοκρατορία 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Ίσως τελικά οι τοπικές βεντέτες μπορεί να 
αποδειχθούν ισχυρότερες από τις -έως τώρα ανύπαρκτες- 
πολιτικές προτάσεις. Το σίγουρο είναι πως μετά και το 
μετεκλογικό hype -που δεν θα κρατήσει για πολύ - το 
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αφού ολοκληρώσει τη φάση του 
μικρομεγαλισμού & των πράσινων φαντασιώσεων περί 
«τρίτου Πόλου», θα μπει με ταχύτητα σε καθοδική πορεία. 
Θα πάρει τη θέση του ανάμεσα στα «μικρά κόμματα» και αν 
τολμήσει να συμμετάσχει μετεκλογικά σε κυβέρνηση με 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ θα μπει οριστικά στο «χρονοντούλαπο της 
ιστορίας», (το οποίο ο συγχωρεμένος Μένιος 
Κουτσόγιωργας προετοίμαζε για τον μεγάλο γαλάζιο 
αντίπαλο). Μαγειρεύονται ή όχι οι δημοσκοπήσεις τι 
πιστεύουν οι ψηφοφόροι; 

τριβαν τα μάτια τους οι Ελληνίδες 
και οι Έλληνες όταν διάβασαν το 
περασμένο Σαββατοκύριακο 

τις «φρέσκες δημοσκοπήσεις» που  
έδιναν κοντά τριπλάσια ποσοστά  
στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα  
τόσο μικρό διάστημα και  
μάλιστα με τάσεις ανοδικές. 
Και όλο αυτό το πολιτικό θαύμα τάχα συνέβη, πριν ακόμα 
ο νεοεκλεγείς Ν. Ανδρουλάκης πει ΑΑΑΑ! Ο σκεπτόμενος 
πολίτης πιστεύει πως μπορεί να’ ναι αληθινό; ΟΧΙ, 

ΚΑΝΕΝΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ… και όμως χωρίς καμμιά ντροπή 
τα ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ Μ.Μ.Ε. σερβίρισαν πως η τελευταία 
δημοκοπική έρευνα της κοινής γνώμης δίνει στο ΚΙΝΑΛ 
ΠΑΣΟΚ 15% συν!!! Κάποιοι θέλουν να πιστέψουμε ότι 
πράγματι το εκλογικό σώμα προσέτρεξε χωρίς επιφύλαξη 
ή και περίσκεψη σε όσα πρεσβεύει κρυφά και φανερά ο 
ΣΗΜΙΤΙΚΟΣ βλαστός Ν. Ανδρουλάκης, φανατικός οπαδός 
του ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ…  

 
Εάν πράγματι τούτο συμβαίνει που μας πληροφορούν οι 
δημοσκοπήσεις τότε πρέπει και η Κυβέρνηση και ο 
Μητσοτάκης πλέον να ανησυχούν… Σημαίνει πως οι 
ψηφοφόροι του Σημιτικού μπλοκ επαναπατρίζονται στο 
ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ και πως ΠΑΥΕΙ η στήριξη του Σημίτη στο 
ΚΟΥΛΗ. Μια στήριξη που ήταν καθοριστική όχι μόνον στην 
εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και στην 
μέχρι σήμερα κυβερνητική παρουσία του. Εάν άρχισαν 
λοιπόν όντως να αδειάζουν τις πολιτικές δεξαμενές του 
Μητσοτάκη και να αποσύρουν τις «δανεικές» πολιτικές 
δυνάμεις που του είχαν δώσει, τότε σκεφτείτε τι σοκ θα 
πάθει το οικονομικοπολιτικό κατεστημένο στις προσεχείς 
εκλογές. Ετοιμάζουν τον Ανδρουλάκη στην θέση του 
Θεοδωράκη; Θέλουν το ΚΙΝΑΛ να γίνει το νέο Ποτάμι; 
Όπως και να έχει το ερώτημα είναι το εξής: Το Κινάλ – 
Πασόκ θα εξελιχθεί σε παραπόταμο του Αλέξη ή του Κούλη; 
Θα αποφασίσουν αναλόγως των συνθηκών οι 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ…Τα παιδιά ΡΟΛΙΣΤΕΣ είναι…Ό, τι τους πουν θα 
κάνουν… ακόμα και στα τέσσερα!!!  

Έ 
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όλεμος έχει 
ανοίξει ανάμεσα 
στην εκτελεστική 

και δικαστική εξουσία 
με κορυφή του 
παγόβουνου την 
έκθεση Πισσαρίδη,  
η οποία «ονειρεύεται 
Δικαστές-Managers», 
όπως καταγγέλλει  
ο πρόεδρος της ΕΔΕ, 
Χριστόφορος 
Σεβαστίδης. 
Οι εργασίες της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μελών της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) 
ολοκληρώθηκαν με έντονη κριτική 
του προέδρου, Χριστόφορου 
Σεβαστίδη, στον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης και στον υπουργό 

Δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε 
τόσο στον Παναγιώτη Πικραμμένο, όσο και στον Κωνσταντίνο Τσιάρα. Οι 
αναφορές ως προς τον πρώτο αφορούσαν την πρότασή του για έναν «Δικαστικό 
Καλλικράτη» και για τις καθυστερήσεις που ανέφερε στην απονομή της 
Δικαιοσύνης, επικρίνοντας τους δικαστές ότι «δεν ενστερνίζονται το πρόβλημα» 
και «έχουν νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου».  

 

κόμη, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών  
και Εισαγγελέων επέκρινε τον Παναγιώτη 
Πικραμμένο υπουργό για τον αποκλεισμό των 

δικαστικών Ενώσεων από τις νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικά 
αυτή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, κάτι που 
οδήγησε την ΕΔΕ να καταφύγει στην Ευρωπαϊκή 
Δικαστική Ένωση για το εν λόγω θέμα. 
Παράλληλα, ο κ. Σεβαστίδης επανέλαβε τις αντιρρήσεις του επί των κυβερνητικών 
πλάνων, τονίζοντας πως η έκθεση Πισσαρίδη πέραν των άλλων «ονειρεύεται 
δικαστές-Manager», ενώ τόνισε ότι «οφείλουμε μια απάντηση σε φορείς και  

 

Π Α 
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σωματεία οι οποίοι ξεπέρασαν τον ρόλο τους και ανέλαβαν 
καθήκοντα Ρωμαίου κήνσορα ελέγχοντας δικαστές και 
εισαγγελείς για την συμπεριφορά τους και κρίνοντας οι 
ίδιοι το δικαιολογημένο ή μη της καθυστέρησης στην 
έκδοση αποφάσεων» και κλείνοντας την αναφορά αυτή, 
κατέληξε: «Είναι βαθιά νυχτωμένοι». Ακόμη, ο κ. 
Σεβαστίδης αναφέρθηκε στη μη απαλλαγή των δικαστών 
από την εισφορά αλληλεγγύης, στην εφαρμογή της 
πιλοτικής δίκης στα Πολιτικά δικαστήρια και στην 
πρόσφατη απόφαση του Μισθοδικείου για τις συντάξεις 
των απομάχων δικαστικών λειτουργών..... 

κ. Τσιάρας επισήμανε ότι σε  
όλες τις νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης συμμετείχαν  
δικαστές και εισαγγελείς, οι  
οποίοι είναι μέλη της ΕΔΕ...... 
και προσέθεσε: «Θα επιδιώξουμε τη συνεργασία και 
συνεννόηση, τόσο με την ηγεσία της Δικαιοσύνης, όσο και 
με τις δικαστικές Ενώσεις για την κατάρτιση του νέου 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών».  

 
Στην γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών,  
παραβρέθηκαν από πολιτικής πλευράς και χαιρέτησαν ο 
υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο γενικός 
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης 
Κουτσούμπας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, ο διευθυντής  

 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝ.ΑΛΛ., Δημήτρης Μάντζος 
και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, Ελένη 
Δεληγιάννη. Παράλληλα, χαιρέτισαν η πρόεδρος και ο 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και 
Βασίλης Πλιώτας, αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, Δημήτριος Σκαλτσούνης, ο πρόεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννης Σαρμάς, η πρόεδρος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ευγενία Βελόνη, ο 
περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (εκ μέρους όλων των 
δικαστικών Ενώσεων), Παναγιώτης Δανιάς, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης, Σωτήριος Κύρκος, ο πρόεδρος της 
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης 
Βερβεσός και ο πρόεδρος της ΟΔΥΕ, Γεώργιος Διαμαντής. 
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!!!  
του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

τεράστιος σάλος 
που ξεσήκωσε  
η Έκθεση Λύτρα-

Τσιόδρα για τις 
αβελτηρίες του 
συστήματος υγείας  
και τους θανάτους οι  
οποίοι θα μπορούσαν 
προφανώς να είχαν 
αποφευχθεί αν υπήρχε 
ένα καλύτερο σύστημα 
υγείας στη χώρα,  
καλά κρατεί. 
Στην Έκθεση επισημαίνεται πέραν 
των άλλων ότι τα νοσοκομεία της 
Περιφέρειας υπολείπονται σε 
υποδομές, στελέχωση και 
αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα 
νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ σε 

σχέση με τους διασωληνωμένους 
ασθενείς.....  

 

Έκθεση 
αποδεικνύει  
με στοιχεία το 

προφανές, ότι δηλαδή 
οι θάνατοι των 
διασωληνωμένων 
εκτός ΜΕΘ είναι 
περισσότεροι από  
τους θανάτους των 
διασωληνωμένων 
εντός ΜΕΘ. 
Και παρά την έντονη πολιτική 
αντιπαράθεση η οποία κορυφώθηκε 
στη Βουλή κατά τη συζήτηση του 
κρατικού προϋπολογισμού του 2022 
για άλλη μια φορά δεν αναδείχθηκε 
το κύριο ζήτημα. Το οποίο δεν είναι 
άλλο από την μη αξιοποίηση για το 
δημόσιο σύστημα υγείας, του 
πακτωλού των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων που είχε στη διάθεσή της 
η κυβέρνηση. Όμως τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης στη Βουλή περί 
άλλων ετύρβαζαν και δεν είπαν 
κουβέντα για το ζήτημα αυτό, καθώς 
δεν αξιώθηκαν καν να αξιοποιήσουν 
τις σχετικές μας αποκαλύψεις για το 
ζήτημα αυτό τις οποίες είχαμε κάνει 
ήδη. Πρόκειται για ένα ζήτημα το 
οποίο είχαμε ήδη αναδείξει με 
παρεμβάσεις μας σε τηλεοπτικές 
εκπομπές ήδη από τις 10/12/2020 
καθώς και στον έντυπο τύπο εδώ και 
ένα χρόνο. Έτσι στις 20 Νοεμβρίου 
2020 με το άρθρο μας «το δεύτερο 
lockdown και η χαμένη ευκαιρία της 

Ελλάδας να πάρει επιπλέον 5,1 δις 
ευρώ από το πρόγραμμα SURE» 
που δημοσιεύθηκε σε πολλά sites 
και εφημερίδες επισημαίναμε μεταξύ 
άλλων ότι «καθώς λοιπόν η Πατρίδα 
μας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας και 
η κυβέρνηση προχώρησε στο 
δεύτερο lockdown τα επιπλέον 5,1 
δις ευρώ τα οποία η κυβέρνηση θα 
μπορούσε να είχε εξασφαλίσει από 
το πρόγραμμα SURE, όπως έκανε το 
Βέλγιο, είναι βέβαιο ότι θα 
αποτελούσαν σημαντική ανάσα για 
τη στήριξη της απασχόλησης. Σε 
κάθε περίπτωση ποτέ δεν είναι 
αργά, καθώς η κυβέρνηση θα 
μπορούσε να υποβάλλει 
συμπληρωματικό αίτημα 
χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα SURE. Μόνο που 
πρέπει να σπεύσει καθώς άρχισε 
ήδη από 27 Οκτωβρίου η καταβολή 
των πρώτων κονδυλίων, με την 
Ιταλία να ενθυλακώνει ήδη 10 δις 
ευρώ, την Ισπανία 6 δις ευρώ και την 
Πολωνία 1 δις ευρώ» 
(www.notismarias.gr 9/11/2020). 

πιπλέον με 
εκτεταμένο άρθρο 
μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

NEWS στις 8  
Μαρτίου 2021 είχαμε 
αποκαλύψει την  
πλήρη αποτυχία  
της κυβέρνησης να 
αξιοποιήσει τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια 
για την υγεία αλλά και 
το πρόγραμμα SURE. 
Έτσι στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 8 
Μαρτίου 2021 μεταξύ άλλων 
αναφερόμενοι στο νέο lockdown και 
στην χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας  
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να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, επισημαίναμε την 
πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στην αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, τονίζαμε το γεγονός ότι Βέλγιο και 
Πορτογαλία με τον ίδιο περίπου πληθυσμό ενθυλάκωσαν 
τεράστια ποσά και η Αθήνα ψίχουλα και καταλήγαμε ότι η 
Ελλάδα πήρε 5,1 δις ευρώ λιγότερα από το Βέλγιο από το 

πρόγραμμα SURE. Ειδικότερα στο εν λόγω δημοσίευμα της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS στις 8 Μαρτίου 2021 μεταξύ άλλων 
επισημαίναμε και τα εξής: «Καθώς η Πατρίδα μας βρίσκεται 
πλέον αντιμέτωπη με το νέο φονικό κύμα της πανδημίας 
και την επιβολή νέου lockdown εντός του lockdown....  

