Αριθ. Φύλλου 245
Σ/Κ 13-14/08/2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Θοδωρής Ζούμπος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :

Κυριάκος Τόμπρας

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΤΗΛ. 210 5200452-62

Email : ypervasi.gr@gmail.com

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 13-14 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 245 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 2

προσθέτει πως η Δύση θα είναι, τελικά, αυτή που θα υποφέρει οικονομικά. «Η
Ρωσία δεν έχει πρόβλημα να πουλήσει πράγματα, έχει μεγάλο πρόβλημα να
αγοράσει πράγματα» έγραψε ο Krugman σε άρθρο στους New York Times,

O

βραβευμένος
με Νόμπελ
Αμερικανός
οικονομολόγος Paul
Krugman τόνισε πως
τα μέτρα που πήραν
οι Ευρωπαίοι για να
πνίξουν τη ρωσική
οικονομία τελικά
λειτούργησαν
εναντίον τους.

Με τη Ρωσία να δείχνει σημάδια ότι
επωφελείται από το ασταθές και
χαοτικό εμπόριο ενέργειας μετά την
εισβολή
της
στην
Ουκρανία,
ορισμένοι αναρωτιούνται αν οι
δυτικές κυρώσεις απέτυχαν. Η
αλήθεια είναι ότι τα μέτρα τα οποία
επάρθησαν για να πνίξουν τη
ρωσική οικονομία της Ρωσίας
λειτούργησαν με απροσδόκητο
τρόπο,
λέει
ο
κορυφαίος
οικονομολόγος Paul Krugman, που

σημειώνοντας ότι, παρόλο που τα δυτικά έθνη είναι προσηλωμένα στο να
περιορίσουν τις ρωσικές εξαγωγές, οι ρωσικές εισαγωγές είναι που έχουν
προκαλέσει όλεθρο στη Μόσχα. Αν μη τι άλλο, λέει ο διακεκριμένος
οικονομολόγος, πρόκειται για μια σαφή απόκλιση από το αρχικό σχέδιο της
Δύσης, το οποίο στόχευε να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας μέσω
απαγορεύσεων και της επιβολής πλαφόν στα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

Β

έβαια, το σχέδιο, ούτως ή άλλως, απέτυχε,
με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η Ρωσία
πραγματοποίησε εξαγωγές ενεργειακών
προϊόντων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων
μόνο τους πρώτους τρεις μήνες του πολέμου και,
ταυτόχρονα, περιόρισε την προσφορά στα
δυτικά έθνη αυξάνοντας τις τιμές, ανατρέποντας
τις οικονομίες στην Ευρώπη και φέρνοντάς
τες στο χείλος της ύφεσης.
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Σελίδα 3

οικονομικές κυρώσεις κατά της
Ρωσίας φαίνεται να ήταν εκπληκτικά
αποτελεσματικές, απλώς όχι με τον
τρόπο που περίμεναν όλοι».

Α

πό την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, το
Brent έχει αυξηθεί 8% και το φυσικό αέριο 70%.
Ωστόσο, η άλλη πλευρά της εξίσωσης λέει μια
διαφορετική Ιστορία. Οι απαγορεύσεις πωλήσεων
έχουν μειώσει τον όγκο συναλλαγών της Ρωσίας
με τις χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις κατά 60%
και τις χώρες που δεν τις κυρώνουν κατά 40%

Σ

ε αυτό το σημείο
ο οικονομολόγος
υπενθυμίζει
πως ιστορικά οι
απόπειρες οικονομικού
πολέμου βαίνουν
ανεπιτυχείς, εκτός
και αν περιλαμβάνουν
στρατιωτικές
επιχειρήσεις.

Αυτό ενισχύει την αισιοδοξία της
Μόσχας,
που
συνεχίζει
να
περικόπτει τις προμήθειες ενέργειας
στην Ευρώπη, φέρνοντάς τη σε
εξαιρετικά δυσχερή θέση, δεδομένου
ότι τα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου
έχουν να αντιμετωπίσουν τον υψηλό
πληθωρισμό και τον κίνδυνο
ύφεσης. Και ο χειμώνας… έρχεται,
καταλήγει ο Krugman.

, επεσήμανε ο Krugman. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε δραματική μείωση της
βιομηχανικής παραγωγής και, συναφώς, του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο
Peterson, η παραγωγή στη Ρωσία έχει μειωθεί έως και 50% για προϊόντα που
κυμαίνονται από πλαστικό έως άνθρακα και οικιακές συσκευές. «Έτσι οι
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Σελίδα 4

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
δικαστήριο μίας έκθεσης για τον κίνδυνο υποτροπής του
συγκεκριμένου δράστη. Μερικές πολιτείες χρησιμοποιούν
προγράμματα ΤΝ για να συντάξουν την έκθεση αυτή,
χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες με αποτέλεσμα να
μαθηματικοποιείται κατά κάποιον τρόπο η διαδικασία
πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ο Στέργιος Κοφίνης, διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Πρωτοδίκης Διοικητικών
Δικαστηρίων επισημαίνει αναφορικά με την χρήση
Τεχνητής Νοημοσύνης στην Δικαιοσύνη: Από την ψηφιακή
δικαιοσύνη στον ψηφιακό δικαστή:

Αυτό οδήγησε στη δικαστική αμφισβήτηση των
προσκομιζόμενων εκθέσεων και των αποφάσεων που
εκδίδονται βάσει αυτών. Η σημαντικότερη σχετική
απόφαση είναι η State v Loomis. Το Ουισκόνσιν
χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ΤΝ που λέγεται COMPAS. Το

Μπορούμε να κατατάξουμε τις εφαρμογές Τεχνητής
Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε τρεις
βασικές κατηγορίες: 1) η ΤΝ ως εργαλείο ή αποδεικτικό
μέσο στα χέρια του δικαστή 2) η ΤΝ ως μέσο εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών και 3) η ΤΝ ως αυτόνομο υποκείμενο
λήψης αποφάσεων.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το ύψος της ποινής ή
για το αν θα δοθεί αναστολή της έκτισης, προβλέπεται στις
Η.Π.Α. η προσκόμιση από την αρμόδια υπηρεσία στο
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online επίλυσης διαφορών που
δοκιμάζονται σε διάφορες χώρες,
όπως η Αυστραλία, ιδίως στο
οικογενειακό δίκαιο, η Γαλλία,
ο Καναδάς και η Κίνα.

