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του Γιάννη Ντάσκα
Δημοσιογράφου

Καθυστερήσαμε μερικές ώρες να
μπούμε στα τεράστια σκάνδαλα που
καταγγέλλονται στο καταγέλαστο
υπουργείο Πολιτισμού και στο θέμα
των επώνυμων που καταγγέλλονται
στη Θεσσαλονίκη.

Κ

αταγγέλλουσα η
κ. Γεωργία Μπίκα,
η οποία μίλησε
και στο κρατικό κανάλι
και στον Μάκη
Τριανταφυλλόπουλο
με τον οποίο
φωτογραφήθηκε.

Καθυστερήσαμε όχι γιατί διαβάζαμε
πως ο γαλαζοαίματος πρίγκιπας

Άντριου των ανακτόρων της Αγγλίας
θα πληρώσει τελικά 12 εκατομμύρια
ευρώ στην καταγγέλλουσα (κυρία
Τζούφρι) την αποπλάνηση και
βιασμό για να μην γίνει δίκη και
γίνουν όλα βούκινο.

Αλλά γιατί πήγαμε επειγόντως στη
Λαμία για ένα άλλο σκάνδαλο και
ύστερα
είμαστε
μάρτυρες
σε
κακούργημα, στο οποίο κάποιοι
αμίλητοι και άφαντοι Σύμβουλοι
Επικρατείας φέρονται να εξέδωσαν
μια απόφαση που ρύθμιζε ένα θέμα.
Απεδείχθη ότι η απόφαση αυτή είναι
ΠΛΑΣΤΗ όχι μόνο στον αριθμό, αλλά
και στο περιεχόμενο, το οποίο ήταν
περιεχόμενο
πολυσέλιδο
και
γραμμένο με την κανονική τεχνική
και υπογραφές και σφραγίδες
δικαστικής απόφασης. Μας φαίνεται
τελείως απίθανο να μην υπήρξε
συνεργασία στην πλαστή απόφαση
εκ των έσω και να την κατασκεύασε
κύκλωμα με μέλη μόνο «απ’ έξω».
Μας υποψιάζει το γεγονός ότι ενώ
κουνάμε στα τηλεοπτικά παράθυρα
και ραδιόφωνα και εφημερίδες και
σάϊτ χρόνια τώρα την ΠΛΑΣΤΗ και
στον αριθμό και στο πολυσέλιδο
περιεχόμενο και στις σφραγίδες και
στις υπογραφές απόφαση κανείς
δικαστής δεν αντέδρασε.

Ο

ι δικαστικοί
παρέπεμψαν να
δικαστεί για την
πλαστή απόφαση και
για πλαστή απόφαση
της Περιφέρειας και
πλαστά έγγραφα του
Δήμου Γλυφάδας έναν
δικηγόρο αξιωματούχο

Σελίδα 2

της μασονικής στοάς, ο
οποίος δεν κατονόμασε
κανένα μέλος του
προφανώς πολυμελούς
κυκλώματος που έκανε
αυτή την αριστοτεχνική
δουλειά σε τρεις
διαφορικές εξουσίες.

Η Ένωση δικαστών και εισαγγελέων
με μια ανακοίνωσή της ζητεί από
τους δημοσιογράφους να είναι
προσεκτικοί στις κρίσεις τους για
δικαστές για να μην θεωρηθεί ότι
προσπαθούν με τα ρεπορτάζ να
χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη.
Σωστά. Εν προκειμένω οι δικαστές
του Συμβουλίου Επικρατείας αν και
ενημερώθηκαν ότι η απόφαση είναι
πλαστή και έχει ονόματα δικαστών
και γραμματέων κανένας δικαστής
και
κανένας
γραμματέας
δεν
επέδειξε την προσοχή αυτή. Διότι
κανένας δεν κλήθηκε και δεν έδωσε
κατάθεση, αναφορά, εξηγήσεις για
το πώς βρέθηκαν τα ονόματά τους
στην πλαστή απόφαση μαζί με
σφραγίδες. Ακόμα περισσότερο
κανείς δεν υπέβαλε μηνυτήρια
αναφορά κατά του δράστη που
παραπέμφθηκε.
Αυτό
μόνο
υπεύθυνη στάση δικαστών δεν είναι
και αφήνει τεράστια κενά τα οποία
θα καλύψουν υποψίες ότι η
μασονική στοά είναι παντοδύναμη
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και εντός της Δικαιοσύνης. Για το θέμα αυτό κάναμε και
αναφορά στην Εισαγγελία και είμαστε μάρτυρες στη δίκη
που διεκόπη στις 19 Ιανουαρίου για να συνεχισθεί στις 16
Φεβρουαρίου. Η αναφορά μας υποβλήθηκε το 2014 και μετά
8 χρόνια η δίκη για τόσο σοβαρό θέμα, όσο η
πλαστογραφία απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν
έχει γίνει ακόμα… Με την ίδια και χειρότερη καθυστέρηση
γίνεται η δίκη για κακουργήματα τραπεζικών στη Λαμία.
Μετά 22 χρόνια από την πρώτη δίωξη και μετά 9 χρόνια
από τη β’ δίωξη, η οποία είχε καταλήξει στα ίδια στοιχεία με
την πρώτη! Απλώς παραγράφηκαν κάποια διαστήματα…
Αυτή η ουσιαστική αρνησιδικία, η αργοπορία έως
παραγραφής της Δικαιοσύνης της περιοχής άνοιξε την
όρεξη και συμβαίνει το εξής. Ένα μικρό τμήμα της οδού
Μακρακώμη – Σπερχειάδα -Λευκάδα δεν έχει παραδοθεί
στην κυκλοφορία. Κάποιος που είχε ατύχημα στην περιοχή
μας κάλεσε για έρευνα. Και προέκυψε ότι για ένα τόσο δα
μικρό τμήμα 300 μέτρων, για το οποίο το κόστος θα έπρεπε
να είναι κάπου μεταξύ 30-40 χιλιάδων ευρώ υπάρχει
εμπλοκή γιατί το Δημόσιο ψάχνει τρόπο να καταβάλει….
τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ ως κόστος
κατασκευής!

Σελίδα 3

στον βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη. Η 24χρονη κ.
Γεωργία Μπίκα (μια συγκλονιστική περίπτωση ορφάνιας
σε ένα χρόνο στα 22-23 της χρόνια) μίλησε και στην κρατική
τηλεόραση με το πρόσωπό της. Όπως η κυρία Τζούφρι.
Όπως μερικά θύματα του Λιγνάδη και του Φιλιππίδη. Και
κατήγγειλε δυο γόνους της οικογένειας Λεβέντη εκ των
κορυφών στην «Κόκα - Κόλα Ελλάς». Κατά σύμπτωση οι
δυο γόνοι είχαν προλάβει να φωτογραφηθούν με το δίδυμο
Μενδώνη - Παναγιωταρέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα
αναμόρφωναν πολιτισμικά τη Δήλο. Έτσι είχε προλάβει η
υπουργός Μενδώνη στους λίγους μήνες εξουσίας να
φωτογραφηθεί με την πρόεδρο του Συμβουλίου
Επικρατείας και της-ελέω Κυριάκου-Δημοκρατίας Αικατ.
Σακελλαροπούλου και τον Λιγνάδη που θα αναμόρφωνε το
ελληνικό πολιτισμό ως επικεφαλής του.

Ο

ι διαδικασίες αργούν, αφού τα
λεφτά είναι πολλά, το τμήμα του
δρόμου παραμένει μια παγίδα
κινδύνων και εμείς θα το θέσουμε
υπόψη του εισαγγελέα για να δούμε
αν η έρευνά του θα τα βρει όλα νόμιμα

ή θα μας προκύψει έναν ακόμα παράδειγμα σαν εκείνα που
βλέπουμε έναν εργολάβο ή έναν δήμαρχο να μην
ξαναδουλεύει μετά από ένα δημόσιο έργο και να ζει με
άνεση. Ένα ποσό 350.000 ευρώ λύνει πρόβλημα ζωής…

Ο

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Πλιώτας έριξε μια «σφαλιάρα»
αναθέτοντας εποπτεία
στον εισαγγελέα εφετών
Θεσσαλονίκης των ανακρίσεων.

Αρκεί να μην βρεθεί επόπτης ο «νεκροθάφτης τεραστίων
σκανδάλων». Μετά τη σφαλιάρα Πλιώτα ξανακινείται από
την αρχή η υπόθεση των βιαστών πιο γρήγορα με άρση
απορρήτου κλπ. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι
δεδομένο μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη και για τους
επωνύμους αυτούς, αλλά πόσο χρόνο θέλουν να
οργανώσουν μια συνέντευξη Τύπου και να απαντήσουν

Πόσο μάλλον ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε μια
ανακοίνωση της συνδικαλιστικής κίνησης «Ενωτική
Αγωνιστική Κίνηση Υπουργείου Πολιτισμού» και καθήστε
σε καρέκλα με μερικά υπογλώσσια δίπλα σας. Ομιλούν για
απίστευτα ποσά, για ατέρμονες έρευνες για αδιανόητες
σχέσεις εκατομμυρίων επώνυμων ιδρυμάτων με τον
Πολιτισμό και το υπουργείο του. Η ανακοίνωση φτάνει και
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στις κατηγορίες της κ. Μπίκα και στις ερωτήσεις
δημοσιογράφων δυο κύριοι που εμφανίστηκαν στο πλευρό
της υπουργίνας για να μας δηλώσουν ότι θα αξιοποιήσουν
με την μητέρα τους μαζί και με ίδρυμα την Δήλο; Ελπίζοντας
ότι η υπουργός πολιτισμού θα οργανώσει μια συνέντευξη
Τύπου μαζί ή χώρια από τους κυρίους αυτούς για τα ίδια
ερωτήματα θα βοηθήσουμε τη Δικαιοσύνη και την κοινωνία
δημοσιεύοντας την ανακοίνωση των εργαζομένων του
Υπουργείου Πολιτισμού και φυσικά καταθέτοντας αυτά με
αναφορά στον Εισαγγελέα. Μαζί και το θέμα της Λαμίας.
Διαβάστε και… φρίξτε: αυτούσια αυτή η επιστολή-άρθρο
και διατηρείται ο τίτλος και οι μεσότιτλοι που οι συντάκτες
του άρθρου επέλεξαν.

Όταν η Λίνα Μενδώνη στις προγραμματικές της δηλώσεις
το 2019 μιλούσε για «αυτοχρηματοδότηση του πολιτισμού»
και «πλήρη αξιοποίηση της συνεργασίας με τα Κοινωφελή
Ιδρύματα» ήταν σαφές –τουλάχιστον στους γνώστες– τι
εννοούσε. Μια πολιτική που επί δεκαετίες (10 χρόνια ήταν
η ίδια ΓΓ του ΥΠΠΟΑ) φρόντισε να παραχωρήσει όλο τον
σύγχρονο πολιτισμό στα κάθε λογής «Ιδρύματα» και
«ευεργέτες» (Λαμπράκης, Ωνάσης, Λάτσης, Κωστόπουλος
κ.ά.), με τους εξής τρόπους: 1) Την αλλαγή θεσμικής
υπόστασης των δημόσιων φορέων σύγχρονου πολιτισμού
(όλοι είναι ΝΠΙΔ πλέον), με διοικήσεις διορισμένες από την
εκάστοτε πολιτική ηγεσία (πλην 2 εξαιρέσεων που
επιλέχτηκαν με ανοιχτό διαγωνισμό μόλις το 2021), με
σκανδαλώδες αποκορύφωμα της πρακτικής αυτής τον
διορισμό Λιγνάδη. 2) Την υποχρηματοδότηση (ή τη
χρηματοδότηση από τις «λίστες» των «κολλητών») της
σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, από το βιβλίο ως τα
εικαστικά. 3) Την περιθωριοποίηση όλων των αρμόδιων
Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ που ασχολούνταν με τον
Σύγχρονο Πολιτισμό, ώστε να μην παράγουν πολιτική και
να ακυρώνεται ο εποπτικός τους ρόλος.

Για να φτάνουμε σήμερα η Λυρική να έχει παραδοθεί στο
Ίδρυμα Νιάρχος, η Εθνική Πινακοθήκη να έχει μια τεράστια
ταμπέλα που αντί να γράφει «Ίδρυμα Αλεξάνδρου

Σελίδα 4

Σούτσου» ή έστω «δαπάναις του Έλληνα και Ευρωπαίου
φορολογούμενου», γράφει με τεράστια γράμματα «Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» και οι καλλιτέχνες να παρακαλάνε να
δουλέψουν στη Στέγη του Ωνασείου για να ‘χουν στον ήλιο
μοίρα. Αυτό το «μοντέλο» έπρεπε πάση θυσία να επεκταθεί
και στην πολιτιστική κληρονομιά. Για πολλά χρόνια το
έδαφος προετοιμαζόταν, με τις άοκνες προσπάθειες της Λ.
Μενδώνη αλλά και της Λ. Κονιόρδου, μέσα από τη στήριξη
που παρείχαν στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ του Στ. Μπένου (το
οποίο και συνέβαλε βέβαια και στην αναβάθμιση της
καριέρας του Ιδρυτή του, αλλά αυτό είναι μια άλλη
ιστορία…). Από το 2019 και μετά, όμως, υπάρχει ένας
διακηρυγμένος στόχος: η ιδιωτικοποίηση των πάντων. Κι
αν η νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά είναι πιο
αυστηρή, κανένα πρόβλημα: μεγάλα και μικρά Ιδρύματα
μπορούν να «μοιραστούν» μεταξύ τους Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, είτε για να βάλουν την ταμπέλα
τους, είτε για να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ, μοιράζοντας
τις δουλειές μεταξύ των εταιρειών τους, είτε για να δώσουν
δουλειά στους κολλητούς τους, είτε για να πατήσουν πόδι
στη διοίκηση των αρχαιολογικών Μουσείων, τα οποία
προορίζονται από την κυβέρνηση να μετατραπούν σε
Νομικά Πρόσωπα με διορισμένα ΔΣ… Πώς πατάνε πόδι;

Μ

ε το μανδύα της «δωρεάς» που με τις πλάτες της υπουργού
Λ. Μενδώνη και του γ.γ.
Γ. Διδασκάλου - μετατρέπεται
σε «δεσποτεία».
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Κι αν η νομοθεσία δεν το επιτρέπει, ποιος θα φέρει
αντίρρηση; Αν η αρμόδια Υπηρεσία «τολμήσει» να ψελλίσει
κάτι, θα υποστεί το «κατσάδιασμα» της πολιτικής ηγεσίας
– πολύ πιθανό να μετακινηθεί και όποιος υπάλληλος δεν
είναι συνεργάσιμος. Έτσι ακριβώς συνέβη με τη «δωρεά»
του Ιδρύματος Ωνάση στην Ακρόπολη, με τα γνωστά
αποτελέσματα του «τσιμεντώματος», αλλά και της
«ταμπέλας» που είχε συμφωνηθεί – επ’ ωφελεία τόσο του
Ιδρύματος όσο και της Υπουργού Πολιτισμού (ευτυχώς
βέβαια μετά την κατακραυγή, τελικά το όνομα της Μενδώνη
δεν θα μπει σε ταμπέλα στον αρχαιολογικό χώρο. Θα
αντιπροτείναμε, πάντως, να αναγραφεί με μεγάλα
γράμματα πάνω στα τσιμέντα, ως «ανάληψη ευθύνης»).
Ουσιαστικά μέσω της «δωρεάς» το Ίδρυμα Ωνάση και η
τεχνική εταιρεία του (ΑΡΙΟΝΑ) έκαναν ό,τι γούσταραν πάνω
στην Ακρόπολη και η Υπουργός με τον ΓΓ πίεζαν την ΥΣΜΑ
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών να τα δέχονται όλα
χωρίς να βγάλουν κιχ!

Όταν πριν από ένα μήνα διαφημίστηκε σε όλα τα κανάλια η
«δωρεά» της οικογένειας Λαιμού για την αρχιτεκτονική
μελέτη
της
υπόγειας
επέκτασης
του
Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου και της «σύνδεσής του με το
ΑΚΡΟΠΟΛ και το ΕΜΠ» (μυστήριο τι σημαίνει αυτό, μαζί με
το μυστήριο πώς έχουν μούτρα να μιλάνε για το ακόμη
κλειστό ΑΚΡΟΠΟΛ, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση),
κανείς μα κανείς από τους δημοσιογράφους που το
εκθείασαν δεν θυμήθηκαν ότι, δύο χρόνια πριν, είχαν
εκθειάσει με τον ίδιο τρόπο τη χορηγία του Ιδρύματος
Νιάρχος για το ίδιο θέμα, στην οποία είχε μάλιστα
αναφερθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές
δηλώσεις το 2019! Νέα συνήθεια αυτή, να εξαγγέλλονται
χορηγίες και μετά να… εξαφανίζονται. Αλλά σάμπως θα
βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να ρωτήσει την Υπουργό
για όλα αυτά στα φιλικά κανάλια που συχνάζει; Όχι βέβαια!
Ούτε βέβαια στα ερωτήματα που έθεσε ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων για το θέμα αυτό απάντησε κάτι η
Υπουργός.

Η Λίνα Μενδώνη αρκέστηκε να αναφερθεί στις δηλώσεις
της ως εξής: «Της εκπόνησης της μελέτης αρχιτεκτονικού
προσχεδίου έπρεπε
να προηγηθούν η
μελέτη
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και η ρύθμιση

Σελίδα 5

διάφορων άλλων θεσμικού χαρακτήρα θεμάτων». Ποιος
έκανε τη «μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας»; Μια
βρετανική εταιρεία που την πλήρωσε το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, αλλά η Υπουργός δεν κάνει ούτε μια αναφορά,
ούτε ένα ευχαριστώ βρε αδερφέ, όπως συνηθίζει – τι
παίχτηκε άραγε; Τι προβλέπει αυτή η Μελέτη; Καμία
αναφορά επίσης! Παρότι «διέρρευσε» ότι η Μελέτη
παραδόθηκε τον Φεβρουάριο 2021, η Υπουργός τηρεί
αιδήμονα σιωπή… Έχει εγκριθεί αυτή η Μελέτη; Ούτε αυτό
έχει γίνει. Ξέρουμε τι λέει η γεωτεχνική μελέτη για την
περιοχή της υπογειοποίησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για ένα υπόγειο έργο (ας θυμηθούμε τι συνέβη
με την υπόγεια επέκταση της Πινακοθήκης και τα υπόγεια
ύδατα); Όχι, δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά. Και πάμε
τώρα στο ερώτημα των 293 εκ. ευρώ:

Τ

ι κόστος προβλέπει για το σύνολο
του έργου αυτή η Μελέτη; Είναι
αλήθεια ότι προβλέπει κοντά
στα 300 εκατ. ευρώ (όταν η
κατασκευή της Πινακοθήκης,
με όλες τις υπερκοστολογήσεις,
κόστισε 60 εκατ. ευρώ);

Κι αν πρόκειται για έργο 300 εκ. (700 εκ. ευρώ κόστισε το
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να έχουμε τάξη
μεγέθους) που αφορά την «αναγέννηση» του κέντρου της
Αθήνας (όπως η ίδια η Υπουργός έχει πολλάκις δηλώσει),
δεν οφείλει αυτό να παρουσιαστεί στους πολίτες τους
οποίους αφορά και οι οποίοι θα το πληρώσουν; Οι
διάδρομοι της Μπουμπουλίνας βοούν ότι το 2010-11, όταν
η πρόταση της υπόγειας επέκτασης και οι μελέτες είχαν
εκκινήσει από το ίδιο το ΕΑΜ, είχε υπολογιστεί κόστος 80
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εκ. ευρώ και η Λ. Μενδώνη τότε, ως ΓΓ του ΥΠΠΟΑ, «έκοψε»
το έργο ως «ακριβό» (μπορεί βέβαια να το «έκοψε» και από
την απέχθεια που είχε πάντα για ένα Μουσείο στο οποίο
έχουν εργαστεί οι πιο σημαντικοί αρχαιολόγοι κάθε γενιάς,
υπερασπιζόμενοι με πάθος την προστασία των
αρχαιοτήτων και την παραγωγή επιστημονικού έργου –
ποιος ξέρει;). Αν ισχύει αυτό, πώς γίνεται ένα έργο 80 εκατ.
ευρώ που κόβεται ως «ακριβό», να προωθείται 10 χρόνια
αργότερα από το ίδιο πρόσωπο με κόστος 300 εκατ. ως
«έργο πνοής» για τη χώρα; Η συνέχεια της υπόθεσης αυτής
μπορεί να είναι διαφωτιστική για το ερώτημα αυτό… Πάμε
λοιπόν στην ΑΜΚΕ της οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης
Λαιμού, που κατά δήλωση της Υπουργού, η δωρεά της είναι
«το πρώτο, αλλά καθοριστικό, βήμα στην έναρξη του έργου
της επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το
οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναγέννηση της
ευρύτερης αυτής περιοχής του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας». Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ της οικογένειας Νικολάου
και Ειρήνης Λαιμού δημιουργήθηκε ένα χρόνο πριν κάνει
αυτή τη δωρεά (Νοέμβριος 2020). Πρόεδρός της είναι ο
αρχιτέκτονας Θωμάς Δοξιάδης, ανιψιός της Ειρήνης
Λαιμού, που έχει αναλάβει πολλές «δουλειές» του Κ.
Μπακογιάννη, όπως ο Μεγάλος Περίπατος (αυτή η μεγάλη
επιτυχία που ακυρώθηκε από το ΣτΕ αλλά ταλαιπωρεί
ακόμη την Αθήνα!), ο λόφος του Στρέφη (τον οποίο ο
Μπακογιάννης θέλει να ιδιωτικοποιήσει), η Ακαδημία
Πλάτωνος (όπου εμπλέκεται και το ΥΠΠΟΑ με
Προγραμματική Σύμβαση). Και βέβαια έχει αναλάβει τμήμα
του έργου και στην «επένδυση» του Ελληνικού – του
μεγαλύτερου σκανδάλου δημόσιας γης από τη
μεταπολίτευση και μετά (που, όπως πρόσφατα έγινε
γνωστό, η ΛΑΜΔΑ θα το χωρίσει και θα το πουλήσει για
οικόπεδα!). Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση της Λ.
Μενδώνη για αυτή τη δωρεά; Απλά πράγματα: η ΑΜΚΕ
(δηλαδή ο Θωμάς Δοξιάδης) θα αναλάβει να κάνει τον

διαγωνισμό για την αρχιτεκτονική Προμελέτη της υπόγειας
επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, να
διαλέξει 10 αρχιτεκτονικά γραφεία του εξωτερικού (και
μόνο!) που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό, να ορίσει τα μισά μέλη της Επιτροπής που θα
επιλέξει την καλύτερη πρόταση και θα απονείμει το βραβείο
(την Επιτροπή των «ειδικών» θα παρακολουθεί και ο ΓΓ του
ΥΠΠΟΑ Γ. Διδασκάλου, για να μην υπάρχει καμιά
αμφιβολία ότι η απόφαση των «ειδικών» θα έχει και
πολιτική έγκριση – κάτι σαν τις αποφάσεις της Επιτροπής
των «ειδικών» για την πανδημία δηλαδή…). Ο όρος με τα
«αρχιτεκτονικά
γραφεία
του
εξωτερικού»
-όρος
ντροπιαστικός για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, που
υποβιβάζεται σε απλό «συνεργάτη» των αρχιτεκτονικών
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γραφείων εξωτερικού- δεν θα μπορούσε βεβαίως να μπει
αν ο διαγωνισμός γινόταν με τους όρους του Ν. 4412 από
το ίδιο το ΥΠΠΟΑ! Δεν ήταν λοιπόν ότι δεν μπορούσε το
ΥΠΠΟΑ να βρει τα 650.000 ευρώ για να κάνει αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για το ΕΑΜ, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να
ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Τώρα πώς μια ΑΜΚΕ
με πρόεδρο έναν αρχιτέκτονα μηχανικό που συνεργάζεται
με την Λ. Μενδώνη και τον Κ. Μπακογιάννη θα κάνει έναν
αντικειμενικό «διαγωνισμό», αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
Αν βέβαια δούμε το όνομα του ξένου αρχιτέκτονα που θα
αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού, θα ξέρουμε και
πόσο… αντικειμενικά ήταν τα κριτήρια. Θα μπορούσε ας
πούμε – εντελώς αντικειμενικά πάντα, εννοείται – να είναι
ένας από τους δύο ξένους αρχιτέκτονες που είδε κατ’ ιδίαν
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως γράφει και το (φίλιο)
ρεπορτάζ, «Με δεδομένη την εξαγγελία του Πρωθυπουργού
– ήδη στην πρώτη του ομιλία – ότι θα αναγεννηθεί το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, σε συνδυασμό με τις νέες δηλώσεις
της Λίνας Μενδώνη ότι η παρέμβαση στο Μουσείο θα φέρει
ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής από την Ομόνοια ως
την Κυψέλη, δημιουργεί σκέψεις – ή καλύτερα σε αυτό το
στάδιο προσδοκίες – ότι θα μπορούσε να έχει ρόλο ο Ζαν
Νουβέλ σε αυτή τη διαδικασία». Εμείς θα κρατήσουμε την
«ανάπλαση από την Ομόνοια ως την Κυψέλη», γιατί αυτό
εξηγεί πολλά. Μαζί με την (ανεξήγητη χωρικά, εξηγήσιμη
πολιτικά) απόφαση να χωροθετηθεί ο σταθμός Μετρό στην
πλατεία Εξαρχείων, αντί να χωροθετηθεί σε οπτική επαφή
με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως συμβαίνει με
όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου. Μαζί με το κόστος των
300 εκ. ευρώ, μαζί με την εμπλοκή του Θωμά Δοξιάδη, όλα
έρχονται και δένουν γλυκά: δεν την έπιασε την κυβέρνηση
ο πόνος για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου,
βεβαίως.
Ξεκινούν ένα
μεγάλο
(και
καλοπληρωμένο) έργο με το οποίο θέλουν να αναπλάσουν
συνολικά την περιοχή από τα Εξάρχεια ως την Κυψέλη
(gentrification και real estate λέγεται και το ‘χουμε δει στου
Ψυρρή, στο Γκάζι και στο Μεταξουργείο), να αλλάξουν
χρήση στο Πολυτεχνείο (γιατί «ενοχλεί» και η μνήμη και η
χρήση), να μοιράσουν λεφτά για μελέτες σε «άριστους» (οι
άριστοι μόνο σε άριστους αναθέτουν απευθείας, τι
νομίζατε;) και όλα αυτά με το «πρόσχημα» της (αναγκαίας)
επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Δεν είναι
τυχαίο που το ΕΑΜ είναι το πρώτο στη λίστα Μουσείο που
θέλει η κυβέρνηση να μετατρέψει σε Νομικό Πρόσωπο με
διορισμένο ΔΣ και να «ξεφορτωθεί» με κάθε τρόπο το
επιστημονικό του δυναμικό που αντιστέκεται σε αυτή την
καταστροφική για το αρχαιότερο Μουσείο της χώρας
προοπτική.