ανεπαρκής αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων  
και ιδίως του ευρωπαϊκού 

προγράμματος SURE εκ μέρους της 
κυβέρνησης συνιστά μέγιστη πολιτική 
ευθύνη, καθώς θα μπορούσε να είχε 
διασφαλίσει επιπλέον 5,1 δις ευρώ 
, όπως αναλύουμε παρακάτω. Κεφάλαια τα οποία θα 
μπορούσαν να είχαν πάει για την ενίσχυση του εθνικού 
συστήματος υγείας γεγονός που οπωσδήποτε θα είχε 
οδηγήσει σε λιγότερες απώλειες συνανθρώπων μας καθώς 
ο συνολικός αριθμός των θανάτων από κορονοϊό στην 
Ελλάδα μέχρι το Σάββατο 6/3/20201 δυστυχώς είχε ανέλθει 
σε 6.705 (covid19.gov.gr). Πολύ δε περισσότερο καθώς προ 
της πανδημίας η Ελλάδα υστερούσε σε σχέση με άλλες 
χώρες της ΕΕ στη στελέχωση του εθνικού συστήματος 
υγείας, γεγονός για το οποίο η τρόικα και οι δανειστές 
φέρουν τεράστια ευθύνη καθώς στη διάρκεια της 
μνημονιακής οκταετίας επέβαλαν τεράστιες μειώσεις στις 
δαπάνες υγείας ενώ με την μείωση μισθών οδήγησαν σε 
ένα τεράστιο brain drain με χιλιάδες Έλληνες γιατρούς και 
νοσηλευτές να μεταναστεύσουν στις άλλες χώρες της ΕΕ 
και να στελεχώνουν κυρίως το σύστημα υγείας της 
Βρετανίας και της Γερμανίας. Έτσι οι χώρες αυτές 
ενισχύθηκαν όχι μόνο με σημαντικό αριθμό ελληνικού 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και με 
ανθρώπινο κεφάλαιο καθώς το ελληνικό κράτος αλλά και οι 
ελληνικές οικογένειες ξόδεψαν δισεκατομμύρια για τη 
μόρφωσή τους».  

Και συνεχίζαμε στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 8 Μαρτίου 
2021: «Αλλά και σε σχέση με τις κλίνες ΜΕΘ η θέση της 
Ελλάδας στην προ πανδημίας εποχή ήταν επίσης 
δυσμενέστερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως 
καταδεικνύει Μελέτη του ΟΟΣΑ υπό τον τίτλο «Health at a 
Glance, Europe 2020, state of health in the EU cycle». Έτσι 
από τον Πίνακα 1 της εν λόγω Μελέτης του ΟΟΣΑ με τίτλο 
Intensive Care Capacity-ICU beds προκύπτει ότι η Ελλάδα 
προ κορωνοϊού καταλάμβανε την προτελευταία θέση 
ανάμεσα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες με 5.3 κλίνες ΜΕΘ ανά 
100.000 κατοίκους ξεπερνώντας μόνο την Ιρλανδία για την 
οποία τα στοιχεία αφορούσαν το 2016 ενώ για την Πατρίδα 
μας το 2019. Σε σχέση με το Βέλγιο, χώρα με την οποία η 
Ελλάδα έχει σχεδόν ίδιο πληθυσμό, η διαφορά είναι 
τεράστια καθώς αυτό βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17.4 
κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους. Την πρώτη θέση 
καταλαμβάνει η Γερμανία που με βάση στοιχεία του 2017 
έχει 33.9 κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους με δεύτερη την 
Αυστρία που με βάση στοιχεία του 2018 έχει 28.9 κλίνες 
ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους. Σε σχέση με το γενικό 
δυναμικό των νοσοκομείων σε κλίνες από την ίδια Μελέτη 

του ΟΟΣΑ και ειδικότερα από τον Πίνακα 2 με τίτλο General 
Hospital Capacity-Hospital beds προκύπτει ότι στην προ 
πανδημίας εποχή η Ελλάδα καταλάμβανε την 19η θέση 
ανάμεσα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες με 4.1 κλίνες ανά 1000 
κατοίκους, με το Βέλγιο να βρίσκεται στην 11η θέση με 5.6 
κλίνες ανά 1000 κατοίκους και την Πορτογαλία επίσης 
χώρα περίπου με τον ίδιο πληθυσμό με Ελλάδα και Βέλγιο 
στην 22η θέση με 3.5 κλίνες ανά 1000 κατοίκους. Στη πρώτη 
θέση βρισκόταν πάλι η Γερμανία με 8.0 κλίνες ανά 1000 
κατοίκους με δεύτερη τη Βουλγαρία με 7.6 κλίνες ανά 1000 
κατοίκους και τρίτη την Αυστρία με 7.3 κλίνες ανά 1000 
κατοίκους. 
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Έτσι ενώ άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία 
αλλά και η Ρουμανία αξιοποίησαν στο έπακρο τις 

ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις για να στηρίξουν τα συστήματα 
υγείας των χωρών τους, η Ελλάδα αποδεικνύεται 
ανοχύρωτη χώρα, καθώς πλέον έχουν γεμίσει οι ΜΕΘ και 
όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας έχουν κτυπήσει κόκκινο. 
Και όμως η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα αξιοποιώντας τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια και μάλιστα με 100% χρηματοδότηση 
από την ΕΕ να διαθέσει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση 
του εθνικού συστήματος υγείας προκειμένου τώρα που 
αντιμετωπίζουμε το νέο αυτό κύμα της πανδημίας να 
είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε ΜΕΘ, ΜΑΘ, 
κλίνες Covid-19, αναπνευστήρες κλπ. Αυτό έκανε εν 
προκειμένω η Πολωνία η οποία διέθεσε 500 εκατ. ευρώ από 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη δημιουργία 1696 ΜΕΘ, την 
αγορά 159 οχημάτων πρώτων βοηθειών, την αγορά 1105 
αναπνευστήρων και 1101 συσκευών παρακολούθησης 
καρδιακής λειτουργίας (cardio monitors), καθώς και την 
αγορά τομογράφων, απινιδωτών κλπ. Επιπλέον ενόψει 
του δευτέρου κύματος της πανδημίας η Ισπανία, παρότι 
ήδη σε επίπεδο ΕΕ είχε διαθέσει τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
εντούτοις επανήλθε ξανά και στα μέσα Νοεμβρίου 2020 
αύξησε επιπλέον τις δαπάνες της από ευρωπαϊκά κονδύλια 
για την εκ νέου ενίσχυση του συστήματος υγείας της χώρας 
εξασφαλίζοντας έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
διαθέσει με χρηματοδότηση 100% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ποσό 971 εκατ. ευρώ. Σε 
σχέση με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για 
τη δημιουργία επιπλέον κλινών στα νοσοκομεία λόγω 
Covid-19 από τα στοιχεία της Κομισιόν προκύπτει κατά 
σειρά κατάταξης η δημιουργία 3.786 νέων κλινών στην 
Ισπανία, 681 στην Ιταλία και 394 στην Πορτογαλία, χωρίς 
καμιά αναφορά για Ελλάδα!!! Ομοίως σε σχέση με τους 
αναπνευστήρες έχουμε επιπλέον 2.170 στα ισπανικά 
νοσοκομεία και 500 σε νοσοκομεία της Ιταλίας».  

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με δηλώσεις της άρχιζε να διαφημίζει το 
πρόγραμμα SURE για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
ύψους 100 δις ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η Επιτροπή 
θα έβγαινε στις αγορές προκειμένου να δανειστεί το ποσό 
αυτό και εν συνεχεία με τη σειρά της θα προχωρούσε στη 
χορήγηση δανείων προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας. Η λύση αυτή προκρίθηκε, 
καθώς εκτιμήθηκε ότι έτσι τα κράτη μέλη θα πλήρωναν 
χαμηλότερα επιτόκια μιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εφοδιασμένη με τριπλό Α θα μπορούσε να αντλήσει τα 

κεφάλαια από τις αγορές με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. 
Αφού έγιναν οι ανάλογες θεσμικές ρυθμίσεις τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν τα 
προγράμματά τους για χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μέχρι σήμερα έχει εγκρίνει 
18 εθνικά προγράμματα ύψους 90,3 δις ευρώ. Από τη 
σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος του προγράμματος 
SURE θα πάρει η Ιταλία με 27,4 δις ευρώ, ακολουθούμενη 
από την Ισπανία με 21,3 δις ευρώ και την Πολωνία με 11,2 
δις ευρώ, όπως αναφέρεται στον σχετικό Πίνακα 3. 

Ιδιαίτερη πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ 
η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Πορτογαλία έχουν περίπου τον 
ίδιο πληθυσμό εντούτοις η Ελλάδα έλαβε μόνο 2,7 δις ευρώ 
ενώ το Βέλγιο 7,8 δις ευρώ και η Πορτογαλία 5,9 δις ευρώ. 
Αυτό πάντως οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελληνική 
κυβέρνηση κατέθεσε ένα ιδιαίτερα σφιχτό πρόγραμμα ενώ 
οι άλλες δύο χώρες αντίθετα προχώρησαν στη 
διαμόρφωση ιδιαίτερα φιλόδοξων προγραμμάτων. Ακόμη 
και η Κύπρος η οποία έχει πολύ μικρό πληθυσμό κατάφερε 
να ενθυλακώσει 479 εκατ. ευρώ. Συγκρίνοντας τα 
προγράμματα παρατηρεί κανείς ότι ορισμένες χώρες 

ζήτησαν και πέτυχαν να τους εγκριθεί η χρηματοδότηση 
δαπανών για τεστ κορωνοϊού, μάσκες κλπ. Μάλιστα από 
τον Πίνακα 4 της παραπάνω Μελέτης του ΟΟΣΑ προκύπτει 
ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20η θέση ανάμεσα σε 29 
συγκρινόμενες ευρωπαϊκές χώρες με 53 ημερήσια τεστ 
κορωνοϊού ανά 100.000 κατοίκους, ενώ η Πορτογαλία στην 
6η θέση με 126 ημερήσια τεστ κορωνοϊού ανά 100.000 
κατοίκους και το Βέλγιο στην 8η θέση με 94 ημερήσια τεστ 
κορωνοϊού ανά 100.000 κατοίκους. Επίσης με βάση το 
πρόγραμμα SURE οι άλλες χώρες ενισχύουν δράσεις 
απασχόλησης μέσω τηλεργασίας καθώς και άλλες
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πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν την ενίσχυση των 
εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων αλλά και των 
επιχειρήσεων. Επίσης ενισχύουν τον αθλητισμό και τον 
πολιτισμό. Ακόμη και voucher για babysitters χορήγησαν. 
Αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει καλύτερα το πρόγραμμα 
SURE θα μπορούσε να είχε προβλέψει χρηματοδότηση για 
την πρόσληψη γιατρών και υγειονομικού προσωπικού 
καθώς και για την κάλυψη όλων των θέσεων των 
αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων για να κάνουν 
μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα μέχρι 15 μαθητές. Αντίθετα 
η κυβέρνηση έμεινε στην πεπατημένη με περιορισμένες 
προσλήψεις γιατρών, υγειονομικού προσωπικού και 
αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων και όλα αυτά με 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Ακόμη και η 
γονική άδεια όσων θα κρατούσαν τα παιδιά τους στο σπίτι 
σε περίπτωση κλεισίματος των Σχολείων, των Γυμνασίων 
και των Λυκείων όλης της χώρας όπως συμβαίνει τώρα 
λόγω του νέου lockdown θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί 
από το πρόγραμμα SURE. Καθώς λοιπόν η Πατρίδα μας 
βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το νέο κύμα της πανδημίας 
και η κυβέρνηση προχώρησε σε νέο lockdown τα επιπλέον 
5,1 δις ευρώ τα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε 
εξασφαλίσει από το πρόγραμμα SURE, όπως έκανε το 
Βέλγιο, είναι βέβαιο ότι θα αποτελούσαν σημαντική ανάσα 
για τη στήριξη της απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ποτέ 
δεν είναι αργά καθώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να 
υποβάλλει συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης από 
το πρόγραμμα SURE. Η πλήρης ανικανότητα της 
κυβέρνησης για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποδεικνύεται πέραν 
των άλλων και από τα στοιχεία της παραπάνω Μελέτης του 
ΟΟΣΑ σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες των κρατών της 
Ευρώπης για την αντιμετώπιση του Covid-19. Και ενώ 

ενόψει των τεράστιων αναγκών του εθνικού συστήματος 
υγείας της Πατρίδας μας θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση 
να δώσει πολλά χρήματα για την ενίσχυσή του, τελικά από 
τον Πίνακα 5 της παραπάνω Μελέτης του ΟΟΣΑ προκύπτει 
ότι σε επίπεδο επιπλέον δαπανών υγείας λόγω Covid-19 
για το διάστημα Μάρτιος- Σεπτέμβριος 2020 η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την 20η θέση ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές 
χώρες με επιπρόσθετη δαπάνη 67 εκατ. ευρώ έναντι 75 
εκατ. ευρώ του Βελγίου και 57 εκατ. ευρώ της Πορτογαλίας. 
Αυτό οφείλεται στην ανικανότητα της κυβέρνησης να 
αξιοποιήσει τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια και τις 
ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Και όλα αυτά παρότι η 
Κομισιόν έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να 
αξιοποιήσει και ποσό 344.602.681 ευρώ από τα αδιάθετα 
κονδύλια του έτους 2020, όπως και τη δυνατότητα να 
ζητήσει 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για 
συγκεκριμένα προγράμματα. Και ενώ άλλες χώρες 
αξιοποίησαν στο έπακρο την ευκαιρία αυτή και πέτυχαν 
100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η Ελλάδα το έπαιξε 
πολύ large. Έτσι η Πορτογαλία πέτυχε 100% ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση σε 12 από τα 12 προγράμματα, η Ιταλία σε 
40 από τα 51 προγράμματα, η Ισπανία σε 41 από τα 45, η 
Γαλλία σε 18 από τα 40, η Ρουμανία σε 4 από τα 7 και η 
Πολωνία σε 11 από τα 22. Πλην όμως η Ελλάδα ζήτησε 
100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μόνο σε ένα από τα 18 
προγράμματα!!! Πάντως για να μην αδικούμε την 
κυβέρνηση πέτυχε και δύο σημαντικά ρεκόρ. Έτσι η 
Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση ανάμεσα σε 28 
ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τη μείωση της 
κινητικότητας, δηλαδή από πλευράς εφαρμογής του lock 
down, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6 της παραπάνω 
Μελέτης του ΟΟΣΑ. Έτσι η κίνηση μειώθηκε στην Ελλάδα 
κατά 48,8% έναντι 37,1% στη Γερμανία και μόλις 22,3% στη 
Σουηδία. Αυτό όμως είχε τεράστιες βέβαια δυσμενείς 
επιπτώσεις για τη λειτουργία της οικονομίας όπως 
φαίνεται και από τον Πίνακα 7 της παραπάνω Μελέτης του 
ΟΟΣΑ όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την πέμπτη θέση σε 
μείωση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 μεταξύ 31 
ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι το ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ 
στην Ελλάδα ήταν 14% έναντι 13,9% για την Πορτογαλία, 
12,1% για το Βέλγιο, 9,7% για τη Γερμανία και μόνο 4,4% για 
την Φινλανδία. Τελικά η Ελλάδα κατέγραψε για το 2020 
ύφεση 8,2% οδηγώντας σε μείωση του ΑΕΠ από 183,6 δις 
ευρώ το 2019 στα 168,5 δις ευρώ το 2020 (Εφημερίς 
Δημοπρασιών 6-7/3/2021, σελ. 1)». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