πρόγραμμα αυτό καλύπτεται από την πνευματική
ιδιοκτησία και έτσι δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά
προς το δικαστήριο ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται
τα δεδομένα για να εξαχθεί το αποτέλεσμα. Ο Loomis
θεώρησε ότι αυτό παραβιάζει το δικαίωμά του σε δίκαιη
δίκη και η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο της
πολιτείας που έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε η δίκαιη δίκη,
διότι η έκθεση του COMPAS δεν ήταν ο μόνος παράγοντας
που ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο. Κατά το
δικαστήριο, «αν η έκθεση εκτίμησης κινδύνου του COMPAS
ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για τη λήψη απόφασης
ως προς την επιμέτρηση της ποινής, αυτό θα δημιουργούσε
ζητήματα δίκαιης δίκης αναφορικά με το εάν ο
κατηγορούμενος πράγματι έτυχε εξατομικευμένης κρίσης
για την ποινή του». Στις People v. Younglove και Malenchik
v. State ομοίως κρίθηκε ότι η έκθεση της ΤΝ δεν διαφέρει
από τις εκθέσεις που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες και είναι
θέμα του δικαστή να της προσδώσει το κατάλληλο
αποδεικτικό βάρος. Το 2016 περίπου 10 εφέτες από τα
εφετεία της Rennes και της Douai δέχτηκαν να
συμμετάσχουν σε ένα πείραμα και να χρησιμοποιήσουν για
μερικούς μήνες το λογισμικό πρόβλεψης δικαστικών
αποφάσεων Predictice. Το λογισμικό αυτό πρόσφερε,
μεταξύ άλλων, μια εκτίμηση της αποζημίωσης που θα
έπρεπε να επιδικαστεί, βασιζόμενο σε παλαιότερες
αποφάσεις. Στο τέλος, πάντως, οι δικαστές ήταν – για να το
πούμε κομψά – κάτι λιγότερο από ενθουσιασμένοι με τα
αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος του Εφετείου, Xavier Ronsin,
σημείωσε σε μια συνέντευξή του ότι: «Το λογισμικό
νοιάζεται μόνο για το διατακτικό της απόφασης. Ο
αλγόριθμος δεν μπορεί να διαβάσει όλες τις λεπτές
αποχρώσεις της αιτιολογίας, ιδίως όταν πρόκειται για
περίπλοκη υπόθεση». Κατ’ αυτόν, το λογισμικό δεν είχε
προστιθέμενη αξία για τη δουλειά των δικαστών σε σχέση
με άλλα εργαλεία έρευνας που ήδη είχαν. Χρησιμοποίησε
δε ως παράδειγμα το ότι σε περιπτώσεις που η απόφαση
του εφετείου ήταν εν μέρει δεκτή, το λογισμικό δεν
μπορούσε να καταλάβει ποιο κομμάτι της πρωτοβάθμιας
εξαφανίζονταν και ποιο όχι.

Σ

την εξώδικη επίλυση διαφορών
η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει
εισέλθει μέσα από εφαρμογές

Τα συστήματα αυτά είναι προαιρετικά, έχουν αναπτυχθεί
από ιδιωτικές εταιρίες και στην πράξη χρησιμοποιούν
τεχνικές θεωρίας παιγνίων για να εντοπίσουν τις βέλτιστες
λύσεις που θα ικανοποιούσαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
και τα δύο μέρη ή προσφέρουν επιλογές αυτόματης
σύνταξης εγγράφων κλπ. Ο λόγος για την ταχεία ανάπτυξή
τους έγκειται κυρίως στο χαμηλό κόστος για τους χρήστες
τους, σημαντικό ιδίως σε μικροδιαφορές, στην ταχύτητά
τους και στη δυνατότητα εξ αποστάσεως διενέργειας της
επίλυσης, σημαντικό σε περιπτώσεις online συναλλαγών.

Το 2019 το εσθονικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από
τον επικεφαλής των ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας να
σχεδιάσει ένα «ρομπότ-δικαστή» που θα μπορούσε να
εκδικάσει μικροδιαφορές έως 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με την
οργάνωση που έχει αναλάβει την προώθηση της Εσθονίας
ως ψηφιακού κέντρου, «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή
να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις για τις πιο
συνηθισμένες ένδικες διαδικασίες, που αλλιώς θα
κατανάλωναν ώρες από τον χρόνο δικαστών και
δικηγόρων». Η βασική ιδέα είναι ότι τα διάδικα μέρη θα
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ανεβάζουν τα έγγραφά τους και η ΤΝ εν συνεχεία θα εκδίδει
απόφαση κατά της οποία θα μπορεί να ασκηθεί έφεση σε
άνθρωπο δικαστή. Μετά τον αρχικό ειδησεογραφικό
ενθουσιασμό, δεν μπορούν να εντοπιστούν στοιχεία για το
αν το πρόγραμμα ήδη εφαρμόζεται και πώς πηγαίνει, αλλά
το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν σκέψεις ενσωμάτωσης
της ΤΝ στο δικαστικό σύστημα μίας ευρωπαϊκής χώρας. Το
παράδειγμα της Εσθονίας δείχνει να είναι και το μόνο
παράδειγμα (επιδιωκόμενης) εισαγωγής ΤΝ σε διαδικασία
λήψης απόφασης σε πραγματικό δικαστικό σύστημα.