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης τα τελευταία δύο χρόνια
έχει απασχολήσει το πανελλήνιο με δύο υποθέσεις. Η
πρώτη ήταν η παράνομη ανέλκυση μιας αρχαίας άγκυρας
και ενός ιστορικού κανονιού από τον βυθό των
Αντικυθήρων τον Αύγουστο 2020, την οποία μάλιστα
υπερασπίστηκε στη βάση του… Συντάγματος. Η δεύτερη
φορά ήταν με τις δηλώσεις του στο ντοκιμαντέρ «Black
Trail» του δημοσιογραφικού οργανισμού EIC (European
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Investigative Collaboration) για το πόσο «χεσμένο» έχουν
τον Πρωθυπουργό οι εφοπλιστές, τον Μάιο 2021. Όλα αυτά
δεν εμπόδισαν καθόλου τη Λ. Μενδώνη να συνεχίζει να έχει
ισότιμο συνομιλητή τον εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη και
στις 14/12/2021 και να υπογράψει έγκριση της δωρεάς του
Ιδρύματός του για το… Μουσείο Εναλίων στο Σιλό στον
Πειραιά (για την εκπόνηση Προμελέτης). Φαίνεται όμως ότι
για αυτή τη δωρεά δεν είναι και τόσο… περήφανη, γιατί
ξέχασε το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ να βγάλει
ανακοίνωση, όπως έχει κάνει με τις άλλες δωρεές. Γιατί
άραγε; Κι άλλο ένα, πιο σοβαρό ερώτημα: στις 17/1/2022,
δηλαδή μόλις ένα μήνα (!) μετά την έγκριση της χορηγίας, η
Προμελέτη μπήκε για έγκριση στο Συμβούλιο Μουσείων!
(ιδού η ημερήσια διάταξη). Πώς γίνεται μέσα σε ένα μήνα να
έχει εκπονηθεί ήδη αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ,
μουσειογραφική προμελέτη και τροποποίηση του
κτηριολογικού προγράμματος του Σιλό; Όχι βέβαια! Τι έχει
συμβεί; Πολύ απλά είχαν αναθέσει στον Λασκαρίδη να
πληρώσει για τη μελέτη και να τη δουλέψει πολύ καιρό
πριν, χωρίς καμία απόφαση, έτσι… παράνομα! Και πώς
αλλάζει μια αρχιτεκτονική πρόταση που ήρθε πρώτη σε
ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό; Λογικά με νέο
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτά
είναι για άλλες χώρες, στις οποίες υπάρχει λίγη τσίπα. Στη
δική μας χώρα αλλάζει χωρίς καμία ανακοίνωση, με
απόφαση και τεχνικό γραφείο που επιλέγει ο χορηγός!
Άλλωστε εδώ έχουμε άλλη μια πρωτοτυπία: το ΥΠΠΟΑ να
προσπαθεί να φτιάξει Μουσείο με αρχαιολογικά ευρήματα
σε κτίριο που ανήκει στην COSCO και δεν έχει
παραχωρηθεί στο ΥΠΠΟΑ, όπως ρητά προέβλεπε η
Υπουργική Απόφαση του 2019. Αλλά αυτά είναι
λεπτομέρειες για την κ. Μενδώνη, οι χορηγοί να τα ‘χουν
καλά μεταξύ τους… Πόσα χρήματα έδωσε άραγε ο Πάνος
Λασκαρίδης και γιατί δεν αναφέρεται στην Απόφαση της
Μενδώνη;

Σελίδα 7

για την εισαγγελική έρευνα ίσως το μάθουμε κάποτε, ίσως
και ποτέ. Φαίνεται πάντως ότι ο 5ος όροφος της
Μπουμπουλίνας διαθέτει γερό πλυντήριο…

Ά

ραγε με πόσα χρήματα θα
μας εμφανιστεί ως «μέγας
ευεργέτης», για ένα Μουσείο που
θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με
τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
και του ελληνικού λαού; Άραγε θα
θέλει να βάλει το όνομά του σε όλο
το Μουσείο ή θα αρκεστεί σε μία
μόνο αίθουσα «Πάνου Λασκαρίδη»;

Άραγε θα κάνει δωρεά κάποια «συλλογή» ενάλιων
αντικειμένων (για την οποία μπορεί να προορίζονταν και τα
αντικείμενα που ανέλκυσε παράνομα;), κατά το πρότυπο
της «δωρεάς» της Συλλογής Μητσοτάκη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων; Το ότι σε όλο αυτό το διάστημα η
υπόθεση της παράνομης ανέλκυσης διερευνάται από δύο
εισαγγελείς, άλλωστε, δεν πτόησε ούτε την Υπουργό
Πολιτισμού Λ. Μενδώνη ούτε την τότε αναπληρώτρια
προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Α.
Δελλαπόρτα (και ως «επίτιμη» σήμερα διορισμένη πλέον
στο γραφείο της κ. Μενδώνη σε ρόλο συμβούλου) να
συναντηθούν μαζί του σε πολύ καλό κλίμα –όπως ο ίδιος ο
εφοπλιστής φρόντισε να διαρρεύσει. Το τι σημαίνει αυτό

Θυμάται κανείς μια φωτογράφιση της Ασπασίας Λεβέντη
και του Νίκου Αλιάγα στη Δήλο το μακρινό 2014; Αν δεν τη
θυμάστε, να σας τη θυμίσουμε –τέτοιες στιγμές εθνικού
μεγαλείου δεν πρέπει να χάνονται στη λήθη! Τότε που η
χώρα μαστιζόταν από τα μνημόνια και τις περικοπές, η
οικογένεια Ασπασίας και Γιώργου Λεβέντη (επιχειρηματίες
της ευρύτερης ελληνοκυπριακής οικογένειας ΔαυίδΛεβέντη, της 3Ε, Coca Cola και άλλων εταιρειών) έφτιαξε
ένα Ίδρυμα στο Λονδίνο, το International Foundation for
Greece για να βοηθήσουν την έρμη την πατρίδα. Βέβαια,
για να βοηθήσουν την πατρίδα τους, θα μπορούσαν να
πληρώνουν απλώς τους φόρους τους, αλλά κι αυτό είναι
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άλλη υπόθεση. Έβαλαν και τιμητικό μέλος του Ιδρύματος
τον Αντώνη Σαμαρά, τότε πρωθυπουργό, οπότε ποιος να
τους ζητήσει φόρους; Δηλωμένος στόχος του Ιδρύματος
ήταν η δωρεά για να φτιαχτεί νέο Μουσείο στη Δήλο. Και να
τα πρωτοσέλιδα για τη φοβερή δωρεά που θα κάνει η
Ασπασία Λεβέντη, και να τες και οι άδειες για φωτογράφιση
στη Δήλο, και να φωτογραφίες και συναντήσεις με τη
Μενδώνη (2014) και μετά με τον Ξυδάκη (2015), ο οποίος
όμως δεν… ενέδωσε στη συνεργασία. Μια άλλη
λεπτομέρεια βέβαια είναι ότι το Ίδρυμα δεν είχε σκοπό να
βάλει λεφτά δικά του, αλλά να μαζέψει χρήματα από
συναυλίες και γκαλά. Και μάλιστα συναυλίες στο Ηρώδειο,
με παραχώρηση από το ΥΠΠΟΑ, για να γίνουν οι μελέτες
και μετά… τα συνήθη: να επωμιστεί το δημόσιο το βάρος
της κατασκευής ενός Μουσείου με τα σχέδια που θα είχε
εγκρίνει η κ. Ασπασία Λεβέντη.

Π

αρά τα ταρατατζούμ το 2014-2015,
μετά υπήρξε σιωπή. Λεφτά
δεν μαζευτήκανε. Τελικά
εξαφανίστηκε και το Ίδρυμα
και ο σκοπός του από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
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συγκεντρωθεί (ίσως γιατί στη φωτό θα δείτε ότι είναι ακόμη
στο 0) με crowdfunding, με την υποστήριξη του ελληνικού
δημοσίου ουσιαστικά. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι
ότι δύο από τους συνιδρυτές και μέλη του ΔΣ (trustees) του
εν λόγω Ιδρύματος είναι οι Βασίλης και Ευαγόρας
Λεβέντης.

Τ

ην παραμονή της Πρωτοχρονιάς
του 2022 μια 24χρονη κοπέλα από
τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον
βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου
από 3 επιχειρηματίες, εκ των οποίων
κατονόμασε τον έναν, τον 27χρονο
Β.Λ., που συνελήφθη κιόλας στις
2 Ιανουαρίου (αλλά αφέθηκε
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους).

Επειδή όμως οι καλοί ποτέ δεν χάνονται, το 2019 μαζί με
την Υπουργό Μενδώνη επανεμφανίστηκε και η κ. Ασπασία
Λεβέντη. Τον Σεπτέμβρη 2019 το Ηρώδειο παραχωρήθηκε
στο IFG για συναυλία για τους «σκοπούς» του Ιδρύματος.

Πρόκειται για μια πολύ δύσοσμη υπόθεση, καθώς φαίνεται
ότι η 24χρονη αποκάλυψε ένα κύκλωμα με επιχειρηματίες
της Θεσσαλονίκης που έβρισκαν κοπέλες για να
«διασκεδάσουν»
(έτσι
έγραψε
ένας
από
τους
εμπλεκόμενους στο Instagram!) γόνους επιχειρηματικών
οικογενειών που επισκέπτονταν τη συμπρωτεύουσα. Ο
Τον Σεπτέμβριο 2021 πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Λ.
Μενδώνη μαζί με την κ. Λεβέντη στη Δήλο για να
αναθερμανθεί το θέμα της χορηγίας. Στην αυτοψία
συμμετείχαν και οι Βασίλης και Ευαγόρας Λεβέντης, μέλη
του ΔΣ του IFG. Στις 5/1/2022 η Λίνα Μενδώνη ανήρτησε
απόφαση έγκρισης αυτής της χορηγίας. Περιέργως, ούτε
για αυτή την απόφαση ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου η
Υπουργός, που κατά τα άλλα είναι «υπερήφανη» για τη
σύμπραξή της με τον ιδιωτικό τομέα και τα Ιδρύματα. Γιατί
άραγε; Το θέμα δεν είναι απλώς μια αποτυχημένη δωρεά
που προφανώς ως τώρα εξυπηρέτησε μόνο τους σκοπούς
προβολής του ίδιου του Ιδρύματος και τίποτε άλλο. Ούτε
ότι η «δωρεά» δεν είναι του «Ιδρύματος» αλλά το ποσό θα
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Μάνος Παπαδόπουλος, της επιχείρησης «Αχίλλειον» στη
Θεσσαλονίκη, με δημόσια ανάρτησή του στο Instagram
(την οποία ανακάλεσε αργότερα), παραδέχτηκε ότι όντως
έγιναν όλα αυτά, ενώ ως σχετιζόμενα με την υπόθεση
παρέθεσε τα ονόματα του Βασίλη και του Ευαγόρα Λεβέντη
(και κάποιων άλλων, βλ. φωτογραφία). Μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι ίδιοι δεν έχουν ακόμη
διαψεύσει την εμπλοκή τους. Χιλιάδες χρήστες και
χρήστριες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν
να αναδείξουν το θέμα, για να μη θαφτεί, όπως γίνεται σε
περιπτώσεις που εμπλέκονται μεγαλοεπιχειρηματίες.

Ε

παναλαμβάνουμε ότι οι Βασίλης
και Ευαγόρας Λεβέντης είναι
συνιδρυτές και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (trustees)
του ευαγούς Ιδρύματος IFG, του οποίου
τη δωρεά αποδέχτηκε η Λίνα
Μενδώνη στις 5/1/2022 (μετά την
καταγγελία του βιασμού και μετά την
πρώτη δημοσιοποίησή της…), χωρίς να
βγάλει Δελτίο Τύπου όπως συνηθίζει.
Από τη θέση της ως Υπουργού, η Λίνα Μενδώνη μπορεί να
ρωτήσει τους εισαγγελείς και να μάθει τα ονόματα των
εμπλεκόμενων σε αυτή τη δικογραφία. Βέβαια και για τον
Λιγνάδη μπορούσε, αλλά προτίμησε να μιλά για
«ανθρωποφαγία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και
για «τεκμήρια αθωότητας» – προτού καταλήξει ότι ο
Λιγνάδης είναι ένας «επικίνδυνος άνθρωπος». Και βέβαια
υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για κάθε εμπλεκόμενο
σε ποινική υπόθεση, αυτό όμως αφορά τη μεταχείρισή του
από τις δικαστικές αρχές. Δεν αφορά το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που έχει υποχρέωση να
ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ εδώ και τώρα την απόφαση της Μενδώνη και
να αναστείλει οποιαδήποτε συνεργασία με το Ίδρυμα που
έχει αυτούς τους ιδρυτές. Σε διαφορετική περίπτωση,
απλώς ξεπλένει κατηγορούμενους για βιασμό. Όπως
άλλωστε έκανε και με τον Λιγνάδη για καιρό…». Τι λέτε
κύριοι της Δικαιοσύνης; Τι θα κάνετε για να σταματήσετε
τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στις
Εξουσίες; Eπιμύθιο: Ας μην δογματίζουμε. Όπως δεν είναι
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όλοι οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες, οι
άνθρωποι ίδιοι, έτσι δεν είναι και όλοι οι δικαστές ίδιοι.

Μ

έχρι να κινηθούν οι δικαστές
του ΣτΕ εναντίον των
πλαστογράφων έχουμε
κάθε δικαίωμα να υποψιαζόμαστε
τα χειρότερα για επέκταση του
κυκλώματος πλαστογραφιών
και εντός της Δικαιοσύνης.

Και ψάχνουμε να βρούμε τι σχέση ενός μάρτυρα
υπεράσπισης του ταμία της μασονικής στοάς με συνώνυμο
κατηγορούμενο σε δίκη κακουργημάτων για δημόσιο
χρήμα και ψευδείς βεβαιώσεις για κέρδη εκατομμυρίων.
Όπως και τις άκρες, με τις οποίες το κύκλωμα εκδικείται
στην Δικαιοσύνη τον καταγγείλαντα την πλαστή απόφαση
του ΣτΕ…
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
αποτελούν μόλις το 7,2 % των συλλεγόμενων
ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Τ

α ηλεκτρονικά απόβλητα είναι
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή
αποβλήτων στην ΕΕ, παρόλο που
ανακυκλώνεται λιγότερο από το 40 %.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός –
από τα πλυντήρια ρούχων και τις ηλεκτρικές σκούπες έως
τα έξυπνα τηλέφωνα και τους υπολογιστές – καθορίζουν τη
σύγχρονη καθημερινότητα σε τέτοιο βαθμό που είναι
δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή χωρίς τα εργαλεία
αυτά. Ωστόσο, τα απόβλητα που παράγουν εμποδίζουν τις
προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει το οικολογικό της
αποτύπωμα. Τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού, ή αλλιώς ηλεκτρονικά απόβλητα, καλύπτουν
ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που απορρίπτονται
μετά τη χρήση.

Ο

ι μεγάλες οικιακές συσκευές,
όπως τα πλυντήρια ρούχων
και οι ηλεκτρικές κουζίνες,
είναι οι πλέον συλλεγόμενες,
αντιπροσωπεύουν δε πάνω
από το ήμισυ του συνόλου
των συλλεγόμενων
ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ακολουθούν
ο
εξοπλισμός
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών (φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές), οι
ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και τα
φωτοβολταϊκά
πάνελ
(βιντεοκάμερες,
λαμπτήρες
φθορισμού), και οι μικρές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές
σκούπες, τοστιέρες). Όλες οι άλλες κατηγορίες μαζί, όπως

Στην ΕΕ ανακυκλώνεται λιγότερο από το 40 % του συνόλου
των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο δεν
υπόκειται σε διαλογή. Οι πρακτικές ανακύκλωσης στα
κράτη μέλη ποικίλλουν: το 2017 η Κροατία ανακύκλωσε το
81,3 % του συνόλου των αποβλήτων ηλεκτρονικού και
ηλεκτρικού εξοπλισμού, ενώ αντίθετα στη Μάλτα το
ποσοστό ήταν μόλις 20,8 %.
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ηλεκτρικού εξοπλισμού στις βασικές
του προτεραιότητες.
Συγκεκριμένα η πρόταση περιγράφει άμεσους στόχους
όπως το «δικαίωμα επισκευής» και η βελτίωση της
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης εν γένει, η καθιέρωση
κοινού φορτιστή και η θέσπιση συστήματος ανταμοιβής,
ώστε να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ζητώντας
πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς
τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές
ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050,
συμπεριλαμβανομένων
αυστηρότερων
κανόνων
ανακύκλωσης και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και
την κατανάλωση υλικών έως 2030. Στον τομέα των
ηλεκτρονικών αποβλήτων, οι ευρωβουλευτές καλούν την
ΕΕ να προωθήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των
προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της
επισκευής τους. Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου Γιαν
Χάουτεμα (Renew Europe, NL) δήλωσε όσον αφορά το
σχέδιο
της
Επιτροπής:
«Είναι
σημαντικό
να
προσεγγίσουμε ολιστικά το ΣΔΚΟ. Χρειάζεται να
εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικότητας σε όλα τα στάδια
μιας αλυσίδας αξίας, προκειμένου να καταστεί επιτυχής η
κυκλική οικονομία». Ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών
αποβλήτων, καθώς η ανακύκλωση υστερεί σε σχέση με την
παραγωγή.
Γιατί χρειάζεται να ανακυκλώνουμε τα ηλεκτρονικά
απόβλητα; Ο
απορριπτόμενος
ηλεκτρονικός
και
ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει δυνητικά επιβλαβή υλικά
που ρυπαίνουν το περιβάλλον και αυξάνουν τους
κινδύνους για τα άτομα που ασχολούνται με την
ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων. Προκειμένου να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η ΕΕ θέσπισε νομοθεσία
για την πρόληψη της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών,
όπως ο μόλυβδος. Πολλά σπάνια ορυκτά που είναι
απαραίτητα για τη σύγχρονη τεχνολογία προέρχονται από
χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια στήριξη των
ένοπλων συγκρούσεων και των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
οι
βουλευτές
του
Ευρωκοινοβουλίου έχουν θεσπίσει κανόνες που απαιτούν
από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς ορυκτών σπάνιων
γαιών να ελέγχουν το ιστορικό των προμηθευτών τους. Τι
κάνει η ΕΕ για να μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Τ

ον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο
σχέδιο δράσης για την κυκλική
οικονομία (ΣΔΚΟ), το οποίο
συγκαταλέγει τη μείωση των
αποβλήτων ηλεκτρονικού και
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«Το 2017 ο κόσμος παρήγαγε 44,7 εκατ. μετρικούς τόνους
(Mt) ηλεκτρονικών αποβλήτων, ενώ ανακυκλώθηκε ορθά
μόνο το 20 %». Ο κ. Χουίτεμα υποστηρίζει επίσης ότι το
ΣΔΚΟ θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική
ανάκαμψη. «Η τόνωση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντέλων θα δημιουργήσει, με τη σειρά της, τις νέες
ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση που
χρειάζεται Ευρώπη για να ανακάμψει».

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
είναι η διαδικασία με την οποία διαθέτουμε προς
αξιοποίηση (αποσύνθεση και επαναχρησιμοποίηση των
υλικών) τις παλιές μας ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές προστατεύοντας το περιβάλλον και τους
ανθρώπους από τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν.
Περιλαμβάνονται όλες οι οικιακές συσκευές όπως ψυγεία,
κουζίνες,
πλυντήρια,
τηλεοράσεις,
κλιματιστικά,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές ήχου, άλλες
μικροσυσκευές.
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Ανακυκλώνουμε
τους
λαμπτήρες
εξοικονόμησης
ενέργειας, ατμών νατρίου, ατμών υδραργύρου, LED κ.α.
εκτός από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου.
Επίσης ανακυκλώνουμε τα φωτιστικά LED, πολύφωτα,
προβολείς, φωτιστικά φθορίου κ.α. Η ανακύκλωση των
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για την ανάκτηση
υλικών αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων
υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η
ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ
σε πιστοποιημένες μονάδες όπου ανακτώνται υλικά όπως
ο χαλκός, ο χρυσός, το ασήμι κλπ και εμποδίζεται η
διαρροή επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος,
ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο κ.α. Οι
υψηλότερες τιμές των μετάλλων διεθνώς, σε συνδυασμό με
την προώθηση της οργανωμένης συλλογής, λόγω της
οδηγίας 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επέφεραν αύξηση των
ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά από τα
οικιακά απόβλητα, ενώ, κατά τις εκτιμήσεις, μόνον το 13%
των ΑΗΗΕ διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή
αποτεφρώνεται. Παρά τη θέσπιση κανόνων και εφαρμογή
ενός νομοθετικού πλαισίου, στην Ε.Ε. μόλις το 1/3 των
ΑΗΗΕ
ανακυκλώνεται
μέσω
των
εγκεκριμένων
συστημάτων. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε εξακολουθεί να
πηγαίνει σε ΧΥΤΑ, είτε εξάγεται σε τρίτες χώρες, συχνά
παράνομα . Μεγάλο μερίδιο των μη δηλούμενων αλλά
συλλεγόμενων ΑΗΗΕ, είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία
εντός της ΕΕ χωρίς τη δέουσα περιβαλλοντική φροντίδα,
είτε αποστέλλεται παράνομα σε αναπτυσσόμενες χώρες,
όπου μέρη των πολύτιμων υλικών ανακυκλώνονται κατά
τρόπο επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Το
πρόβλημα διογκώνεται από το γεγονός ότι τα ΑΗΗΕ είναι
τα ταχύτερα αυξανόμενα απόβλητα στην Ε.Ε. όπου, από
8,3-9,1 εκατομμύρια τόνους το 2005, θα φτάσουν τα 12,3
εκατομμύρια τόνους, το 2020. Σήμερα αποτελούν το 4% των
αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε.

Σ

Στόχος της ανακύκλωσης φωτιστικών και λαμπτήρων είναι
η συνεισφορά στην Εθνική Ανακύκλωση και την
προστασία του περιβάλλοντος στο γενικό πλαίσιο που
καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δημιουργούνται
οι
προϋποθέσεις
εξοικονόμησης
ενέργειας, μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και
γενικότερα καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες
διαβίωσης για όλους μας.

Ο

ι λαμπτήρες και τα φωτιστικά
μπορούν να ανακυκλωθούν
υπεύθυνα, συστηματικά και
αποτελεσματικά έως και 98%
εύκολα και δωρεάν.

τη Ελλάδα η ετήσια παραγωγή
αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
εκτιμάται στους 140.000-180.000
τόνους ετησίως.

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού έχουν προσδιοριστεί από την ελληνική
νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω
της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου
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τους και των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η
παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
στο περιβάλλον. Λόγω των παραπάνω η ευρωπαϊκή
επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση της ανακύκλωσης των
ΑΗΗΕ στο 85% μέχρι το 2019. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος,
που σήμερα ανέρχεται στα 4 κιλά ΑΗΗΕ ανά άτομο στην
Ε.Ε. (ή ισοδύναμα 2 εκατομμύρια τόνοι) θα φτάσει τα 20
κιλά ανά άτομο το 2020 (10 εκατομμύρια τόνοι).

Τ

α έσοδα από τη διαχείριση των
ΑΗΗΕ στην Ε.Ε. αποτιμώνται σε
περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως,
ενώ εκτιμάται ότι το 2020 θα
ανέρχονται σε 5,6 δισ. ευρώ ετησίως.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που
επιτελείται ως επί το πλείστον εντός της ΕΕ, η διαχείριση
των συγκεκριμένων αποβλήτων δημιουργούν έσοδα και
απασχόληση, αφού ο κλάδος είναι υψηλής έντασης
εργασίας. Η επεξεργασία ΑΗΗΕ στην ΕΕ, χωρίς τις
κατάλληλες διαδικασίες, προξενεί ζημιές στο περιβάλλον,
ιδίως λόγω της απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων, όπως
π.χ. υδραργύρου από τους συμπαγείς λαμπτήρες
φθορισμού και τις επίπεδες οθόνες ή μολύβδου από τις
τηλεοπτικές συσκευές. Με βάση τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο 2011-2020, από
εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού ελευθερώνονται κατά
μέσον όρο ετησίως περισσότεροι από 6.700 τόνοι αερίων
του θερμοκηπίου, τα οποία καταστρέφουν το όζον, με
αποτέλεσμα κλιματικές ζημίες ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Η ακατάλληλη επεξεργασία και ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστά

Οι νέοι κανόνες για την κυκλική οικονομία θέτουν
φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση αποβλήτων και
την υγειονομική ταφή στην ΕΕ.

Η
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πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων, που εκτίθενται σε
άκρως τοξικές ουσίες όταν αφαιρούν τα πολύτιμα υλικά
από τα ΑΗΗΕ, χωρίς μεθόδους προστασίας της υγείας και
του περιβάλλοντος. Αν δεν χρησιμοποιούνται βέλτιστες
πρακτικές, χάνονται ανακυκλώσιμα πολύτιμα μέταλλα και
πλαστικές ύλες και προκαλείται σοβαρή υποβάθμιση του
περιβάλλοντος.
Με
τη
σωστή
διαχείριση
ελαχιστοποιούνται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο
περιβάλλον και ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα και υλικά. Με
βάση τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος, τα υλικά αυτά (ως ποσοστό του βάρους
των ΑΗΗΕ) είναι: Σίδηρος – ατσάλι 47,9%, Πλαστικό 20,6%,
Χαλκός 7%, Γυαλί 5,4%, Αλουμίνιο 4,7%, Πίνακες
κυκλωμάτων 3,1%, Υπόλοιπα 11,3%. Στην κατηγορία των
υπολοίπων περιλαμβάνονται πολύτιμα μέταλλα όπως
χρυσός και άργυρος αλλά και επικίνδυνες ουσίες όπως ο
μόλυβδος, ο υδράργυρος κλπ. Οι ποσοτικοί στόχοι για την
ανακύκλωση ΑΗΗΕ κυμαίνονται μεταξύ 50-80%, ανάλογα
με την κατηγορία του εξοπλισμού, ενώ για την αξιοποίηση
τους τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 70-80%.

της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μέχρι 10% των
αστικών αποβλήτων μέχρι το 2035.