Όπως επισημαίναμε ήδη από τις 20 
Νοεμβρίου 2020 η κυβέρνηση είχε τη 
δυνατότητα να επανέλθει με νέες 
προτάσεις και να διεκδικήσει 
επιπλέον κονδύλια από το 
πρόγραμμα SURE, γράφοντας επί 
λέξει τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση 
ποτέ δεν είναι αργά καθώς η 
κυβέρνηση θα μπορούσε να 
υποβάλλει συμπληρωματικό αίτημα 
χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα SURE». Όμως παρά τη 
συμπληρωματική πρόταση την 
οποία υπέβαλε η κυβέρνηση και 
πάλι η Ελλάδα «κατάφερε» να πάρει 
2,9 δις ευρώ λιγότερα από το Βέλγιο. 
Έτσι όπως αποκαλύπτεται από 
σχετική Έκθεση της Κομισιόν η 
οποία δημοσιεύθηκε στις 22/9/2021 
το Βέλγιο τελικά ενθυλάκωσε από το 
πρόγραμμα SURE 8.197.530.000 
ευρώ, ενώ η Ελλάδα με τον ίδιο 
πληθυσμό τελικά πήρε 
5.265.000.000 ευρώ, ήτοι εν συνόλω 
2.932.530.000 λιγότερα (Πίνακας 8). 
Το άρθρο 1 παρ. 2 του «Κανονισμού 
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2020/672 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2020 σχετικά με 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για 
τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19» προβλέπει ότι «ο παρών κανονισμός καθορίζει 
τους όρους και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στην 
Ένωση να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτος 
μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική διαταραχή, 
οφειλόμενη στην επιδημική έκρηξη της COVID-19, ή που 
απειλείται σοβαρά από την εν λόγω διαταραχή, για τη 
χρηματοδότηση, πρωτίστως, συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου εργασίας ή παρόμοιων μέτρων που αποσκοπούν 
στην προστασία των μισθωτών και των 
αυτοαπασχολούμενων και, ως εκ τούτου, στη μείωση του 
ποσοστού ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση, επικουρικά, ορισμένων μέτρων 
που αφορούν την υγεία, ιδίως στον χώρο εργασίας». 
Επομένως από το πρόγραμμα SURE μπορούν επικουρικά 
να χρηματοδοτηθούν τόσο η δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ 
όσο βεβαίως και πολύ περισσότερο η χρηματοδότηση 
τόσο της πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και εντατικολόγων όσο και η 

χρηματοδότηση αυξημένων αμοιβών τους όπως επίσης και 
η κατάρτιση και εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού για τη στελέχωση ΜΕΘ. Έτσι αν η κυβέρνηση 
είχε πάρει τα επιπλέον 2,9 δις ευρώ του προγράμματος 
SURE είναι προφανές ότι θα είχαμε καλύτερη οργάνωση και 
στελέχωση του συστήματος υγείας της χώρας για τη 
δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ και για προσλήψεις σε 
γιατρούς και νοσηλευτές διασφαλίζοντας έτσι για 
λειτουργία πολύ περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ με 
αποτέλεσμα να μην έχουμε διασωληνωμένους συμπολίτες 
μας εκτός ΜΕΘ πολλοί εκ των οποίων δυστυχώς κατέληξαν 
και οι οποίοι προφανώς θα είχαν σωθεί αν ήταν 
διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ, όπως δέχεται και η περίφημη 
Έκθεση Λύτρα-Τσιόδρα. Αλλά από την παραπάνω Έκθεση 
της Κομισιόν προκύπτει επίσης ότι η κυβέρνηση 
διοχέτευσε τα κονδύλια του προγράμματος SURE 
αποκλειστικά στα εργασιακά και ειδικότερα για 
χρηματοδότηση μέτρων στήριξης συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου ενώ άλλες χώρες αξιοποίησαν μέρος των 
κονδυλίων του προγράμματος SURE για την υγεία. Έτσι 
στον Πίνακα 9 βλέπουμε ότι χώρες όπως η Ουγγαρία, η 
Πορτογαλία, η Εσθονία, η Λετονία, η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Κύπρος και η Ρουμανία αξιοποίησαν το πρόγραμμα SURE 
για την υγεία. Ειδικότερα η Πορτογαλία η οποία σημειωτέον 
πήρε 669.462.488 ευρώ περισσότερα από την Ελλάδα 
διέθεσε σημαντικό μέρος των κονδυλίων και για την υγεία. 

ο ερώτημα βεβαίως συνεχίζει να 
παραμένει. Γιατί κανένα κόμμα της 
αντιπολίτευσης δεν επικαλέστηκε 

τα στοιχεία αυτά είτε στη Βουλή είτε 
στο δημόσιο διάλογο ακόμη και με 
αφορμή την έκθεση Λύτρα-Τσιόδρα ;;; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Οι ερευνητές που ενδιατρίβουν στα 
γνωστικά πεδία της «Ιστορίας της 
Οικονομικής Σκέψης» (History of 
Economic Thought) και της 
Οικονομικής Ιστορίας (Economic 
History) έρχονται αντιμέτωποι με το 
εξής ερώτημα: 

οιος είναι ο 
μεγαλύτερος 
οικονομολόγος 

όλων των εποχών ;;; 
Τουλάχιστον για 150 χρόνια, η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει 
απασχολήσει πολλούς 
οικονομολόγους στα πλαίσια 
βιβλίων, διδακτορικών διατριβών 
και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. Στο μάθημα της 
Μακροοικονομικής 
(Macroeconomics) που επί σειρά 
ετών διδάσκω, πολύ συχνά φοιτητές 
μου θέτουν το εξής ερώτημα: Ο John 
M. Keynes (1883-1946) θεωρείται ο 
αξιολογότερος οικονομολόγος όλων 
των εποχών; Η απάντησή μου είναι 

ότι ο Keynes συγκαταλέγεται μέσα στους έξι μεγαλύτερους  

 
οικονομολόγους από αρχής γένεσης της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης περί 
το τέλος του 18ου αιώνα. Το σύνολο των ερευνητών που ασχολούνται με τους 
επιστημονικούς τομείς της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης και της Οικονομικής 
Ιστορίας, συμφωνούν ότι θεμελιωτής της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης είναι 
ο Adam Smith (1723-1790). Ο Adam Smith θεωρείται ο ιδρυτής της Κλασικής 
Σχολής, της σπουδαιότερης Οικονομικής Σχολής που έχει εμφανιστεί μέχρι 
σήμερα. Το βιβλίο του Adam Smith, «An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations» (1776), σηματοδότησε την θεμελίωση και ταυτόχρονα την 
δημιουργία των Οικονομικών (Economics) ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου 
στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι γνωστό με 
την συντομογραφία “Wealth of Nations”. Ο Adam Smith μαζί με τον John M. 
Keynes, τον David Ricardo (1772-1823), τον Karl Marx (1818-1883), Leon Walras 
(1834-1910) και τον Alfred Marshall (1842-1924) συναποτελούν την εξάδα των 
σημαντικότερων οικονομολόγων όλων των εποχών. Ποιος είναι όμως ο 
πρωτοκορυφαίος; Πέραν πάσης αμφιβολίας ο David Ricardo. 

προσωπικότητα του Ricardo ενδέχεται  
να είναι μοναδική, όχι μόνο στο χώρο της 
οικονομικής επιστήμης, αλλά ίσως και στο 

σύνολο των θετικών και των κοινωνικών επιστημών. 

Π 
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Ο Ricardo ήταν αυτοδίδακτος. Στην τρυφερή ηλικία των 14 
ετών παράτησε το σχολείο για να ασχοληθεί με τις 
χρηματιστηριακές εργασίες του εβραίου πατέρα του. Είχε 
δεκαεπτά αδέλφια, με τον David να είναι το τρίτο ηλικιακά. 
Στη νεαρή ηλικία των 21 ετών νυμφεύθηκε και ο πατέρας 
του τον αποκλήρωσε, γιατί η νύφη δεν ήταν εβραία. Ο 
Ricardo ανέπτυξε τις δικές του χρηματιστηριακές 
δραστηριότητες. Η πρόοδός του ήταν ραγδαία. Έφτασε στο 
σημείο να καταστεί πλουσιότερος του πατέρα του, με τον 
οποίο μετά από μερικά χρόνια αποκατάστησε τις σχέσεις 
του. Ο Ricardo ξεκίνησε την ερασιτεχνική του ενασχόληση 
με τη μελέτη της οικονομικής σκέψης το 1799 σε ηλικία 27 
ετών, όταν για πρώτη φορά “έπεσε” στα χέρια του το βιβλίο 
του Adam Smith, “Wealth of Nations”. Ο Ricardo δεν είχε 
σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Αξιομνημόνευτο είναι 
ότι ούτε καν περάτωσε τις στοιχειώδεις γυμνασιακές του 
σπουδές. Ωστόσο, με την ευφυΐα που τον διέκρινε, την 
τεράστια εμπειρία που απέκτησε από τις επιτυχείς 
χρηματιστηριακές του δραστηριότητες και την 
αδιαμφισβήτητη εξυπνάδα του, κατάφερε από ερασιτέχνης 
οικονομολόγος να καταστεί ο σημαντικότερος 
οικονομολόγος στην ιστορία της οικονομικής επιστήμης. 
Το 1817 ο Ricardo δημοσίευσε βιβλίο, με τίτλο “On the 
Principles of Political Economy and Taxation”. 

πραγματεία αυτή των 300 
περίπου σελίδων, έμελε να 
αποδειχτεί το πιο σημαίνων 

βιβλίο που έχει γραφτεί στην 
ιστορία της Οικονομικής Επιστήμης. 
Η αξιοσημείωτη σημαντικότητα του συγκεκριμένου 
πονήματος έγκειται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο 
Ricardo μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, 
διατύπωσε με καινοτόμα μεθοδολογία τις Αρχές και τους 
Νόμους επί των οποίων κτίστηκαν όλοι οι πυλώνες της 
οικονομικής επιστήμης. Στο βιβλίο του “On the Principles 
of Political Economy”, ο Ricardo παρουσίασε Οικονομικό 
Σύστημα (Economic System) του οποίου η λειτουργία 
διέπεται από Αρχές και Νόμους. Το διανοητικό του 
επίτευγμα υπήρξε ανεπανάληπτο και πρωτοποριακό. Ο 
“Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος” (the law of 
comparative advantage), ο “Νόμος των Αποδόσεων 

Κλίμακας” (the law of returns to scale), η “Αρχή του 
Κόστους Ευκαιρίας”, (the principle of opportunity cost), η 
“Αρχή της Οριακής Παραγωγικότητας” (the principle of 
marginal productivity), η “Αρχή της Οριακής 
Χρησιμότητας” (the principle of marginal utility), κ.λπ., 
διατυπώθηκαν άρτια και εμπεριστατωμένα από τον 
αυτοδίδακτο Ricardo. 

πί αυτών των Οικονομικών Νόμων 
και Αρχών έχουν δομηθεί όλες  
οι θεωρίες και τα μοντέλα της 

σύγχρονης Οικονομικής Επιστήμης. 
Την δεκαετία του 1870 οι Leon Walras, Stanley Jevons 
(1835-1882), Carl Menger (1840-1921) και Alfred Marshall 
συνέβαλαν στην διαμόρφωση της Μικροοικονομικής 
(Microeconomics). Οι συγγραφείς αυτοί συγκαταλέγονται 
στους πρωτεργάτες της Οριακής Επανάστασης (Marginal 
Revolution), ενσωματώνοντας τον μαθηματικό λογισμό 
στην οικονομική ανάλυση. Το επιστημονικό τους έργο 
θεμελιώθηκε και ανοικοδομήθηκε επί των οικονομικών 
αρχών και των νόμων που το 1817 είχε διαμορφώσει ο 
Ricardo. Αν και σε αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα, 
πρώτος ο Karl Marx είχε χαρακτηρίσει τον Ricardo ως τον 
μεγαλύτερο οικονομολόγο στο χώρο της οικονομικής 
επιστήμης. Η εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης από τα 
χρόνια της Οριακής Επανάστασης και μέχρι τις μέρες μας, 
επιβεβαιώνουν την ορθότητα της άποψης του Marx, ότι 
δηλαδή ο αυτοδίδακτος David Ricardo όντως αξιολογείται 
ως ο πρωτοκορυφαίος οικονομολόγος όλων των εποχών. 

Η 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Νέα «δολώματα» ρίχνει για να… 
πιάσει τη φοροδιαφυγή το 
υπουργείο Οικονομικών. Όπως 
αποκαλύπτει ο Βαγγέλης Δουράκης 
στο enikos.gr 

ο ΥΠΟΙΚ σχεδιάζει 
να δίνει…  
αμοιβή ώστε οι 

φορολογούμενοι με 
έξυπνες εφαρμογές 
στα κινητά να 
σκανάρουν αποδείξεις 
και να εντοπίζουν  
το «μαύρο χρήμα»! 

 
Ανατροπές έρχονται όμως και στον τρόπο διεξαγωγής της φορολοταρίας! Μέσω 
ειδικής εφαρμογής, που αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμη στο Play Store και 
το App Store, για τα «έξυπνα» τηλέφωνα, οι πολίτες θα μπορούν να σκανάρουν 
το QR code της απόδειξης από την καφετέρια, το εστιατόριο, το μπαρ ή το 
συνεργείο αυτοκινήτων και να διαπιστώνουν σε πραγματικό χρόνο εάν είναι 
κανονική. Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), μάλιστα, σχεδιάζει να 
επιβραβεύει όσους πολίτες καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Αυτό που 

Τ 
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συζητείται είναι είτε να δίνεται ένα μπόνους, που θα ισούται 
όσο η αξία της απόδειξης, είτε ένα πριμ (πχ. 500 ευρώ).  