Αν, όμως, θέλουμε να έχουμε μια εικόνα των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ΤΝ, μπορούμε να
δούμε πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα ως κριτής σε μια
εικονική κοινότητα, όπως είναι το Facebook. Ξέρουμε όλοι
ότι το Facebook έχει ορισμένους κανόνες, τους οποίους
πρέπει να τηρούν οι χρήστες του. Ένας από τους κανόνες
αυτούς είναι η απαγόρευση ανάρτησης αμφιλεγόμενου
περιεχόμενου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ανάρτηση
γυμνών εικόνων παιδιών ή ενηλίκων. Πώς εφαρμόζει τους
κανόνες αυτούς το Facebook;;; Ο πρώτος τρόπος δεν είναι
πολύ προχωρημένος τεχνολογικά: έχει προσλάβει έναν
μεγάλο αριθμό διαχειριστών περιεχομένου, περίπου
15.000 υπολογίζονται, οι οποίοι εδρεύουν σε διάφορες
χώρες, κυρίως σε χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό,
όπως οι συντηρητικές καθολικές Φιλιππίνες και
χειροκίνητα ελέγχουν χιλιάδες εικόνες σε κάθε βάρδια τους,
είτε αυτεπάγγελτα είτε αφού επισημανθούν από κάποιον
χρήστη, και διαγράφουν αυτές που κρίνουν αμφιλεγόμενες.
Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο ενδιαφέρων: οι επιλογές των
ανθρώπων διαχειριστών λειτουργούν και ως μέθοδος
εκπαίδευσης μιας εφαρμογής ΤΝ για να κάνει την ίδια
δουλειά. Ήδη

Α

πό το 2016 το Facebook
ανακοίνωσε ότι έφτασε σε ένα
ορόσημο όπου περισσότερες
εικόνες ελέγχονται από την Τεχνητή
Νοημοσύνη παρά από τους ανθρώπους.

Πλέον, οι άνθρωποι-διαχειριστές μάλλον ασχολούνται
κυρίως με το ζήτημα του γραπτού λόγου που ανεβαίνει στο
δίκτυο και το ζήτημα των φωτογραφιών ανήκει κυρίως
στην ΤΝ. Στην πράξη η ΤΝ είναι σήμερα ο «δικαστής» του
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Facebook, ο οποίος ελέγχει την ανθρώπινη δραστηριότητα
σε αυτό. Το προφανές πλεονέκτημα αυτής της εξέλιξης είναι
η ταχύτητα: η ΤΝ ελέγχει εκατομμύρια εικόνες σε ελάχιστο
χρόνο και μπορεί να διαγράψει ή να επισημάνει
αμφιλεγόμενες εικόνες πιθανώς πριν καν τις δει
οποιοσδήποτε χρήστης. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η
προβλεψιμότητα: η ΤΝ είναι ένα ενιαίο σύστημα που κάνει
όλες τις κρίσεις. Μπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο του
χρόνου, αλλά αν ελέγξει σήμερα δύο φωτογραφίες θα τις
κρίνει με ενιαία ακριβώς κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΝ
διαφημίζεται και ως αμερόληπτη: δεν θα εφαρμόσει
διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το ποιος ανεβάζει τις
φωτογραφίες, για παράδειγμα. Τα μειονεκτήματα είναι,
ωστόσο, αρκετά εμφανή επίσης: υπάρχουν πολλές
αναφορές ότι το Facebook λογοκρίνει γυμνές εικόνες μη
πορνογραφικές: για παράδειγμα το Facebook λογόκρινε
τον περίφημο πίνακα του Ντελακρουά «Η ελευθερία οδηγεί
τον Λαό», επειδή φαίνεται το στήθος της Μαριάν, καθώς και
την εμβληματική φωτογραφία του Nick Ut με το εννιάχρονο
κοριτσάκι που τρέχει γυμνό να σωθεί, καθώς βομβαρδίζεται
το χωριό της με ναπάλμ στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Πιθανότατα οι διαγραφές αυτές έγιναν από την τεχνητή
νοημοσύνη. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί συμβαίνει
αυτό, αφού δεν είναι δηλωμένος σκοπός του Facebook να
λογοκρίνει την τέχνη ή να επεμβαίνει στην ιστορική μνήμη.
Η απάντηση είναι ότι η ΤΝ δεν έχει (ούτε μπορεί να έχει)
αντίληψη του περικείμενου κάθε εικόνας – το μόνο που
αντιλαμβάνεται είναι το περιεχόμενό της, δηλαδή τα
συγκεκριμένα pixels που σχηματίζουν την εικόνα του
γυμνού σώματος. Πέραν αυτού, η ΤΝ μαθαίνει από τους
ανθρώπους και τις προηγούμενες αποφάσεις τους. Αν οι
άνθρωποι από τους οποίους έμαθε είναι υπερσυντηρητικοί
ή ρατσιστές ή δεν καταλαβαίνουν από τέχνη ή από ιστορία,
η ΤΝ, απλώς θα μιμηθεί τη συμπεριφορά τους.
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του Παναγιώτη Λαφαζάνη

πρώην υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Πολλοί, αρκετά βλακωδώς, λένε με
ευκολία ότι στις μέρες μας η
ανθρωπότητα
επιστρέφει
στον
«ψυχρό πόλεμο». Κατ’ αρχάς

Ο

βασικός πόλεμος
της περιόδου είναι
ο «Ουκρανικός» και
είναι όχι ψυχρός αλλά
θερμότατος, ουσιαστικά
«παγκόσμιος» και
κλιμακώνεται μέρα
τη μέρα.

Κατά δεύτερον λόγο, οι συγκρούσεις
στον πλανήτη γενικεύονται και η μία
γίνεται πιο επικίνδυνη από την
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άλλη, ενώ συνοδεύονται και από περιφερειακές και «τοπικούς» πολέμους. Ο
λόγος αφορά τη τωρινή σύγκρουση Κίνας - Ταϊβάν, την σοβούσα σύγκρουση
Ισραήλ-Ιράν, την αναζωπύρωση της έντασης στο Κόσσοβο και το Ναγκόρνο
Καραμπάχ, την ένταση Τουρκίας κατά της Ελλάδας στην Ανατ. Μεσόγειο αλλά και
τις ανοικτές «φωτιές» στην Υεμένη και την Υποσαχάρια Αφρική. Ο κόσμος μας δεν
βιώνει ένα είδος ψυχρού πολέμου, αλλά ζει σε πολεμικό πυρετό και στο χείλος
της αβύσσου με παρόντα τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου.