αποτελεσματικότερη διαχείριση
των αποβλήτων είναι το πρώτο
βήμα για την καθιέρωση μιας
κυκλικής οικονομίας, όπου τα
περισσότερα αν όχι όλα τα
προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται,
επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2017 τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου υιοθέτησαν νέους δεσμευτικούς στόχους για
την ανακύκλωση των αποβλήτων και τον περιορισμό της
υγειονομικής ταφής εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει κοινό στόχο για την ανακύκλωση
του 55% τουλάχιστον των αστικών αποβλήτων έως το 2025
(ο στόχος αυτός θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και στο
65% έως το 2035) αλλά και του 65% των απορριμμάτων
συσκευασίας έως το 2025 (και 70% έως το 2030), με
ξεχωριστούς στόχους για συγκεκριμένες ομάδες υλικών.
Θέτει επίσης έναν δεσμευτικό στόχο για τον περιορισμό

Τα απόβλητα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στο κλίμα, στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία. Αν
και η διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, πάνω από το ένα
τέταρτο των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να
ενταφιάζεται υγειονομικά και λιγότερο από το μισό
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ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται με σημαντικές
διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Παρόλο που τα
αστικά απόβλητα αποτελούν το 1/10 από τους συνολικά 2.5
δις τόνους αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην ΕΕ,
είναι αρκετά ορατά και πολύπλοκα από τη φύση τους. Το
2018 η ΕΕ έθεσε νέους στόχους για την ανακύκλωση, τη
συσκευασία και την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Στόχος
των νέων κανόνων είναι η προώθηση της μετάβασης προς
το πιο βιώσιμο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Το
Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που στοχεύει στη
μείωση των αποβλήτων μέσω της καλύτερης διαχείρισης
πόρων. Τον Φεβρουάριο του 2021 το Κοινοβούλιο ενέκρινε
το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ζητώντας
πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς
τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές
ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050,
συμπεριλαμβανομένων
αυστηρότερων
κανόνων
ανακύκλωσης και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και
την κατανάλωση υλικών έως 2030. Οι ευρωβουλευτές
προέτρεψαν επίσης τις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν την
ανακύκλωση υψηλής ποιότητας, να καταργήσουν
σταδιακά την υγειονομική ταφή αποβλήτων και να
ελαχιστοποιήσουν την αποτέφρωση.

Από το 2005 μέχρι το 2018 η μέση ποσότητα αστικών
αποβλήτων (κατά κεφαλή) μειώθηκε στην ΕΕ, ωστόσο
παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις ανά χώρα. Για
παράδειγμα ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των αστικών
αποβλήτων (κατά κεφαλή) σε Δανία, Γερμανία, Μάλτα,
Ελλάδα και Τσεχία, παρατηρήθηκε μείωση σε Βουλγαρία,
Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ολλανδία. Σε απόλυτες
τιμές, τα υψηλότερα ποσοστά αστικών αποβλήτων (κατά
κεφαλή) σημειώθηκαν σε Δανία, Μάλτα, Κύπρο και
Γερμανία, ενώ τα χαμηλότερα σε Ουγγαρία, Τσεχία,
Πολωνία και Ρουμανία.

Ο

ι πλουσιότερες χώρες τείνουν
να παράγουν περισσότερα
απόβλητα (κατά κεφαλή),
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ενώ ο τουρισμός συμβάλλει σε υψηλότερα ποσοστά
αστικών αποβλήτων σε Κύπρο και Μάλτα. Η μείωση των
αποβλήτων και η σωστή επεξεργασία τους κρίνονται
απαραίτητες ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον. Η ΕΕ στοχεύει στην πρόληψη των αποβλήτων
και την όσο το δυνατόν συχνότερη επαναχρησιμοποίηση
των προϊόντων. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
προτείνεται
η
μέθοδος
της
ανακύκλωσης
(συμπεριλαμβανομένης
της
κομποστοποίησης)
σε
συνδυασμό με τη χρήση των αποβλήτων για την
παραγωγή ενέργειας. Η επιβλαβέστερη λύση για το
περιβάλλον και την υγεία είναι η απλή διάθεση των
αποβλήτων για παράδειγμα μέσω υγειονομικής ταφής,
παρ’ ότι συνιστά μια από τις φθηνότερες επιλογές.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2017, το 46% όλων
των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνεται ή
κομποστοποιείται. Οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων
ποικίλλουν ωστόσο σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών,
ενώ αρκετές χώρες εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στην υγειονομική ταφή των δημοτικών τους
αποβλήτων. Οι χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης (Βέλγιο,
Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Φιλανδία, Αυστρία) δε
χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων τους, ενώ εφαρμόζουν ευρέως την μέθοδο
της αποτέφρωσης, σε συνδυασμό με την ανακύκλωση. Η
Γερμανία και η Αυστρία είναι οι χώρες με τα υψηλότερα
επίπεδα ανακύκλωσης στην ΕΕ. Η μέθοδος της
υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη
μέθοδος διάθεσης αποβλήτων σε πολλές νοτιοανατολικές
χώρες της ΕΕ: 10 χώρες (πάνω από το 80% σε Μάλτα,
Κύπρο και Ελλάδα, πάνω από 60% σε Ρουμανία,
Βουλγαρία, Σλοβακία, αλλά και σε Ισπανία και Πορτογαλία)
στέλνουν τα μισά- ή και παραπάνω από τα μισά - απόβλητά
τους σε χώρους υγειονομικής ταφής. Άλλες χώρες
(Λιθουανία, Λετονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Εσθονία,
Σλοβενία και Λουξεμβούργο) στέλνουν το ένα τρίτο ή και
λιγότερο των αποβλήτων τους σε χώρους υγειονομικής
ταφής και χρησιμοποιούν την μέθοδο της αποτέφρωσης,
ενώ ανακυκλώνουν πάνω από το 40% (εκτός της Εσθονίας
και της Λετονίας) των οικιακών τους αποβλήτων.
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ετών (περίπου ένα στα 100.000) έως 0,65% σε άτομα
ηλικίας 60 ετών».

Ο

κορυφαίος επιδημιολόγος
και καθηγητής του Stanford
University, Ιωάννης Ιωαννίδης
δημοσίευσε μια νέα μελέτη στο
MedRxiv, η οποία καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό
επιβίωσης των ατόμων κάτω των
20 ετών που κολλούν COVID
είναι 99,9987%!!!

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από τη μελέτη
ελήφθησαν πριν από την εμφάνιση των προγραμμάτων
μαζικού εμβολιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι αριθμοί
ισχύουν για μη εμβολιασμένους ανθρώπους. Ο κ.
Ιωαννίδης δημοσίευσε προηγουμένως μια ανάλυση
μελετών οροθετικού επιπολασμού (αντισώματος) από το
2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλύψει ότι το
ποσοστό θνησιμότητας από μόλυνση από τον COVID
παγκοσμίως ήταν περίπου 0,15%.

Στην Ευρώπη ο αριθμός διαμορφώθηκε στο 0,3%-0,4%,
ενώ στην Αφρική και την Ασία υποχώρησε στο 0,05%.
Τώρα ο καθηγητής δημοσίευσε νέες πληροφορίες που
αναλύουν τα ποσοστά θνησιμότητας από μόλυνση ανά
ηλικία. «Από την ανάλυση 25 ερευνών οροθετικού
επιπολασμού σε 14 χώρες, ο καθηγητής Ιωαννίδης βρήκε
ότι το IFR κυμαινόταν από 0,0013% στους κάτω των 20

Για τα άτομα άνω των 70 ετών που δεν βρίσκονται σε οίκο
φροντίδας ήταν 2,9%, αυξανόμενο στο 4,9% για όλα τα
άτομα άνω των 70 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για
τους ηλικιωμένους, περισσότερο από το 95% των
μολυσμένων επιβιώνουν - 97,1% όταν λαμβάνουμε υπόψη
εκείνους που δεν βρίσκονται σε οίκο φροντίδας. Για τους
νεότερους ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι της τάξεως του
99,9987% ακόμη και εάν νοσήσουν βαριά. Αυτά τα ποσοστά
επιβίωσης περιλαμβάνουν άτομα με υποκείμενες
παθήσεις, επομένως για τους υγιείς τα ποσοστά θα είναι
ακόμη υψηλότερα (και τα ποσοστά θνησιμότητας
χαμηλότερα).
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A

κόμη και οι υποστηρικτές
του lockdown θα πρέπει να
αποδεχτούν ότι αυτός ο ιός είναι
πολύ κάτω από ένα επίπεδο όπου
οι περιορισμοί και τα μέτρα να
θεωρούνται δικαιολογημένα

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

T

α δεδομένα αντικατοπτρίζουν
την πραγματικότητα ότι το
ποσοστό θνησιμότητας λόγω
μόλυνσης από τον COVID είναι
σημαντικά χαμηλότερο από τις
προηγούμενες εκτιμήσεις.

». Τα αποτελέσματα της μελέτης θέτουν για άλλη μια φορά
υπό αμφισβήτηση τον ορθολογισμό της χορήγησης
εμβολίων COVID-19 σε νέους και παιδιά. Μέρος της μελέτης
αναφέρει τα εξής: Συμπεριλήφθηκαν είκοσι πέντε έρευνες
οροεπιπολασμού που αντιπροσωπεύουν 14 χώρες. Σε
όλες τις χώρες, η διάμεση τιμή IFR σε ηλικιωμένους και
ηλικιωμένους που κατοικούν στην κοινότητα συνολικά
ήταν 2,9% (εύρος 0,2%-6,9%) και 4,9% (εύρος 0,2%-16,8%)
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οροαναστροφή (2,4% και
4,0%, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας 5% μηνιαία
οροαναστροφή). Πολλαπλές αναλύσεις ευαισθησίας
έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Το IFR ήταν υψηλότερο
με μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων >85 ετών. Τα στρώματα
νεότερης ηλικίας είχαν χαμηλές τιμές IFR (διάμεσος
0,0013%, 0,0088%, 0,021%, 0,042%, 0,14% και 0,65%, σε 019, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, και 60-69 ετών ακόμη και
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οροαναστροφή).
Συμπεράσματα: Το IFR του COVID-19 σε ηλικιωμένους που
κατοικούν στην κοινότητα είναι χαμηλότερο από ό,τι είχε
αναφερθεί
προηγουμένως.
Πολύ
χαμηλά
IFR
επιβεβαιώθηκαν στους νεότερους πληθυσμούς.

Τ

α αποτελέσματα της μελέτης
θέτουν για άλλη μια φορά υπό
αμφισβήτηση τον ορθολογισμό
της χορήγησης εμβολίων
COVID-19 σε νέους και παιδιά.

«Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι ο Covid είναι
μια ήπια ασθένεια σε όλες εκτός από μια μικρή μειοψηφία
των περιπτώσεων. Με την Omicron να μειώνει τώρα τη
σοβαρότητα βαριάς νόσησης,
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Του Κυριάκου Τόμπρα

Οικονομολόγου, Διδάκτορα
Οικονομικού
Πανεπιστημίου Salerno,
Προέδρου Υπέρβασης

Αισθάνεσαι συμπτώματα Covid-19
στην Σερβία. Σε μια πολύ φτωχότερη
και μικρότερη από την Ελλάδα,
εκτός ΕΕ χώρα των Βαλκανίων.
Υποχρεούσαι να πας αμέσως σε
Δημόσιο Νοσοκομείο. Εκεί σου
κάνουν μοριακό τεστ, ακτινογραφία
θώρακος και γενική αίματος και,
εφόσον διαγνωστείς θετικός, σου
δίνουν φαρμακευτική αγωγή για το
σπίτι.
Στην
συνέχεια
σε
παρακολουθούν σε καθημερινή
βάση ως προς την εξέλιξη της
νόσου, της ανάγκης νοσηλείας σου
και της αυστηρής υποχρέωσής σου
να τηρείς την καραντίνα.

Ό

ταν δε στο
πρώτο κύμα της
πανδημίας
χρειάστηκαν επιπλέον
κλίνες Covid-19 και
ΜΕΘ, οι Σέρβοι, σε
λίγες μόνον ημέρες,
μετέτρεψαν σε ένα νέο,
απέραντο νοσοκομείο,
τις εγκαταστάσεις της
διεθνούς έκθεσης
του Βελιγραδίου.

Όλα αυτά, όμως, δεν θα είχαν
καταστεί ποτέ δυνατά, αν στην
Σερβία του 2020-22 δεν παρέμενε

βαθειά ακόμη ριζωμένη η κουλτούρα
του κοινωνικού κράτους και της
συλλογικής ευθύνης του κρατικού
μηχανισμού
απέναντι
στους
πολίτες, πάνω στην οποία δομήθηκε
ολόκληρη η πρώην Γιουγκοσλαβία
του Τίτο. Αυτή που πριν λίγα μόλις
χρόνια βομβαρδίστηκε από τους
εφευρέτες των εμβολίων και, κατά
κάποιες αποκαλύψεις, ακόμη και της
ίδιας της πανδημίας.

Α

ισθάνεσαι
συμπτώματα Covid19 στην Ελλάδα της
ΕΕ και των Rafale ;;;
Πηγαίνεις στο
φαρμακείο και κάνεις
rapid test, που συνήθως
σε βγάζει αρνητικό,
όπως λέει και ο
τηλε-καθηγητής
Βασιλακόπουλος.

Έτσι, συνεχίζεις να κυκλοφορείς, να
πηγαίνεις στην δουλειά σου, στο
γυμναστήριο, να διασκεδάζεις, κλπ,
μολύνοντας τους πάντες γύρω σου.
Εμβολιασμένους
και
ανεμβολίαστους. Χωρίς, μάλιστα,
καμία ενοχή, αφού ακολουθείς πιστά
τις οδηγίες του κρατικού μηχανισμού
και το δόγμα της δήθεν «Πανδημίας
των Ανεμβολίαστων». Κατά το
οποίο, ακόμη και σε περίπτωση
πτώσης μετεωρίτη, θα φταίει πάντα
η
ατομική
ευθύνη
των
ανεμβολίαστων. Ακόμη και όταν,
στην συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, τους μεταδίδουν τη
νόσο οι «Ελεύθεροι Εμβολιασμένοι».
Στην συνέχεια, αν τα συμπτώματα
χειροτερέψουν, επαφίεται στην δική
σου μόνο ατομική ευθύνη να πας σε
διαγνωστικό κέντρο και να κάνεις
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μοριακό τεστ. Το οποίο σε βγάζει
θετικό ενώ νοσείς ήδη για 4-5 μέρες.
Αν είσαι, λοιπόν, ατομικά υπεύθυνος
και κάνεις μοριακό τεστ και, εφόσον
αυτό σε βγάλει θετικό, πηγαίνεις στο
σπίτι σου και περιμένεις να σου
τηλεφωνήσει ο ΕΟΔΥ. Oι αρμόδιοι
τηλεφωνητές του ΕΟΔΥ σε καλούν,
πράγματι, εντός της ημέρας και σου
λένε
να
πάρεις
Depon,
να
παραμείνεις στο σπίτι και αν
αρχίσεις να μην μπορείς να
αναπνεύσεις, δηλαδή μόλις σε βρει
η πνευμονία, να απευθυνθείς σε
νοσοκομείο αναφοράς. Μέχρι δε να
συμβεί αυτό ή ακόμη και αφού
συμβεί, μπορεί να χρειαστεί να
καλέσεις τον ΕΟΔΥ μέχρι και 10
φορές μέχρι να σου απαντήσει
κάποιος τηλεφωνητής, που στην
προηγούμενη βάρδια του call center
μπορεί
να
πουλούσε
ρεύμα,
σταθερή και κινητή τηλεφωνία ή
ακόμη και sex toys.

Η

συνέχεια
είναι γνωστή.
Καταλήγεις
κάποια στιγμή στην
εντατική με πνευμονία,
διασωληνώνεσαι και
κατά 50% πεθαίνεις !!!

Όλα αυτά επειδή, στην Ελλάδα, δεν
υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, όχι μόνο ως υπηρεσία, αλλά
και ως κουλτούρα, τόσο στο κράτος,
όσο και στην κοινωνία. Με
αποτέλεσμα, για τους μισούς από
τους ασθενείς που καταλήγουν στα
νοσοκομεία και, έτσι, για τους
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επαγγελματικό και φιλικό μου περιβάλλον. Από τα οποία,
τουλάχιστον τα μισά, αν έμεναν μόνο στο Depon και την
αδιαφορία του ΕΟΔΥ, σήμερα δεν θα ήταν κοντά μας.

μισούς από τους θανάτους, να ευθύνεται η έλλειψη
ιατρικών οδηγιών και ελέγχου κατά τις πρώτες ημέρες της
νόσησης και η παντελής έλλειψη χορήγησης κατάλληλης
φαρμακευτικής αγωγής.
Τι να σου κάνει από μόνο του ένα Depon ;;;

Α

υτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα
να είναι σήμερα παγκόσμια
πρωταθλήτρια θανάτων από
κορωνοϊό και να καταφέρνουν να
διασώζονται από τις ΜΕΘ και τον
θάνατο μόνον όσοι έχουν κάποιον
κολλητό γιατρό της προκοπής…..

που τους συστήνει να πάρουν αμέσως Zithromax και
μεγάλες ποσότητες βιταμινών C, D3 και ψευδάργυρου, που
τους επισημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούν διαρκώς το
οξυγόνο τους και που τους ενημερώνει ότι, μόλις αυτό
πέσει κάτω από το 90, πρέπει να πάρουν αμέσως
κορτιζόνη, εισπνεόμενα, κλπ.

Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν την ατυχία, ενώ έχουν
προσβληθεί από μεγάλο ιικό φορτίο, να περιμένουν
υπομονετικά στην γραμμή τους τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να
καταλήγουν με το φορείο σε κάποιο νοσοκομείο αναφοράς,
να διασωληνώνονται και, συνήθως, κατά 50%, να
πεθαίνουν. Αυτά τα ολίγα, μέσα από την προσωπική
εμπειρία που βίωσα μετά από δεκάδες περιστατικά
νόσησης
εργαζομένων
και
φίλων,
στο
στενό

ΥΓ. Φιλική μου οικογένεια νόσησε ολόκληρη. 5 άτομα.
Μάνα, πατέρας και 3 παιδιά. Πού να βρεθούν λεφτά για 5
μοριακά τεστ ;;; Έτσι, λοιπόν, έκανε το τεστ ο πρώτος
νοσήσας
και,
αφού
διαγνώστηκε
θετικός,
αυτοδιαγνώστηκαν θετικοί από μόνοι τους και οι
υπόλοιποι. Οι οποίοι, όμως, για το σύστημα παρέμεναν
υγιείς. Και, έτσι, κυκλοφορούσαν. Σούπερ Μάρκετ,
Φαρμακείο, κλπ. Ότι οδηγίες λάμβανε από τον ΕΟΔΥ ο ένας
καταγραφείς ασθενής, τις ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι
τέσσερεις. Από μόνοι τους. Λες και είχαν το ίδιο ιικό φορτίο
ή/και τους ίδιους οργανισμούς ή/και την ίδια κατάσταση
υγείας. Κατάφεραν να επιζήσουν και οι 5 μόνον από θαύμα.
Επειδή δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα τους. Ο πρώτος έλαβε
πιστοποιητικό νόσησης. Οι υπόλοιποι τέσσερεις, που ήταν
στα μαύρα κρούσματα της πανδημίας, δηλαδή κάτι σαν
τους ανασφάλιστους εργαζόμενους που απασχολούνται
στην μαύρη αγορά εργασίας, εμβολιάστηκαν έναν μήνα
αφότου νόσησαν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να πάνε για
καφέ. Ο ορισμός της ατομικής ευθύνης αλά Ελληνικά,
ακόμη και εις βάρος της υγείας του πολίτη.
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του Γιώργου Κοντογιώργη
Πρώην Πρύτανη του Παντείου,
Docteur d’ État του
Πανεπιστημίου του Παρισιού,
ιδρυτικό μέλος του European
Political Science Network

βρίσκουμε σήμερα να αποδίδει
έννοιες προερχόμενες από την
αγγλική (λχ την παγκοσμιοποίηση
στις
διάφορες
λεξικογραφικές
εκφράσεις),
άσχετες
με
το
περιεχόμενό
του,
εταιρίες
πληροφορικής ή φωτογραφικών
υλικών και πολλά άλλα, από την
Ελλάδα έως την Ιαπωνία, τη Γαλλία
και τον Καναδά. Ουδείς από όλους
αυτούς που χρησιμοποιούν τις εν
λόγω έννοιες αναφέρει την πηγή και
μετά βεβαιότητας όλοι αγνοούν τον
δημιουργό τους.

Αν θελήσει κανείς να διαγνώσει την
απήχηση του έργου κάποιου, αρκεί
να αναζητήσει σε ποιο βαθμό
αποδεσμεύθηκε η ορολογία (ή και το
επιχείρημα) από το δημιουργό του
για να αποτελέσει κοινό κτήμα της
πνευματικής ή ακόμη και της
κοινωνικής
καθημερινότητας.
Παίρνω αφορμή από

Δ

ύο μόνο έννοιες,
από τις πολλές που
εισήγαγα ήδη
από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980
στην επιστημονική
ορολογία, για να
αποδώσω φαινόμενα
που διέρχονται
απαρατήρητα από τη
νεωτερική «επιστήμη»:
την πολιτειότητα και
το κοσμοσύστημα.

Και οι δύο έτυχαν αναπάντεχης
υποδοχής. Τον όρο πολιτειότητα τον
συναντάμε σε ονόματα σωματείων,
σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, σε
τίτλους διδακτορικών διατριβών
ακόμη και στην τρέχουσα ορολογία.
Τον
όρο
κοσμοσύστημα
τον
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ειδικότερων φαινομένων για να
συγκαλύψουν την κενολογία των
διακινητών τους ή στις ανάγκες
προβολής
επιχειρηματικών
δράσεων. Το ερώτημα που τίθεται
είναι εάν πρέπει να αρκεσθεί κανείς
που οι έννοιες τις οποίες εισήγαγε
έγιναν κοινό κτήμα της πνευματικής
και όχι μόνο κοινότητας. Θα ήταν
ορθή η εν λόγω προσέγγιση εάν η
μεθάρμοση του περιεχομένου τους
δεν είχε επιπτώσεις. Αντί άλλης
απάντησης αρκεί ωστόσο να
αναφέρω

Τ
Αν υπάρχει ωστόσο κάτι που
ενοχλεί
είναι
η
άγνοια
του
φαινομένου το οποίο κλήθηκαν να
αποδώσουν οι εν λόγω έννοιες και
ιδίως η αδιαφορία των χρηστών
τους να μάθουν. Ικανοποιούνται με
το να τις επικαλούνται για να
φορτώσουν με κύρος το επιχείρημά
τους
και
να
δείξουν
ότι
πρωτοτυπούν ορίζοντας ωστόσο τα
ίδια φαινόμενα που τα απέδιδαν
προηγουμένως με άλλον τρόπο.
Έτσι η πολιτειότης εξακολουθεί να
ορίζει τον υπήκοο του κράτους αντί
μια ευρεία τυπολογία της ιδιότητας
του πολίτη που διακρίνει μεταξύ της
ατελούς (υπηκόου), της απλής και
της πλήρους πολιτειότητας, σε
αντιστοιχία
με
τις
ομόλογες
πολιτείες
της
μοναρχίας, της
αντιπροσώπευσης
και
της
δημοκρατίας. Το κοσμοσύστημα
από φαινόμενο της ομόλογης (της
κοσμοσυστημικής)
γνωσιολογίας
υποτάσσεται
στο
διατακτικό

ην περίπτωση
της δημοκρατίας
η οποία στις ημέρες
μας από πρόταγμα
καθολικής ελευθερίας
έγινε όχημα
καταστολής της
ανθρώπινης σκέψης….

δηλαδή εργαλείο αντιδραστικού
εγκλεισμού
του
κοινωνικού
ανθρώπου και στασιμότητας με
μέτρο την εκλόγιμη μοναρχία.
Ομολογώ ότι δεν θα ήθελα οι έννοιες
αυτές και πολλές άλλες που εισάγει
η κοσμοσυστημική γνωσιολογία να
έχουν την ίδια τύχη με την έννοια της
δημοκρατίας. Υ.Γ. Η πολιτειότης
φιγουράρει μεταξύ άλλων στον τίτλο
του έργου μου, όπου περιέχεται και
η θεωρητική τεκμηρίωση της
έννοιας, μια δεκαετία αφότου την
εισήγαγα
στην
επιστημονική
ορολογία. Ο τίτλος: Πολίτης και
πόλις. Έννοια και τυπολογία της
πολιτειότητας (μτφ από τα Γαλλικά,
Εκδόσεις Παπαζήση).
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του Ηλία Καραβόλια

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

Εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορεί
στο υπόγειο του μυαλού ένα συνεχές
υπόκωφο μήνυμα που εκπέμπει
σχεδόν
καθημερινά
η
πραγματικότητα: «όσο περισσότερο
και αν δουλέψεις, δεν θα κερδίσεις
περισσότερα…». Η αλήθεια είναι ότι

Η

χώρα αυτή
έπαθε ισχυρή
εισοδηματική
καθίζηση μέσω
της εσωτερικής
υποτίμησης των
μνημονίων (αυτή
είναι η τεχνική
ορολογία εξήγησης
της τότε κατάστασης)
και μέσω της
αναπόφευκτης μερικής
παύσης της ζωής και

της οικονομίας
παγκοσμίως,
λόγω της πανδημίας.

Η ελάττωση των εισοδημάτων
«μοιάζει» να έχει ελαττώσει και τον
ανθρώπινο μόχθο, τις εργατοώρες,
ειδικά με την εξ αποστάσεως
τηλεργασία, το ψηφιακό κράτος και
την
γενικότερη
τεχνολογική
ανάπτυξη
(αυτοματοποίηση,
τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμοι
κτλ.) Είναι όμως αυτό «αληθινό»;
Είναι αυτή η «κανονικότητα» μια
«πραγματικότητα» ή μήπως ζούμε
σε μια ψευδαίσθηση; Σε πολλές
ευρωπαϊκές
χώρες
είχε
ήδη
εφαρμοστεί ο δήθεν ευεργετικός
«θεσμός» της σύμφωνης γνώμης
εργαζομένων-εργοδοτών
για
εργασία ανεξαρτήτως ωραρίων και
ημερών. Τα συστημικά ΜΜΕ το
εμφάνισαν και εδώ στην Ελλάδα ως
«φυσιολογικό συμβόλαιο» μεταξύ
προσφοράς
και
ζήτησης
ανθρωπίνου κεφαλαίου. Αν ο
εργαζόμενος δηλαδή
θέλει να
δουλεύει υπερωρίες για επιπλέον
εισόδημα και αν ο εργοδότης το
προσφέρει, τότε ο μηχανισμός αυτής
της σύγκλισης των βουλήσεων
μοιάζει να είναι
μια «δίκαιη
ισορροπία»,
μια
φυσιολογική
συμφωνία χωρίς εξαναγκασμούς και
εκμετάλλευση. Αυτά πρεσβεύει ο
νεοφιλελεύθερος ορθολογισμός που
αναγνωρίζει στο «εγώ» το δικαίωμα
της ελεύθερης επιλογής ως το
υπέρτατο δικαίωμα. Έτσι μοιάζει το
άτομο να «θεωρεί» ότι ο ελεύθερος
χρόνος του κοστολογείται ως
χρήμα- δεδομένων των αναγκών
του.
Όμως
στην
ασυνείδητη
αξιολόγηση / προτεραιοποίηση
μεταξύ αναγκών / χρόνου, το
ισοζύγιο έχει μεταβληθεί εδώ και
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πολλά χρόνια. Οι θεωρίες περί
αναγκαίας
αναπαραγωγής
του
εργατικού κεφαλαίου δεν ταιριάζουν
πλέον στο σημερινό σκηνικό του
internet ως παγκόσμιου ψηφιακού
εργοστασίου που λειτουργεί 24
ώρες την ημέρα και 7 ημέρες
αδιάλειπτα. Όπως δεν υπάρχει
ταξική συνείδηση έτσι το άτομο
αγνοεί ότι
στο καπιταλιστικό
ασυνείδητο κυλάει επί δεκαετίες
τώρα ο χρόνος της απορρύθμισης
των αγορών (άρα και της εργασίας),
που οδήγησε στην έξαρση της
μερικής
απασχόλησης,
στην
απαξίωση του μισθού και στην
εποχή των zero hour contracts
(συμβάσεις μηδενικού ωραρίου). Ο
σύγχρονος
εργαζόμενος
του
γνωσιακού καπιταλισμού, ακόμα και
αν είναι μισθωτός, στην ουσία αυτοαναλώνει το ατομικό του κεφάλαιο
(βλ.Lazzarato,
Berardi, Marazzi,
Rifkin, κ.α) και μάλιστα εκτός
ωραρίου εξαρτημένης εργασίας.
Όλοι
μας
ξέρουμε
ότι
ως
αυτοαπασχολούμενοι
και
ως
μισθωτοί (περισσότερο αυτοί του
ιδιωτικού τομέα) οι περισσότεροι
κουβαλάμε το άγχος της δουλειάς
και στο σπίτι.