ι καταγγελίες θα μπορούν να 
δίνονται είτε επώνυμα, (κατόπιν 
ταυτοποίησης του χρήστη με 

κωδικούς taxisnet), είτε ανώνυμα. 
Ως ελάχιστες πιθανές ενδείξεις παράβασης θα λαμβάνονται 
οι παρακάτω: Η απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί, η απόδειξη 
έχει διαβιβαστεί με διαφορετικά στοιχεία, η ταμειακή 
μηχανή δεν είναι δηλωμένη ή είναι ανενεργή, η ταμειακή 
μηχανή είναι δηλωμένη με άλλα στοιχεία επιχείρησης 
(Α.Φ.Μ., διεύθυνση). 

 
Με την ίδια λογική της «επιβράβευσης» των πολιτών, 
εφόσον εκείνοι επιλέγουν να κάνουν τις συναλλαγές τους 
με «πλαστικό χρήμα» κινούνται και οι αλλαγές που 
προωθούνται για τη φορολοταρία. Έτσι, έπρεπε με κάποιο 
τρόπο να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των πολιτών και για τη 
φορολοταρία και μαζί με αυτό φυσικά να ενισχυθούν και οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην αγορά και να μπουν σε μια 
νέα δυναμική. Σήμερα σε κάθε φορολοταρία 1.000 τυχεροί 
κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκατ. ευρώ 
ετησίως. Ποια είναι η αλλαγή; Τα βραβεία της λοταρίας κάθε 
μήνα θα κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και τις 50.000 
ευρώ. Επιπλέον τα Χριστούγεννα θα υπάρχει ιδιαίτερη 
λοταρία με βραβεία έως και 100.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, 
όχι μόνον τα μηνιαία χρηματικά έπαθλα γίνονται αρκετά… 
«πλούσια», αλλά και στις γιορτές στο τέλος του χρόνου θα 
έχουμε τζακ-ποτ! Βάσει του αρχικού σχεδιασμού του 
υπουργείου Οικονομικών  

πρεμιέρα της νέας φορολοταρίας 
είχε προγραμματιστεί για τα 
Χριστούγεννα με τη σούπερ 

κλήρωση των 2 εκατομμυρίων ευρώ 
που θα μοίραζε έως 100.000 ευρώ 
στους τυχερούς φορολογούμενους.  

Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός ανατράπηκε καθώς και το 
νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις δεν έχει πάρει ακόμη το 
δρόμο προς της Βουλή, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και η νέα 
πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνονται κάθε μήνα οι 
κληρώσεις. Ας δούμε τις βασικές αλλαγές που έρχονται 
στην φορολοταρία: Στην πρώτη κλήρωση –με το νέο 
καθεστώς- και κάθε μήνα από εκεί και πέρα, θα 
κληρώνονται σημαντικά ποσά, τα οποία θα ξεκινούν από 
τα 1.000 ευρώ και θα φθάνουν ακόμη και τα 50.000 ευρώ. 
Δεν θα αλλάξει το συνολικό ποσό που θα κληρώνεται κάθε 
μήνα και θα παραμείνει στο 1 εκατ. ευρώ. Σήμερα σε κάθε 
φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με 
κόστος 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Έτσι λοιπόν με το νέο 
καθεστώς: 500 τυχεροί θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 70 
από 5.000 ευρώ, 5 από 20.000 ευρώ και ένας υπερτυχερός 
θα κερδίζει 50.000 ευρώ. Κατά συνέπεια το συνολικό ποσό 
που θα κληρώνεται να παραμείνει στο 1 εκατ. Επιπλέον, 
δημιουργείται μια ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας όσοι 
συμμετέχουν στην κλήρωση θα μπορούν εύκολα και 
γρήγορα να διαπιστώνουν εάν έχουν κερδίσει. Πρόκειται 
για μια πλατφόρμα η οποία θα είναι «αυτόνομη» και δεν θα 
συμπεριλαμβάνεται όπως σήμερα στον ιστότοπο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ήδη εξειδικευμένη 
ομάδα τεχνικών προχωρά στον σχεδιασμό της 
πλατφόρμας έτσι ώστε να είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο 
διάστημα. Στην νέα φορολοταρία τα ευάλωτα νοικοκυριά θα 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες συγκριτικά με το ισχύον 
καθεστώς. Φορολογούμενοι με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα και με περισσότερα τέκνα αναμένεται να έχουν 
προσαύξηση στον αριθμό των λαχνών και συνεπώς 
περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν. Η πρόταση που 
έχει τεθεί επί τάπητος είναι στο νέο πλαίσιο οι λαχνοί για 
τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πολύτεκνες οικογένειες να 
τριπλασιάζονται. Θα δίνεται διαφορετική στάθμιση 
ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που 
καταναλώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται να 
λαμβάνουν περισσότερους λαχνούς όσοι δαπανούν με 
κάρτες ή μέσω e-banking το μεγαλύτερο μέρος των 
εισοδημάτων τους. Για παράδειγμα εάν κάποιος κάνει 
ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα ανέρχονται στο 50% του 
εισοδήματός του οι λαχνοί θα διπλασιάζονται, ενώ εάν 
κάνει περισσότερες ηλεκτρονικές δαπάνες θα 
τριπλασιάζονται. 
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Από τις 22 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι μπορούν να 
απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα στο σύνολο των ΔΟΥ της 
επικράτειας μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» 
στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), σύμφωνα 
με τα όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως επισημαίνει το protothema.gr 

έσω της ψηφιακής πλατφόρμας, 
«Τα Αιτήματά μου», στην ουσία 
καταργούνται τόσο οι φυσικές 

επισκέψεις στις ΔΟΥ, όσο και  
η αποστολή email σε αυτές. 

Η πλατφόρμα των Αιτημάτων: Καθοδηγεί τον 
φορολογούμενο, ώστε να υποβάλει αίτημα για - 
περισσότερες από 250 διαδικασίες, περιγράφει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποδίδει αυτόματα αριθμό 
πρωτοκόλλου και ενημερώνει με email για την πορεία 
εξέλιξης του αιτήματος. Ο φορολογούμενος ή ο 
εκπρόσωπός του λαμβάνει την απάντηση της υπηρεσίας 
στην προσωπική του θυρίδα, εντός της πλατφόρμας. 
Επιπλέον, η ΑΑΔΕ επεκτείνει τη λειτουργία της 
πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» μέσω της ψηφιακής 
πύλης myAADE σε άλλες 27 ΔΟΥ (συνολικά 47). Στην 
πλατφόρμα, «Τα Ραντεβού μου», οι φορολογούμενοι και οι 
εκπρόσωποι τους έχουν τη δυνατότητα να 
προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού για τις υποθέσεις, 
που τους αφορούν, σε ημέρα και ώρα, όπου είναι διαθέσιμη 
η σχετική Υπηρεσία. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας 
προγραμματισμού παρέχεται στον χρήστη ενημέρωση για 
τις όποιες αλλαγές (πχ ολοκλήρωση, ακύρωση ή 
επαναπρογραμματισμός ραντεβού), μέσω e-mail ή/και 
SMS, στα στοιχεία, που δηλώνει κατά την καταχώρηση του 
ραντεβού. Αυτές είναι οι 27 ΔΟΥ που προστέθηκαν στις 
21/12 στην πλατφόρμα: ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΔΟΥ Α΄ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΔΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΟΥ ΚΩ, ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΔΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΔΟΥ 
ΣΑΜΟΥ, ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΟΥ ΧΙΟΥ, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΔΟΥ 
Ζ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΔΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ και ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Στις αρχές του 2022 αναμένεται η ενεργοποίηση του μέτρου 
του προοδευτικού ακατάσχετου λογαριασμού, ενός μέτρου 
- ανάσα για τους οφειλέτες που έχουν μεν ρυθμίσει τις 
οφειλές αλλά έχουν και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. 
Όπως γράφει ο οικονομικός σύμβουλος, Γιάννης 
Χατζησαλάτας, 

Πολιτεία είχε νομοθετήσει το 
μέτρο από το 2019 αλλά λόγω  
της πανδημίας, της αναστολής 

είσπραξης των χρεών καθώς και του 
παγώματος των κατασχέσεων δεν 
είχε έως τώρα ενεργοποιηθεί. 
Η ενεργοποίηση του προοδευτικού ακατάσχετου θα γίνεται 
κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του οφειλέτη με 
προϋπόθεση να έχει όμως προηγηθεί η πληρωμή των 
πρώτων 2 δόσεων της ρύθμισης. Με τη διαδικασία αυτή το 
ποσό της δόσης της ρύθμισης θα πολλαπλασιάζεται με 
έναν συντελεστή που θα αυξάνεται προοδευτικά 
ξεκινώντας από τον συντελεστή 3 και καταλήγοντας προς 
το τέλος στον συντελεστή 4,5. Το γινόμενο του παραπάνω 

υπολογισμού είναι δυνητικό και όχι αθροιστικό που 
σημαίνει ότι δεν προστίθεται στο ακατάσχετο των 1.250 
ευρώ αλλά ο οφειλέτης κάνει χρήση μόνο εάν αυτό ξεπερνά 
τα 1.250 ευρώ. Το νέο ακατάσχετο ποσό ισχύει για έναν 
μήνα και επανυπολογίζεται εκ νέου τον επόμενο. Εάν 
ωστόσο χαθεί η ρύθμιση, τότε αυτόματα χάνεται και η 
δυνατότητα χρήσης του μέτρου του προοδευτικού 
ακατάσχετου λογαριασμού, καθώς και το δικαίωμα του 
οφειλέτη να τον διεκδικήσει εκ νέου. 
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Η προδικαστική διαδικασία όπως αποδεικνύουν τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ έχει μεγάλη συμβολή στη μείωση των 
φορολογικών υποθέσεων που οδηγούνται στα διοικητικά 
δικαστήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του powergame.gr η 
επιμονή των Θεσμών για δημιουργία της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για τις φορολογικές υποθέσεις 
καθώς και η μεγάλη σημασία που έχει δώσει τα τελευταία 
χρόνια η φορολογική διοίκηση έχουν συμβάλλει σε 
σημαντικό βαθμό στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. 

έβαια και παρά την ισχυρή 
βοήθεια της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, τα δικαστήρια 

συνεχίζουν να κινούνται με ρυθμούς 
χελώνας, αποδίδοντας… δικαιοσύνη 
ακόμα και μετά από 10 χρόνια. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2015, οι υποθέσεις 
που κατέληγαν στα διοικητικά δικαστήρια ανέρχονταν στο 
53,13% των προσφυγών που είχαν κατατεθεί στην 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Είναι ενδεικτικό ότι τη 
χρονιά εκείνη από τις 10.212 προσφυγές μόλις οι 490 είχαν 
γίνει δεκτές δηλαδή δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι έναντι 
των αποφάσεων της εφορίας. Από τις 9.290 προσφυγές 
που έκλεισαν το 2021 δεκτές έχουν γίνει 3.327. Τα χρόνια 
πέρασαν η ΔΕΔ ενηλικιώθηκε και η κατάσταση όχι απλά 
έχει βελτιωθεί, αλλά ουδείς μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι 
οι αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδίδονται από εφοριακούς, 
καλύπτουν τους ελέγχους των συναδέλφων τους 
εφοριακών. 

υγκεκριμένα από τις 9.290 
προσφυγές που έκλεισαν το 2021 
δεκτές έχουν γίνει 3.327 δηλαδή  

το 35,8%. 

Οι υπόλοιπες είτε απορρίφθηκαν από την ΔΕΔ, είτε 
απορρίφθηκαν σιωπηρώς δηλαδή εξέπνευσε ο χρόνος για 
να απαντήσει η υπηρεσία. Σήμερα το ποσοστό των 
προσφυγών που καταλήγει στα διοικητικά δικαστήρια έχει 
περιοριστεί στο 38,36% των προσφυγών. Μάλιστα, δεν 
είναι λίγες οι φορές που οι φορολογούμενοι όταν τους 
επιβάλλεται ένα πρόστιμο ή φόροι που οι ίδιοι τους 
θεωρούν λανθασμένους «απειλούν» ότι θα προσφύγουν 
στη ΔΕΔ για να βρουν το δίκιο τους. Η ταχύτητα που 
εκδίδονται οι αποφάσεις είναι πραγματικά εντυπωσιακή. 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μόνο τον 
Οκτώβριο έκλεισαν 3.793 υποθέσεις. Από αυτές δεκτές 
έγιναν 886, απορρίφθηκαν 1.212, ενώ δεν εξετάστηκαν 
καθώς εξέπνευσε η προθεσμία 1.670 υποθέσεις. Και το 
τελευταίο αυτό νούμερο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 
Ουσιαστικά η ΔΕΔ το τρέχον έτος εκδίδει αποφάσεις δύο 
ετών δεδομένου ότι είχε παραταθεί η περίοδος για τις 
προσφυγές που είχαν κατατεθεί λόγω της πανδημίας. 
Ίσως, η φορολογική διοίκηση θα έπρεπε να ενισχύσει με 
προσωπικό της υπηρεσίας έτσι ώστε να εκδοθεί απόφαση 
και για αυτές τις προσφυγές και να μην αναγκαστούν οι 
προσφεύγοντες να ακολουθήσουν την επίπονη και 
χρονοβόρα οδό των δικαστηρίων. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία οι φορολογικές και τελωνειακές 
υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά εφετεία, τα 
πρωτοδικεία και το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέρχονται 
σήμερα σε 23.746 (στοιχεία έως 30 Ιουνίου 2021). Οι 
υποθέσεις που δεν έχουν προσδιορισθεί αποτελούν το 
46,95% των εκκρεμών υποθέσεων στα πρωτοδικεία, ενώ 
στα εφετεία ανέρχονται στο 35,2% του συνόλου των 
εκκρεμών υποθέσεων. 