Μόνο, το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο αυτής της χώρας (Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Διαπλεκόμενη Εγχώρια Ολιγαρχία) δεν έχει «αντιληφθεί» τι
συντελείται και συνειδητά συμπεριφέρεται ως να βρίσκεται στην περίοδο του
Πιουριφόυ, επιχειρώντας να επιβιώσει με την όλο και μεγαλύτερη και πλέον
εξευτελιστική πολιτική, οικονομική, στρατιωτική και εθνική αποικιοποίηση της
πατρίδας μας. Είναι μια αποικιοποίηση που τη συνοδεύει με όλο και πιο
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κόσμο. Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι ένας ψυχρός,
αλλά ένας θερμός και στην ουσία υπό εξέλιξη παγκόσμιος
καταστροφικός
πόλεμος
του
μακάβριου
βαθέως
αμερικάνικου κράτους, πόλεμος του αγγλοσαξονικού
κόσμου και των πολυεθνικών εταιρικών γιγάντων της
Δύσης, που μέσα στο πανικό τους για την βέβαιη απώλεια
της παγκόσμιας ηγεμονίας και την αδυναμία υλοποίησης
του σχεδίου για ένα ενιαίο «παγκοσμιοποιημένο»,
ισοπεδωμένο και εξαθλιωμένο κόσμο με «τελειωμένα»
έθνη,
ταυτότητες,
παραδόσεις,
πολιτισμούς
και
δημοκρατικές αναφορές, καταφεύγουν στη στρατηγική του
«γαία πυρί μιχθήτω».

παρακμιακή και φαύλη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία
έχει ως ύψιστο διακύβευμα τις κυβερνητικές καρέκλες και
τον έλεγχο ενός υπό διάλυση κράτους, το οποίο, όμως,
κράτος προσφέρει, αντιστρόφως με την αποσύνθεσή του,
όλο και μεγαλύτερα προνόμια και λάφυρα σε όσους το
ελέγχουν. Η παρακμιακή πολιτική τάξη αυτής της χώρας,
προσκολλημένη όλο και πιο βαθιά στην υποτέλεια και στην
ολιγαρχική διαπλοκή, όχι μόνο αδυνατούσε να
ακολουθήσει, ιδιαίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είχε την
ευκαιρία και τις σχετικές εξαγγελίες, τον τολμηρό αλλά
ρεαλιστικό αντιμνημονιακό δρόμο και την πολυδιάστατη
ενεργειακή, οικονομική και εξωτερική πολιτική που
πρότεινα ως υπουργός Ενέργειας το 2015 αλλά ούτε και
σήμερα μπορεί να το πράξει.

Αντίθετα, αλυσοδεμένη στον αμερικανονατοϊκό και
ευρωενωσιακό δρόμο, δεν μπορεί ούτε θέλει να αντιληφθεί
την
ανάγκη
ανατροπής
για
την
πολιτική,
οικονομικοκοινωνική και εθνική ανόρθωση της Ελλάδας
και τη συμβολή στα καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν
για την αποτροπή των κινδύνων ολικής καταστροφής της
ανθρωπότητας. Η σημερινή κατεστημένη πολιτική τάξη της
εθνικής και κοινωνικής υποδούλωσης που κυρίως την
συναποτελούν οι ηγεσίες της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ και της εκ δεξιών και αριστερών παραφυάδες τους,
δεν μπορεί και ούτε θέλει να καταλάβει ότι τον πόλεμο στην
Ουκρανία δεν τον ξεκίνησε η Ρωσία αλλά τον προκάλεσε,
τον ξεκίνησε, τον σχεδίασε και τον κλιμακώνει από το
πραξικόπημα του Μεϊντάν το 2014 το αμερικανονατοϊκό
σύμπλεγμα, όπως το ίδιο σύμπλεγμα κλιμακώνει σήμερα
την κρίση στην Ταϊβάν και είναι έτοιμο να πυροδοτήσει και
άλλες κρίσεις, εντάσεις και πολέμους στον σύγχρονο

Η

Ελλάδα αυτήν την ώρα οφείλει
να κάνει την μεγάλη στροφή
και ανατροπή, πριν η λεγόμενη
Δύση μαζί με τους εγχώριους
πολιτικούς υπαλλήλους της,
καταστρέψει τον πλανήτη…

και σε κάθε περίπτωση ισοπεδώσει οικονομικά, κοινωνικά
και εθνικά την πατρίδα μας και μας «εκχωρήσει» ως
«δορυφόρο» στον «επιτήδειο ουδέτερο». Και αυτήν την
στροφή και ανατροπή για το μέλλον της χώρας μόνο ένας
λαός μπορεί να κάνει πράξη, που θα θελήσει να
ακολουθήσει τα παραδείγματα του ’21 και της μεγάλης
Εθνικής Αντίστασης ’41-’44, χωρίς εμφύλιες διαιρέσεις και
χωρίς Λίβανους και Βάρκιζες, το παράδειγμα του
«Πολυτεχνείου» και το παράδειγμα του Ιουλιανού
Δημοψηφίσματος του 2015, το οποίο τώρα θα αγωνιστεί για
να μετουσιωθεί σε φωτεινό για την πατρίδα μας έργο.
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του Νότη Μαριά

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

Σ

ιγά - σιγά αρχίζουν
στην Αθήνα να
συνειδητοποιούν
το πόσο επικίνδυνες
ήταν οι πρόσφατες
δηλώσεις Ακάρ περί
δήθεν αυτοάμυνας της
Τουρκίας λόγω της
δήθεν παράνομης
στρατικοποίησης των
Ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα ο τούρκος υπουργός
άμυνας δήλωσε: «Οι ρήτρες των
συμφωνιών
υπάρχουν.
Όμως
παρόλα αυτά, δυστυχώς, διατηρούν
αυτή τη στάση. Αυτό που πρέπει να
υπάρχει στα νησιά είναι αυτοί που να
επιβάλουν μια περιορισμένη και
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αναλογική επιβολή του νόμου. Τώρα όμως υπάρχουν αεροδρόμια, τανκς,
πυροβολικά βάζουν τα πάντα. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα στην
αυτοάμυνας; Η ανάπτυξη αυτών των όπλων, που φτάνουν μέχρι κάτω από τη μύτη
μας, δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία; Τι θα συμβεί αν αντιδράσουμε σ’ αυτό;
Άρα δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών ενεργώντας κατά παράβαση αυτής
της συνθήκης;» (www.militaire.gr 3/8/2022). Αυτό σημαίνει ότι η Άγκυρα στήνει
σκηνικό εισβολής σε νησιά του Αιγαίου υπό τον μανδύα της δήθεν αυτοάμυνας.