Σ

τις μεγάλες δε
μητροπόλεις των
υπηρεσιών, δεν
είναι λίγοι αυτοί που
μένουν πάνω από τον
υπολογιστή τους ώρες
ατελείωτες ακόμα και
στο κρεβάτι τους.
Και φυσικά αυτές οι
υπερωρίες πολύ απλά
δεν πληρώνονται.

Γίνονται συνειδητές μόνο
πληρώνεται ο γιατρός που

όταν
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οδηγεί σε λιγότερη επιθυμία για εργασία, αφού η ανταμοιβή
είναι μικρότερη. - Την «επίδραση εισοδήματος»: η μείωση
του καθαρού εισοδήματος οδηγεί σε επιθυμία για
περισσότερη εργασία ώστε να υπάρχει ίδιο επίπεδο
κατανάλωσης. Οι ασυνείδητες αυτές επιδράσεις κάνουν
τον εαυτό να λειτουργεί πλέον σαν ανώνυμη εταιρεία (Εγώ
Α.Ε) όπου οι συντελεστές παραγωγής του (δεξιότητες,
ταλέντο, αντοχή) είναι πλήρους συσχέτισης με τα χρονικά
όρια
που
επιβάλλει
η
εξοντωτική
κούρσα
ανταγωνιστικότητας, υπεραπόδοσης και η ολοένα και πιο
αυξημένη παραγωγικότητα. Οι μελέτες διεθνώς για αυτή
την συσχέτιση (βλ. Pikkety, Ganz, Piore, κ.α) δείχνουν το
προφανές : ένταση των ανισοτήτων.

Η

επισκεπτόμαστε λόγω μηνυμάτων του οργανισμού από το
άγχος. Αυτή η υπερεντατική παραγωγική δραστηριότητα
βαδίζει χέρι-χέρι με την «εξελικτική αποδοτικότητα» του
συστήματος: αυξημένες ροές κεφαλαίου θα ζητούν όλο και
περισσότερα εργατικά χέρια και μυαλά, πιέζοντας συνεχώς
τον μισθό προς τα κάτω αλλά και υποτιμώντας την αξία της
καινοτομίας (σε πλήρη αντιδιαστολή με τα ψευδο-αξιώματα
για νόμους προσφοράς/ζήτησης και σημεία ισορροπίας).
Ακόμα και τα όνειρα είναι κάτι σαν εργατικό ασυνείδητο
πλέον, είναι τα αποτελέσματα απωθημένων σκέψεων,
άγχους και υπερεντατικής εργασίας εντός μιας κοπιαστικής
μέρας. Είτε πρόκειται για αυτο-απασχολούμενο ελεύθερο
επαγγελματία, είτε για επιχειρηματία ή μισθωτό στέλεχος,
η υπερένταση και το στρες είναι έντονα φορτία που
σωματοποιούνται αφού πρώτα εντυπώνονται στον
εγκέφαλο. Ο ατομικός ψυχισμός βομβαρδίζεται από νευροερεθίσματα που δημιουργούν μια μόνιμη υπερ-ένταση στο
νου και στο σώμα. Τι δεν συνειδητοποιούμε ως σύγχρονοι
εργάτες (υπερχρεωμένοι κάποιοι) του πληκτρολογίου;
Είμαστε εγκλωβισμένοι σε με συγκεκριμένη «κανονιστική»
πραγματικότητα: όχι μόνο πρέπει να εκτελούμε σωστά τη
δουλειά, με την τεχνική έννοια του όρου, αλλά και να την
εντυπώνουμε στο φιλμ του μυαλού μας, στην νοητική μας
θεατρική παράσταση μεταξύ ρόλων και αυθεντικού εαυτού.
«Ποτέ το κεφάλαιο δεν έχει καταφέρει να αναγκάσει τους
ανθρώπους να δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα –ή έστω έναν
κοντινό αριθμό ωρών– και είναι σαφές ότι πάντα οι
άνθρωποι θα ελέγχουν τα αποδεκτά όρια της εργάσιμης
ημέρας τους. Αυτή είναι η θεμελιώδης λογική της σχέσης
κεφαλαίου-εργασίας και δεν χρειαζόμαστε την ψευδοκοινωνιολογία της εργατικής έρευνας για να την
ανακαλύψουμε» (βλ. Endnotes 2, Υπνεργατική Έρευνα).
Ξέρω ότι οι ορθόδοξοι συνάδελφοι θα αντιδράσουν με την
πιο πάνω παράγραφο και θα την θεωρήσουν δογματική
θεώρηση. Διαφωνώ ριζικά αφού πρόκειται για μια αδήριτη
πραγματικότητα καθώς οι συσχετισμοί ισχύος μεταξύ
εργασίας-κεφαλαίου έχουν μεταβληθεί από την δεκαετία
του ‘ 80, με τα «οικονομικά της προσφοράς» στις ΗΠΑ και
στην Αγγλία. Και αυτό γιατί όταν αυξάνονται οι ανισότητες
(και ουδείς αμφισβητεί πλέον ότι αυξήθηκαν διεθνώς εδώ
και 40-45 χρόνια, η ορθόδοξη οικονομική σκέψη
συστηματικά αγνοεί δύο φαινόμενα: -Την «επίδραση
αντικατάστασης»: η μείωση του καθαρού εισοδήματος

Εργασία έχει μπει ολοκληρωτικά
στον κρυπτογραφημένο κωδικό
του συστήματος: 24 ώρες/7
ημέρες. Πενθήμερα και οχτάωρα
(για τα οποία χύθηκε αίμα αθώων
εργατών στην Ιστορία) μοιάζουν
έννοιες άλλης εποχής, δυστυχώς.

Η προσαρμοστικότητα συμβαδίζει χέρι-χέρι με τον υπεραυτοματισμό, την υπερ-συνδεσιμότητα και την υπερδικτύωση του σύγχρονου cyber-προλετάριου που μπορεί
να μην βλέπει τις αλυσίδες, όμως είναι πασιφανές ότι έχει
αλυσοδεθεί από τον αμείλικτο χρόνο της εξειδικευμένης
τεχνολογικής
υπερ-παραγωγής
προϊόντων
και
υπηρεσιών…
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

(22,4%). Σε «μάστιγα» που δείχνει πως δεν γιατρεύεται ούτε περιορίζεται, αλλά
αντιθέτως εξαπλώνεται, εξελίσσεται η ανεργία στους νέους στην Ελλάδα. Και όχι
μόνον κατόπιν και των ανωτέρω ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ δεν συνειδητοποιεί το μέγεθος του
κοινωνικού δράματος, αλλά εν μέσω οικονομικής, κοινωνικής και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
κρίσης, επιτρέπει ή και αβαντάρει,

Η χώρα μας έχει το θλιβερό
προνόμιο να είναι πρωταθλήτρια
Ευρώπης στην ανεργία των νέων,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της
Ευρωπαϊκής
Στατιστικής
Υπηρεσίας για το Νοέμβριο. Οι
αριθμοί της Eurostat (μετρήσεις
Νοεμβρίου 2021) μιλούν από μόνοι
τους, καθώς

Η

Ελλάδα κατέχει
την πρωτιά στην
ανεργία των νέων,
με ποσοστό 39,1%,
απέχοντας 10
ολόκληρες
μονάδες από την
δεύτερη Ισπανία.

Στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα
της Eurostat είναι η Ιταλία με 28%,
ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι
Σουηδία (24,6%) και Πορτογαλία

Ε

κατοντάδες χιλιάδες σπίτια λαϊκών οικογενειών
και φτωχοποιημένων μικρομεσαίων
βιοπαλαιστών να περάσουν το 2022 στα
κοράκια και σε συγγενείς της Μητσοτάκης Α.Ε.
μέσω μαζικών πλειστηριασμών.
Ταυτόχρονα όπως μας πληροφορεί η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΜΟΥ με το
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να λάβει μέτρα, οδηγούνται σε
απόγνωση τα νοικοκυριά. Εκρηκτικές
ανατιμήσεις που φθάνουν έως 136%!

πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», που
είναι σίγουρα προπομπός για την επόμενη πράξη του
«δράματος Μητσοτάκη» ετοιμάζεται να βάλει χέρι και στις
καταθέσεις των Ελλήνων με πρόσχημα την κίνηση των
κεφαλαίων τα οποία «λιμνάζουν» στις τράπεζες. Δηλαδή ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να δώσει και την
χαριστική βολή στους αιμοδότες της επιχειρηματικότητας,
αφού πάνω από έναν αιώνα, οι τράπεζες εκμεταλλεύονται
τις καταθέσεις των πελατών τους για να παρέχουν
ρευστότητα στην ελεύθερη οικονομία, προκειμένου αυτή να
λειτουργήσει. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι χωρίς ανάπτυξη η
πατρίδα μας είναι καταδικασμένη. Και όλοι επίσης
προσποιούνται ότι αγνοούν ότι χωρίς ρευστότητα στην
αγορά δεν θα έλθει ποτέ η ανάπτυξη. Και προσποιούνται
όλοι ότι αγνοούν ή βλακωδώς μερικοί πιστεύουν ότι
ανάπτυξη χωρίς αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα ποτέ
δεν πρόκειται να έρθει. Από την ημέρα που παραιτήθηκα
από την κυβέρνηση ΣΑΜΑΡΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΟΥΒΕΛΗ
ήσαν πάμπολλες οι φορές που από το βήμα της ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
κατήγγειλα
τη
μέθοδο
που
χρησιμοποιήθηκε από τη νεοναζιστική κατοχή των ΞΕΝΩΝ
ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ προκειμένου να χρεοκοπήσει και να δημευθεί
η Πατρίδα μας. Με εσκεμμένη μείωση της ρευστότητας στην
αγορά, που προκλήθηκε με στραγγαλισμό της
ρευστότητας, με μείωση μισθών και τρομερή ληστεία των
συντάξεων, που χωρίς κανένα όφελος του κράτους
προκάλεσε τη χρεοκοπία της πατρίδας μας τη δήμευση
της, τη γενοκτονία της κτλ. Είναι επίσης γνωστό ότι μετά το
3ο μνημόνιο του 2018 το οποίο ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ και
διεγράφην, η οικονομική πολιτική της πατρίδας βρίσκεται
υπό τον ασφυκτικό κλοιό αυτών που μας υποδούλωσαν με
τους εδώ «ιδεολόγους» ή ηλίθιους ή με αμφότερα τα
χαρακτηριστικά «Έλληνες» πολιτικούς ανήκοντες στο
ΤΟΞΟ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ. Τον τελευταίο καιρό
προσετέθη και ένα ακόμα καυτό πρόβλημα - αυτό της
ακρίβειας στο καλάθι της νοικοκυράς- που αντί να
εκτονώνεται καθημερινά μεγεθύνεται επικίνδυνα. Η
κυβέρνηση των ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΩΝ Α(χ)ΡΙΣΤΩΝ δεν μπορεί
να κρύψει πια τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ για τον
πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, ο οποίος ξεπερνά το 5%,
ούτε μπορεί να ψελλίσει ότι δεν είδε ή δεν έλαβε τα
μηνύματα της αγοράς για το τσουνάμι αυξήσεων…

Δ

ραματική άνοδο καταγράφουν
οι τιμές δεκάδων βασικών
αγαθών και σε συνδυασμό με την
αδυναμία ή ατολμία της κυβέρνησης

Πρόκειται για τις χειρότερες επιδόσεις που έχουν
καταγραφεί ιστορικά στην εξέλιξη των τιμών και του
πληθωρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
παγκοσμίως! Σε ό,τι αφορά στην εικόνα για την κίνηση
στην εορταστική αγορά σε σχέση με το 2020, αυτή
εμφανίζεται μεικτή, αφού το 33% των επιχειρήσεων
κατέγραψε μείωση πωλήσεων, ενώ σε αντιδιαστολή με το
2019 ο τζίρος υποχώρησε για το 68% των επιχειρήσεων. Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
ωστόσο, δεν λαμβάνουν μέτρα ανακούφισης των πολιτών
που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, παρά μόνον
αλληλοδιαψεύδονται κυβερνητικά στελέχη. Τα λαϊκά
νοικοκυριά καλούνται να ανταπεξέλθουν στο σαρωτικό
κύμα ακρίβειας, με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
2% από την 1η Ιανουαρίου 2022, ή κατά 13 ευρώ τον μήνα.
Τα κακά όμως είναι «μύρια» και δυστυχώς όχι μόνον αυτά.
Οι κίνδυνοι εξίσου σοβαροί για τη χώρα και πηγάζουν από
τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που σχετίζεται με την
πανδημία, την εύθραυστη ακόμη οικονομική ανάκαμψη
αλλά και τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για τις
οποίες από όλους τους ξένους παρατηρητές και αναλυτές
γίνεται ειδική αναφορά στις σχέσεις με την Τουρκία. Η
ένταση μεταξύ των δύο χωρών εκτιμάται πως θα
παραμείνει τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να βαθμολογείται με 60 στον δείκτη «ασφάλεια/
εξωτερικές απειλές», χαμηλότερα δηλαδή από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
της ΑΣΟΕΕ

οργάνωση, εκβίαση, απάτη κατ’
εξακολούθηση, κ.ο.κ., ωστόσο είναι
κατακριτέο κατά την διάρκεια του
μαθήματος
μια
ομάδα
κουκουλοφόρων να εισέλθει στο
αμφιθέατρο και να βιαιοπραγήσει
εναντίον του.

Ε

Τα
τελευταία
χρόνια
έχω
δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε
εφημερίδες,
ιστοσελίδες
του
διαδικτύου και στο προφίλ που
τηρώ στο Facebook, σχετικά με τα
φαινόμενα διαφθοράς στα κρατικά
πανεπιστήμια. Αξιοσημείωτο είναι
ότι με ορισμένα άρθρα μου από τις
στήλες
της
μαχητικής
και
αδέσμευτης
Kυριακάτικης
«Υπέρβαση News», στηλίτευσα τα
εκτεταμένα κρούσματα ασυδοσίας
και διαφθοράς εντός των κρατικών
ΑΕΙ(Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα). Αρκετές αναλύσεις μου
εστιάζονται
στο
Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
(πρώην
ΑΣΟΕΕ), ήτοι στο Ίδρυμα που είμαι
πτυχιούχος και ως μέλος ΔΕΠ
(Διδακτικό Ερευνητικό) υπηρετώ
από το 1990. Τα πρόσφατα γεγονότα
με τον ξυλοδαρμό εν ώρα μαθήματος
του
αναπληρωτή
καθηγητή
Αναστασίου Δράκου είναι θλιβερά
και
κατακριτέα.
Ναι
μεν
ο
συγκεκριμένος
καθηγητής
είναι
υπόδικος και ελέγχεται από τις
Εισαγγελικές Αρχές για διάφορες
αξιόποινες
πράξεις,
όπως
παιδεραστία,
τοκογλυφία,
συμμετοχή
σε
εγκληματική

δώ και αρκετά
χρόνια έχω
καταγγείλει
στις Εισαγγελικές
Αρχές και στην
πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ότι,
η ΑΣΟΕΕ έχει καταντήσει
σφηκοφωλιά
διάπραξης
και συγκάλυψης
αξιόποινων πράξεων
από τις εκάστοτε
πρυτανικές αρχές.

Έφτασα στο σημείο να στείλω
επιστολές στον Πρωθυπουργό της
χώρας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη
και στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κύριο Βασίλειο Πλιώτα,
καταγγέλλοντας αξιόποινες πράξεις
κακουργηματικού
περιεχομένου
που διαπράττονται από καθηγητές
της ΑΣΟΕΕ. Αξιόποινες πράξεις που
δυστυχώς συγκαλύπτονται από
τους πρυτάνεις και τα μέλη της
Συγκλήτου. Οι πάντες γνωρίζουν τι
συμβαίνει εντός της ΑΣΟΕΕ, αλλά
για αδιευκρίνιστους και σκοτεινούς
λόγους οι διαπράττοντες τα ποινικάπειθαρχικά αδικήματα παραμένουν
στο απυρόβλητο. Στη συνέχεια θα
σας παραθέσω αιχμηρό άρθρο που
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δημοσίευσα στις 13-11-2019 στο
προφίλ που τηρώ στο Facebook, με
τίτλο «

Α

παιτείται η άμεση
παρέμβαση των
Εισαγγελικών
Αρχών στην ΑΣΟΕΕ

». Το περιεχόμενο του άρθρου είναι
το ακόλουθο: «Αναφορικά με την
χθεσινή (12-11-2019) συμμετοχή μου
στο πάνελ του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού
Vergina TV, θα ήθελα να επισημάνω
ότι σε ερώτηση του δημοσιογράφου
κυρίου Βλάχου, σχετική με τα
τραγικά γεγονότα των τελευταίων
ημερών που διαδραματίζονται εντός
και πέριξ της ΑΣΟΕΕ, υποστήριξα ότι
θα πρέπει άμεσα να παρέμβουν οι
Εισαγγελικές
Αρχές.
Προς
ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει
να αναφερθεί ότι η ΑΣΟΕΕ είναι ίσως
το πλουσιότερο κρατικό Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της
Ελλάδας, δοθέντος ότι τα έσοδά της
από
δίδακτρα
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, δωρεές, ερευνητικά
προγράμματα, κ.ο.κ., εκτιμώνται
ετησίως σε δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ που
καταλήγουν
κυρίως
στους
τραπεζικούς
λογαριασμούς
διαφόρων καθηγητών.

Μ

ε κριτήριο το
λόγο ετήσια
έσοδα ανά
εργαζόμενο, θεωρώ
ότι η ΑΣΟΕΕ αξιολογείται
μάλλον ως η
πιο κερδοφόρα
επιχείρηση της χώρας

». Η επιχειρηματολογία μου για την
ταχύτατη παρέμβαση των αρμόδιων
Εισαγγελικών Αρχών βασίζεται στα
ακόλουθα σημεία: 1) «Η διακίνηση
πάσης φύσης τοξικοεξαρτώμενων
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ουσιών εντός και πέριξ της ΑΣΟΕΕ δεν είναι τωρινό
φαινόμενο, αλλά μέγιστο πολυετές πρόβλημα που έχει
βλάψει την ψυχοσωματική υγεία αρκετών μελών της
πανεπιστημιακής
κοινότητας,
δηλαδή
φοιτητών,
διοικητικών υπαλλήλων και διδακτικού προσωπικού. Εδώ
και πολλά χρόνια, αν και οι εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές
γνώριζαν, ωστόσο τίποτα αποτελεσματικό δεν έπραξαν για
την πάταξη της εμπορίας τοξικοεξαρτώμενων ουσιών εντός
και πέριξ του Ιδρύματος και την διαφύλαξη της
ψυχοσωματικής υγείας των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Αν και τα έσοδα της ΑΣΟΕΕ ανέρχονται
ετησίως σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, γιατί οι εκάστοτε
Πρυτανικές Αρχές δεν μερίμνησαν ώστε με τη δαπάνη
μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ να διασφαλιζόταν η τάξη
και η ηρεμία στους εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος;».

2) «Το κτήριο Βανκούβερ ήταν υπό κατάληψη τουλάχιστον
για 15 χρόνια. Ποιες είναι οι οποιεσδήποτε ευθύνες των
εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών για το αδιαμφισβήτητο
γεγονός, ότι, το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο της
ΑΣΟΕΕ ήταν υπό κατάληψη για μια τόσο μακρά χρονική
περίοδο; 3) Η ανενόχλητη κυκλοφορία τοξικοεξαρτώμενων
ατόμων εντός και πέριξ του Ιδρύματος επί σειρά ετών έχει
προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φήμη και το κύρος
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκάστοτε
Πρυτανικές Αρχές αν και γνώριζαν, με την αδράνειά τους
κατάντησαν την ΑΣΟΕΕ άντρο παρανομίας και χώρο
διάπραξης αξιόποινων πράξεων». 4) «Με την ανοχή και την
συγκάλυψη των Πρυτανικών Αρχών δημιουργήθηκε η
συνομοταξία των «μπαχαλάκηδων καθηγητών», δηλαδή
καθηγητών που με λογοκλοπές ανεβαίνουν τις βαθμίδες
της καθηγητικής ιεραρχίας, καθηγητών που ασκούν
παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθηγητών
που έχουν υποστεί πολυετείς ποινές φυλάκισης για την
διάπραξη αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα,
καθηγητών που υβρίζουν φοιτητές αποκαλώντας τους
κωλόπαιδα, φασιστάκια…., καθηγητών που απειλούν
φοιτητές ότι ποτέ δεν θα περάσουν τα μαθήματά τους,
καθηγητών που με εντολή του Πρύτανη μέσω
καθοδηγούμενων ΕΔΕ βγάζουν «αθώες περιστερές» τους
(τις) λογοκλέπτες (λογοκλέπτριες), κ.λπ.

Α

υτές οι αξιόποινες πράξεις έχουν
συντελεστεί από συγκεκριμένους
καθηγητές της ΑΣΟΕΕ και οι
Πρυτανικές Αρχές αν και είχαν πλήρη
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ενημέρωση για την δράση των
«μπαχαλάκηδων καθηγητών»,
εντούτοις παρέμεναν απαθείς
ενθαρρύνοντας έτσι την διεύρυνση
των παράνομων δράσεών τους…..
«Από τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις καθίσταται
επιτακτική η παρέμβαση των αρμόδιων Εισαγγελικών
Αρχών, ώστε να διερευνηθούν και στη συνέχεια να
αποδοθούν οι οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες στα μέλη
των θεσμικών οργάνων της ΑΣΟΕΕ, που επί σειρά ετών
έβλεπαν, γνώριζαν και εμπράκτως ουδέν αποτελεσματικό
μέτρο έλαβαν. Οι πειθαρχικές-ποινικές ευθύνες των
Πρυτανικών Αρχών και σφόδρα πιθανώς και άλλων
θεσμικών οργάνων της ΑΣΟΕΕ είναι συγκεκριμένες και
σαφώς δεν θα πρέπει να συγχέονται με τον παρεμβατικό
ρόλο της Πολιτείας. Το άρθρο μου της 13ης Νοεμβρίου 2019
κατέληγε ως εξής: «Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να βιαστεί για την αλλαγή του
Νόμου Γαβρόγλου.

Τ

ο αυτοδιοίκητο των κρατικών ΑΕΙ
δεν θα πρέπει να αποτελεί όχημα
για την διάπραξη αξιόποινων
πράξεων ή την ιδιοποίηση των
πόρων του κάθε Ιδρύματος με
νομιμοφανείς διαδικασίες από
συγκεκριμένες ομάδες καθηγητών.
Η ΑΣΟΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει την μεγάλη πρόκληση
της νυν κυβέρνησης για την διαμόρφωση ενός άρτιου και
καλομελετημένου Νόμου Πλαισίου, που θα συντελέσει στην
πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, την εξάλειψη της
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Γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων δεν ζητά από τις Εισαγγελικές Αρχές την
αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη του Πρύτανη και των μελών
της Συγκλήτου της ΑΣΟΕΕ που παρανόμως συγκαλύπτουν
τον καθηγητή Γ.Κ.; Σημειωτέον ότι υπάρχει επιστολή του
καταδικασθέντα καθηγητή προς τις πρυτανικές αρχές και τα
μέλη της Συγκλήτου, που εμμέσως «εξυβρίζει» τον Πρόεδρο
Πρωτοδικών που του επέβαλε την ποινή φυλάκισης για το
αδίκημα της Υπεξαίρεσης.

συνομοταξίας των μπαχαλάκηδων καθηγητών, την
καταπολέμηση της ανομίας και των νομιμοφανών
πρακτικών, την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου
στο στίβο της επιστημονικής έρευνας και τη συμβολή των
κρατικών ΑΕΙ στην αναπτυξιακή εκτίναξη της εθνικής μας
οικονομίας». Τα προαναφερθέντα έγγραφα στις 13
Νοεμβρίου 2019. Η ασυδοσία και η διαπλοκή στην ΑΣΟΕΕ
έχουν διαχρονικά χαρακτηριστικά. Τα οικονομικά
συμφέροντα είναι τεράστια. Για να γίνει κατανοητή από
τους πολίτες, η «Απύθμενη Διαφθορά στην ΑΣΟΕΕ», θα
σας παραθέσω στη συνέχεια ένα αληθές γεγονός που
αφορά την καταδίκη ενός καθηγητή του Ιδρύματος για
«Υπεξαίρεση». Τον Φεβρουάριο του 2020 ο καθηγητής Γ.Κ.
καταδικάστηκε από το Τριμελές Πταισματοδικείο Αθηνών
με οκτάμηνη ποινή φυλάκισης. Στο δικαστήριο ήμουν
μάρτυρας κατηγορίας. Από τον Φεβρουάριο του 2020 και
μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος καθηγητής εξακολουθεί να
παραμένει ακλόνητος στην ΑΣΟΕΕ. Μάλιστα πρόσφατα
διεκδίκησε την εκλογή του για Κοσμήτορας του Ιδρύματος.
Διαισθάνομαι ότι αν η ποινή του ήταν δύο ή τρία χρόνια θα
έβαζε υποψηφιότητα για πρύτανης!!! Το τραγελαφικό της
υπόθεσης είναι ότι προς υπεράσπιση του καταδικασθέντος
καθηγητή Γ.Κ. για το ποινικό αδίκημα της Υπεξαίρεσης,
προσέρχονται στις δικαστικές αίθουσες μάρτυρες
υπεράσπισής του μέλη των πρυτανικών αρχών και
πρόεδροι του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Δηλαδή, τα πρόσωπα που έχουν θεσμικό
ρόλο στην ΑΣΟΕΕ και όφειλαν από τον Φεβρουάριο του
2020 εφαρμόζοντας το νόμο να είχαν αποπέμψει τον
καταδικασθέντα καθηγητή από το τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, με θράσος και γράφοντας στις
σόλες
των
υποδημάτων
τους,
πρωθυπουργούς,
κυβερνήσεις, υπουργούς, κ.ο.κ., πάνε στις δικαστικές
αίθουσες ως μάρτυρες υπεράσπισης του καθηγητή Γ.Κ. Ο
υφυπουργός
κύριος
Συρίγος
σε
πρόσφατες
ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις του έχει δηλώσει, ότι, αν ο
αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Δράκος είχε
καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης από δικαστήριο, άμεσα
θα είχε τεθεί σε αναστολή των καθηκόντων του. Και το
εύλογο ερώτημα είναι:

Γ

ιατί η κυρία Κεραμέως με τον
κύριο Συρίγο παραμένουν αδρανείς
και δεν αποφασίζουν την παύση
καθηκόντων του καταδικασθέντα
καθηγητή Γ.Κ. για Υπεξαίρεση;

Κ

ύριοι Δικαστές, έχετε χρέος να
συνδράμετε στην κάθαρση του
κρατικού πανεπιστημίου που
λέγεται ΑΣΟΕΕ. Το μαχαίρι θα πρέπει
να φτάσει μέχρι το κόκκαλο.
Η νυν κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να πάρει πάνω της
το πολιτικό κόστος από την διαφθορά και την ασυδοσία της
ίντριγκας που διοικεί την ΑΣΟΕΕ και ετησίως ιδιοποιείται
πόρους εκατομμυρίων ευρώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο
αείμνηστος πατέρας σας «χθες» θα είχε ξηλώσει τη φατρία
διαφθοράς στην ΑΣΟΕΕ.
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του Νότη Μαριά

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

Δεν πέρασαν παρά ελάχιστα 24ωρα
από την ώρα που οι ΗΠΑ τορπίλισαν
τον EastMed και

Τ

ο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
με μια κυνική
δήλωση
επιβεβαίωσε πλήρως
τις εκτιμήσεις μας ότι η
Ουάσιγκτον βύθισε
τον EastMed χάριν του
Αμερικανικού LNG

που θα διαχέεται σε
Βαλκάνια και Κεντρική
Ευρώπη μέσω του FSRU
Aλεξανδρούπολης.