Στα διοικητικά εφετεία οι εκκρεμείς φορολογικές και 
τελωνειακές υποθέσεις ανέρχονται σε 5.388 εκ των οποίων: 
1900 δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα αν και έχουν 
κατατεθεί αρκετές από το 2018. 2.472 έχει προσδιορισθεί 
δικάσιμος. 986 δεν έχει εκδοθεί η απόφαση. Από την 1-4-
2021 έως 30-6-2021 εκδόθηκαν 420 αποφάσεις από όλα τα 
εφετεία της χώρας. Στα πρωτοδικεία οι εκκρεμείς 
φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις ανέρχονται σε 
14.643 εκ των οποίων. 6.876 δεν έχουν προσδιορισθεί 
ακόμα. Εξ αυτών οι 1.649 κατατέθηκαν το 2018. 4.157 έχει 
προσδιορισθεί δικάσιμος. 3.610 δεν έχει εκδοθεί η 
απόφαση από τα δικαστήρια. Από την 1-4-2021 έως 30-6-
2021 εκδόθηκαν 1.594 αποφάσεις από όλα τα πρωτοδικεία 
της χώρας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν 
3.715 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Απόφαση κόλαφος για τον Άρειο 
Πάγο υπέρ των δανειοληπτών σε 
ελβετικό φράγκο εξέδωσε το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ την ίδια 
ώρα κύκλοι τραπεζών επιχείρησαν 
να ερμηνεύσουν υπέρ τους την 
απόφαση διασπείροντας fake news 
στα ελληνικά ΜΜΕ, προκειμένου να 
δημιουργήσουν κλίμα σε βάρος των 
πολιτών, με απώτερο στόχο την 
ευνοϊκή γι’ αυτούς κρίση των 
ελληνικών δικαστηρίων, που θα 
επανεξετάσουν το θέμα, υπό το 
πρίσμα της απόφασης του ΔΕΕ. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 
Τζώρτζια Κοντράρου στο 
dikastikoreportaz.gr  

κεντρική ιδέα  
της εξαιρετικά 
σημαντικής 

απόφαση του 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου εστιάζεται 
στην προστασία του 
καταναλωτή, η οποία 
ενισχύεται από  
την ευρωπαϊκή  
οδηγία για τις  
καταχρηστικές ρήτρες 

,ενώ σε μία από τις σκέψεις 
καταλήγει ότι σε καμία περίπτωση 
Εθνικό Δικαστήριο δεν μπορεί 
εμμέσως να στηριχθεί σε άλλες 
διατάξεις της οδηγίας που δεν έχουν 
το ίδιο αντικείμενο, με συνέπεια να 
αποβούν σε βάρος των 
καταναλωτών. Η δυσκολία της 
κατανόησης της επίμαχης, 
σημαντικής απόφασης του ΔΕΕ, για 
το ευρύ κοινό, άφησε περιθώρια σε 
κύκλους των τραπεζών να 
διοχετεύσουν στα ΜΜΕ 
παραποιημένα στοιχεία της 
απόφασης, καθώς έχουν δώσει 
μάχη στα εθνικά δικαστήρια σε 
βάρος των περίπου 70.000 
δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, 
όταν πολλές χώρες της Ευρώπης 
(Γαλλία, Ισπανία Σερβία κλπ.) τους 
έχουν δικαιώσει. Το «Δικαστικό 
Ρεπορτάζ» παραθέτει  

 

ία πρώτη 
αναλυτική και 
σαφή εκτίμηση 

της απόφασης, όπως 
αναρτήθηκε στο site 
του επιστημονικού 
Ινστιτούτου «Ευνομία» 
και υπογράφεται από 

τη δικηγόρο Αριάδνη 
Νούκα, η οποία ήταν 
νομική παραστάτης  
σε υπόθεση που 
εκδικάστηκε  
στον Άρειο Πάγο….. 
σε ολομέλεια, και όπως προκύπτει 
από το ΔΕΕ, στηρίχτηκε σε 
εσφαλμένες παραδοχές. Πρέπει να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι η απόφαση 
του ΔΕΕ εκδόθηκε ύστερα από 
προδικαστικά ερωτήματα που 
τέθηκαν από κατώτερο δικαστήριο, 
όπως το Πολυμελές Πρωτοδικείο, 
ενώ ο Άρειος Πάγος περιορίστηκε 
στην….αυθεντία του, υιοθετώντας 
τις απόψεις των τραπεζών. 
«Εκδόθηκε την 21-12-2021 η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-
243/20, η οποία απάντησε σε 
συγκεκριμένα προδικαστικά 
ερωτήματα που έθεσε το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών σε υπόθεση 
δανείου σε ελβετικό φράγκο. 
Σημειώνεται ότι, το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών συντάχθηκε με 
την άποψη της μειοψηφίας της 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην 
απόφαση υπ΄ αριθμό. 4/2019 και 
αποφάσισε την υποβολή 
προδικαστικών ερωτημάτων 
εκφράζοντας επιφυλάξεις για την 
ορθότητα της κρίσης της 
πλειοψηφίας της Ολομέλειας του ΑΠ 
. Το ΔΕΕ με τις σκέψεις και τις 
απαντήσεις του και πάντα στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων 
προδικαστικών ερωτημάτων που 
τέθηκαν ενώπιον του, αφενός 
αποφαίνεται ότι, ερμηνεία και κρίση, 
όπως αυτή της απόφαση της ΟλΑΠ 
4/2019 είναι εσφαλμένη και αφετέρου 
επιβεβαιώνει την δυνατότητα των 
εθνικών δικαστηρίων να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/13 και σε περιπτώσεις  
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καταχρηστικών ρητρών , οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της. Ειδικότερα: Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 4/2019 1. H απόφαση της 
Ολ ΑΠ 4/2019 έκρινε ότι η εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 2 της 
Οδηγίας 93/13, παρά το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκε στην 
εσωτερική έννομη τάξη, εντούτοις ενσωματώθηκε εμμέσως 
σ΄ αυτήν, δεχόμενη επί λέξει ότι: «.. παρότι, όμως, δεν έγινε 
μεταφορά της εξαίρεσης αυτής στο εθνικό δίκαιο με ειδική 
και ρητή διάταξη, εντούτοις πρέπει να θεωρηθεί ότι 
ενυπάρχει στην ρύθμιση του άρθρου 2 παρ 6 του νόμου 
2251/1994, βάση μιας εναρμονισμένης προς το ενωσιακό 
δίκαιο ερμηνείας». Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι μία τέτοια κρίση 
εθνικού δικαστηρίου είναι μη ορθή αναφέροντας επί λέξει 
στην σκέψη 49 ότι: «στην περίπτωση που το άρθρο 1, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13, το οποίο έχει ως σκοπό 
να ορίσει το πεδίο εφαρμογής της, δεν έχει μεταφερθεί 
τυπικά, μέσω ρητής και ειδικής διάταξης, στην έννομη τάξη 
του κράτους μέλους, τα δικαστήριά του δεν μπορούν να 
κρίνουν ότι η διάταξη αυτή ενσωματώθηκε εμμέσως στην 
έννομη τάξη μέσω της μεταφοράς του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 4, παράγραφος 1, της 
οδηγίας, τα οποία δεν έχουν το ίδιο αντικείμενο». 
Επομένως, σύμφωνα με την ως άνω παραδοχή του ΔΕΕ, η 
ΟλΑΠ4/2019 δεν μπορούσε να αχθεί στην ανωτέρω κρίση, 
η οποία για τον λόγο αυτό καθίσταται μη ορθή. Δοθέντων 
τούτων, οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με αυτό το 
σκεπτικό επίσης δεν είναι ορθές και όσες εκδοθούν στο 
μέλλον δεν μπορούν να στηρίζονται στην νομολογία που 
δημιούργησε μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ , ως 
προς αυτό το ζήτημα στην απόφαση ΟλΑΠ 4/2019. 2. H 
απόφαση της ΟλΑΠ 4/2019 επίσης δέχτηκε ότι: « … κατά 
την Οδηγία 93/13 συμβατικοί όροι οι οποίοι απηχούν, 
δηλαδή επαναλαμβάνουν νοηματικά ή ταυτίζονται με 
διατάξεις μίας χώρας – μέλους, εξ΄ορισμού δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και επομένως δεν 
υπόκεινται σε έλεγχο καταχρηστικότητας, ως γενικοί όροι 

συναλλαγών». Το ΔΕΕ, εν προκειμένω, επισημαίνει αρχικά, 
ότι όροι που απηχούν διατάξεις εθνικού δικαίου 
εξαιρούνται από τον έλεγχο καταχρηστικότητας. Ωστόσο, 
υπενθυμίζει ότι, τα εθνικά Δικαστήρια πρέπει να 
εφαρμόζουν μία σειρά κριτηρίων, τα οποία παραθέτει, 
προκειμένου να ελέγξουν προκειμένου να καταλήξουν σε 
κρίση, εάν ένας ΓΟΣ απηχεί ή όχι διάταξη εθνικού δικαίου, 
δηλαδή εάν ένας ΓΟΣ είναι πράγματι δηλωτικός ή 
φαινομενικά δηλωτικός. Συγκεκριμένα στις σκέψεις 37 και 
39 εδ α κρίνει επί λέξει ότι: σκ 37 «Εναπόκειται στα 
επιλαμβανόμενα εθνικά δικαστήρια να ελέγχουν αν η 
συγκεκριμένη ρήτρα εμπίπτει στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
της οδηγίας 93/13 με γνώμονα τα κριτήρια που έχει 
καθορίσει το Δικαστήριο, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση, την όλη οικονομία και τους όρους των οικείων 
συμβάσεων δανείου, καθώς και το νομικό και το 
πραγματικό πλαίσιο, στο οποίο αυτές εντάσσονται, αλλά 
και συνεκτιμώντας παράλληλα ότι, δεδομένου του σκοπού 
προστασίας των καταναλωτών τον οποίο επιδιώκει η 
οδηγία, η εξαίρεση του άρθρου της 1, παράγραφος 2, 
πρέπει να ερμηνεύεται στενά (πρβλ. απόφαση της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2017, Andriciuc κ.λπ., C‑186/16, 
EU:C:2017:703, σκέψεις 30 και 31)». Και σκ. 39 εδ α 
«Εντούτοις, υπενθυμίζεται ότι εναπόκειται στο αιτούν 
δικαστήριο να εξετάσει, εφαρμόζοντας τα κριτήρια που 
εκτίθενται στη σκέψη 37 της παρούσας απόφασης, αν οι 
αμφισβητούμενες ενωπιόν του ρήτρες πράγματι απηχούν, 
στο σύνολο τους, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου κατά την 
έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13, 
δεδομένου ότι, από τις ρήτρες αυτές, εκείνες που δεν 
εμπίπτουν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν μπορούν να 
εξαιρεθούν εξ αυτού του λόγου από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας …». Επομένως, η απόφαση της ΟλΑΠ 4/2019, 
η οποία δεν προέβη σε ελέγχο του ΓΟΣ με γνώμονα τα 
κριτήρια που το ΔΕΕ απαιτεί, δεν συμπορεύθηκε με την 
νομολογία του ΔΕΕ. Αρκέστηκε να κρίνει ότι, εξ ορισμού ο 
ως άνω ΓΟΣ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας. Δεν έλεγξε με γνώμονα τα κριτήρια που έθεσε το 
ΔΕΕ, αν πρόκειται για πράγματι δηλωτικό και όχι για 
«φαινομενικά δηλωτικό» όρο. 

οθέντων τούτων, οι αποφάσεις 
που έχουν εκδοθεί χωρίς να 
εφαρμόσουν τα κριτήρια που 

θέτει η απόφαση του ΔΕΕ έρχονται  
σε αντίθεση με την νομολογία του  
και όσες εκδοθούν στο μέλλον  
πρέπει δεσμευτικά να προβαίνουν  
σε εφαρμογή των ανωτέρω 
κριτηρίων κατά την εξέταση  
του δηλωτικού χαρακτήρα των 
αμφισβητούμενων ΓΟΣ,  
προκειμένου να μην αποκλίνουν  
από τις κατευθυντήριες γραμμές  
που θέτει το ΔΕΕ. 

Δ 
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Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ. Το ΔΕΕ επισήμανε καταρχήν ότι, δεν 
μεταβάλλεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/13 που 
είναι ενιαίο για όλα τα κράτη μέλη από το γεγονός, ότι δεν 
έχει μεταφερθεί τυπικά σε εθνικό δίκαιο η διάταξη της 
οδηγίας που προβλέπει την εξαίρεση των δηλωτικών όρων 
από τον έλεγχο καταχρηστικότητας, εντούτοις διευκρίνισε 
ότι τα εθνικά δικαστήρια εξακολουθούν να διατηρούν την 
δυνατότητα να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας ακόμη 
και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, εφόσον η εφαρμογή αυτή συμπορεύεται με 
τους σκοπούς που επιδιώκει η Οδηγία και οι Συνθήκες, 
παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή. Η κρίση αυτή του ΔΕΕ 
αποτυπώνεται στις σκέψεις 45 και 62, οι οποίες έχουν ως 
ακολούθως: σκ 45: «Πράγματι, η μη μεταφορά της διάταξης 
αυτής δεν μπορεί να μεταβάλει το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 93/13, το οποίο πρέπει κατ’ αρχήν να είναι το ίδιο 
σε όλα τα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη των 
προσαρμογών που επιτρέπει το δίκαιο της Ένωσης. Ως 
προς το τελευταίο αυτό ζήτημα, υπενθυμίζεται ότι τα κράτη 

μέλη διατηρούν, ειδικότερα, τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις της οδηγίας, ως κανόνες του εσωτερικού 
δικαίου, σε περιπτώσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της, εφόσον η εφαρμογή αυτή 
συμβιβάζεται με τους σκοπούς που επιδιώκει η οδηγία και 
με τις Συνθήκες (πρβλ. απόφαση της 2ας Απριλίου 2020, 
Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, 
σκέψεις 32 έως 38)». Και σκ 62: «…. πρέπει εντούτοις να 
επισημανθεί ότι, όπως υπενθυμίζεται στη σκέψη 45 της 
παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας σε περιπτώσεις οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, εφόσον η 
εφαρμογή αυτή συμβιβάζεται με τους σκοπούς που 
επιδιώκει η οδηγία και με τις Συνθήκες (πρβλ. απόφαση της 
2ας Απριλίου 2020, Condominio di Milano, via Meda, 
C‑329/19, EU:C:2020:263, σκέψη 37)». Μάλιστα το ΔΕΕ 
παραπέμπει για την άνω θέση του σε πρόσφατη 
προγενέστερη απόφαση του, (απόφαση της 2ας Απριλίου 
2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, 
EU:C:2020:263, σκέψη 37) βάση της οποίας κρίθηκε ότι, 
εθνικό δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει τις προστατευτικές 
διατάξεις της Οδηγίας 93/13 ακόμη και σε πρόσωπο που 
εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής της, επειδή δεν εμπίπτει 
στην έννοια του καταναλωτή, για τον λόγο ότι το εθνικό 
δικαστήριο κρίνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο, συμπορεύεται 
με τους σκοπούς της Οδηγίας και δεν αντιτίθεται στις 
διατάξεις της που αφορά το πεδίο εφαρμογής της. Ως εκ 
τούτων, από τις παραπάνω παραδοχές του ΔΕΕ, 
προκύπτει ότι, είναι ανοικτός ο δρόμος και δεν 
εμποδίζονται τα εθνικά δικαστήρια, ερμηνεύοντας την 
εθνική νομοθεσία (ν. 2251/1994), να προχωρήσουν σε 
έλεγχο καταχρηστικότητας των δηλωτικών όρων παρ’ ότι 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, διότι 
τούτο δεν αντιτίθεται στην Οδηγία και συμπορεύεται με 
τους σκοπούς της και κατατείνει στην διασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών». 