Η εξέλιξη αυτή βεβαίως δεν αποτελεί έκπληξη για όλους εμάς που ασχολούμαστε
συστηματικά και σε βάθος με την ανάλυση της επεκτατικής τουρκικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη εδώ και δύο χρόνια είχαμε επισημάνει: «O Ερντογάν λοιπόν
δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του να εκδώσει νέα NAVTEX περί δήθεν ερευνών του
Ορούτς Ρέις σε απόσταση αναπνοής από το Καστελόριζο στα 6 μίλια προκειμένου
να στραγγαλίσει το ακριτικό μας νησί. Ταυτόχρονα με βάση διάφορα
δημοσιεύματα και ακριτομυθίες Τούρκων αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι

Ο

Ερντογάν σκοπεύει να ζητήσει την άμεση
απόσυρση της ελληνικής φρουράς από το
Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι η εν
λόγω ελληνική στρατιωτική παρουσία δήθεν
απαγορεύεται από τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947
και ότι επιπλέον η φρουρά αποτελεί δήθεν
κίνδυνο για την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας.

Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί την αποχώρηση
της ελληνικής φρουράς από το Καστελόριζο, η Τουρκία θα επικαλεστεί δήθεν το
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άρθρο 51 του ΟΗΕ για δήθεν
αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει να
σφίξει τη θηλιά προχωρώντας
ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό (;)
του Καστελορίζου, προσφεύγοντας
ενδεχόμενα και στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην
ξεχνάμε ότι ο τουρκικός τύπος ήδη
προαναγγέλλει
εισβολή
στο
Καστελόριζο!!!» (www.notismarias.
gr 16/9/2020). Μάλιστα ο Ακάρ προ
ημερών λίγο πριν την έξοδο του νέου
τουρκικού γεωτρύπανου «Αμπντούλ
Χαμίντ Χαν» στη Μεσόγειο με νέες

προκλητικές του δηλώσεις αναφέρθηκε ξανά στο Καστελόριζο σημειώνοντας ότι
απέχει 580 χιλιόμετρα από την Ελλάδα και μόλις 1.950 μέτρα από την Τουρκία και
συνέχισε: «Είναι σε απόσταση κολύμβησης των σπουδαστών των στρατιωτικών
σχολών μας. Αυτοί παρεξηγούνται με αυτό που λέμε επειδή οι σπουδαστές
κολυμπούν εκεί. Τις προάλλες, ένας Έλληνας υπουργός δήλωσε «αν επιθυμούν
ας έρθουν, αν μπορούν να κολυμπήσουν» κι εμείς δηλώσαμε «αν θέλει ο Θεός,
μια ημέρα μπορεί να συμβεί κι αυτό”» (www.kathimerini.gr 9/8/2022). Σημειωτέον
ότι και σε συνέντευξη μας στο militaire.gr την 1η Ιουλίου 2022 είχαμε αποκαλύψει
τους δόλιους σχεδιασμούς της Άγκυρας η οποία εκτιμούσαμε ότι θα απειλήσει με
προληπτική επίθεση κατά της Πατρίδας την οποία μάλιστα θα παρουσιάσει ως
δήθεν αυτοάμυνα. Και όλα αυτά αφού η Άγκυρα έχει μάλιστα στείλει και σχετική
επιστολή στον ΟΗΕ (https://www.militaire.gr/etoimazei-i-toyrkia-proliptikochtypima-kata-tis-elladas-oi-diloseis-akar-kai-ti-eiche-pei-o-n-marias).

Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ έχει δήθεν το
δικαίωμα να αμυνθεί
και μάλιστα η
άμυνα αυτή δήθεν
νομιμοποιείται να
είναι και προληπτική.
Ήδη σε εκτεταμένο άρθρο μας στις
11 Ιουνίου 2022 είχαμε αναλύσει το
νέο
τουρκικό
αφήγημα
επισημαίνοντας
τα
παρακάτω:
«Ερμηνεύοντας
λοιπόν
το
απειλητικό κρεσέντο του Ερντογάν
και της παρέας του είναι σαφές ότι η
Άγκυρα επιχειρεί να δικαιολογήσει
τις επόμενες παράνομες επεκτατικές
της κινήσεις στη βάση διαφόρων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων
και παράνομων αιτιάσεων. Ότι
δηλαδή καθώς η δήθεν παράνομη
στρατικοποίηση των ελληνικών
νησιών αποτελεί δήθεν απειλή για
την άμυνα και ασφάλεια της
Τουρκίας,

Η

Άγκυρα πλέον
ασκώντας το
δήθεν δικαίωμα
αυτοάμυνάς της που
μάλιστα δήθεν
προβλέπεται από
το άρθρο 51 του
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Όπερ σημαίνει, σύμφωνα με την
τουρκική προπαγάνδα, ότι η Άγκυρα
έχει δήθεν το δικαίωμα να εισβάλει
στα παραπάνω δήθεν παρανόμως
στρατικοποιηθέντα ελληνικά νησιά
προκειμένου να τα αφοπλίσει,
καταστρέφοντας τις στρατιωτικές
τους
δυνατότητες
και
εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν η
Τουρκία προετοιμάζει το διεθνές
κλίμα προκειμένου στο πλαίσιο μιας
«δήθεν
ειδικής
στρατιωτικής
επιχείρησης» να εισβάλει στα
παραπάνω ελληνικά νησιά. Όμως οι
εν λόγω έωλες, ανυπόστατες,
αβάσιμες και παράνομες τουρκικές
αιτιάσεις δεν σταματούν εδώ καθώς
η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η
στρατικοποίηση των παραπάνω
ελληνικών νησιών έχει οδηγήσει στη
δήθεν απώλεια της ελληνικής
κυριαρχίας επί των εν λόγω νησιών.
Ως εκ τούτου, συνεχίζει το νέο υπό
διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η
Τουρκία έχει δήθεν δικαίωμα όχι
μόνο να εισβάλει στη βάση μιας
δήθεν προληπτικής άμυνας δήθεν
στη βάση του άρθρου 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αλλά
επιπλέον έχει δήθεν και το δικαίωμα
ενσωμάτωσης
των
εν
λόγω
ελληνικών νησιών στην Τουρκία
αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί

ελληνική κυριαρχία και ως εκ τούτου
τουλάχιστον σε σχέση με τα νησιά
που
καλύπτονται
με
δήθεν
καθεστώς
αποστρατικοποίησης
από τη Συνθήκη της Λοζάνης αυτά
δήθεν
επιστρέφουν
στον
προγενέστερο κάτοχό τους, δηλαδή
στην Τουρκία ως διάδοχη χώρα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Και επειδή ο αντίστοιχος ισχυρισμός
της Τουρκίας για τα Δωδεκάνησα
σκοντάφτει στο γεγονός ότι αυτά
προ της παραχωρήσεως τους στην
Ελλάδα ανήκαν στην Ιταλία, ο
Ερντογάν βάζει το κερασάκι στην
τούρτα ισχυριζόμενος ότι σε Ρόδο
και Κω υπάρχει δήθεν τουρκική
μειονότητα, η οποία μάλιστα δήθεν
καταπιέζεται
καθώς
δήθεν
παραβιάζονται τα ανθρώπινά της
δικαιώματα
(www.naftemporiki.gr
9/9/2022). Έτσι συμπληρώνει την
επιχειρηματολογία του για την εκεί
σχεδιαζόμενη εισβολή στη βάση
δήθεν της προστασίας της δήθεν
εκεί
καταπιεζόμενης
τουρκικής
μειονότητας.
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Ό

λο το παραπάνω σκηνικό έχει
προετοιμαστεί από τουρκικής
πλευράς στη βάση διαφόρων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων
και παράνομων επιχειρημάτων

που εμπεριέχονται και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούνται
όχι μόνο στις δηλώσεις του Ερντογάν και της παρέας του
αλλά και στις σχετικές δύο επιστολές που απέστειλε η
Τουρκία τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2021 στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ετοιμάζεται να στείλει και τρίτη
επιστολή (www.tanea.gr 9/6/2022). Ειδικότερα στην πρώτη
τουρκική επιστολή αφού επισημαίνεται ότι η «εγγύτητα»
των παραπάνω ελληνικών νησιών δήθεν «έχει αντίκτυπο
στην άμυνα και ασφάλεια» της Τουρκίας στη συνέχεια
καταλήγει ότι η στρατικοποίηση των νησιών αυτών δήθεν
«αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας»
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021). Βέβαια οι
παραπάνω τουρκικές επιστολές απαντήθηκαν διεξοδικά με
στέρεα επιχειρήματα από την Αθήνα με δύο επιστολές της
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 και τον
Μάιο του 2022 αντίστοιχα. Η τουρκική υποκρισία,
διγλωσσία και υστεροβουλία αποδεικνύονται επίσης και
από τα ίδια τα γεγονότα. Και αυτό γιατί όπως αποκάλυψε
το Nordic Monitor η Τουρκία από το 2014 έχει διαμορφώσει
το σχέδιο Τσάκα Μπέης το οποίο προβλέπει τουρκική
εισβολή στα νησιά του Αιγαίου (www.notismarias.gr
1/7/2020). Επιπλέον πρόσφατα έγινε άσκηση κατάληψης
ελληνικού νησιού (www.cnn.gr 25/4/2022), για να
ακολουθήσει μετά βαΐων και κλάδων μπροστά στα
τηλεοπτικά συνεργεία η τουρκική αποβατική στρατιωτική
άσκηση στο πλαίσιο της «Εφές 2022» παρουσία του
Ερντογάν με στολή παραλλαγής και με τις τουρκικές
εφημερίδες στις 10/6/2022 επί της ουσίας να
προαναγγέλλουν με πηχυαίους τίτλους αλλά και
φωτογραφίες επικείμενη τουρκική εισβολή σε νησιά του
Αιγαίου καθώς όπως δήλωσε ο Ερντογάν «δεν κάνει
πλάκα» (www.tanea.gr 9/9/2022) αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ
και τώρα την αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς
θα ενεργήσει με βάση δήθεν το διεθνές δίκαιο.

Σελίδα 11

Και επειδή το διεθνές δίκαιο προβλέπει επίλυση των
διαφορών με διπλωματικές διαπραγματεύσεις καθώς και
δια της δικαστικής ιδού η τουρκική πλευρά σπεύδει να
κλείσει και αυτόν τον δρόμο. Έτσι η Άγκυρα διαμηνύει ότι
δήθεν οι οποίες διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την
αποστρατικοποιηση των νησιών έχουν αποτύχει αφού στο
πλαίσιο των διερευνητικών επαφών η ελληνική πλευρά δεν
κάνει πίσω. Όσο δε για το ενδεχόμενο παραπομπής του
θέματος στη Χάγη εκ μέρους της Άγκυρας η τουρκική
πλευρά δια του Υπουργείου της των Εξωτερικών
επισημαίνει με νόημα ότι κάτι τέτοιο αν και υποτίθεται ότι
το θέλει η Άγκυρα δεν μπορεί να συμβεί γιατί σύμφωνα με
την τουρκική πλευρά η Ελλάδα έχει ήδη αποκλείσει τη
δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε
θέματα που άπτονται της στρατικοποίησης των ελληνικών
νησιών (https://www.mfa.gov.tr). Έτσι η Τουρκία επιχειρεί
να παρουσιαστεί διεθνώς πλέον ως δήθεν καλόπιστη αλλά
και το δήθεν θύμα καθώς η στρατικοποίηση των νησιών
μας δήθεν απειλεί την άμυνα της. Και καθώς το θέμα δεν θα
μπορεί να λυθεί με ειρηνικό τρόπο η Άγκυρα δήθεν θα
αναγκαστεί να προχωρήσει σε προκλητική εφαρμογή του
δήθεν δικαιώματός της για αυτοάμυνα δήθεν με βάση το
άρθρο 51 του μέσω αιφνιδιαστικής εισβολής, βράδυ
μάλιστα όπως μας προειδοποίησε ο ίδιος ο Τσελίκ
(www.tanea.gr 9/9/2022). Στα τουρκικά σχέδια βέβαια θα
μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει εναλλακτικά και μια
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ενδεχόμενη προσφυγή της Τουρκίας στο Συμβούλιο
Ασφαλείας
του
ΟΗΕ
για
το
ζήτημα
της
αποστρατικοποίησης των νησιών καθώς στην παραπάνω
πρώτη επιστολή της Άγκυρας στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 επισημαίνεται με νόημα ότι η