Tην προηγούμενη εβδομάδα σε
άρθρο μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS
με τον τίτλο «Κόκκινη κάρτα στον
EastMed
από
Μπάιντεν
και
αμερικανικό LNG που θα φτάνει
πλέον
στον
FSRU
Αλεξανδρούπολης» επισημαίναμε
μεταξύ άλλων: «Με δεδομένη πλέον
την χρηματοδότηση από κονδύλια
της ΕΕ και δάνεια του FSRU
Αλεξανδρούπολης όπου θα φτάνει
το
αμερικανικό
LNG
και
εξασφαλισμένη την πώλησή του στις
αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας, των Σκοπίων, του
Κοσόβου της Σερβίας και της
Ρουμανίας,
αλλά
και
«της
Μολδαβίας και της Ουκρανίας»
(naftemporiki.gr 4/11/2020), όπου το
αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο θα
καταλήγει μέσω αγωγών, (που θα
κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια
της ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών
τραπεζών), οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν
το στρατηγικό τους σχέδιο που
στόχο έχει να απεξαρτηθούν οι εν
λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό
αέριο και βέβαια να εξαρτηθούν
πλήρως από το σχιστολιθικό αέριο
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των ΗΠΑ. Άλλωστε η μόνιμη
στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ
στην Αλεξανδρούπολη δεν αφήνει
πλέον καμιά αμφιβολία περί του
αντιθέτου. Και το κερασάκι στην
τούρτα: Το αμερικανικό LNG είναι
πλέον ιδιαίτερα προσοδοφόρο και
για τους Έλληνες εφοπλιστές που θα
το
μεταφέρουν
στην
Αλεξανδρούπολη έχοντας χτίσει
ειδικά πλοία μεταφοράς, τα LNG
carriers».

Και όλα αυτά τη στιγμή που τα
περισσότερα σχετικά άρθρα σε
εφημερίδες και blogs για το ζήτημα
αυτό περί άλλων τύρβαζαν, καθώς
διύλιζαν τον κώνωπα έχοντας
καταπιεί κυριολεκτικά την κάμηλο.
Εμείς από την πλευρά μας είχαμε
τονίσει το γεγονός ότι «για τις ΗΠΑ
όμως
βασικός
παράγοντας
απόρριψης του EastMed, πέραν του
γεγονότος ότι δεν θέλουν να
δυσαρεστήσουν
την
Άγκυρα,
αποτελεί
και
η
οριστική
δρομολόγηση του περίφημου FSRU
Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του
πλωτού
τερματικού
σταθμού
υγροποιημένου φυσικού αερίου που
με ευρωπαϊκά κόλλυβα ανοίγει την
πόρτα στο αμερικανικό σχιστολιθικό
αέριο» (Political.gr 15/1/2022).
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Το γεγονός ότι ο FSRU Αλεξανδρούπολης αποτελούσε
πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την απεξάρτηση
των Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο και την
αντίστοιχη προώθηση του αμερικανικού σχιστολιθικού το
οποίο θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων εφοπλιστών από
τις ΗΠΑ, αποτέλεσε αντικείμενο σειράς άρθρων και
μελετών μας ήδη από τον Νοέμβριο του 2015.

Ο

εν λόγω πλωτός τερματικός
σταθμός αποτελεί πολυπόθητο
σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την
απεξάρτηση των Βαλκανίων από
το ρωσικό φυσικό αέριο και
την αντίστοιχη προώθηση του
αμερικανικού σχιστολιθικού το οποίο
θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων
εφοπλιστών από τις ΗΠΑ.
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Για το θέμα αυτό ήδη από τον Οκτώβριο 2015 είχε
εκδηλώσει ενδιαφέρον η βοηθός υπουργός Εξωτερικών για
τις ευρωπαϊκές υποθέσεις των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ
ενόψει και της επίσκεψης του τότε υπουργού εξωτερικών
της κυβέρνησης Ομπάμα Τζον Κέρι (Η Καθημερινή
22/10/2015) ο οποίος είχε το LNG της Αλεξανδρούπολης
«ψηλά στην ατζέντα» του (Evrosonline 3/12/2015) κατά την
επίσκεψή του στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2015 όταν και
συναντήθηκε με τον Α. Τσίπρα για το Κυπριακό, το
προσφυγικό αλλά και το ενεργειακό (ΣΚΑΙ 4/12/2015). Στη
συνέχεια το ζήτημα μεταφοράς LNG μέσω Ελλάδας
απασχόλησε τη συνάντηση Τσίπρα με τον τότε
Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν στο Νταβός της
Ελβετίας τον Ιανουάριο του 2016 (energypress 20/1/2016)
αλλά και τη συνάντηση Τσίπρα με τον Ομπάμα κατά την
επίσκεψη του τότε Προέδρου τω ΗΠΑ στην Αθήνα στις 1516 Νοεμβρίου 2016 (energypress 15/11/2016 και capital.gr
16/11/2016). Μάλιστα με αφορμή την επίσκεψη Ομπάμα
στην Ελλάδα με δηλώσεις μου στις 16 Νοεμβρίου 2016 στο
Russia Today είχα επισημάνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος
επιδίωκε «μια νέα συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση
όσον αφορά το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) – τη
μεταφορά LNG από το Τέξας στην Ελλάδα, στον κόμβο
(hub) της Αλεξανδρούπολης και την εν συνεχεία μεταφορά
αυτού του LNG στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την
Ουγγαρία». Και κατέληξα: «Ίσως, να υπογράψει μια
συμφωνία για αυτό το θέμα….. Αυτό μπορεί να είναι το
μόνο θέμα που ο Ομπάμα κομίζει στην Ελλάδα – δηλαδή
την πολιτική των ΗΠΑ να εξάγουν LNG μέσω Ελλάδας στην
περιοχή των Βαλκανίων» (www.rt.com 16/11/2016). Έκτοτε
το αμερικανικό ενδιαφέρον ήταν εξαιρετικά υψηλό και οι
ενέργειες των ΗΠΑ προκειμένου να ευοδωθεί το εγχείρημα
εξαιρετικά εντατικές (ekathimerini.com 7/2/2020) με
αποκορύφωμα την επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη
τον Σεπτέμβριο του 2020 (energypress 29/9/2020).

Δυτικών Βαλκανίων με το αμερικανικό σχιστολιθικό φυσικό
αέριο το οποίο θα μεταφέρουν Έλληνες εφοπλιστές από τις
ΗΠΑ στον περίφημο σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης
και από εκεί θα διοχετεύεται σε όλα τα Βαλκάνια. Μάλιστα

Σ

Στο παραπάνω άρθρο μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις
18/1/2021 τονίζαμε επίσης ότι «η επίσκεψη Πομπέο στη
Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 πέραν των άλλων
ανέδειξε και το τεράστιο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τα
Σκόπια. Έτσι οι ΗΠΑ δρομολογούν σειρά επενδύσεων στα
Σκόπια με στόχο όχι μόνο τη σταθεροποίηση του
μορφώματος αλλά και την προώθηση του σχεδίου τους για
εφοδιασμό των Σκοπίων και των άλλων χωρών των

αν καλοί επενδυτές οι ΗΠΑ
προτιμούν να κάνουν παιχνίδι με
«ξένα κόλλυβα» και έτσι πιέζουν
ούτως ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια
που θα δοθούν στην περιοχή
να αξιοποιηθούν για τη στήριξη
των αμερικανικών σχεδίων.

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε διοργάνωσαν και την τριμερή
ΗΠΑ-Ελλάδας-Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη στις 29
Σεπτεμβρίου 2020 στην οποία από αμερικανικής πλευράς
συμμετείχαν o βοηθός υπουργός εξωτερικών Francis
Fannon αρμόδιος για θέματα ενέργειας και η πρέσβειρα
των ΗΠΑ στα Σκόπια Kate Marie Byrnes, από ελληνικής

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 22-23 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 216 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 29

πλευράς ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης, ο
υφυπουργός οικονομικής διπλωματίας Κ. Φραγκογιάννης
και δύο στελέχη των ΕΛΠΕ και από πλευράς Σκοπίων οι
αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Liupko Nikolovski και Fatmit
Bitikji και ο υπουργός Οικονομικών Kreshnik Betekshi
(energypress 29/9/2020). Είχε προηγηθεί συνάντηση του
Πομπέο την προηγουμένη με Έλληνες και σκοπιανούς
αξιωματούχους αλλά και επιχειρηματίες στους οποίους ο
Αμερικανός Υπουργός έδωσε τις ευλογίες του για ταχεία
ευόδωση των αμερικανικών σχεδίων και κυρίως του
τερματικού
σταθμού
αποθήκευσης
υγροποιημένου
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και διανομής του μέσω των
αγωγών ΤΑΡ και IGB, τόσο προς δυσμάς προς την
Κεντρική Ευρώπη, όσο και προς Βορράν προς τη
Βουλγαρία (voria.gr 21/9/2020). Η τριμερής είχε αντικείμενο
την πορεία των πέντε μεγάλων διακρατικών ενεργειακών
έργων, τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB, τον
διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Σκοπίων, την αναβάθμιση
του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου μεταξύ Ελλάδας και
Σκοπίων και τον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη (armyvoice
30/9/2020). Μάλιστα ήδη από το Νοέμβριο 2020 τα Σκόπια
εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν κατά
ποσοστό
25%
στην
ανέγερση,
στην
ΒΙΠΕ
Αλεξανδρούπολης, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φυσικό αέριο που θα το προμηθεύεται από
τον FSRU (militaire 24/11/2020). Ακολούθησε στα μέσα
Δεκεμβρίου 2020 η επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), με
στόχο την ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων ΗΠΑΕλλάδας (capital.gr 15/12/2020)».

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει εδώ και ένα χρόνο «τo
κόστος του FSRU Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι θα
ανέλθει
τουλάχιστον
στα
370
εκατ.
ευρώ
(gasprocessingnews.com). Καθώς το έργο κρίθηκε ως
Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) στον τομέα
του φυσικού αερίου (energypress 15/1/2021), το 50% του
κόστους έχει αυξημένες πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί
από κονδύλια της ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μέτοχοι
επί της ουσίας θα επιδοτηθούν κατά 50% από την ΕΕ. Και
στη συνέχεια βεβαίως και με δάνεια θα επιχειρήσουν να
συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό για την ολοκλήρωση
του έργου» (www.notismarias.gr 18/1/2021). Τα παραπάνω
επιβεβαιώθηκαν πλήρως στην πορεία καθώς σύμφωνα με
Ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουνίου
2021 δήλωσε ότι ενέκρινε «στήριξη του ελληνικού δημοσίου

ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τερματικού
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην
Αλεξανδρούπολη». Έτσι «το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), κυρίως
από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό
κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του
Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ
2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης
επιχορήγησης
ύψους
166,7
εκατ.
ευρώ»
(ec.europa.eu/commission
17/6/2021).
Επιπλέον
η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνιζε ότι «το έργο θα συμβάλει στην
ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού
εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό». Μάλιστα σε άρθρο μας
στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 5/7/2021 είχαμε επισημάνει ότι
«στη συνέχεια η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν,
Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική
ανταγωνισμού, δήλωσε: «Ο νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ
στην Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και τις
υποδομές φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
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σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση
του ενεργειακού εφοδιασμού. Το ελληνικό μέτρο στήριξης
περιορίζει την ενίσχυση σε ό,τι είναι αναγκαίο για την
υλοποίηση του έργου και θα υπάρχουν επαρκείς
διασφαλίσεις ώστε να είναι βέβαιο ότι ελαχιστοποιούνται οι
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δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού». Τέλος σε
σχέση δε με τη δανειοδότηση του έργου έγινε γνωστό ότι
«τραπεζική χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε
από την Εθνική Τράπεζα το επενδυτικό σχήμα που θα
υλοποιήσει την πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού
αερίου στην Αλεξανδρούπολη» (energypress.gr 13/1/2022).

περιλαμβάνεται
εξάλλου
η
κατασκευή
αγωγού
τροφοδοσίας της γειτονικής χώρας με φυσικό αέριο»
(www.amna.gr 14/5/2021).

Π

ράγματι όπως έγινε γνωστό σε
σχέση με τον αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας-Σκοπίων «η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) ενέκρινε στα τέλη Δεκεμβρίου
δάνειο ύψους 29,8 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή του σκέλους του αγωγού
που περνά» από τα Σκόπια

Στις 18 Ιανουαρίου 2021 με εκτεταμένο μας άρθρο-μελέτη
στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS, είχαμε αποκαλύψει ότι σχεδιάζεται
η «κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΣκοπίωνΚοσόβου που θα αποτελεί άλλωστε επέκταση του
διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας-Σκοπίων. Επισημαίνεται
εν προκειμένω ότι η κατασκευή του διασυνδετηρίου
αγωγού Ελλάδας-Σκοπίων επίσης σχεδιάζεται να
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με επιχορηγήσεις και δάνεια.
Ειδικότερα το ελληνικό τμήμα το αγωγού κόστους 51 εκατ.
ευρώ θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% με δάνειο από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο
σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. Το
σκοπιανό τμήμα του αγωγού κόστους 54 εκατ. ευρώ
επιδιώκεται επίσης να χρηματοδοτηθεί κατά 50% με δάνειο
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ
αναζητούνται διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης του
υπολοίπου έργου, καθώς ήδη 14 εκατ. ευρώ έχουν
διασφαλιστεί από το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο για τα
Δυτικά Βαλκάνια (serbia-energy.eu 4/1/2021)». Άλλωστε
«όπως είναι γνωστό, στον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ

(naftemporiki.gr 15/1/2022). Αλλά και οι υπόλοιποι
διασυνδετήριοι αγωγοί που θα μεταφέρουν το αμερικανικό
σχιστολιθικό αέριο από Αλεξανδρούπολη προς ΣκόπιαΚόσοβο, προς Βουλγαρία-Σερβία- Ουγγαρία, αλλά και
προς Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία θα χρηματοδοτηθούν
από κονδύλια της ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών.
Έτσι στο ίδιο άρθρο μας επισημαίναμε ότι το Οικονομικό
και Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια
πέραν των άλλων προβλέπει την χρηματοδότηση τόσο του
αγωγού φυσικού αερίου Σκοπίων-Σερβίας όσο και του
αγωγού φυσικού αερίου Σκοπίων-Κοσόβου. Ειδικότερα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι
ενέκρινε οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο με σημαντική
δέσμη επενδυτικών μέτρων για την κινητοποίηση
χρηματοδότησης ύψους έως και 9 δισ. ευρώ για τα Δυτικά
Βαλκάνια (ec.europa.eu 6/102020). Tα κονδύλια αυτά
σύμφωνα με το Παράρτημα της παραπάνω Ανακοίνωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρηματοδοτήσουν πέραν
των άλλων: 1.Την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
Σκοπίων-Σερβίας». Δεν είναι τυχαία άλλωστε και η
συμμετοχή της πρωθυπουργού της Σερβίας Άννας
Μπρνάμπιτς στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και οι
φωτογραφίες της με Ζάεφ και Τσίπρα. «2.Την κατασκευή
του αγωγού φυσικού αερίου Σκοπίων-Κοσόβου που θα
αποτελεί άλλωστε επέκταση του διασυνδετηρίου αγωγού
Ελλάδας-Σκοπίων».
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Σελίδα 31

προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την
Κύπρο και το Ευρωπαϊκό δίκτυο» (www.kathimerini.gr
16/1/2022) ενώ με άλλες δηλώσεις η Ουάσιγκτον φαίνεται
ότι θα μας κάνει τη χάρη να μη βγάλει κόκκινη κάρτα σε
μικρότερους υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου
όπως είναι ο σχεδιαζόμενος αγωγός Αιγύπτου-Κρήτης
(www.kathimerini.gr 18/1/2022).

«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» έλεγαν οι Αρχαίοι ημών
πρόγονοι. Και αυτό αποδείχθηκε για άλλη μια φορά σε
σχέση με τα αίτια που οδήγησαν την Ουάσιγκτον στο να
βγάλει κόκκινη κάρτα στον EastMed. Έτσι πριν καν
αλέκτωρ λαλήσει το Αμερικανικό Στέιτ Ντηπάρτμεντ μετά
τις έντονες ελληνικές αντιδράσεις με Ανακοίνωσή του
επισήμανε με νόημα: «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην
ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση της Ανατολικής
Μεσογείου. Η διασύνδεση μέσω ηλεκτρικής ενέργειας με
την Ευρώπη θα ενώσει ενεργειακά τις χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, επιτρέποντας τις
μελλοντικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης
από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας τις χώρες τις
περιοχής. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ για το
κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάζουν με κριτική ματιά τα
νέα έργα υποδομής ορυκτών καυσίμων για να
διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ δεν κατευθύνεται
σε πηγές πλούσιες σε άνθρακα και δεν οδηγεί σε
μελλοντικά απαξιωμένες επενδύσεις, καθώς επιταχύνουμε
τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια». Και κατέληξε στην
ταμπακιέρα
λέγοντας:
«Υποστηρίζουμε
ορισμένα
υπάρχοντα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή
ασφάλεια και διαφοροποιούν τις προμήθειες φυσικού
αερίου, όπως η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και
Επαναεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης (FSRU) και τις
διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία» και τα Σκόπια «που θα
ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα και με πολύ χαμηλότερο
κόστος από τον αγωγό φυσικού αερίου East Med»
(www.kathimerini.gr 16/1/2022).

Κ

αι όλα αυτά τη στιγμή που
ο FSRU Αλεξανδρούπολης
«προϋπολογισμού 363,7 εκατ. €
και δημόσιας δαπάνης 166,7 εκατ.
ευρώ» (www.capital.gr 1/1/2022)
θα δανειοδοτηθεί και με 300
εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα…..

(energypress.gr 13/1/2022). Πάντως για παρηγοριά το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ μας ενημέρωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν
«έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ
Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασύνδεσης της
Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα και την

T

έλος το αμερικανικό unfair
άνοιξε την όρεξη του Ερντογάν
ο οποίος κομπορρημονεί
προαναγγέλλοντας και νέες
παράνομες γεωτρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο με νταϊλίκι και
υπό την υψηλή εποπτεία των ΗΠΑ.
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Σελίδα 32

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

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

Λ

ίγο πριν την
χρεοκοπία
βρίσκονται
επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, καθώς
τα ληξιπρόθεσμα
χρέη βρίσκονται σε
δυσθεώρητα ύψη!!!
Όπως σημειώνει το Reporter.gr στα 5,648 δισ. ευρώ ανήλθαν το διάστημα
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη. Από αυτά τα 5,135 δισ.
ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Μόνο
τον Νοέμβριο οι απλήρωτοι φόροι έφθασαν στα 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το σύνολο
των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε σε 110,171 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 24,99 δισ.
ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος
να διαμορφώνεται στα 85,176 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, αναρτήθηκε στις 18/1 το
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Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2021, για τα στοιχεία
του οποίου η ΑΑΔΕ κοινοποιεί πρόσθετες διευκρινίσεις:
Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών
ήταν: 4.278.506 (αυξημένο κατά 3,3% σε σχέση με Νοέμβριο
2021).

Σελίδα 33

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που
προστέθηκε
στα
βιβλία
μας,
στο
οποίο
συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 11μηνο 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.648
εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 5.786 εκ. €
(μείωση κατά 2,38%). Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος),
το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 776 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια
περίοδο είχε φτάσει τα 847 εκ. (μείωση κατά 8,4%).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που
προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη
φορολογικών κατηγοριών: Για το 11μηνο, το νέο
ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.135 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το
2020 είχε φτάσει τα 5.020 εκ. (αύξηση κατά 2,29 %). Για το
μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε
τα 750 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 751
εκ. (μείωση κατά 0,14%). Εισπράξεις έναντι νέου
ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ): Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις
11μηνου,
(εξαιρουμένων
των
μη
φορολογικών
κατηγοριών), έφτασαν τα 1.768εκ. € το 2021, ενώ την
αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 1.374 εκ. € (αύξηση
κατά 28,7%). Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου
ληξιπροθέσμου για Νοέμβριο 2021 (εξαιρουμένων των μη
φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 295 εκ. € (έναντι
245εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά
16,9%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (95,4%)
οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
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Σελίδα 34

β) το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο, ή/και
τους
Φορείς
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
τους
χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.

Σ

ε διμερή σύμβαση
αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη
και Δημοσίου υπάγονται οφειλές
προς το Δημόσιο που είναι
ήδη βεβαιωμένες κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης…..

Η δικηγόρος Καλαμάτας, ΜΔΕ Αστικού Δικονομικού
Δικαίου, Χριστίνα Δεστούνη εξηγεί: Το Δημόσιο και οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνουν στον οφειλέτη,
ο καθένας ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων
αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο
οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, η ανάκτηση
του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε
περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι
προβλεπόμενοι κανόνες του άρθρου 22 Ν. 4738/2020.

Σ

τη διαδικασία κατάρτισης διμερών
συμβάσεων αναδιάρθρωσης
οφειλών εντάσσονται οι
οφειλέτες, οι οποίοι έχουν
υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη
διαδικασία του Εξωδικαστικού
Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών…..

(ν. 4738/2020) και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα ότι: α) i. έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και
σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχουν οφειλές σε
χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων, εταιρείες Leasing κλπ) ή ii. έχουν οφειλές
προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
και σε χρηματοδοτικούς φορείς, όμως δεν επιτρέπεται η
υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πολυμερή διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης, επειδή ποσοστό τουλάχιστον
90% των συνολικών οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς
οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή iii. η διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος
περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης
πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον
Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ή τον Κ.Ε.Δ.Ε., όπως το ποσό
αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της
οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, με τις
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε διμερή σύμβαση
αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης υπάγονται οι απαιτήσεις των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί,
συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και
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τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης. Η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο
Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. για να υποβάλλει/υποβάλλουν ο
καθένας από αυτούς, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή
φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης, η
οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους ρύθμισης
που εξάγονται από το υπολογιστικό εργαλείο. Η πρόταση
υποβάλλεται ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φ.Κ.Α.,
εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών κατ’
ανώτατο όριο ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς
διαδικασίας λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης
ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ο οφειλέτης
έχει προθεσμία 5 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή
της
πρότασης
προκειμένου
να
αποδεχθεί
την
προτεινόμενη ρύθμιση. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης
οφειλών θεωρείται ότι έχει συναφθεί, αφού η πρόταση
αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και
καταβληθεί εμπρόθεσμα η πρώτη δόση της ρύθμισης.

Η

Σελίδα 35

πρώτη δόση της ρύθμισης προς
το Δημόσιο πρέπει να καταβληθεί
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα που ο
οφειλέτης αποδέχτηκε ηλεκτρονικά
την πρόταση αναδιάρθρωσης.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Η
πρώτη δόση της ρύθμισης προς Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης πρέπει να καταβληθεί μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο οφειλέτης
αποδέχτηκε ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης και
σε καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από την αποδοχή αυτή. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
καθενός από τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 26
Ιανουαρίου να υποβάλουν αίτηση στην εφορία
εντάσσοντας τα ποσά που χρωστούν στη ρύθμιση των 36

Στις 26 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή
αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των κορωνοχρεών των
36-72 δόσεων, με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου
Οικονομικών να αποκλείει το ενδεχόμενο νέας παράτασης,
τόσο των αιτήσεων όσο και του εκ νέου παγώματος των
«κορωνοχρεών». Σύμφωνα με το protothema.gr

Η

συμμετοχή παραμένει χαμηλή,
καθώς από τους περίπου
820.000 οφειλέτες που έχουν
τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη
που δημιουργήθηκαν την περίοδο
της πανδημίας, μόλις μερικές δεκάδες
χιλιάδες έχουν υποβάλει αίτηση.
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άτοκων ή 72 έντοκων δόσεων με χαμηλό επιτόκιο (2,5%).

Τ

α λεγόμενα «κορωνοχρέη»
υπολογίζονται σε περίπου
2,6 δισ. ευρώ τα οποία
δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του
2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 για
πάνω από 800.000 φορολογούμενους.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν: · 392.785 φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ·
299.195 φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα και είναι κυρίως μισθωτοί που τέθηκαν σε
αναστολή και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και ιδιοκτήτες
ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια · 134.455
νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, στη ρύθμιση 36-72 δόσεων
υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες
στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31
Ιουλίου 2021. Πιο συγκεκριμένα αφορά: · Φυσικά πρόσωπα
επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID · Νομικά πρόσωπα
/οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω COVID · Φυσικά
πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης
εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021 λόγω COVID · Φυσικά πρόσωπα μη
επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID · Φυσικά
πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο
μηχανισμό ενίσχυσης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για οποιαδήποτε
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021 · Φυσικά
πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο
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μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων «COVID-19». · Φυσικά πρόσωπα μη
επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021. Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν
αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με
επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις
οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων
και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω
των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής
δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%. Στη ρύθμιση
των 36 - 72 δόσεων μπορούν να ενταχθούν όλες οι
φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, φόρος
κληρονομιάς, πρόστιμα, κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν: · Όλες
οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές
(ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς,
δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα
φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που έχουν
καταστεί ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμα εντός του Ιουλίου.
· Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στις ΔΟΥ και τα
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές. · Ο φόρος εισοδήματος και
ΕΝΦΙΑ έτους 2020 που έμειναν απλήρωτοι. · Όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί από τον
Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. Εξαιρούνται οι οφειλές από
τον φετινό φόρο εισοδήματος ή εκείνες που προέρχονται
από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με
τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, καθώς
και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει
δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

φαινόμενο της λαθρεμπορίας που διαχωρίζεται σε πολλά
επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr έχει
ξεσπάσει ένας άτυπος πόλεμος μεταξύ των κυκλωμάτων
που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων και

Σ

τις Αρχές καταφθάνουν
συνεχώς πληροφορίες για
πρατήρια που κλέβουν ή
διακινούν νοθευμένα καύσιμα ή
έχουν «πειραγμένα» ηλεκτρονικά
συστήματα εισροών - εκροών!