 
Το 1voice.gr καταγγέλλει: Κύριε Πιτσιλή, δεν μας τα λέτε 
καλά. Μετά τα «σκυλιά» των τραπεζών, που άρχισαν μέσα 
στην «Όμικρον» κατασχέσεις λογαριασμών μισθωτών των 
800 ευρώ, ανέργων και συνταξιούχων των 600 ευρώ, 
πλάκωσαν τα ντόπερμαν της… Ανεξάρτητης Αρχής του 
(μητσοτακικού για να μην ξεχνιόμαστε) Πιτσιλή. Ούτε τους 

130 νεκρούς την ημέρα δεν υπολογίζουν. Άρα δεν σέβονται 
τίποτα.  

ριστουγεννιάτικα, την ώρα που  
οι επιχειρήσεις χρειάζονται  
την ρευστότητα τους για να 

πληρώσουν το Δώρο και τον μισθό 
Δεκεμβρίου, η εφορία  
πραγματοποιεί κατασχέσεις  
ή δεσμεύσεις λογαριασμών. 
Με την αγορά στεγνή από ρευστότητα, αφού το «μαξιλάρι 
Τσίπρα» στέρεψε, με την κοινωνία να μην ψωνίζει γιατί δεν 
έχει και δεν μπορεί (όπως αποδείχθηκε με την παταγώδη 
αποτυχία της φετινής Black Friday), έρχεται η εφορία να 
βάλει χέρι στα όποια ταμειακά υπόλοιπα έχουν απομείνει 
στις επιχειρήσεις. Θα διαμαρτυρηθείτε για αυτά τα 
σπουδαία στον Πρωθυπουργό, κύριε Καφούνη;

Χ 
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Η στήλη radar.gr αποκαλύπτει για την… φάμπρικα με τα 
ακίνητα – φιλέτα των πλειστηριασμών: «Περίεργες 
καταστάσεις μαθαίνω ότι συμβαίνουν στον όμιλο Eurobank 
και ειδικότερα στο κομμάτι που αφορά ακίνητα, αγορές από 
την Grivalia μέσω πλειστηριασμών της τράπεζας και 
επιλεκτικές μεταπωλήσεις! Σας έχουμε εγκαίρως 
ενημερώσει για την περίεργη φάμπρικα που έχει ξεκινήσει 
το τελευταίο διάστημα και αφορά παρεμβάσεις και αγορές 
από τις θυγατρικές των τραπεζών, ακινήτων προβολής 
που βγαίνουν στον πλειστηριασμό, με απώτερο σκοπό να 
μην πέσουν στα χέρια «άσχετων» και μη ημετέρων, αλλά 
να κατευθυνθούν σε φίλους και επαγγελματικές ή άλλες 

υποχρεώσεις! Υπό αυτό το πρίσμα, οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας δείχνουν,  

ερίεργα παιχνίδια με φιλέτα 
στην παράκτια ζώνη, ξενοδοχεία, 
οικόπεδα και ακίνητα μέχρι  

και… το Σούνιο, τα οποία άλλος  
τα έχει κλείσει, με άλλον έχει 
συμφωνήσει και άλλος τελικά τα 
παίρνει, με μεταβιβάσεις από  
τη μία εταιρία στην άλλη! 
Και διερωτώμαι, τους τύπους αυτούς, με τα λευκά κολάρα, 
τους ελέγχει κανείς για πράξεις ή παραλείψεις; Υπάρχει 
τραπεζική εποπτεία; Είτε από την ΤτΕ, είτε από τις 
διοικήσεις των τραπεζών; Και τελικά, μέχρι πού θα φτάσει 
η βαλίτσα; Θα παραμένουν εσαεί στο απυρόβλητο 
προστατευμένοι από κυβερνητικές ασυλίες; 
Συνεχίζεται…». 

 

 

Με το ν. 4335/2015 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας με σημαντικές αλλαγές σε όλο το φάσμα του, 
μεταξύ των οποίων και στην αναγκαστική εκτέλεση. Ο 
δικηγόρος Ιωάννης Βαονάκης εξηγεί στο marketnews.gr ότι 
με τον ως άνω Νόμο καταργήθηκε συνολικά το άρθρο 938 
ΚΠολΔ και η οριζόμενη με αυτό δυνατότητα αίτησης 
αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης επί τη βάσει 
ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Το σκεπτικό του νομοθέτη, 
όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω 
Νόμου, ήταν να μπορέσει να εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό 
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η ανακοπή κατά της εκτέλεσης και να κριθούν έγκαιρα τα 
ζητήματα που προβάλλονται από τον οφειλέτη πριν τον 
πλειστηριασμό, αν πρόκειται για ακίνητα. Αυτό όμως δεν 
λειτούργησε πλήρως στην πράξη, καθόσον παρατηρούνται 
περιπτώσεις μη έγκαιρου προσδιορισμού της ανακοπής 
για εκδίκαση ή μη έγκαιρη έκδοση οριστικής απόφασης, 
ώστε ο οφειλέτης να βρίσκεται εκτεθειμένος με 
επαπειλούμενο πλειστηριασμό ή με πολύμηνη κατάσχεση 
των τραπεζικών του λογαριασμών ενώ δεν είχε, χωρίς δική 
του υπαιτιότητα, έγκαιρα οριστική απόφαση στην Ανακοπή 
του, ούτε δυνατότητα αναστολής. Η ως άνω έλλειψη 
δυνατότητας αναστολής αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά 
με τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων για την 
προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (731 επ. ΚΠολΔ), 
χωρίς όμως να εφαρμόζεται η ως άνω διάταξη παγίως από 
τη νομολογία. Πλέον, 6 έτη μετά, ο νομοθέτης με το άρθρο 
60 ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α’ 190/13.10.2021) επαναφέρει από 
την 1η Ιανουαρίου 2022 το άρθρο 938 ΚΠολΔ και την 
προβλεπόμενη με αυτό δυνατότητα αναστολής της 
εκτελεστικής διαδικασίας, όταν η επιταγή προς εκτέλεση 
επιδίδεται μετά την 13.10.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης 
του ως άνω Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 6 περ. 
γ’ αυτού) και με έρεισμα την ανακοπή κατά της εκτέλεσης, 
κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε 
αυτό. Ωστόσο, η ανωτέρω δυνατότητα επαναφέρεται για 
κατάσχεση κινητών και τραπεζικών λογαριασμών, ενώ για 
κατάσχεση ακινήτων παρέχεται η σχετική δυνατότητα μόνο 

στο δεύτερο βαθμό, αφού γίνεται αναφορά για ένδικο μέσο, 
κάτι που ούτως ή άλλως συνέβαινε και με το άρθρο 937 
ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4335/2015. Πρόκειται 
για μια νομοθετική παρέμβαση που βρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση, τουλάχιστον στο επίπεδο της αναστολής της 
εκτελεστικής διαδικασίας δυνάμει κατάσχεσης κινητών και 
τραπεζικών λογαριασμών, που υπάγονται στην «έμμεση» 
εκτέλεση, προσθέτοντας εκ νέου ένα επιπλέον μέσο άμυνας 
στη φαρέτρα του οφειλέτη. 

ίναι όμως αναγκαίο να 
προβλεφθεί η εφαρμογή του  
ως άνω άρθρου με σαφήνεια και  

σε κατασχέσεις ακινήτων και όσο  
η ανακοπή εκκρεμεί στον πρώτο  
βαθμό, προκειμένου να μην  
προχωρεί ο πλειστηριασμός 
πριν την, άνευ υπαιτιότητας του οφειλέτη, με έγκαιρη 
εκδίκαση ή έκδοση οριστικής απόφασης επί της Ανακοπής 
του κατά της Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης. 

 
Το radar.gr αποκαλύπτει: Με το νέο νόμο που μεταξύ 
άλλων καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΤΧΣ και παρατείνει 
μεταξύ άλλων το χρόνο λειτουργίας του έως και το 2025 
από το 2022 που ίσχυε,  

πέρχεται και μια ουσιαστική 
θεσμική αλλαγή στα ΔΣ των 
τραπεζών, όπου καταργούνται  

οι όροι και οι προϋποθέσεις  
που είχαν θέσει οι Θεσμοί 

, όταν το εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε λόγω της 
ανικανότητας ή της κακοδιαχείρισης όλων όσοι 
ενεπλάκησαν σε αυτό ενεργά, έμμεσα ή άμεσα, επί 
δεκαετίες, δηλαδή από το 2000 και μετά! Και με τις διατάξεις 
του νέου νόμου καταργούνται κριτήρια και όροι 
συμμετοχής και ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στα 
ΔΣ, όλων των φαντασμάτων του χθες, εκείνων στους 
οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικές και 
αθωώθηκαν, όχι λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά μέσω 
ασυλίας την οποία θέσπισε νομοθετικά η κυβέρνηση, 
βουτώντας τους στην κολυμβήθρα του τραπεζικού και 
οικονομικού – επιχειρηματικού Σιλωάμ! 

 

Ε 

Ε 
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αι μαζί με τους πρώην τραπεζίτες 
ετοιμάζονται για ολική 
επιστροφή στο τραπεζικό 

σύστημα και οι δήθεν αξιόπιστοι  
και έντιμοι επιχειρηματίες! 
Ξέρετε ποιοι! Όλοι αυτοί που μέσα από τις θέσεις των ΔΣ 
των τραπεζών ασκούσαν επιρροή, έκαναν κατάχρηση 
εξουσίας, έπαιρναν δουλειές, κατασκευές καταστημάτων, 
προμήθειες και απολάμβαναν «παράνομων» 
χρηματοδοτήσεων, ειδικών ρυθμίσεων αλλά και 
πρόσθετης παροχής ρευστότητας, εις βάρος των 
ανταγωνιστών τους, στην βιομηχανία και αλλού, στους 
οποίους έκλειναν τις κάνουλες για να προκαλέσουν 

ασφυξία και αργό θάνατο! Και αφού έβγαζαν τα 
προερχόμενα από δάνεια χρήματα τους στο εξωτερικό, σε 
λογαριασμούς στην Ελβετία και τους φορολογικούς 
παραδείσους, αφού αγόραζαν βίλες, κότερα και ακίνητα 
στο Λονδίνο, το Μανχάτταν και τις Γαλλικές Άλπεις, στη 
συνέχεια βαράγανε κανόνι… Όλος αυτός ο ετερόκλητος 
διεφθαρμένος αχταρμάς ετοιμάζει διθυραμβική επιστροφή 
στο σύστημα, μέσα από νομοθετήματα κυβερνητικά που 
δεν συνάδουν με την διαφάνεια, τον εκσυγχρονισμό και την 
πλήρη και οριστική εξυγίανση! Και μαζί τους θα 
επιστρέψουν στα ΔΣ των τραπεζών και οι πάσης φύσεως 
νταραβεριτζήδες, λαμόγια, δήθεν, επικοινωνιολόγοι, 
κομματόσκυλα και συνδικαλιστές! Και όλα θα γίνουν πάλι, 
από την αρχή, μια χαρά! Λεφτά υπάρχουν! Έρχεται και το 
…ΠΑΣΟΚ (σύμφωνα με τις έγκυρες δημοσκοπήσεις που 
έβγαζαν πρώτο τον Λοβέρδο), οπότε μπορούμε να μιλάμε 
με βεβαιότητα για… επανάληψη της ιστορίας, προδήλως 
ως παρωδίας…». 

 
Όπως μεταδίδει το mononews.gr την Παρασκευή οι 
τράπεζες Πειραιώς και Εθνική κατέθεσαν τις προσφορές 
τους για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της HSBC 
στην Ελλάδα, καθώς οι συζητήσεις με τα κεντρικά της 
HSBC στο Λονδίνο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 
Κατέθεσαν τις προσφορές τους και μετά οι Έλληνες 
τραπεζίτες θα κάνουν ρεβεγιόν. Βέβαια είναι άγνωστο πότε 
θα λάβουν απάντηση, καθώς το προηγούμενο με την 
Eurobank έδειξε ότι η διοίκηση της HSBC στην Ελλάδα 
«παίζοντας» καθυστερήσεις, έληξε το παιχνίδι μετά από έξι 
μήνες διαπραγματεύσεων. «Για το ναυάγιο αυτής της 
συμφωνίας δεν έφταιγε η Eurobank», λέει στο 
mononews.gr τραπεζίτης που τώρα διεκδικεί τις 
δραστηριότητες των Βρετανών στην Ελλάδα.  