Σελίδα 12

στρατικοποίηση των παραπάνω Ελληνικών νησιών δήθεν
«έχει ευρύτερες συνέπειες όσον αφορά την απειλή για την
ειρήνη
και
την
ασφάλεια
στην
περιοχή»
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021).

μας στις τουρκικές προκλήσεις:
MΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»
(www.notismarias.gr 11/6/2022). Αυτά λοιπόν εκτιμούσαμε
αναλύοντας την τουρκική επεκτατική πολιτική, εκτιμήσεις
οι οποίες επιβεβαιώθηκαν πλήρως δια στόματος Ακάρ. Και
σαν να μην έφτανε αυτό ο Τσαβούσογλου κλείνοντας τις
εργασίες της 13ης διάσκεψης των Πρέσβεων που
πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα δήλωσε ότι η Τουρκία δεν
θα ανεχθεί τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών
επισημαίνοντας τα παρακάτω: «Αλλά είναι σαφές ότι η
Ελλάδα έχει εξοπλίσει αυτές τις περιοχές, ειδικά τα νησιά
που βρίσκονται κοντά μας παρά τον όρο της συνθήκης της
Λωζάνης και τα νησιά που δόθηκαν υπό όρους στην
Ελλάδα με την Ειρηνευτική Συμφωνία του Παρισιού το
1947. Το φέραμε στην ατζέντα του ΟΗΕ. Το φέραμε στην
ατζέντα της διεθνούς κοινότητας με τον ίδιο τρόπο όπως
και σε άλλες χώρες. Θα το παρακολουθήσουμε γιατί
πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου
και των διεθνών συμφωνιών. Δεν είναι δυνατόν να δείξουμε
επιείκεια σε μία τέτοια κατάφωρη παραβίαση»
(www.ethnos.gr 11/8/2022).
Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείονται και διάφορα
σενάρια ναυτικού αποκλεισμού κάποιου κυρίως μικρού
ελληνικού νησιού και δη απομακρυσμένου όπως είναι η
περίπτωση του Καστελορίζου, όπως έχουμε ήδη
προειδοποιήσει με σχετικό μας άρθρο υπό τον τίτλο
«Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε το σχέδιό
του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό
αποκλεισμό» που δημοσιεύθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο
του 2020 (www.notismarias.gr 16/9/2020) και το οποίο
αναλύσαμε παραπάνω, προσθέτοντας μάλιστα τότε ότι
«για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει να επεκτείνει άμεσα
τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλα στο Καστελόριζο και σε όλη
την Ελληνική επικράτεια, προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για όλες τις παραπάνω
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας» (www.notismarias.gr
16/9/2020). Κλείνοντας το άρθρο μας της 11ης Ιουνίου 2022
επισημαίναμε: «Επομένως η πρότασή μας την οποία
διατυπώσαμε από τον Σεπτέμβριο του 2020 για προσφυγή
της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το
τουρκικό casus belli (www.notismarias.gr 16/9/2020)
καθίσταται πλέον όχι μόνο εξαιρετικά επίκαιρη αλλά και
άμεσα επιβεβλημένη γιατί οι καιροί ου μενετοί.

Σ

ε κάθε περίπτωση πάντως μια
είναι και θα είναι η απάντησή

Η

συνέχεια λοιπόν επί της οθόνης
στην Νέα Υόρκη με αφορμή
την 77η Σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή
Σεπτέμβριο (13-27), ενδεχόμενα
δε και νωρίτερα (;).
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

8 Αυγούστου 1974 έγραφε το
ημερολόγιο, όταν παραιτήθηκε ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, Νίξον, για το
σκάνδαλο
των
υποκλοπών
Γουότεργκεϊτ. Ο πρόεδρος Ρίτσαρντ
Νίξον έκανε μια ομιλία στο
αμερικανικό κοινό από το Οβάλ
Γραφείο στις 8 Αυγούστου 1974, για
να ανακοινώσει την παραίτησή του
από την προεδρία λόγω του
σκανδάλου Γουότεργκεϊτ.

8

Αυγούστου 2022
ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος για το
δικό του Γουότεργκεϊτ
μας ανακοίνωσε ότι
προτίμησε να μην
αφήσει την εξουσία
και την καρέκλα και
συνέχισε να κάνει
μπάνια στα Χανιά.

Οι κοριοί όμως δάγκωσαν και
δηλητηρίασαν τον αλαζόνα και
επικίνδυνο για τα εθνικά μας
συμφέροντα
Έλληνα
πρωθυπουργό. Το παρακράτος των

Σελίδα 13

ΚΥΡΙΑΚΙΣΤΑΣ απεδείχθη τόσο ισχυρό και βουλιμικό, ώστε μέσα σε λίγες ημέρες
να γκρεμίζει το επιτελικό κράτος των ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ… Το «επιτελικό κράτος»
που έστησε ο Μητσοτάκης ο Β’ ο μικρός με τους καμιά 50 Υπουργούς και
υφυπουργούς που διεκρίθησαν για την αλαλία τους – αφωνία –και την τυφλή
υποταγή τους στη ΤΡΟΙΚΑ του ΜΑΞΙΜΟΥ.

Τ

ο «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη έχει και
άλλους 50 μέτριους έως ακατάλληλους για τις
υπόλοιπες κρίσιμες διοικητικές θέσεις (ΕΥΠ,
γενικοί γραμματείς κλπ), για να είναι εύκολα
διαχειρίσιμοι και πάνω απ’ όλα πειθήνιοι.