Μία από τις μεγαλύτερες «αιμορραγίες» της ελληνικής
οικονομίας αποτελεί εδώ και δεκαετίες το λαθρεμπόριο
καυσίμων
το
οποίο
συνεχώς
εξελίσσεται
και
μεταλλάσσεται ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνολογικές
συνθήκες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει
εξοπλίσει τις Αρχές με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
αλλά προφανώς δεν επαρκούν ώστε να περιοριστεί το

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει το Newsauto.gr οι Αρχές
έχουν συλλέξει σημαντικές πληροφορίες για πάνω από 200
πρατήρια υγρών καυσίμων και σύντομα αναμένεται να
υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Οι πρατηριούχοι που έχουν
μάθει πως το όνομά τους περιλαμβάνεται στη λίστα των
Αρχών βρίσκονται ήδη σε πανικό και μάλιστα κάποιες
εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται ήδη τους έχουν
ενημερώσει ότι θα τους κατεβάσουν τις ταμπέλες των
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επίσημων αντιπροσώπων.

Τ

α πρατήρια με τα νοθευμένα
καύσιμα ή τις πειραγμένες
αντλίες για τα οποία οι Αρχές
έχουν συλλέξει στοιχεία
βρίσκονται στην περιοχή της
Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Μία από τις πιο γνωστές κομπίνες στα καύσιμα είναι η
πρόσμιξη χημικών διαλυτών με κανονικά καύσιμα
αποφέροντας στους επιτήδειους τεράστια κέρδη, καθώς τα
χημικά είναι πολύ φθηνά και επίσης είναι εξαιρετικά
δύσκολο να ανακαλυφθούν σε κάποιο απλό έλεγχο.
Φανταστείτε ότι το κόστος του χημικού διαλύτη ανά λίτρο
κυμαίνεται σε μόλις μερικά λεπτά του ευρώ, τα οποία
βέβαια είναι αφορολόγητα και καθαρό κέρδος για τους
επιτήδειους. Το δεύτερο πολύ γνωστό κόλπο των
επιτήδειων στα καύσιμα έχει να κάνει με τα περίφημα
ηλεκτρονικά συστήματα εισροών – εκροών τα οποία
«πειράζονται» από ειδικά λογισμικά και κατόπιν οι
επιτήδειοι μπορούν να δηλώνουν ότι ποσότητες επιθυμούν
στο σύστημα και να φαίνονται ότι όλα είναι νόμιμα! Στην
πραγματικότητα βέβαια τα ειδικά λογισμικά αλλάζουν με
έναν μοναδικό τρόπο τα δεδομένα οπότε και τα πρατήρια
υγρών καυσίμων που κλέβουν στο ηλεκτρονικό σύστημα
φαίνονται ότι διαθέτουν τις σωστές και νόμιμα
φορολογημένες ποσότητες υγρών καυσίμων. Και το τρίτο
και καλύτερο είναι η «πειραγμένες» αντλίες στις οποίες
επεμβαίνουν με ειδικά λογισμικά και οι πελάτες νομίζουν
ότι φουλάρουν αλλά τελικά έχουν φύγει από τα πρατήρια.
Στο υγραέριο η κομπίνα γίνεται με τη χρήση αερίου
βιομηχανικής χρήσης αντί για κίνησης που είναι φθηνότερο
και υποδεέστερης ποιότητας. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) εδώ και
χρόνια «φωνάζει» για την ανεξέλεγκτη κατάσταση που
επικρατεί στον κλάδο, ο οποίος μαστίζεται από την
παραβατικότητα, το λαθρεμπόριο, τη νοθεία και τις
πειραγμένες αντλίες, με αντίκτυπο στην Εθνική Οικονομία,
τους Έλληνες καταναλωτές τους εργαζόμενους και τις
υγιείς επιχειρήσεις του Κλάδου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Συνδέσμου οι πειραγμένες αντλίες προκαλούν κάθε
χρόνο απώλεια αγοραστικής δύναμης ύψους 90 εκατ.
ευρώ, ενώ

Τ

ο Δημόσιο συνολικά από την
παραβατικότητα σε διάφορες
μορφές χάνει φορολογικά
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έσοδα της τάξεως των 100-150
εκατ. ευρώ ετησίως.
Ωστόσο ο ΣΕΕΠΕ επισημαίνει με έμφαση ότι το τελευταίο
διάστημα, με τη δραστηριοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν γίνει πολύ σημαντικά
βήματα προόδου, αλλά ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες
που επιτρέπουν σε επιτήδειους να συνεχίζουν
ανεμπόδιστα την παραβατικότητα. Παράλληλα ο ΣΕΕΠΕ
εκτιμά πως για να ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα για την
καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αλυσίδα
εφοδιασμού και διακίνησης των καυσίμων απαιτείται
πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και δέσμευση,
απλοποίηση διαδικασιών, κατάρτιση ολοκληρωμένου
Σχεδίου Δράσης με αναλυτική περιγραφή κάθε
βήματος/έργου, τον υπεύθυνο κάθε δράσης και αυστηρό
χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα/έργο. Επίσης, προτείνει
κατάλληλη ενίσχυση (μετά από μελέτη και ανάλυση
εργασίας – work process) των στελεχών της ΑΑΔΕ, των
αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών, ώστε να προχωρήσουν
σε ουσιαστικούς ελέγχους της αγοράς, των Υπηρεσιών του
Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) αλλά και την
επίσπευση των δικαστικών υποθέσεων για τα θέματα
λαθρεμπορίας. Τέλος για να εφαρμοστούν και να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την
καταπολέμηση της λαθρεμπορίας – και κάθε παρανομίας –
στα καύσιμα (συστήματα εισροών – εκροών, GPS, κλπ,)
θεωρείται απαραίτητο να οριστεί ένας Φορέας που θα έχει
όλη την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και
ένα Στέλεχος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ως
υπεύθυνος Συντονιστής / Διαχειριστής του όλου
προγράμματος (Project Manager).
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Λύση στο «παρά πέντε» συζητούν
κυβέρνηση, τράπεζες και Θεσμοί
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα που προκύπτει για
χιλιάδες δανειολήπτες εξ αιτίας της
μη
λειτουργίας
της
ειδικής
πλατφόρμας για την μεταβίβαση και
επαναμίσθωση
ακινήτων
που
προβλέπει το ειδικό νομοθετικό
πλαίσιο.
Όπως
μεταδίδει
το
1voice.gr αν και ο ειδικός Φορέας
έπρεπε να είναι ήδη έτοιμος και να
λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου
η αδυναμία όλων των πλευρών να
καταλήξουν
στην
οριστική
απόφαση, αφήνει ένα τεράστιο κενό
στον τομέα αυτό και ενισχύει τους
φόβους
για
μαζικούς
πλειστηριασμούς
χιλιάδων
οικημάτων εκ των οποίων πολλά
είναι καταγεγραμμένα ως πρώτες
κατοικίες. Ήδη

Ο

χρόνος κυλά
αντίστροφα
και ο κίνδυνος
των μαζικών
πλειστηριασμών είναι
κάτι περισσότερο από
ορατός σε μία περίοδο
που την ελληνική
κοινωνία πλήττουν

από κοινού η νέα
επέλαση του
κορωνοϊού σε
συνδυασμό με το
διογκούμενο κύμα
ανατιμήσεων
στην αγορά.

Ενώ λοιπόν η λειτουργία του Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων που προβλέπεται από το
νέο Πτωχευτικό Δίκαιο μετατίθεται
πλέον για το τέλος του έτους, λόγω
της αδυναμίας του οικονομικού
επιτελείου να καταλήξει σε οριστική
πρόταση
με
αποτέλεσμα
να
κινδυνεύει η αξιολόγηση από τους
θεσμούς, αναζητείται εναλλακτική
λύση. Δεδομένου του κενού που
υφίσταται, μέχρι τη λειτουργία του
Φορέα, και για να αποτραπούν
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας,

Η

κυβέρνηση
προτείνει στους
θεσμούς να
καθιερωθεί μια
επιδότηση των δόσεων
των στεγαστικών
δανείων, για όσο
διάστημα είναι σε
εκκρεμότητα η
λειτουργία του Φορέα,

ώστε να μην βρεθούν
ενώπιον των
πλειστηριασμών.
Το ύψος της επιδότησης, που
προτείνεται, για τις δόσεις του
στεγαστικού δανείου, θα είναι από
70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα
με
την
οικονομική
και
την
περιουσιακή
κατάσταση
του
οφειλέτη. Τα κριτήρια χορήγησης και
τα ποσά της καταβολής του
επιδόματος θα είναι ίδια με εκείνα
που ισχύουν για την καταβολή του
στεγαστικού επιδόματος, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να
υποβάλουν αίτημα στην πλατφόρμα
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους. Ειδικότερα τα
κριτήρια επιδότησης θα είναι τα
ακόλουθα: Το συνολικό εισόδημα να
μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για
μονοπρόσωπο
νοικοκυριό,
προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ
για κάθε επιπλέον μέλος του
νοικοκυριού.
Στη
μονογονεϊκή
οικογένεια για το πρώτο ανήλικο
μέλος του νοικοκυριού ορίζεται
προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα
νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα,
ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για
κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το
συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.
Η
συνολική
φορολογητέα αξία της ακίνητης
περιουσίας του νοικοκυριού να μην
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το
μονοπρόσωπο
νοικοκυριό,
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ
για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις
180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος
των καταθέσεων του νοικοκυριού ή
και η τρέχουσα αξία μετοχών,
ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει
τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά
3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή
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οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού
ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με
απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για
κάθε απροστάτευτο τέκνο. Η επιδότηση των ευάλωτων
νοικοκυριών θα είναι προσωρινό μέτρο και θα ισχύει μέχρι
τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων. Με τη λειτουργία του Φορέα, η πρώτη κατοικία
του νοικοκυριού που κηρύσσεται σε πτώχευση, θα περνά
στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο
Φορέας θα ενοικιάζει το ακίνητο στο νοικοκυριό, το οποίο
θα καταβάλει ένα μηνιαίο ενοίκιο. Σε 12 χρόνια, το

Με συναλλαγές 8 δισ. ευρώ μόνο κατά την διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου θα επιχειρήσουν οι τράπεζες να
αποκαταστήσουν τις επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς
δείκτες, που πλήττονται από τις ζημίες που επιφέρει η
εξυγίανση των ισολογισμών τους. Όπως μεταδίδει το
news247.gr παράλληλα με τις κινήσεις κεφαλαιακής
θωράκισης, οι συστημικές τράπεζες υλοποιούν και
κινήσεις για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Εκτός από
τις τελευταίες πωλήσεις πακέτων κόκκινων δανείων και
συμμετοχών σε μη τραπεζικές δραστηριότητες απομένουν
ουσιαστικά τρία ακόμη βήματα για να ολοκληρωθεί ο
σχεδιασμός που έχει θέσει και υλοποιεί πιστά η κάθε
τράπεζα τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο βήμα
περιλαμβάνει
την
ολοκλήρωση
του
τραπεζικού
μετασχηματισμού με την ολοκλήρωση στρατηγικών
συνεργασιών που κυοφορούνται εδώ και μήνες και με την
αξιοποίηση – αναδιάταξη θυγατρικών.

Τ

ο δεύτερο βήμα έχει να κάνει με
την ολοκλήρωση των πρόσφατων
προγραμμάτων εθελουσίας
εξόδου εργαζομένων με ταυτόχρονο
μετασχηματισμό των καταστημάτων
και των ψηφιακών δικτύων.

Και το τρίτο βήμα και ίσως του σημαντικότερο για την
οικονομία αφορά στην επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί για τις εκταμιεύσεις νέων δανείων σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Ο βασικός στόχος είναι η χορήγηση νέων
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νοικοκυριό θα μπορεί να αγοράσει (ξανά) το σπίτι του, σε
τιμή που θα συμφωνηθεί, αλλά στο τίμημα δεν θα μετρούν
τα χρήματα που έχει καταβάλει στη 12ετία, ως ενοίκιο.

Α

ν το σπίτι δεν το αγοράσει ο
ιδιοκτήτης, τότε θα ο Φορέας
θα μπορεί να του πουλήσει
ελεύθερα, σε τρίτο πρόσωπο.

καθαρών δανείων προς την πραγματική οικονομία να
ξεπεράσει 10 δισ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος στόχος
προκύπτει από μέση καθαρή πιστωτική επέκταση κατά
περίπου 1,5 δισ. ευρώ ανά τράπεζα συν τα δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης που υπολογίζονται στα 3,6 δισ. ευρώ».
Έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της
στρατηγικής μείωσης των κόκκινων δανείων, μέσω του
εργαλείου των τιτλοποιήσεων, οι διοικήσεις των
συστημικών τραπεζών ρίχνουν το βάρος στις πωλήσεις
πακέτων ακινήτων (κυρίως η Alpha Bank και η Τράπεζα
Πειραιώς) σε συνδυασμό με πωλήσεις μικρότερων
πακέτων δανείων. Συνολικά, το ύψος των νέων
συναλλαγών, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός
του α΄ εξαμήνου, θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ περίπου, και σε
αυτές περιλαμβάνονται: συναλλαγές πωλήσεων ύψους 3,4
δισ. ευρώ από την Alpha Bank (περιλαμβάνεται η πώληση
κόκκινων δανείων στην Κύπρο), τιτλοποιήσεις και
πωλήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ
στο 1 δισ. ευρώ εκτιμάται και η δεύτερη τιτλοποίηση
(Frontier II) που δρομολογεί η Εθνική Τράπεζα. Στις
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πρωτοβουλίες αυτές που απορροφούν κεφάλαια, τόσο η
Alpha όσο και η Τράπεζα Πειραιώς θα αντιτάξουν τις δύο
μεγάλες συναλλαγές για την πώληση ακινήτων (project
Skyline και Tera), που συμβάλλουν στη μείωση του
σταθμισμένου ενεργητικού τους απελευθερώνοντας
κεφάλαια, ενώ το μπαράζ συναλλαγών που ολοκλήρωσαν
όλες οι τράπεζες στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς,
στόχο είχαν την ενίσχυση των κεφαλαίων ενόψει της
ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία
που δημοσίευσε πριν λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (European Banking Authority), δείχνουν ότι

Ο

ι ελληνικές τράπεζες
κατατάσσονται χαμηλά σε σχέση
με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο
σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά τους
αποθέματα, τα οποία «αναλώθηκαν»
στην προσπάθεια μείωσης
των κόκκινων δανείων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών
(Common Equity Tier 1 – CET 1) όσο και ο συνολικός
δείκτης κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε ενοποιημένη
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βάση υποχώρησαν το γ΄ τρίμηνο του 2021 σε 12,6% και
15,1% αντίστοιχα (έναντι 14,6% και 16,3% το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020). Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση
του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9
(ΔΠΧΑ 9), ο δείκτης CET1 των ελληνικών τραπεζών
διαμορφώθηκε σε 10%, έναντι μέσου όρου 15,4% στην
Ευρώπη. Η εικόνα αναμένεται ότι θα έχει βελτιωθεί στα
ετήσια αποτελέσματα, καθώς το σύνολο των τραπεζών
ολοκλήρωσε κρίσιμες συναλλαγές, που οδηγούν σε
βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο
αυτό η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Aurora,
ύψους 1,9 δισ. ευρώ, που συνέβαλε στην αύξηση του δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας κατά 47 μονάδες βάσης, ενώ η
Eurobank ολοκλήρωσε δύο συναλλαγές συνθετικής
τιτλοποίησης (Waive I και II), που οδηγούν σε αύξηση του
δείκτη κατά 42 μονάδες βάσης. Στην ίδια λογική, η Τράπεζα
Πειραιώς αναμένει ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας άνω των 100 μονάδων βάσης σε σχέση με το γ΄
τρίμηνο του 2021, μέσα από τις τρεις συναλλαγές
(τιτλοποίηση Sunrise II, ανάθεση της διαχείρισης
συμμετοχών και πώληση ναυτιλιακών δανείων), ενώ
πρόσθετο όφελος αναμένεται από την απόσχιση της
δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, που
θα ολοκληρωθεί στο α΄ τρίμηνο του 2022 (συναλλαγή
Thalis). Αντίστοιχο όφελος από την απόσχιση της
δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών
αναμένεται να εγγράψουν στα ετήσια αποτελέσματα η
Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

έρευνα για την επίδραση της πανδημίας στη χρήση των
μετρητών και τις συνήθειες πληρωμών από την πλευρά
των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ που διεξήγαγε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα, αν και το ήμισυ
περίπου των ερωτηθέντων ανέφερε ότι συνέχισε να
χρησιμοποιεί τα μετρητά όπως και πριν την πανδημία, το
33% υποστήριξε ότι τα χρησιμοποιούσε με μικρότερη
συχνότητα.
Ταυτόχρονα,
το
53%
ανέφερε
ότι
χρησιμοποιούσε συχνότερα ανέπαφες συναλλαγές με
κάρτα, ενώ

Η περαιτέρω ενίσχυση των ανοδικών τάσεων στις
πληρωμές μέσω χρεωστικών καρτών αποτελεί το βασικό
χαρακτηριστικό στις
αγοραστικές
συνήθειες
των
καταναλωτών στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών της
πανδημίας. Όπως τονίζει το protothema.gr για τη
διευκόλυνση των συναλλαγών την περίοδο της πανδημίας
και προκειμένου να περιοριστεί η φυσική επαφή των
καταναλωτών με το πληκτρολόγιο των τερματικών στα
σημεία πώλησης, το όριο του ποσού των ανέπαφων
πληρωμών με κάρτα αυξήθηκε στα 50 ευρώ από τα τέλη
Μαρτίου 2020, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, μέτρο που
εκτιμάται ότι συνέβαλε σε επιτάχυνση της χρήσης των
πληρωμών με κάρτα στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε
ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), στην ενδιάμεση
έκθεση της, η επιτάχυνση αυτή διαπιστώνεται με βάση την

Ο

ι σημαντικότεροι λόγοι που
αναφέρθηκαν για τη λιγότερο
συχνή χρήση των μετρητών
ήταν η μεγαλύτερη ευκολία που
προσδόθηκε στη χρήση των
ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής,
καθώς και ο πιθανός κίνδυνος
μόλυνσης μέσω των μετρητών…..

ή της φυσικής εγγύτητας στο ταμείο, η προτροπή από την
κυβέρνηση/δημόσιους φορείς για μεγαλύτερη χρήση
ηλεκτρονικών πληρωμών ή και η δυσκολία που
παρουσίαζε η ανάληψη μετρητών την περίοδο αυτή. Η
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συχνότερη
χρήση
των
συναλλαγών
με
κάρτα
επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία των
πληρωμών, σύμφωνα με τα οποία η αξία των εγχώριων
πληρωμών με κάρτα διαμορφώθηκε το 2020 σε 35 δισ.
ευρώ, έναντι 24 δισ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας σε
ετήσια βάση αύξηση κατά 44% (ή 39% με βάση τον αριθμό
των πληρωμών αυτών). Η χρήση των πληρωμών με χρεωστικές κυρίως - κάρτες είχε επεκταθεί γρήγορα τη
διετία 2015-2016 λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν
στις αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς
τον Ιούνιο του 2015 και της θεσμοθέτησης στη συνέχεια
σχετικών κινήτρων για την προώθηση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το
2016 η αξία των εγχώριων πληρωμών με κάρτα είχε
σημειώσει ρυθμό αύξησης 82% (ή 128% με βάση τον αριθμό
πληρωμών), αλλά στη συνέχεια μέχρι το 2018 και το 2019 ο
ρυθμός αυτός είχε σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα
(της τάξεως του 10% σε όρους αξίας και 25% σε αριθμό).
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι πληρωμές με κάρτα που
πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία σε φυσικό
τερματικό EFTPOS ανήλθαν το 2020 σε 28,7 δισ. ευρώ,
αυξημένες κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος,
ενώ η αντίστοιχη αξία εκείνων που πραγματοποιήθηκαν εξ
αποστάσεως ανήλθε σε 6,8 δισ. ευρώ το 2020, αυξημένη
κατά 71% έναντι του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια,
ο λόγος μετρητών-καρτών (cash-card ratio) που θεωρείται
στη βιβλιογραφία ενδεικτικός της προτίμησης των
καταναλωτών για συναλλαγές με μετρητά σε σχέση με τις
πληρωμές με κάρτα και ο οποίος καταγράφει πτωτική τάση
εδώ και αρκετά έτη, συνέχισε να υποχωρεί με εντονότερο
ρυθμό το 2020, υποδηλώνοντας συνολικά ενίσχυση της
προτίμησης για πληρωμές με κάρτα έναντι των μετρητών
κατά την πανδημία. Ειδικότερα, ο λόγος μετρητών-καρτών,
αφού υποχώρησε από 85% το 2015 σε 63% το 2019,
μειώθηκε περαιτέρω σε 52% το 2020. Επιπρόσθετα, η μέση
αξία ανά συναλλαγή με χρεωστική κάρτα, η οποία
ακολουθούσε πτωτική πορεία, αυξήθηκε, για πρώτη φορά

Σ

ε πλήρη λειτουργία μπαίνει η
πλατφόρμα του Μηχανισμού
Έγκαιρης Προειδοποίησης,
μέσω του οποίου θα εντοπίζεται ο
κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής των
υποχρεώσεων ενός νοικοκυριού
ή μιας επιχείρησης…..
και να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα/δράσεις ώστε να
μην καταστεί αφερέγγυο. Όπως μεταδίδει το imerisia.gr την
προηγούμενη εβδομάδα έλαβαν ΦΕΚ δύο κοινές
υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις σχετικές
λεπτομέρειες που αφορούν διαδικασία του Μηχανισμού,
που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην αύξηση του
ιδιωτικού χρέους. Πρόκειται για «εργαλείο» που μπορούν
να αξιοποιήσουν όσοι επιθυμούν, καθώς παρέχουν μέσω
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μετά το 2015, σε 33 ευρώ περίπου (από 30 ευρώ το 2019),
καθώς, λόγω των περιορισμών στην κινητικότητα, οι
καταναλωτές πραγματοποίησαν στα σημεία πώλησης
αγορές με μικρότερη συχνότητα, αλλά μεγαλύτερης αξίας.
Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε
κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος ξεπερνά σε αριθμό τις 18,6 εκατ. με
τις χρεωστικές αριθμός να ξεπερνούν τα 15,7 εκατ. και τις
προπληρωμένες καρτών να φθάνουν τα 1,7 εκατ. ευρώ. Μια
επίσης αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών,
σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις εμπόρων, είναι ότι

Χ

ρησιμοποιούν τις χρεωστικές
κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές
ακόμη και για ποσά μικρής αξίας
που κυμαίνονται μέχρι και δύο ευρώ,
όπως σε περίπτερα, διόδια, φούρνους.

Μια τάση που έχει ξεκινήσει και πριν την πανδημία και
ενισχύθηκε. Επίσης στη διάρκεια των τελευταίων ετών στα
εκτός τραπεζικά σημεία πληρωμών υποχρεώσεων και
λογαριασμών προστίθενται και νέα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η δυνατότητα εξόφλησης σειράς λογαριασμών
και φορολογικών υποχρεώσεων των καταναλωτών μέσω
του δικτύου 3.000 και πλέον πρακτορείων του ΟΠΑΠ, μέσω
της υπηρεσίας πληρωμών tora Wallet, θυγατρικής
εταιρείας του ομίλου ΟΠΑΠ, που εξυπηρετεί το κοινό
καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και τα
Σαββατοκύριακα. Επίσης η δυνατότητα πληρωμών μέσω
του ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού καταστημάτων
σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται με τράπεζες, δίνοντας
τη δυνατότητα εξόφλησης σειράς λογαριασμών από τα
ταμεία τους.

της πλατφόρμας τη συναίνεσή τους για άρση απορρήτου,
με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή στοιχείων
που τους αφορούν.
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ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τους όρους
δανειακών συμβάσεων και ρυθμίσεων, κατάρτιση
οικογενειακού προϋπολογισμού κυρίως σε ότι αφορά
τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών. Σε ότι αφορά
τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες είναι πιο εξειδικευμένες και μπορεί να αφορούν
από συμβουλές ηγεσίας μέχρι υποδείξεις για συμμετοχή σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ.

Η

πλατφόρμα επεξεργάζεται
τα οικονομικά στοιχεία, βάσει
ειδικών αριθμοδεικτών,
όπως για παράδειγμα η κάλυψη
βραχυπρόθεσμων οφειλών.
Ακολούθως, ο οφειλέτης
κατατάσσεται σε ένα από τα τρία
επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας
(χαμηλό – μέτριο - υψηλό).
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο
ή υψηλό επίπεδο κινδύνου και εφόσον επιθυμεί, τότε
αιτείται, μέσω της πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της
πρώτης συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες
ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει ειδικό
ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν στοιχεία που δεν
είναι ψηφιακά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται
από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως
παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.