πό το Νοέμβριο που ναυάγησε  
το deal με την Eurobank η HSBC 
Ελλάδος έχει ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις για την πώληση 
των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και 

με την Τράπεζα Πειραιώς και με την 
Εθνική Τράπεζα. Βέβαια η κατάληξη 
των διαπραγματεύσεων είναι  
άδηλη προς το παρόν. 
Απομένει λοιπόν να φανεί κατά πόσο η τριανδρία της 
HSBC Ελλάδος –ο CEO Peter Yeates, ο Στέλιος Πιρπινιάς, 
επικεφαλής Retail Banking και Wealth Management, ο 
Ντίνος Κάμαρης, Head of Global Markets-, θα μπλοκάρει και 
πάλι τη συμφωνία εξαγοράς και με τι αντάλλαγμα θα 
εγκαταλείψουν τις ακριβοπληρωμένες θέσεις τους. Όπως 
είναι γνωστό η HSBC διαθέτει στην Ελλάδα δίκτυο 15 
καταστημάτων – τα 14 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη 
– και 334 εργαζομένους στο τέλος του 2020, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Τα 
περισσότερα από τα καταστήματα θα κλείσουν, καθώς 
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν παρουσία τόσο η 
Πειραιώς όσο και η Εθνική. To χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων 
της (corporate, shipping, retail) ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ 
και οι καταθέσεις της στο 1,6 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η 
HSBC «αποχωρεί» από εκείνες τις αγορές που έχει 
παρουσία και δεν της αποφέρουν κέρδη. Ωστόσο το σχέδιο 
της να φύγει από την Τουρκία αν και το προσπάθησε 
σχεδόν για μία διετία τελικά ναυάγησε, όμως τον Ιούνιο 
φέτος, έδωσε αντί 1 ευρώ τις δραστηριότητες λιανικής στη 
Γαλλία στο αμερικάνικο fund Cerberus (private-equity 
company), ενώ ένα μήνα πριν τον Μάιο ανακοίνωσε ότι 
πουλά 80 από τα 148 υποκαταστήματά της στις ΗΠΑ στην 
Citizens Bank και 10 ακόμη στην Cathay Bank, ενώ έκλεισε 
άλλα 35 έως 40 σημεία. 
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Σημαντική αύξηση των κόκκινων δανείων που έχουν 
μεταφερθεί από την κυριότητα των τραπεζών στα funds 
καταγράφεται το γ΄ τρίμηνο του έτους, εξαιτίας των 
μεγάλων τιτλοποιήσεων που «τρέχουν» οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες. Όπως επισημαίνει η kathimerini.gr 
με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ,  

ονομαστική αξία των δανείων 
που έχουν πωληθεί σε ξένα 
επενδυτικά κεφάλαια και 

διαχειρίζονται πλέον οι εταιρείες 
διαχείρισης, αυξήθηκαν σε σχέση με 
το β΄ τρίμηνο του έτους κατά 10,4 δισ. 
ευρώ και η συνολική αξία του χρέους 
του ιδιωτικού τομέα που έχει αλλάξει 
χέρια ανήλθε στο τέλος του γ΄ 
τριμήνου του έτους στα 72,2 δισ. ευρώ 
από 61,7 δισ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Η 
μεγαλύτερη κατηγορία κόκκινων δανείων που ανήκουν 
πλέον σε funds είναι οφειλές νοικοκυριών, η αξία των 
οποίων αυξήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο κατά 4,9 δισ. 

ευρώ και ανήλθε στα 32,6 δισ. ευρώ. Από αυτά, η 
συντριπτική πλειονότητα είναι στεγαστικά δάνεια, καθώς οι 
μεγάλες τιτλοποιήσεις περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια με 
εξασφαλίσεις, ενώ άλλα 15,4 δισ. ευρώ είναι η αξία των 
καταναλωτικών δανείων που μεταβιβάζονται μέσα από 
μεμονωμένες κυρίως συναλλαγές. Ακολουθούν τα 
επιχειρηματικά δάνεια, η αξία των οποίων αυξήθηκε στο 
τέλος του γ΄ τριμήνου στα 29,1 δισ. ευρώ από 26,6 δισ. 
ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, από τα οποία τα 
15,6 δισ. ευρώ είναι οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, θα 
αυξηθούν όταν ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες 
πωλήσεις και τιτλοποιήσεις τον επόμενο ενάμιση χρόνο, 
αλλά και όταν εμφανιστούν τα νέα κόκκινα δάνεια που θα 
αφήσει πίσω της η πανδημία. 

ο ύψος των δανείων που 
διαχειρίζονται οι servicers 
αυξάνεται σύμφωνα με τους 

ίδιους υπολογισμούς στα 130 δισ. 
ευρώ, περίπου, αν συνυπολογιστούν 
και οι ενήμερες ή μη οφειλές,  
που διαχειρίζονται για  
λογαριασμό των τραπεζών. 
Υπενθυμίζεται πως οι συμφωνίες που έχουν κάνει οι 
τράπεζες με τα funds, που στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων 
έχουν αγοράσει πλειοψηφικό ποσοστό στις εταιρείες 
διαχείρισης, προβλέπουν την ανάθεση προς διαχείριση 
όλων των δανείων ακόμη και αν εμφανίζουν μόλις ένα μήνα 
καθυστέρησης. 
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Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία 
του ομίλου Alpha Bank, ο Όμιλος) ολοκλήρωσε με επιτυχία 
συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων 
μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, 
Project Aurora, (η ‘Συναλλαγή’) ύψους 1,9 δισ. ευρώ με τους 
Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο 

επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD). Όπως ενημερώνει το bankingnews.gr η Συναλλαγή 
δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου 
μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε 
χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και 
μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη 
μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της 
Τράπεζας κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή, σε 
αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε 
να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού 
Κινδύνου” (Significant Risk Transfer - SRT) καθώς και 
“Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent 
and Standardised - STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο 
μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. 
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως 
σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & 
Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime 
Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε 
θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων 
τιτλοποιήσεων (STS). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος  

μέση ακαθάριστη ροή 
στεγαστικών δανείων αυξήθηκε 
στο 10μηνο Ιανουάριος Οκτώβριος 

2021 κατά 32% σε ετήσια βάση.  
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του moneyonline.gr οι νέες 
εκταμιεύσεις έφτασαν τα 75 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο το 
μήνα, (σύνολο 750 εκατ. ευρώ), έναντι 57 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
θεωρεί ότι οι τάσεις αυτές συνάδουν με την περαιτέρω 
αναζωογόνηση των συναλλαγών στην αγορά κατοικιών, 
καθώς και με την επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου 
του δείκτη τιμών των κατοικιών. Επίσης είναι πιθανόν η 
άνοδος του μεριδίου των στεγαστικών έναντι των 
καταναλωτικών δανείων να οφείλεται εν μέρει και στο ότι η 
πρόσφατη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης 
χρηματοδοτήθηκε από την ενίσχυση των εισοδημάτων των 
νοικοκυριών και τις αυξημένες αποταμιεύσεις τους. Στο 
δεκάμηνο του 2021 η μέση ακαθάριστη ροή καταναλωτικών 
δανείων ανήλθε σε 83 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 19% σε 
σχέση με πέρυσι έναντι 32% στη στεγαστική πίστη. 
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Αγώνα δρόμου πραγματοποιούν τα στελέχη του 
Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να υποβάλουν το 
επίσημο αίτημα προς την Κομισιόν, για να ξεκινήσει η 
διαδικασία εκταμίευσης της πρώτης δόσης του Ταμείου 
Ανάκαμψης προς την Ελλάδα. Όπως μεταδίδει το 
mononews.gr  

ρόκειται για ένα ποσό που 
αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ και 
έρχονται να προστεθούν στην 

προκαταβολή που έλαβε η χώρα μας  
4 δισ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι, 
στο πλαίσιο του ελληνικού  
σχεδίου «Ελλάδα 2.0».  
Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, τα 
προαπαιτούμενα έχουν εκπληρωθεί και δεν υπάρχουν 
εκκρεμότητες για την έναρξη της διαδικασίας, ενώ στόχος 
της κυβέρνησης είναι το επίσημο αίτημα για την εκταμίευση 
της πρώτης δόσης να υποβληθεί πριν «ξημερώσει» η νέα 
χρονιά. Ωστόσο, η διαδικασία μέχρι να φτάσουν τα 
χρήματα στα ελληνικά ταμεία, θεωρείται ιδιαίτερα 
χρονοβόρα και θα διαρκέσει τουλάχιστον δυο μήνες, με το 
Υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι η δόση θα 
αποδεσμευτεί από την Κομισιόν στο τέλος του α’ τριμήνου 
του 2022. 

Άμεσα αναμένεται να υπογραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση 
μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και του 
Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να λάβουν το συνολικό 
ποσό των 800 εκατ. ευρώ, για την παροχή των πρώτων 
δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να 
χρηματοδοτηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ανώτατες 
πηγές του οικονομικού επιτελείο σημείωναν ότι πέραν των 
τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενδιαφέρον έχουν 
εκδηλώσει και τρεις μικρότερες τράπεζες: η Optima, η 
Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, προανήγγειλαν ότι 

σύντομα θα πραγματοποιηθεί πρόσκληση για τη 
διεύρυνση των τραπεζών που θα μπορούσαν να 
υπογράψουν επιχειρησιακή σύμβαση με το ελληνικό 
δημόσιο για τα κονδύλια του «Ελλάδα 2.0». Οι ίδιες πηγές 
σημειώνουν πως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης 
ύψους 12,7 δις ευρώ, το επόμενο διάστημα θα διατεθούν 
συνολικά 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. προς 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) και 500 εκατ. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  

α project που θα χρηματοδοτηθούν 
αφορούν επενδύσεις στους  
τομείς της Πράσινης ανάπτυξης, 

Ψηφιακής μετάβασης, Εξωστρέφειας, 
Καινοτομίας και μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, 
εξαγορών και συνεργασιών. 
Από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτείται 
μέχρι το 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο επιχειρηματίας θα 
πρέπει να συμμετάσχει με ίδια κεφάλαια στο 20% της 
επένδυσης, ποσό που δεν μπορεί να προέρχεται από 
τραπεζικό δανεισμό και η χρηματοδότηση από τις 
τράπεζες θα διαμορφώνεται στο 30%. Η διάρκεια 
αποπληρωμής των δανείων θα είναι μακροχρόνια –πάνω 
από 10 χρόνια- και θα προβλέπεται και 2ετής περίοδος 
χάριτος, με το κόστος δανεισμού στο 0,2% και 0,4%. 
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Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  
(ΕΒΑ) ανακοίνωσε ότι τα 
πανευρωπαϊκά στρες τεστ  

των συστημικών τραπεζών θα 
πραγματοποιηθούν το 2023  
και όχι το 2022 
, καθώς τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα έχουν σε εξέλιξη 
διαδικασίες βελτίωσης των κεφαλαίων τους. Όπως 
ενημερώνει το capital.gr το 2022 λήγει η περίοδος κατά την 
οποία η ΕΚΤ είχε δώσει στις τράπεζες την ευελιξία να 
χρησιμοποιούν κατηγορίες κεφαλαίων που δεν 
περιλαμβάνονται στα εποπτικά, λόγω της πανδημίας. 
Επιπλέον, μέσα στο 2022 θα αποτυπωθούν τα κόστη 
μετάβασης στα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα και της 
Βασιλείας ΙΙΙ. Κατά το 2022 θα τρέξουν δύο εξαμηνιαία 
transparency stress test, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με τη 
διαφορά ότι αυτή τη φορά οι εποπτικές αρχές θα 
προετοιμάσουν τις τράπεζες για τον νέο τρόπο ελέγχων και 
τους κανόνες δημοσιοποίησης των μεγεθών τους. 
Σημειώνεται ότι αυτά δεν περιλαμβάνουν σενάρια (θετικό, 
βασικό και δυσμενές). Οι ασκήσεις διαφάνειας 
(transparency stress test) κάθε εξάμηνο έρχονται να 
αποτυπώσουν τα βασικά μεγέθη και τους κινδύνους των 
ευρωπαϊκών τραπεζών με κοινό και συγκρίσιμο τρόπο. Με 
την ευκαιρία αυτή, οι εποπτικές αρχές θα συνεργαστούν με 
τις τράπεζες ώστε να εφαρμόσουν οι ίδιες οι τράπεζες 
κοινές μεθοδολογίες και όρους, χωρίς να χρειάζεται η ΕΒΑ 
να κάνει ανάλυση και επαναταξινόμηση των μεγεθών. Τα 
transparency stress test αποτελούν ευκαιρία ώστε να 
επικοινωνηθούν και να ενσωματωθούν αλλαγές στα 
εποπτικά κριτήρια για το 2022-2024, τα οποία δίνουν 
βαρύτητα στη μέτρηση των επιπτώσεων από την 
πανδημία. Επίσης, ενσωματώνουν κι άλλες εποπτικές 

προτεραιότητες, όπως η κλιματική αλλαγή, ακόμα και η 
ικανότητα των διοικήσεων. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές ετοίμασαν έναν νέο οδηγό για το πώς θα 
πρέπει να παρουσιάζουν οι τράπεζες τα αποτελέσματα και 
τους διάφορους δείκτες, ώστε να χρησιμοποιείται κοινή 
ορολογία και μεθοδολογία. Αυτό θεωρείται σημαντικό για 
να υπάρχει διαφάνεια και σύγκριση των μεγεθών μεταξύ 
των τραπεζών. Για παράδειγμα, διαπιστώνονται διαφορές 
στις έννοιες λειτουργικά και οργανικά κέρδη, 
χρησιμοποιούνται έννοιες όπως λειτουργικό αποτέλεσμα 
προ προβλέψεων, δείκτες εποπτικών κεφαλαίων CET1 και 
CET1 fully loaded, δείκτες κόκκινων δανείων που άλλοτε 
περιλαμβάνουν και ομολογιακά δάνεια, κά.  

 

τα στρες τεστ του 2023 οι τράπεζες 
θα δοκιμαστούν με τρία σενάρια 
(θετικό, βασικό και δυσμενές),  
τα οποία θα διαμορφωθούν σε 

συνεργασία με την ΕΚΤ, τον SSM  
και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

 

Η 
Σ 
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Σε αυτά θα περιληφθούν νέοι κίνδυνοι που προέκυψαν από 
την πανδημία και την επανεκκίνηση των οικονομιών, όπως 
για παράδειγμα η ρευστότητα και τα αναγκαία κεφάλαια σε 
δολάρια (νομισματική πολιτική, ισοτιμίες, επιτόκια, 
πληθωρισμός), ακραίες συνθήκες περιβαλλοντικών 
κινδύνων κ.α. Αν και δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι 
λεπτομέρειες για τον πλήρη σχεδιασμό των stress test του 
2023, αυτά δεν θα λειτουργήσουν σαν εκείνα του 2021 που 
δεν είχαν την μορφή «περνάς-κόβεσαι». Με τα έως τώρα 
στοιχεία θα υπάρξουν δείκτες και κριτήρια για τις 
επιπτώσεις της πανδημίας και την έκθεση στην κλιματική 
αλλαγή και θα αναλυθούν περίπου 2 εκατ. στοιχεία από 
όλες τις τράπεζες (περίπου 40.000 στοιχεία από κάθε μία). 