Ειδικότερα η διαδικασία περιλαμβάνει 6 βήματα: Αίτηση
μέσω www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου
και τη χρήση των κωδικών taxisnet. Αν μετά την
επεξεργασία των στοιχείων ο αιτών ενδιαφερόμενος
καταταγεί σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου η διαδικασία
ολοκληρώνεται. Εάν, όμως, είναι φυσικό πρόσωπο – μη
επιτηδευματίας και καταταγεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο
κινδύνου λαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης,
παρεχόμενες από τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης
Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και τα Γραφεία Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ). Εάν είναι φυσικό
πρόσωπο – επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο και έχει
καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου λαμβάνει
δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους Φορείς
Υποστήριξης Οφειλετών (Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί
Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων).
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και προγραμματισμός πρώτης
συνάντησης. Προγραμματισμός πρώτης συνάντησης και
διενέργεια αυτής. Στο πλαίσιο αυτής οι δανειολήπτες
μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες που αφορούν από

Προγραμματισμός
επόμενων
συναντήσεων.
Ο
ενδιαφερόμενος συνδέεται εκ νέου στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα,
αιτείται
τον
προγραμματισμό
νέας
συνάντησης και συμπληρώνει τυχόν μεταγενέστερα
στοιχεία. Η πλατφόρμα ενημερώνει τον Φορέα μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος. Ολοκλήρωση της υπόθεσης.
Εντός διαστήματος έξι μηνών από την τελευταία
συνάντηση ο εκάστοτε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών θα
πρέπει να επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου
να λάβει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι η υπόθεση
έχει ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά, τότε αυτή
θεωρείται ως περαιωθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο
Φορέας
επανέρχεται
με
νεότερη
επικοινωνία.
Επικαιροποίηση στοιχείων.
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Με περισσότερους από 100.000 πλειστηριασμούς να έχουν
ήδη δρομολογηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεκινά το
2022, το οποίο σηματοδοτεί την εντατικοποίηση
υποθέσεων που λίμναζαν ακόμα και για δεκαετίες.
Σύμφωνα με το capital.gr

Σ

τις περισσότερες περιπτώσεις
οι πλειστηριασμοί αφορούν
πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις
επιχειρήσεων, αλλά και αμετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση πλειστηριασμών ακινήτων
γυναικείου ησυχαστηρίου «Η Ανάστασις του Χριστού» με
ακίνητα άνω του 1 εκατ. ευρώ το ένα. Πρόκειται για μια
περίπτωση όπου ενεπλάκη η Δικαιοσύνη στις αρχές του
2000 για απάτες κατά της μονής. Σύμφωνα με τοπικά
δημοσιεύματα, έξι άτομα κατηγορούνταν για υπεξαίρεση 28
εκατ. ευρώ από το γυναικείο ησυχαστήριο, στην περιοχή
του Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά, αλλά και για ξέπλυμα
χρήματος κατά τη δεκαετία του 1990. Οι εμπλεκόμενοι
φέρονταν να έλαβαν δάνεια εις βάρος της Μονής, να έκαναν
επενδύσεις και να ίδρυσαν και offshore που εγγυήθηκε
δάνειο 35 εκατ. ευρώ εις βάρος της Μονής. Η δίκη ξεκίνησε
πριν από επτά χρόνια. Με οφειλέτη το «Ιερόν Γυναικείον
Ησυχαστήριον Η Ανάστασις του Χριστού» και με ειδικό
τίτλο "Εμμαούς" έχουν δρομολογηθεί 55 πλειστηριασμοί
ακινήτων, με τιμές πρώτης προσφοράς από 200 ευρώ
(αγροτεμάχιο στον Λαγκαδά) έως 1,9 εκατ. ευρώ (οικόπεδο
με κτίσμα στην Αθήνα). Οι πλειστηριασμοί ξεκινούν τις
επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές
Μαρτίου. Σε αυτούς, ξεχωρίζουν τρία ακριβά ακίνητα.
Πέραν του ακινήτου στην Αθήνα με τιμή πρώτης
προσφοράς τα 1,9 εκατ. ευρώ, τα άλλα δύο είναι κατοικίες
στην Καλλιθέα με πρώτη τιμή τα 1,25 εκατ. ευρώ για την
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καθεμία.
Στη
λίστα
με
τους
δρομολογημένους
πλειστηριασμούς περιλαμβάνονται ακίνητα και κινητά
περιουσιακά στοιχεία με πολύ χαμηλές τιμές, που ξεκινούν
ακόμα και από το μηδέν ή το 1 ευρώ! Πρόκειται για τέσσερις
κατοικίες σε Βόλο, Πυλαία και Αχαρνές, αλλά και
επαγγελματικό εξοπλισμό από 40 ευρώ. Όμως, υπάρχουν
και ακίνητα μεγάλης αξίας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το
αγροτεμάχιο με κτίσμα της Ίριδος Εκτυπωτικής (Ίρις) στο
Κορωπί, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 16,8 εκατ. ευρώ.
Ακολουθούν γνωστά ακίνητα, όπως της εταιρείας Λάκης
Γαβαλάς στην Παιανία και της Μπάμπης Βωβός στο
Μαρούσι με πρώτες τιμές τα 9 εκατ. και 4,8 εκατ. ευρώ
αντίστοιχα. Μεταξύ των ακινήτων αυτών περιλαμβάνονται,
επίσης, της εταιρείας Φροζίτα, της Ρενώ Μεσογείων, της Κ.
Σαραντόπουλος, της Mega Park Σταθμοί Αυτοκινήτων και
της Γλου. Στις κινητές αξίες, τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν
πλειστηριασμούς μετοχών. Ξεχωρίζει η περίπτωση
μετοχών σε μη εισηγμένη εταιρεία που είχαν ενεχυριαστεί
και η τιμή πρώτης προσφοράς ξεκινά από τα 8 εκατ. ευρώ.
Υπάρχει και άλλη μία με περίπου 4 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία
περιλαμβάνονται
οχήματα
της
ΕΛΠΑ,
επαγγελματικοί εξοπλισμοί κουζινών και ξενοδοχείων
(μέχρι
400.000
ευρώ),
άλλων
αξιών
της
γαλακτοβιομηχανίας Δελφοί και ένα τρακτέρ με τιμή
εκκίνησης τα 8.000 ευρώ. Ακόμα, περιλαμβάνονται έξι
πλειστηριασμοί από 2.000 ευρώ για οριζόντια αέρινη
στήλη, μελλοντικού ορόφου. Σύμφωνα με στελέχη της
αγοράς, πέρα από τις περιπτώσεις τελεσίδικων
αποφάσεων, η πράξη έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι τελικά
ολοκληρώνεται το ένα τρίτο των πλειστηριασμών. Τα
υπόλοιπα δύο τρίτα αφορούν είτε αναστολές, είτε έλλειψη
ενδιαφέροντος ή συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής. Έτσι,

Α

πό τους 108.000 πλειστηριασμούς
αναμένεται να προχωρήσουν
περίπου οι 45.000…
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Το ρεπορτάζ της Ειρήνης Σακελλάρη στο naftemporiki.gr
αναφέρει: Σε 40.000 πλειστηριασμούς ανέρχεται ο
προγραμματισμός του 2022, καθώς

T

όσο οι τράπεζες και οι
διαχειριστές δανείων όσο και
οι θεσμοί εκτιμούν πως πρέπει
να ξεκινήσει ένας μαραθώνιος
ανακτήσεων, ο οποίος ακολουθεί
αυτόν της συρρίκνωσης
των κόκκινων δανείων.

Οι εταιρίες διαχείρισης δανείων φέρουν στα χαρτοφυλάκιά
τους δάνεια περίπου 100 δισ. ευρώ στα οποία βρίσκονται
τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα NPEs των τραπεζών που έχουν
πουληθεί δάνεια που οδεύουν προς το στάδιο 3, αλλά
ακόμη πρόσκαιρα και δάνεια ενήμερα που παρουσιάζουν
πολύ μικρή καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά άμεσο
εμφανίζεται το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις ανακτήσεις
των κόκκινων δανείων κυρίως τιτλοποιημένων από την
πλευρά των θεσμών κατά την έλευσή τους και τη
συνάντησή τους με τις τράπεζες, καθώς τα στοιχεία
δείχνουν μεγάλη χρονική υστέρηση η οποία οφείλεται
κυρίως: -Στη μεγάλη καθυστέρηση που σημείωσαν οι
δημοπρασίες κατά το περασμένο έτος λόγω της πανδημίας
και της μη λειτουργίας των δικαστηρίων. -Στην παραμονή
σημαντικών εκκρεμοτήτων σε ότι αφορά παλιές υποθέσεις
(Νόμος Κατσέλη κλπ). Παρά τον επανακαθορισμό των
δικών μεγάλος όγκος υποθέσεων αφορά την επαρχία όπου
οι χρόνοι είναι εξαιρετικά αργοί. - Στις καθυστερήσεις που
παρατηρούνται ως προς την δραστηριοποίηση του
εξωδικαστικού συμβιβασμού. - Στην ίδια την πορεία της
πανδημίας που καθυστέρησε τις εργασίες σε κάθε επίπεδο
που αφορούσε τον συγκεκριμένο τομέα. Η εκτίμηση είναι
πως ο κώδικας πολιτικής δικονομίας θα διευκολύνει τους
πλειστηριασμούς, αφού αυτοί μπορούν πλέον να
συντελεστούν και σε τιμές χαμηλότερες αν κατ' αρχήν
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αποτύχουν. Οι μη ανακτήσεις δανείων με δεδομένους τους
χρόνους που μπορεί να έχουν πάρει παράταση αλλά είναι
πεπερασμένοι εγκυμονούν κινδύνους όπως παρατηρούν
έγκυροι παράγοντες της αγοράς ακόμη και κατάπτωσης
των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αν δεν
επιτευχθούν οι στόχοι. Ας μην ξεχνούμε πως τέτοιο θέμα
είχε θέσει πρόσφατα η Eurostat ωστόσο εφόσον δεν είχαν
παρέλθει οι χρόνοι δεν υπήρξε και θέμα κατάπτωσης των
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως φαίνεται
πως ξεκινά ένας δεύτερος γολγοθάς για τη συγκεκριμένη
αγορά, η οποία οφείλει να ενεργήσει άμεσα και με
ασφάλεια προκειμένου να διασφαλίσει πως οι στόχοι θα
επιτευχθούν. Ως γνωστόν οι εγγυήσεις δίδονται μόνον για
τις senior ομολογίες, δηλαδή για το ασφαλέστερο τμήμα
της τιτλοποίησης και έχουν αξιολογηθεί με πιστοληπτική
διαβάθμιση τουλάχιστον BB- από έναν οργανισμό
πιστοληπτικής αξιολόγησης, αναγνωρισμένο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Με βάση τις
συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των εταιρειών που
διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια, των θεσμών και των
τραπεζών οι νέοι στόχοι λένε πως ενήμερα δάνεια
υπολογίζουν να γίνουν 2-3 δισ. ευρώ μέχρι το 2024, ενώ για
άλλα τόσα περίπου εκτιμάται πως τα ενέχυρά τους θα
έχουν ρευστοποιηθεί. Ιδιαίτερη πίεση ασκούν οι τράπεζες
στους θεσμούς προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους να
ασκήσουν την αντίστοιχη στην κυβέρνηση προκειμένου να
εξοφληθούν για δάνεια παλιά που φέρουν την εγγύηση του
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ελληνικού δημοσίου όπως δάνεια που έχουν δοθεί σε
αναξιοπαθούντες, πυροπλήκτους αλλά και δάνεια
επιχειρηματικά που είχαν δοθεί στο παρελθόν από
διάφορα ταμεία με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Η Ελληνική κυβέρνηση επιμένει πως οι τράπεζες σε
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πλήθος από αυτά τα δάνεια δεν εξήντλησαν τα μέσα της
ανάκτησης και στηρίχθηκαν στην εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου. Αντιθέτως οι τράπεζες εκφράζουν την άποψη
πως εξήντλησαν όλα τα σχετικά μέσα.

αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για… κολοσσιαίο
λάθος που οφείλεται σε τρία ρημάδια μηδενικά. Γιατί η
πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου -που έχει οριστεί
και ως η τιμή πρώτης προσφοράς- είναι στις 442.040 ευρώ.
Ε, με τα τρία μηδενικά που κόλλησε ο «δαίμων» φτάσαμε
στα 44.204.000 ευρώ. Όχι τίποτα άλλο, θα το είδαν οι
άνθρωποι και θα έπαθαν πλάκα. Γιατί δε φτάνει που
έχασαν το σπίτι τους, θα νόμιζαν και ορισμένοι ότι είναι…
εκατομμυριούχοι.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του dark room στο
newmoney.gr εξηγεί: Χτύπησε και ο… «δαίμων των
πλειστηριασμών»!
Την
περασμένη
Δευτέρα
το
μεσημέρι,αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών μια περίπτωση που έσκασε σαν… βόμβα.
Κι αυτό γιατί

A

φορούσε ένα ακίνητο το οποίο
(υποτίθεται) ότι θα βγει στο
σφυρί στις 23 Φεβρουαρίου
με τιμή πρώτης προσφοράς
(κρατηθείτε…) 44.204.000 ευρώ!!!

Όπως είναι εύλογο, η πρώτη αντίδραση είναι να εξετάσει
κανείς για ποιο τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα ή για
ποια… θερινά ή χειμερινά ανάκτορα «επωνύμου»
πρόκειται, καθότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα ήταν μακράν το
ακριβότερο ακίνητο που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα από… συστάσεώς της. Διαβάζοντας στη
συνέχεια ότι αφορά ένα οικόπεδο 1,3 στρεμμάτων με μια
διώροφη κατοικία 427 τ.μ., στο Ηράκλειο της Κρήτης,

Η
Εγκύκλιος
της
Συντονιστικής
Επιτροπής
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων αναφέρει: «Σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ όπως ισχύει,
από την 01-01-2022, «Άρθρο 966 1. Αν δεν παρουσιαστούν

πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που
πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης
προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση,
αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει
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ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία
της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του
πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο
οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά
συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση
της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια
τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα
(40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις
αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών
του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και
ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)». Αν δεν παρουσιαστούν
πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές ή δεν υποβληθεί
η αίτηση του επισπεύδοντος περί κατακυρώσεως σε
εκείνον του πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς,
όπως στην παρ. 1 του άρθρου 966 ΚΠολΔ ορίζεται, ο
πλειστηριασμός αποβαίνει άγονος και ο επί του
πλειστηριασμού υπάλληλος-συμβολαιογράφος συντάσσει
σχετική πράξη ματαίωσης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του νέου
άρθρου, αν δεν υποβληθεί η αίτηση του επισπεύδοντος για
την κατακύρωση σε αυτόν του πλειστηριαζόμενου
πράγματος στην τιμή της πρώτης προσφοράς, όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 1 του νέου άρθρου, ΤΟΤΕ, θα γίνει
επανάληψη του πλειστηριασμού με την ίδια τιμή πρώτης
προσφοράς σε νέα ημερομηνία που ορίζεται από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε σαράντα ημέρες.

H

κίνηση της διαδικασίας
επαναλήψεως του
πλειστηριασμού γίνεται, κατά
τη γνώμη μας, με πρωτοβουλία του
επισπεύδοντος δανειστή, ο οποίος
υποβάλλει στο συμβολαιογράφο
σχετική δήλωση περί
επαναλήψεως του πλειστηριασμού,
συντασσομένης σχετικής πράξεως
από το συμβολαιογράφο.
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Τούτο δεν αναφέρεται ρητώς στις προαναφερθείσες
διατάξεις του άρθρου 966 ΚΠολΔ, προκύπτει όμως σαφώς
από τη διάταξη του άρθρου 927 ΚΠολΔ, κατά την οποία η
αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει
δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίδει και τη σχετική
εντολή στα όργανα εκτελέσεως, καθιερώνεται δηλαδή με τη
διάταξη αυτή θεμελιώδης κανόνας του δικονομικού
συστήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κίνηση της
διαδικασίας
της
αναγκαστικής
εκτέλεσης
πραγματοποιείται μόνο με την αίτηση του επισπεύδοντος
δανειστή και εξελίσσεται από στάδιο σε στάδιο μόνο μετά
από ενέργειες του επισπεύδοντος. Ο συμβολαιογράφος
είναι το όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται ο
επισπεύδων δανειστής προς παροχή εννόμου προστασίας
με τη μορφή της αναγκαστικής εκτελέσεως και
επιλαμβάνεται αυτής και μόνο κατόπιν ενέργειας του
επισπεύδοντος και εν προκειμένω μόνο μετά την υποβολή
δήλωσης του επισπεύδοντος δανειστή περί επαναλήψεως
του πλειστηριασμού. Μετά την υποβολή της αιτήσεως
αυτής
ο
επί
του πλειστηριασμού
υπάλληλος–
συμβολαιογράφος ορίζει την ημέρα του πλειστηριασμού,
αναρτά τη σχετική δημοσίευση στα ηλεκτρονικά
συστήματα e-ΕΦΚΑ και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ και διενεργεί τον
πλειστηριασμό. Τα αυτά ισχύουν και για τις περιπτώσεις
επαναλήψεως του πλειστηριασμού, που προβλέπονται
από τις επόμενες παραγράφους υπό την αρίθμηση 2Α και
2Β του αυτού άρθρου 966ΚΠολΔ, οι οποίες έχουν ως
ακολούθως: «2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2
αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης
προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της
αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις
αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών
του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και
ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction). 2Β. Σε περίπτωση που και ο
πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος
του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με
ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως
πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)».
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του άρθρου 998 παρ. 4 εδ. γ ΚΠολΔ (περί των 4 μηνών ως
απώτατου ορίου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού) και
όχι αυτή του άρθρου 998 παρ. 4 εδ. α ΚΠολΔ. Κατά
συνέπεια, η απαγόρευση της διενέργειας πράξεων
εκτέλεσης από την 1η έως την 31n Αυγούστου δεν μπορεί
να έχει ως νόμιμη συνέπεια την αναστολή της αντίστοιχης
προθεσμίας».

Σ

ε νομική διάσταση απόψεων
και αποφάσεων μεταξύ
Πρωτοδικείων και Εφετείων
της χώρας έχει εξελιχθεί ένα θέμα
που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες
οι οποίοι αγωνιούν για την
τύχη των ακινήτων τους
ενόψει πλειστηριασμών.

Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Στάθη στο capital.gr αναφέρει
πως πρόσφατα το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι και ο
Αύγουστος υπολογίζεται στο 7μηνο για τον ορισμό
ημερομηνίας πλειστηριασμού. Αυτό είναι το "δια ταύτα" της
υπ´ αριθμόν 552/2021 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που ανατρέπει προηγούμενες
δικαστικές αποφάσεις βάση των οποίων η επτάμηνη
προθεσμία από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη
διενέργεια
του
αναγκαστικού
ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα
από 1 έως 31 Αυγούστου, άλλως ακυρώνεται η έκθεση
αναγκαστικής
κατάσχεσης
(κινητής
ή
ακίνητης)
περιουσίας. Το Πρωτοδικείο με την απόφασή του ανέτρεψε
τα έως τώρα δεδομένα απορρίπτοντας αίτημα ανακοπής με
το οποίο ο ανακόπτων ζητούσε την ακύρωση της έκθεσης
αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του επικαλούμενος
μεταξύ
άλλων
ότι
επισπεύδεται
αναγκαστικός
πλειστηριασμός, η διενέργεια του οποίου προσδιορίστηκε
7 μήνες και 4 ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης,
συμπεριλαμβανομένου στον υπολογισμό του επταμήνου
και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου,
κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ.
Όπως λοιπόν αναφέρεται στο σκεπτικό της τωρινής
απόφασης: «…Οι προπαρασκευαστικές δικονομικές
προθεσμίες (εκείνες δηλαδή που πρέπει να παρέλθουν
προκειμένου να λάβει χώρα η συζήτηση ή να διενεργηθεί η
κρίσιμη διαδικαστική πράξη), όπως η προαναφερθείσα του
άρθρου 954 παρ. 2 στ. ε’ ΚΠολΔ, βάσει της γενικής θεωρίας
των προθεσμιών, δεν αναστέλλονται κατά το μήνα
Αύγουστο, μη εφαρμοζομένου εν προκείμενω του άρθρου
147 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο περιελάμβανε στην
απαρίθμηση του στην προϊσχύσασα μορφή του, τη διάταξη

Τ

ο Εφετείο Αθηνών όμως
ανατρέπει εκ νέου τα δεδομένα
με πρόσφατη απόφαση του,
θεωρώντας αντιδικονομική την πάγια
πρακτική των τραπεζών και των
εταιρειών διαχείρισης κόκκινων
δανείων να συνυπολογίζουν τον μήνα
Αύγουστο στην επτάμηνη προθεσμία
που ορίζει ο νόμος για την διενέργεια
πλειστηριασμών από την ημέρα
της κατάσχεσης.

Έτσι το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄ αρ. 34/2022 απόφασή
του
ανέστειλε
πλειστηριασμό
τριών
οριζοντίων
ιδιοκτησιών δανειολήπτριας κρίνοντας ότι ο μήνας
Αύγουστος δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στη προθεσμία
αυτή. Ειδικότερα, η υπ΄ αρ. 34/2022 απόφασή του Εφετείου
Αθηνών έκρινε ότι: «Στην προκειμένη περίπτωση η καθής
η αίτηση συμπεριέλαβε για τον υπολογισμό του
επταμήνου, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 954 παρ.
2 στοιχ. ε ΚΠολΔ, και το χρονικό διάστημα από 1η έως και
31η Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου
940 Α ΚΠολΔ (βλ. και άρθρ. 998 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ο λόγος
αυτός της ανωτέρω εφέσεως είναι νόμιμος , στηριζόμενος
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στις διατάξεις των άρθρων 940 Α, 998 παρ. 2 και 954 παρ. 2
στοιχ. ε ΚΠολΔ και, περαιτέρω, κατά την κρίση του
παρόντος Δικαστηρίου, πιθανολογείται και η ουσιαστική
βασιμότητά του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου ογδόου του άρθρ. 1 Ν. 4335/2015 : «Η
κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα
ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και … ε)
αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται
υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της
κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ 8
μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του
πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού». Επίσης, στη διάταξη του άρθρου 940
Α ΚΠολΔ ορίζεται: "Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31
Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε
πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής
προς εκτέλεση". Από το συνδυασμό αυτών των διατάξεων
προκύπτει ότι κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας των
επτά (7) μηνών από τη ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης
μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του πλειστηριασμού
δεν πρέπει να συνυπολογίζεται και το χρονικό διάστημα
από 1η έως 31η Αυγούστου, καθόσον κατά τη διάρκεια
αυτού του χρονικού διαστήματος η εν λόγω επτάμηνη
προθεσμία αναστέλλεται, όπως άλλωστε, αναστέλλεται
οποιαδήποτε
πράξη
εκτέλεσης.
Τα
παραπάνω
προκύπτουν και από την ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 147
παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα
από την 1η έως 31η Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις
προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά με την εν λόγω
διάταξη. Παρόλο που στη διάταξη του άρθρ. 147 παρ. 2
ΚΠολΔ δεν περιλαμβάνεται ρητά η επτάμηνη προθεσμία
του άρθρου 954 παρ. 2, εντούτοις, μετά την αντικατάσταση
του άρθρ. 954 ΚΠολΔ με την παρ. 2 του άρθρου ογδόου του
άρθρ. 1 Ν 4335/2025, μπορεί να εφαρμοσθεί και για αυτήν
την προθεσμία αναλογικά η εν λόγω διάταξη (147 παρ.2
ΚΠολΔ) και σε συνδυασμό και με το άρθρ. 940 Α ΚΠολΔ, να
ανασταλεί, και να μη συνυπολογιστεί, το χρονικό διάστημα
από 1η έως 31η Αυγούστου κατά τον υπολογισμό του
επταμήνου από την ημέρα από την ημέρα περάτωσης της
κατάσχεσης
μέχρι
την
ημέρα
διενέργειας
του
πλειστηριασμού 9 βλ. και ΜονΠρΑθ 93/2021, ΜονΠρΑθ
1057/2019 αδημ., πρβλ. και ΑΠ 929/1966, ΑΠ 643/1989,
ΕφΠειρ 705/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη
περίπτωση η περάτωση της κατάσχεσης, που η καθής η
αίτηση επισπεύδει εις βάρος της αιτούσας, έλαβε χώρα
στις 1-6-2021, ημερομηνία κατά την οποία, όπως
προαναφέρθηκε, επιδόθηκε στην τελευταία η έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης. Από αυτήν την ημερομηνία
μέχρι τις 11-1-2022, ημέρα κατά την οποία με την ίδια
έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης έχει ορισθεί ο
πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα επί των ανωτέρω
ακινήτων, έχει παρέλθει μεν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των επτά μηνών και όχι μικρότερο των οκτώ μηνών , όπως
ορίζει η διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ- ήτοι
χρονικό διάστημα επτά μηνών και δέκα ημερών (βλ. και
παραπάνω) – πλην, όμως, ο υπολογισμός του εν λόγω
χρονικού διαστήματος έγινε κατά παράβαση των
οριζόμενων στη διάταξη του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ, σε
συνδυασμό με την αναλογικά εφαρμοζόμενη διάταξη του
άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, σύμφωνα και με
όσα εκτέθηκαν στην αμέσως παραπάνω μείζονα σκέψη,
κατά τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου, που
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ ,
δεν έπρεπε να συνυπολογισθεί το χρονικό διάστημα από
1η έως και 31η Αυγούστου 2021, κατά το οποίο, σύμφωνα
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με τους ορισμούς του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ, οποιαδήποτε
προθεσμία και πράξη εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης
και της επτάμηνης προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 2
ΚΠολΔ, αναστέλλονται». Όπως επισημαίνει ο υποψήφιος
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Δημήτρης
Αναστασόπουλος, «έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών
αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας που θεωρεί ότι ο
μήνας Αύγουστος καλώς υπολογίζεται στην παραπάνω
προθεσμία των επτά μηνών με αποτέλεσμα πολλές
ανακοπές να απορρίπτονται και οι πλειστηριασμοί να
διενεργούνται κανονικά. Με την απόφαση αυτή το Εφετείο
Αθηνών κρίνει προς την σωστή κατεύθυνση ένα
δυσεπίλυτο νομικό θέμα δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς
δανειολήπτες να ακυρώσουν τις κατασχετήριες εκθέσεις
που επεβλήθησαν σε βάρος της περιουσίας τους. Αυτό που
πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι ότι ακόμα και
αν χαθεί μια υπόθεση σε πρώτο βαθμό υπάρχει πάντα η
δυνατότητα να προσφύγουν στο Εφετείο αλλά και να
αναστείλουν τον πλειστηριασμό με την διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης,

Η

απόφαση του Εφετείου Αθηνών
σωστά θεωρεί ότι ο μήνας
Αύγουστος δεν πρέπει να
συνυπολογίζεται στην επτάμηνη
προθεσμία που ορίζει ο νόμος….

προκειμένου να μην δημιουργείται διαφοροποίηση και ως
εκ τούτου σύγχυση στους πολίτες και τον νομικό κόσμο για
το ποιες προθεσμίες δεν υπολογίζονται για το χρονικό
διάστημα από την 1η έως 31η Αυγούστου».
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επιχειρήσεων, ειδικά των
μικρομεσαίων, σε μια περίοδο που
έχουν ανάγκη τη χρηματοδότηση.

Καταγγελίες για νέα κόκκινα δάνεια «πολυτελείας»
φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, γεγονός
που έχει ανησυχήσει και τις τράπεζες, οι οποίες για την
ώρα δεν γνωρίζουν την έκταση του φαινομένου. Όπως
μεταδίδει το sofokleousin.gr

Ο

ι υποθέσεις που έγιναν
γνωστές από καταγγελίες έχουν
ανησυχήσει παράλληλα τις
φορολογικές αρχές όσο και την Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες, καθώς υπάρχει
και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για εταιρείες «καθώς πρέπει», τουλάχιστον όπως
εμφανίζονται απέναντι στην Εφορία και στις τράπεζες,
αλλά στην πραγματικότητα μόνο υγιείς δεν είναι.
Απώτερος στόχος δεν είναι άλλο παρά η λήψη τραπεζικού
δανείου, το οποίο φυσικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος θα
διοχετευτεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των
μεγαλομετόχων και δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Οι τράπεζες
που τα χορήγησαν αργότερα, μόλις αρχίσουν τα δύσκολα
και σταματήσει η εξυπηρέτηση του δανείου, θα κάνουν αυτό
που κάνουν και σήμερα, δηλαδή να κατάσχουν...
ντουβάρια, εάν υπάρχουν, ενώ οι μεγαλομέτοχοι θα έχουν
οχυρωθεί και θα παραμείνουν αλώβητοι και πλούσιοι. Οι
αρχικές καταγγελίες που έγιναν στα τέλη του 2019 στο
ΣΔΟΕ και η έρευνα που ακολούθησε, δεν συνέτισε τις
τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ευκολόπιστες
απέναντι σε νέες εταιρείες που παρουσιάζουν δυναμική
ανάπτυξη κ.λπ.