 
Μπορεί οι τράπεζες να υποστηρίζουν πως επιστρέφουν 
στην κανονικότητα, το ίδιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει 
στα δίκτυα και τους υπαλλήλους τους, που συνεχώς 
συρρικνώνονται. Όπως μεταδίδει το 1voice.gr τα στοιχεία 
που παρέθεσε ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ στο πρόσφατο 
συνέδριο της Ομοσπονδίας, απεικονίζουν την 
πραγματικότητα: Στο διάστημα από τα τέλη του 2018 μέχρι 
και τον Ιούνιο του 2021, η συνολική απασχόληση στις 
τράπεζες στην Ελλάδα μειώθηκε ξανά κατά 21,2% (από 
39.557 εργαζόμενους σε 31.163). Μέχρι τα τέλη του 2020, η 
μείωση της απασχόλησης στις τράπεζες της Ελλάδας 
έφτασε το 16%, έναντι μείωσης 2,4% στις τράπεζες της 
Ευρωζώνης. 

πό το 2018 μέχρι σήμερα 
διέκοψαν τη λειτουργία τους 385 
καταστήματα, δηλαδή το 19,4%  

του συνόλου των τραπεζικών 
καταστημάτων. Στο τέλος του 2020  
η μείωση ήταν 12,21%.  
Μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έβαλαν λουκέτο 264 
καταστήματα. Το 2020 στην Ελλάδα αντιστοιχούσε ένας 
τραπεζοϋπάλληλος σε 324 κατοίκους, ενώ στην Ευρωζώνη 

ένας σε 186 κατοίκους. Ακόμη και στα ΑΤΜ, που 
διευκολύνουν τις συναλλαγές, υπήρξε μείωση, αναλογικά 
με τον πληθυσμό, έναντι αύξησης στην Ευρωζώνη στο ίδιο 
διάστημα. Έτσι, με στοιχεία του 2019, στην Ελλάδα 
υπήρχαν 63,4 ΑΤΜ ανά 100.000 κατοίκους έναντι 90,17 στην 
Ιταλία, 98,29 στη Γαλλία, 119,93 στη Γερμανία, 171, 96 στην 
Αυστρία. 

Α 
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του Γιώργου Κοντού 
Συμβούλου Digital Marketing 
και SEO Expert, 
Γενικού Γραμματέα Υπέρβασης 

 
Τι είναι το Digital Marketing ή 
ψηφιακό μάρκετινγκ; 

ίναι στην ουσία η 
διαφήμιση μέσω 
των Social Media. 

Δηλαδή η προβολή της επιχείρησης 
σας στα κοινωνικά μέσα ή Social 
Media, όπως λέγονται. Στις ενέργειες 
Digital Marketing 
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: 
Προβολή σε εφαρμογές για κινητά, 
Προβολή στα email χρηστών, 
Προβολή σε εφαρμογές ιστού, 
Βελτιστοποίηση για τις μηχανές 
αναζήτησης, Προβολή σε 
ιστοτόπους κλπ. Το Digital 
Marketing, είναι το σύνολο των 
ενεργειών ή υπηρεσιών μάρκετινγκ 
που εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικές 
συσκευές. Αυτός είναι και ό λόγος 
που υπάρχει το Digital Marketing, 
δηλαδή η ύπαρξη ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κινητών και tablet. 
Συμπεριλαμβάνει ενέργειες στο 
διαδίκτυο (web) όπως το content 

marketing, το Advertising στα social media και στις μηχανές αναζήτησης όπως η 
google κλπ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να γίνει τόσο διαδικτυακά όσο και 
εκτός σύνδεσης.  

 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing) ανταποκρίνεται στον όρο της 
διαφήμισης όπως την ξέρουμε, απλά προσαρμοσμένη κατά πολύ στα δεδομένα 
του διαδικτύου. Έχουμε πολύ διαφορετικές τακτικές, στρατηγικές και μέσα, αλλά 
ο σκοπός του ψηφιακού μάρκετινγκ εξακολουθεί να είναι, το να κάνει τον κόσμο 
να γνωρίσει εσάς, το προϊόν ή την υπηρεσία σας, να δημιουργεί σύνδεση και να 
προωθεί. Το βασικότερο είναι ότι μπορείτε να απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό το 
οποίο μπορεί να είναι, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Αλλά ακόμα και στο εγχώριο  

 

Ε 
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κοινό, κυριαρχεί η δυνατότητα του να μπορείτε να 
προσεγγίζετε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό υποψηφίων 
πελατών και εκτός από αυτό να είστε σε θέση να εστιάζετε 
εύκολα μόνο σε στοχευμένο κοινό μέσω των Social Media. 
Όμως, μεγάλο ρόλο παίζει και η ευκολία. Σε μερικά λεπτά, 
θα έχετε δημιουργήσει την διαφήμιση σας και θα την έχετε 
ανεβάσει χωρίς ιδιαίτερο κόπο σε κάποιον ιστότοπο ή στα 
Social media, ενώ και οι πελάτες σας μπορούν να κλείσουν 
ραντεβού, να αγοράσουν προϊόντα ή να επικοινωνήσουν 
μαζί σας με λίγα κλικ. Για να καταλάβετε ακριβώς τι είναι το 
ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing) θα σας ρωτήσω το 
εξής: Θυμάστε τις διαφημιστικές πινακίδες; Από όταν 
ήμουν παιδί, θυμάμαι χαρακτηριστικά διαφημιστικές 
πινακίδες, που έδειχναν κυρίως τελευταία μοντέλα 
αυτοκινήτων. Συζητούσαμε για αυτά σαν παιδιά τότε, ποιο 
μας αρέσει και ποιο θα θέλαμε να αποκτήσουμε. Αυτός ήταν 
ένα τύπος διαφήμισης. Βέβαια, αυτού του τύπου οι 
διαφημίσεις δεν υπάρχουν πια. Έτσι αντικαταστάθηκαν 
σήμερα από την Google, το Facebook, το Instagram και όλα 
τα κανάλια προβολής ή όπως λέγονται social media. Αυτός 
ακριβώς είναι ο λόγος που χρειάζεσαι το ψηφιακό 
μάρκετινγκ (Digital Marketing). Ακόμη και αυτή την στιγμή 
που διαβάζετε αυτές τις γραμμές σίγουρα κάποιος από 
εσάς βλέπει μια push διαφήμιση. Αυτό είναι αποτέλεσμα – 
απόρροια – κάποιας ενέργειας ψηφιακού μάρκετινγκ. 
Συμπερασματικά αυτός ο παλιός τύπος κλασικού 
μάρκετινγκ, αντικαταστάθηκε από το ψηφιακό μάρκετινγκ. 
Άρα αν θέλεις να προβληθείς σε πολλούς χρήστες πρέπει 
να κάνεις χρήση υπηρεσιών digital marketing. 

Οι 3 μεγάλες κατηγορίες διαδικτυακού μάρκετινγκ (Digital 
Marketing) είναι: Search Engine Optimization 
(Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης SEO), Social Media 
Marketing (Μάρκετινγκ Κοινωνικών μέσων) και Content 
Marketing (Μάρκετινγκ περιεχομένου). SEO (search engine 
optimization) είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας 
ιστοσελίδας με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες 
θέσεις κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 
μέσω μηχανών αναζήτησης. Ο ευκολότερος τρόπος 
εύρεσης μια ιστοσελίδας είναι μέσω των μηχανών 
αναζήτησης της Google, του Bing και πολλών άλλων, 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά 
(keywords). Οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν και μας 
εμφανίζουν αποτελέσματα που ποικίλουν από μερικές 
χιλιάδες μέχρι πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες. Αυτά είναι 
πάντα σχετικά με τη λέξη ή φράση κλειδί που 
χρησιμοποιήσαμε κατά την αναζήτηση. Στην κορυφή των 

αποτελεσμάτων θα διαπιστώσετε ότι εμφανίζονται οι 
ιστοσελίδες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια ως προς τη 
συγκεκριμένη λέξη ή φράση κλειδί. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε σελίδες (ανά 10 αποτελέσματα) και ο 
χρήστης συνήθως διαβάζει την πρώτη, τη δεύτερη ή και την 
τρίτη σελίδα. 

 
Το SEO είναι μια διαδικασία που δεν είναι καινούρια και ο 
στόχος της ήταν πάντα ο ίδιος. Η εμφάνιση στα πρώτα 
αποτελέσματα της SEO αναζήτησης! Όπως μπορείτε να 
φανταστείτε ο ανταγωνισμός πια είναι τεράστιος, καθώς 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πόσο 
σημαντικό είναι το SEO ώστε να εμφανίζονται στα πρώτα 
αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης, για 
συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Οι μηχανές 
αναζήτησης (SEO) δημιουργήθηκαν για να συνδέουν τους 
χρήστες τους με αξιόλογη και πολύτιμη πληροφορία. Η 
ποιότητα και η σχετικότητα είναι υψίστης σημασίας και ο 
στόχος των μηχανών αναζήτησης είναι να διασφαλίζουν 
ότι τα ποιοτικότερα sites θα εμφανιστούν όσο το δυνατόν  
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ψηλότερα, σύμφωνα με την αναζήτηση που κάνουν οι 
χρήστες. Βασικά, αν το σκεφτείτε, αυτός είναι ο λόγος που 
οι χρήστες επισκέπτονται τις μηχανές αναζήτησης. Τις 
εμπιστεύονται. SEO tips: Πάντα λέξεις κλειδιά στον τίτλο 
και στους υπότιτλους. Tags στις εικόνες. Φροντίστε οι 
εικόνες που συνοδεύουν το περιεχόμενό σας να έχουν τα 
tags σας στο όνομα του αρχείου. Σωστή τοποθέτηση των 
λέξεων κλειδιών – αρκετά στις πρώτες και στις τελευταίες 
25 λέξεις και αραιά μέσα στο κείμενο. Καλά δομημένο 
κείμενο (SEO structure), γιατί σκανάρεται εύκολα και 
κατατάσσεται υψηλότερα. Μη χρησιμοποιείτε εμπορικές 
λέξεις κλειδιά, που χρησιμοποιούν πολλοί. Για παράδειγμα 
η λέξη «οικία» θα ήταν καλύτερη απ’ την λέξη «σπίτι».  

 
Παραπομπές στα Social media, γιατί όσο διαδίδεται ένα 
κείμενο, γίνεται πιο δημοφιλές στις μηχανές αναζήτησης. 2. 
Social Media Marketing (Μάρκετινγκ Κοινωνικών μέσων). 
Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων ή Social Media 
μάρκετινγκ είναι η χρήση πλατφορμών κοινωνικών μέσων 
για να συνδεθείτε με το κοινό σας για να δημιουργήσετε την 
επωνυμία σας, να αυξήσετε τις πωλήσεις και να αυξήσετε 
την επισκεψιμότητα ιστότοπων. Από τις πιο 
αποτελεσματικές και εύκολες διαφημίσεις, καθώς αν 
αρχίσετε και την δημιουργία σελίδων για την επιχείρηση 
σας θα έχετε σίγουρο όφελος. Μάρκετινγκ Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης: To Social Media μάρκετινγκ (Digital 
Marketing) είναι ένα σύνολο ενεργειών για την δημιουργία 
σχέσεων και αξιών ώστε μια επιχείρηση να επιτύχει τους 
στόχους της. Αυτό το πετυχαίνουμε με την διαχείριση των 
Social Media. Ξεκινάμε με την επιλογή των 
καταλληλότερων καναλιών στο διαδίκτυο για το εκάστοτε 
Brand και την δημιουργία σε αυτά επαγγελματικών προφίλ. 
Με όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες, αισθητικά όμορφα 
αλλά και με ύφος ανάλογο με αυτό του Brand που 

προωθούμε κάθε φορά. Ποια τα οφέλη από το Social Media 
management; Τα social media σας βοηθούν να είστε δίπλα 
στους πελάτες σας. Χτίζει το brand name σας και σας 
διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Τα social media σας 
βοηθούν να διαχειριστείτε την φήμη σας, να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη προς την επιχείρησή σας και θα αυξήσουν 
την κίνηση στην ιστοσελίδα σας. Θα αποκτήσετε νέους και 
μόνιμους πελάτες και θα αυξήσετε τις πωλήσεις σας. 

χρήση των Social Media είναι 
δωρεάν, οπότε ουσιαστικά η 
διαχείριση των Social Media 

είναι μια μεγάλη επένδυση χρόνου, 
που με τη συμβολή ειδικού στη 
διαχείριση των Social Media, 
γλιτώνετε και τον χρόνο που τον 
επενδύετε στους πελάτες σας. 
Γενικά, το Social Media Marketing είναι από τις πιο 
αποδοτικές άλλα και πιο οικονομικές μορφές προώθησης 
της επιχείρησης σας. 3. Content Marketing (Μάρκετινγκ 
περιεχομένου). Το content marketing είναι μια στρατηγική 
προσέγγισης που εστιάζει στη δημιουργία και διανομή 
ενδιαφέροντος περιεχομένου, με στόχο την προσέλκυση 
και διατήρηση ενός καθορισμένου κοινού, το οποίο στη 
συνέχεια θα προχωρήσει σε κάποια κερδοφόρα ενέργεια. 
Πρόκειται για μια εξελισσόμενη και επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία, η οποία μπορεί να κάνει την επιχείρησή σας να 
διαφέρει από τις άλλες. Άλλωστε στόχος του content 
marketing είναι να δείξει στους εν δυνάμει πελάτες σας ότι 
γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενό σας και ότι αποτελείτε 
μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο σας. Με 
επιμορφωτικό περιεχόμενο (άρθρα, newsletters, βίντεο), το 
οποίο δίνει αξία στις ανάγκες του κοινού σας, χωρίς να 
πουλάει κάτι, αποκτάται μια καλή σχέση με πιθανούς 
πελάτες. Ως Σύμβουλος Digital Marketing μπορώ να σας 
βοηθήσω να αναπτύξετε την επιχείρηση σας με επιτυχία! 

 

Η 
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