Τ

ην ίδια ώρα οι Τράπεζες κρατούν
κλειστές τις στρόφιγγες των
δανείων για την πλειοψηφία των

Υπό το φόβο των ελεγκτών του SSM και της ΕΚΤ για τη
δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, απορρίπτουν τις
αιτήσεις των μικρομεσαίων και πέφτουν στην παγίδα
επιτήδειων που εμφανίζονται να ζητούν χρηματοδότηση
για «εταιρείες διαμάντια», καθώς με τα στοιχεία που
προσκομίζουν είναι υγιέστατες και με προοπτικές. Στην
πράξη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Κυκλώματα
«καθώς πρέπει» επιχειρηματιών θέτουν σε εφαρμογή
βραχυπρόθεσμα σχέδια, με στόχο τη λήψη δανείου, την
πτώχευση και την εξαφάνιση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο ΣΔΟΕ, μία
από τις πρακτικές είναι η ακόλουθη. Ιδρύεται μια startup,
που είναι και της «μόδας» με ειδίκευση σε software ή γενικά
σε καινοτομικές δράσεις ή εναλλακτικά αλυσίδα
καταστημάτων εστίασης. Κατόπιν, εμφανίζουν αυξημένους
τζίρους, ενδεχομένως και πέραν των πραγματικών
πωλήσεων, τους οποίους τους δηλώνουν κανονικά στην
Εφορία. Πληρώνουν δε, κανονικά τους φόρους, καθώς,
άλλωστε, για τα πρώτα έτη υπάρχει σημαντική ελάφρυνση
και γενικά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι
άψογοι. Το ίδιο άψογοι εμφανίζονται και απέναντι στις
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οφειλές τους προς ΕΦΚΑ. Έχοντας έτσι, τόσο φορολογική
όσο και ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά και υψηλούς και
αναπτυσσόμενους τζίρους, προσέρχονται στην τράπεζα,
για τη λήψη δανείου προκειμένου να αναπτύξουν ακόμη
περισσότερο την επιχείρησή τους. Από τη στιγμή που θα
λάβουν το δάνειο, αρχίζουν τα «κόλπα». Καθυστερούν
πληρωμές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και φυσικά,
αφού φεσώσουν και την τράπεζα, εξαφανίζονται. Εφορία,
ΕΦΚΑ και τράπεζες αναζητούν απεγνωσμένα περιουσιακά
στοιχεία των δανειοληπτών τους, τα οποία δεν υπάρχουν
και έχουμε ένα ακόμη κόκκινο δάνειο και κόκκινες οφειλές
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προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Μια άλλη μέθοδος είναι η
διασπάθιση των δανείων μέσω θυγατρικών σε Βαλκάνια,
Κύπρο ή Μάλτα. Η επιχείρηση λαμβάνει το δάνειο, αλλά
στη συνέχεια ανακαλύπτει πως η θυγατρική της στο
εξωτερικό, έχει ταμειακά προβλήματα και την ενισχύσουν
από το ποσό του δανείου. Οι συναλλαγές της μητρικής
εταιρείας με τη θυγατρική είναι καθ΄ όλα νόμιμες και
διαφανείς και δεν προκαλούν την παραμικρή υποψία μέχρι
να σκάσει το «κανόνι». Τα κεφάλαια, φυσικά, καταλήγουν
στους λογαριασμούς των ίδιων των μεγαλομετόχων. Μια
τρίτη μέθοδος είναι το δάνειο για την εξαγορά κερδοφόρας
εταιρείας στο εξωτερικό. Ιδρύουν μια εταιρεία στο
εξωτερικό, σε χώρα με χαμηλή φορολογία, όπως η Κύπρος
και η Βουλγαρία, η οποία... καλπάζει σε τζίρους και κέρδη.
Παράλληλα έχουν ιδρύσει και εταιρεία στην Ελλάδα, μέσω
της οποίας πηγαίνουν στην τράπεζα και ζητούν δάνειο για
την εξαγορά της. Η τράπεζα χρηματοδοτεί την ελληνική
εταιρεία για να εξαγοράσει την ξένη, χωρίς να γνωρίζει
όμως στην ουσία πως η ξένη εταιρεία ανήκει στο ίδιο
κύκλωμα. Έτσι, τα κεφάλαια της εξαγοράς καταλήγουν σε
τραπεζικούς λογαριασμούς των μεγαλομετόχων και η
τράπεζα φορτώνεται ένα ακόμη «κόκκινο» δάνειο και
αρχίζει να κυνηγά τους επιχειρηματίες που το έλαβαν,
ανεπιτυχώς, όπως έχει δείξει η εμπειρία.

υποδιευθυντών ακόμη! Υπάλληλοι
με κανονική οργανική θέση
τη χάνουν κατά παράβαση
του κανονισμού εργασίας…..

Η efsyn.gr έχει το ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις των
τραπεζοϋπαλλήλων: Εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας
καλούσαν σε κινητοποίηση στο κεντρικό κατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας στην Πλατεία Κοτζιά, την προηγούμενη
Πέμπτη, στις 16:00, αντιδρώντας στην καταπάτηση των
εργασιακών δικαιωμάτων τους από τη Διοίκηση της
τράπεζας,
σύμφωνα
με
την
ανακοίνωση
της
συνδικαλιστικής παράταξης Πρόταση Προοπτικής Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων Εθνικής
Τράπεζας. «Παραμονές Χριστουγέννων, η Τράπεζα
εξαπέλυσε νέα επίθεση στο πολύπαθο δίκτυο. Έστειλε νέα
οργανογράμματα στα καταστήματα για την εφαρμογή του
πελατοκεντρικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο

Κ

όπηκαν ξαφνικά θέσεις chief
tellers, ταμιών, προϊσταμένων,
υπαλλήλων, μέχρι και

που τόσο πολύ τον σέβεται η σεβαστή μας Διοίκηση του
κου Μυλωνά, μαζί με μείωση 250-300 ευρώ. Θα εκτελούν τα
ίδια καθήκοντα αλλά με μειωμένο μισθό! Ή μετακυλούν τα
καθήκοντά τους σε συναδέλφους ήδη επιβαρυμένους με
πολλά καθήκοντα που συχνά δεν έχουν καν ένα
ολιγόλεπτο διάλειμμα» σημειώνει η ανακοίνωση της
παράταξης. Και προσθέτει: «Εκτελούν την απόφαση να
διώξουν εκατοντάδες συναδέλφους που υπάγονται στον
κανονισμό εργασίας, σπέρνουν απειλές, φόβο και τρόμο,
εκβιασμούς. Με στόχο την πλήρη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, προσλαμβάνουν είτε εργαζόμενους σκλάβους
των 500 ευρώ, είτε χρυσοπληρωμένους συμβούλους από
3000 ευρώ και πάνω, αχρείαστους κυρίως, ρουσφέτια και
αργόμισθους που γεμίζουν γραμμές στο βιογραφικό τους
για να πάνε μετά σε άλλη τράπεζα, εταιρεία ή να αναλάβουν
θέση στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη». Η ανακοίνωση
της Πρότασης Προοπτικής - Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζα: Να μη γίνει κανονικότητα
η εργοδοτική επίθεση της Εθνικής Τράπεζας! Μαύρα
Χριστούγεννα πέρασαν εκατοντάδες συνάδελφοί μας και
μαζί κι εμείς, όχι μόνο εξαιτίας της κατάστασης γενικά, αλλά
ειδικά λόγω της ανάλγητης απαράδεκτης στάσης της
Διοίκησης της ΕΤΕ! Ούτε γιορτές καταλαβαίνουν οι
γιάπηδες της Εθνικής, που πλουτίζουν στις πλάτες μας,
ούτε πόσα χρόνια εργαζόμαστε στην Τράπεζα, αν έχουμε
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τους πελάτες της η Τράπεζα. ΩΡΑΙΟ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ,
όπως πολύ σωστά επισήμανε Γενική Συνέλευση
καταστήματος της Αττικής προς το Σύλλογο στο τέλος του
χρόνου. Για τους ταμίες δε, είναι εντελώς γελοία αλλά και
εξοργιστική η κατάσταση. Αφού πίεσαν πολλούς να
φύγουν κι έκοψαν το ταμειακό επίδομα ακόμα και σε
συναδέλφους με ένα μισθό μόνο στην οικογένεια, τώρα
στέλνουν τους λίγους ταμίες γύρω γύρω στην Αττική από
τα βόρεια προάστια ως τον Πειραιά. Έχουν απαγορεύσει
τις συναλλαγές και λένε ότι δήθεν δεν χρειάζονται και είναι
λίγα τα παραστατικά. Λες και τα 4 μηχανήματα που έχει
πλέον κάθε κατάστημα δεν θέλουν ταμίες και άπειρο χρόνο
για διαχείριση.

Τ

οικογένειες/υποχρεώσεις, προβλήματα υγείας, ούτε αν
εργαζόμαστε με τόση ευσυνειδησία και άριστη
ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε συγκυρίας (capital
controls, covid και lockdown). Είμαστε μόνο νούμερα, αυτή
είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη της Τράπεζας για την
οποία παίρνει και βραβεία. Εκτελούν την απόφαση να
διώξουν εκατοντάδες συναδέλφους που υπάγονται στον
κανονισμό εργασίας, σπέρνουν απειλές, φόβο και τρόμο,
εκβιασμούς. Με στόχο την πλήρη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, προσλαμβάνουν είτε εργαζόμενους σκλάβους
των 500 ευρώ, είτε χρυσοπληρωμένους συμβούλους από
3000 ευρώ και πάνω, αχρείαστους κυρίως, ρουσφέτια και
αργόμισθους που γεμίζουν γραμμές στο βιογραφικό τους
για να πάνε μετά σε άλλη τράπεζα, εταιρεία ή να αναλάβουν
θέση στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη. Παραμονές
Χριστουγέννων, η Τράπεζα εξαπέλυσε νέα επίθεση στο
πολύπαθο δίκτυο. Έστειλε νέα οργανογράμματα στα
καταστήματα για την εφαρμογή του πελατοκεντρικού
μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο κόπηκαν ξαφνικά θέσεις
chief tellers, ταμιών, προϊσταμένων, υπαλλήλων, μέχρι και
υποδιευθυντών ακόμη! Συνάδελφοι δηλαδή με κανονική
οργανική θέση τη χάνουν, κατά παράβαση του κανονισμού
εργασίας που τόσο πολύ τον σέβεται η σεβαστή μας
Διοίκηση του κου Μυλωνά, μαζί με μείωση 250-300 ευρώ.
Θα εκτελούν τα ίδια καθήκοντα αλλά με μειωμένο μισθό! Ή
μετακυλούν τα καθήκοντά τους σε συναδέλφους ήδη
επιβαρυμένους με πολλά καθήκοντα που συχνά δεν έχουν
καν ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα. Φυσικά, για κάποιον που
λαμβάνει 300.000 το χρόνο, τα 250 ευρώ είναι ένας κόκκος
καφέ. Πού να καταλάβει τι θα πει να σκοτώνεσαι στη
δουλειά, να σου ζητούν συνέχεια άπιαστους στόχους, να
φοβάσαι για την υγεία σου εξαιτίας της πίεσης και να σου
κόβουν το 20% του μισθού σου… Τα μοντέλα τους λένε ότι
ένα κατάστημα 3ης - 4ης κατηγορίας μπορεί να λειτουργεί
με 9-12 άτομα. Τι κι αν έχουν κλείσει τόσα καταστήματα, τι
κι αν οι πελάτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν για όλες
τις ανάγκες τους από τα κατά τα άλλα χρήσιμα ψηφιακά
μέσα. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις παραπέμπονται σε
κατάστημα και για να βρουν ραντεβού ταλαιπωρούνται
αφάνταστα. Τι κι αν με την πανδημία και τα κρούσματα κάθε
μέρα συνάδελφοι πάνε από το ένα κατάστημα στο άλλο και
τα μισά γραφεία είναι άδεια παντού. Πολύ τους νοιάζεται

ην ίδια στιγμή, στα καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα όπου
συνάδελφοι διαχειρίζονταν
ρυθμίσεις κόκκινων δανείων (hubs),
ενημερώθηκαν για τη «φοβερή
ευκαιρία» να πάνε στη DoValue
το κοράκι που αγόρασε τα δάνεια
της Εθνικής.

«Εθελοντικά» πάντα, η τελευταία λέξη της μόδας. Αντί να
τους ξαναγυρίσουν στις υπηρεσίες δανείων όπου υπάρχει
τόση ανάγκη και ενώ διαφημίζουν τη νέα πιστωτική
επέκταση, θέλουν κι αυτούς να τους διώξουν εκτός
Τράπεζας, καλλιεργώντας το φόβο ότι δεν θα υπάρχει
αντικείμενο από 1/1/2022. Και αντικείμενο υπάρχει και
πολλή δουλειά υπάρχει. Ας πάνε στη Do Value οι
υψηλόβαθμοι ειδικοί συνεργάτες που έχουμε σε περίσσεια.
Και η επέλαση συνεχίστηκε με την τοποθέτηση των
συναδέλφων του έργου Data Remediation στη νεοσύστατη
Διεύθυνση, σε συνέχεια της Πράξης Διοίκησης που
καταγγείλαμε με την ανακοίνωση στις 20/12. Η Τράπεζα,
παρότι διαμήνυε το αντίθετο, προχώρησε σε βλαπτική
μεταβολή για όσους συναδέλφους άντεξαν την πίεση και
την τρομοκρατία και δεν έφυγαν με το πρόγραμμα
εθελούσιας, αφού ανοιχτά τους έλεγαν από τη Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού ότι θα γίνει απόσχιση της
Διεύθυνσης. Αρκετοί έχασαν τις οργανικές θέσεις που
κατείχαν ως τώρα και τις οικονομικές απολαβές που τις
συνόδευαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τα επιδόματα που
λάμβαναν και να είναι άγνωστο τώρα τι μισθό θα παίρνουν.
Μαύρες ήταν οι γιορτές και για δεκάδες συναδέλφους
ενοικιαζόμενους. Καταρχάς, για συναδέλφους φύλακες που
εργάζονταν στη Δ/νση Ασφάλειας μέσω των Mellon και
ICAP ακόμη και 15-17 χρόνια στην Τράπεζα, με μισθούς
700-800 ευρώ. Κι αντί να τους εντάξουν μετά από τόσα
χρόνια, τους ενημέρωσαν τον Δεκέμβρη ότι επειδή η Εθνική
αλλάζει εταιρεία φύλαξης και θα συνεργάζεται με τη G4S –
εκλεκτή εταιρεία της κυβέρνησης ΝΔ όπως θυμόμαστε-, οι
φύλακες αν θέλουν να παραμείνουν θα απολυθούν και θα
επαναπροσληφθούν με νέες ατομικές συμβάσεις και
μισθούς 300-500 ευρώ μέσω της νέας εταιρείας! Είναι οι
μισθοί της ανάπτυξης που τάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης! Για
τους δε ενοικιαζόμενους συναδέλφους που εργάζονταν
στις διευθύνσεις κόκκινων δανείων μέσω της Action Line,
η εταιρεία τους ενημέρωσε τέλη Δεκέμβρη ότι για να πάνε
στη Do Value, έπρεπε να παραιτηθούν οικειοθελώς και να
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προσληφθούν ξανά μέσω της Action Line ως
ενοικιαζόμενοι
στην
εταιρεία
κόκκινων
δανείων.
Διαφορετικά θα απολύονταν με 4μηνη προειδοποίηση για
να λάβουν τη μισή αποζημίωση! Οι δε συνάδελφοι με
σύμβαση ορισμένου χρόνου απολύθηκαν. Μα τι ωραίες
εργασιακές σχέσεις έχουμε στη χώρα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση! Όλες αυτές οι πρακτικές είναι καθόλα νόμιμες με
όλα τα μέτρα που πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις τα
τελευταία χρόνια δήθεν εκτάκτως και προσωρινά.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Όλοι ξέρουμε ότι αυτά
επεκτείνονται όσο δεν αντιδρούμε! Για την πλειοψηφία του
συνδικαλιστικού κινήματος στην Τράπεζα ό,τι και να πούμε
είναι λίγο. ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ μοίρασαν ευχές και κάρτες και
ακόμη ψάχνουν να βρουν τους σταυρούς για να
συγκροτήσουν το ΔΣ του Συλλόγου, 2 μήνες μετά τις
εκλογές. Καμία αντίδραση, ενώ η Τράπεζα τους είχε
ενημερώσει για τις αλλαγές στο πελατοκεντρικό μέσα
Δεκέμβρη σε σύσκεψη από την οποία μας απέκλεισαν,
παρόλο που είμαστε 4η δύναμη στον ΣΥΕΤΕ. Τα ξέρουν και
τα δέχονται όλα. Αδιαφορούν για όλα όσα παθαίνουμε οι
συνάδελφοι. Αναμφίβολα η δύναμή μας βρίσκεται στη
συλλογική μας δράση. Δεν δεχόμαστε ότι η Τράπεζα θα
κάνει ό,τι θέλει και δεν θα υπάρχει καμία αντίδραση.
Υπάρχει οργή στους χώρους εργασίας, πρέπει να
εκφραστεί. Είναι θέμα αξιοπρέπειας να εκφράσουμε την
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αντίθεσή μας σε αυτά τα σχέδια. Να κινητοποιηθούμε
επιτέλους. Με αλληλεγγύη και κοινή δράση. Ήδη στο τέλος
του έτους έστειλαν προς τους Συλλόγους κείμενα και
αποφάσεις
Γεν.
Συνελεύσεων
καταστήματα
και
διευθύνσεις, που ζητούν κινητοποιήσεις. Όπως είπαν οι
συνάδελφοι του Data Remediation, ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΡΙΟ
ΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΛΟΙ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους
σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό
κατάστημα, την Πέμπτη 13/1 στις 4. Οι συνάδελφοι από
καταστήματα και διευθύνσεις, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που
πλήττονται άμεσα (ταμίες, chief tellers, hubs κλπ), από
μονάδες κόκκινων δανείων, από το Data Remediation,
ενοικιαζόμενοι και φύλακες, πρέπει να είμαστε όλοι
ανεξαιρέτως εκεί! Αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση στο
τελευταίο μήνυμα του Δ/νοντος Συμβούλου, που δηλώνει
περήφανος για όλη αυτή την άθλια κατάσταση που
βιώνουμε. Να στείλουμε ένα πρώτο μήνυμα ότι δεν
παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας και την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών μας! Αντιδρούμε στην πολιτική της
ΕΤΕ. Να σταματήσει η αντεργατική λαίλαπα! Όχι στις
αποσχίσεις – μειώσεις μισθών. Κανένας συνάδελφος σε
άλλη εταιρεία. Έχουμε ανάγκη προσλήψεις και όχι
απολύσεις. Τέρμα Ως εδώ! Καμία ανοχή – Καμία αναμονή.
Στέλνουμε μήνυμα αξιοπρέπειας και αντίστασης. Να
ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας!».

ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Μετά τον θάνατο του
πατέρα της πριν τρία χρόνια κοιμόταν μαζί μου. Έπρεπε να
της δώσω να καταλάβει πως την αφήνω για το καλό της και
πως σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί. Έκτοτε, πέρασαν έξι
μήνες και το παιδί παραμένει στο ίδρυμα», είπε η μητέρα
στα gegonota.news. Η 48χρονη μοδίστρα έχασε τον σύζυγό
της πριν από τρία χρόνια από πνευμονία. Οι συνθήκες
εργασίας του δημιούργησαν το πρόβλημα της υγείας του.
Η οικονομική κατάστασή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη,
αλλά μετά τον θάνατο του συζύγου υπήρξε η οικονομική
κατάρρευση. «Ο πατέρας μου θα μπορούσε να βοηθήσει
αλλά δεν θέλει. Έχει μια νέα ζωή και δεν χωράμε σε αυτή,
παρότι από την πρώην σύζυγο αποκόμισε μια μεγάλη
κληρονομιά. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται και στην
ετεροθαλή αδελφή του. Παντού λοιπόν έβλεπα αδιέξοδο.
Μια ημέρα είπα πως δεν θα πεθάνει το παιδί μου και έτσι
σηκώθηκα το πρωί, την φίλησα και πήγα γραμμή στην
Πρόνοια.

Αδιανόητη υπόθεση από τη Νέα Ιωνία Βόλου ήρθε στο φως
της δημοσιότητας, με μια μητέρα να πηγαίνει το 9χρονο
παιδί της σε ορφανοτροφείο λόγω χρεών. Η 48χρονη
μητέρα εμφανίστηκε στην Πρόνοια και είπε: «σας δίνω το
παιδί μέχρι να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορώ να το
ζήσω». Όσον αφορά στην άτυχη 9χρονη κόρη, που
παρακολουθούσε
μαθήματα
στο
Ειδικό
Σχολείο,
υποβάλλεται σε μετάγγιση αίματος κάθε 20 ημέρες. Στο
σπίτι της ζούσε χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ πολλές φορές
της έλειπε και το φαγητό. Η ασθένεια της μικρής
δρομολόγησε άμεσα τις διαδικασίες και δόθηκε στο
Ορφανοτροφείο με εισαγγελική παραγγελία. Έκλαιγε
ασταμάτητα για 15 ημέρες η μικρή και ηρέμησε μόνο όταν
είδε ξανά την μητέρα της. «Πώς να ζούσα το παιδί, χωρίς

Δ

εν μπορώ να ζήσω το παιδί,
θα πεθάνει. Δεν έχω φαγητό,
ρεύμα, νερό…

Πόνεσα βαθιά αλλά λύση δεν υπήρχε. Εάν δεν το έδινα εγώ,
κάποια στιγμή θα έπαιρναν το παιδί. Μάνα είμαι. Έπρεπε
να αποφασίσω εάν θα πεθάνει δίπλα μου με την κατάσταση
που ζούσαμε ή θα σωθεί μακριά μου», είπε. Η μητέρα
βλέπει την 9χρονη κόρη της κάθε 20 ημέρες. Την συνοδεύει
στο Νοσοκομείο για τις μεταγγίσεις, ενώ η ίδια ζει σε ένα
συγγενικό σπίτι σε κάποιο χωριό της Θεσσαλίας, που για
ευνόητους λόγους δεν καταγράφουμε. Το χρέος στη ΔΕΗ
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είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2. 650 ευρώ. Από το
2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος
εκτοξεύθηκε. «Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι

Τ

ην έκδοση ψηφιακού ευρώ
εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) αντιλαμβανόμενη
και την ανάγκη δημιουργίας e-μέσων
για τη διενέργεια συναλλαγών.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας μιλώντας στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
σημείωσε: «τα κρυπτονομίσματα είναι κερδοσκοπικά
προϊόντα χωρίς
καμιά απολύτως
κοινωνική ή
συναλλακτική χρησιμότητα». Επιπλέον, σημειώνει ότι
«μέσω των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για να
γίνονται οι απαιτούμενες για τη λειτουργία τους
ταυτοποιήσεις, καταναλίσκουν τεράστιες ποσότητες
ενέργειας, σε αντίθεση με τις προσπάθειες όλων των
κρατών και κυβερνήσεων σήμερα για εξοικονόμηση
ενέργειας». Στον αντίποδα, υπογραμμίζει ο κ. Στουρνάρας,
«τα ψηφιακά νομίσματα που ετοιμάζουν οι κεντρικές
τράπεζες
λειτουργούν
τελείως
διαφορετικά,
ενώ
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες». Και αυτό διότι
συνδυάζουν την αποδοτικότητα ενός ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος μιας κεντρικής
τράπεζας. Ταυτόχρονα, βοηθούν στην αντιμετώπιση
καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν
πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά. Τέλος, διασφαλίζουν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που
αποτελεί για τις νομισματικές αρχές βασική προτεραιότητα,
καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις
πληρωμές.

Από την άλλη, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η αυξημένη χρησιμοποίηση
κρυπτονομισμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους που
συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, την καταπολέμηση
της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
και
της
χρηματοδότησης
της
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και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα. Μπορώ να κάνω
όποια δουλειά χρειαστεί. Πρέπει να ζήσουμε και το μόνο
που ζητάω είναι να δουλέψω», κατέληξε.

τρομοκρατίας, καθώς και την προστασία επενδυτών και
καταναλωτών. Για τη μείωση των παραπάνω κινδύνων, τα
τελευταία
χρόνια
έχουν
κυκλοφορήσει
σταθερά
κρυπτονομίσματα που βασίζονται στην αξία των
εξασφαλίσεων που τα συνοδεύουν. Ωστόσο και αυτά δεν
καλύπτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές. Για παράδειγμα,
αν δεν παρέχουν πλήρη κάλυψη, ενδέχεται να
δημιουργηθούν συνθήκες βεβιασμένων πωλήσεων οι
οποίες θα συμπιέσουν τις τιμές (fire sales), με προφανείς
αρνητικές επιπτώσεις στους κατόχους τους. Ακόμα όμως
κι αν η κάλυψη είναι πλήρης, αυξημένη ζήτηση σταθερών
κρυπτονομισμάτων θα συνεπάγεται αύξηση και στη ζήτηση
των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το κάλυμμα,
οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και μείωση των
αποδόσεων. Έτσι, σε ένα περιβάλλον αρνητικών
αποδόσεων, για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που
χαρακτηρίζονται ασφαλή, γρήγορα η κάλυψη θα μειωθεί σε
ποσοστό κάτω του 100%. Επιπλέον, τα σταθερά
κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον
θεσμό του δανειστή έσχατης προσφυγής, καθώς είναι
αμφίβολο αν σε περιόδους διαταραχών ο «οιονεί» εκδότης
έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να στηρίξει το νόμισμα.
Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν απολαμβάνουν τα
προνόμια του θεσμού της εγγύησης των καταθέσεων. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν
ανακοινώσει ότι δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας μηχανισμός παγκόσμιου
σταθερού κρυπτονομίσματος, τουλάχιστον έως ότου
εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν επαρκώς οι νομικές,
κανονιστικές και εποπτικές προκλήσεις. Η ΕΚΤ, από την
άλλη πλευρά, αν και θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί
να πληρούν θεωρητικά τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της
διαφάνειας και της λογοδοσίας στις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, χαρακτηρίζει αναγκαίο τον προσεκτικό
χειρισμό στην αντιμετώπισή τους, καθώς εγκυμονούν
σημαντικοί κίνδυνοι. Ειδικότερα, σε πρόσφατη έκθεσή της
υποστηρίζει ότι για τα σταθερά κρυπτονομίσματα, για τα
οποία έχουν επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις τεχνολογίας, απαιτείται συντονισμένη δράση
ώστε να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς λειτουργίας
τους και να αντιμετωπιστούν με δέουσα επιμέλεια οι
κίνδυνοι και οι ανησυχίες. Επίσης, η λειτουργία των
κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με την Ευρωτράπεζα,
πρέπει να υπόκειται σε σαφή και αναλογικά πλαίσια
κανονιστικών ρυθμίσεων και εποπτείας, τα οποία να
βασίζονται σε δεδομένα που καλύπτουν όλο το εύρος των
σταθερών κρυπτονομισμάτων.
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