Όλοι τους είναι μέτριοι, άβουλοι, θεσιθήρες, ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ και ΑΣΠΟΝΔΥΛΟΙ. Να
όμως που δεν φτάνει να ξέρεις να γλύφεις, να κάθεσαι στα τέσσερα, αλλά
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Σελίδα 14

«Οι πρώτες πληροφορίες φέρουν την παραιτηθείσα ηγεσία
της ΕΥΠ να έχει συνδεθεί και εν πολλοίς να έχει διαβρωθεί
από ξένες υπηρεσίες και από σκοτεινά επιχειρηματικά
δίκτυα με δόλιους σκοπούς». Ούτε ίδρωσε το αυτί του
Πρωθυπουργού και από ότι φαίνεται και κανένας
εισαγγελέας δεν ακούει μήτε και διαβάζει ΤΟ ΒΗΜΑ, που
στηρίζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Εάν πάντως δεχθούμε
τις δικαιολογίες που μας είπε ο Μητσοτάκης: «Δεν ήξερα»,
«δεν γνώριζα», «δεν μου είχαν πει τίποτα», «αν το ήξερα,
δεν θα συναινούσα», «πιστέψτε με, παρακολουθούσαν τον
Ανδρουλάκη εν αγνοία μου». ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ:

χρειάζεται να έχεις και το ειδικό πολιτικό βάρος της θέσης…
Πριν τους αναθέσουν τα αξιώματά, τους έφτανε ότι ήσαν
σφουγγοκωλάριοι του Μητσοτάκη. Μετά όμως, όταν
ανέβηκε η μαϊμού στο δένδρο, φάνηκε ο «κώλος της» όπως
λέει και ο λαός μας.

Ο

Κοντολέων ήταν σεκιουριτάς
στην G4S, έτσι ο Μητσοτάκης
για χάρη του άλλαξε τους νόμους,
αφαίρεσε τα προσόντα και τον διόρισε
αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών.

Αυτός ο ίδιος ο ΑΡΧΙΚΥΠΑΤΖΗΣ, χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα,
τα «ξέρασε» όλα στην Επιτροπή της Βουλής για τις
υποκλοπές. Και οχυρώθηκε πίσω, αν είναι δυνατόν, από
τον μανδύα της… «νόμιμης επισύνδεσης»! Παρασύροντας
στην πτώση και την εισαγγελέα που υπέγραψε τις
παρακολουθήσεις. Με εντολή Μητσοτάκη οι Βουλευτές
ψήφισαν και έτσι έγινε η ΕΥΠ υπηρεσία-λάφυρο της
κυβέρνησης.

Μ

όνο το 2021 υπήρξαν 15.475
διατάξεις άρσης απορρήτου
για αόριστους «λόγους
εθνικής ασφάλειας».

Βρίσκεται
ΞΕΝΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ
πίσω
από
τις
παρακολουθήσεις και το ενδιαφέρον αυτού μήπως
επηρεάζει και τα ΖΩΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;
Ποιος είναι αυτός ο ξένος παράγων και δεν γνώριζε ο
Πρωθυπουργός ούτε και οι ΚΟΥΛΗΣΤΑΣ Υπουργοί του;

Ε

άν αληθεύει πως δεν γνώριζε
ο Πρωθυπουργός και οι
Υπουργοί τότε τίθεται το
ερώτημα: Ποιος κυβερνά τον τόπο;

Είναι δυνατόν να αυτονομήθηκε ο αρχηγός των μυστικών
υπηρεσιών της Ελλάδας και το ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ κράτος πέρασε
στα χέρια του παρακράτους των πρακτόρων; Γιατί δεν
παραιτήθηκαν
και
οι
Υπουργοί,
Γεραπετρίτης,
Θεοδωρικάκος, Σκέρτσος και Πιερρακάκης ούτε μετά την
βαρύτατη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ από το «Βήμα»που αποκάλυψε ότι:

Ε

άν ήταν νόμιμη η παρακολούθηση
Ανδρουλάκη, πώς δεν θα την
επέτρεπε ο πρωθυπουργός;
Θα ανέτρεπε τη νομιμότητα;
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ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ: Τόσο
άχρηστος; Τόσο ανίκανος; Τόσο ανεύθυνος; Δεν έχει
ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά να κατηγορείται η κυβέρνηση
για υποκλοπές, να παραιτούνται το δεξί χέρι του
πρωθυπουργού και ο διοικητής της ΕΥΠ, αλλά ο
Πρωθυπουργός να μένει κολλημένος στη καρέκλα του! Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ Α(χ)ΡΙΣΤΩΝ Μητσοτάκης ο Β’ ο μικρός έριξε
ευθύνες σε μια Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο ίδιος.
Τρέλα και κορδέλα. Μην περιμένετε να παραιτηθεί! Δεν
έχετε ακούσει ότι ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός
δικαιολογείται και ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ. Κρατάμε ότι στο
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ δεν τόλμησε να πει ότι η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει καμία σχέση με το predator…και δεν υποτιμούμε
τις πολλές μαζεμένες «συμπτώσεις», τόσο σε ό,τι έχει να
κάνει με το χρονικό των παρακολουθήσεων πολιτικών και
δημοσιογράφων όσο και με τις επενδύσεις του ανιψιού του
κ. Μητσοτάκη, ενός από τα πιο βασικά στελέχη του
Μαξίμου.

Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ προτείνουμε να προβλεφθούν περαιτέρω
εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου, όπως η εκ των
υστέρων ενημέρωση των παρακολουθούμενων για τους
λόγους που κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση των
επικοινωνιών τους. Ναι, συμφωνούμε ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ! Είναι
βαθιά δημοκρατικό μα και εθνικό το ζήτημα του Water gate
ala Μητσοτάκη… Η έρευνα θα βγάλει φοβερά γεγονότα και
ντοκουμέντα, τα οποία θα τον αναγκάσουν να
ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙ.

Τ
Π

οιος θα το πίστευε ότι πίσω από
το Predator θα ήταν ο ανιψιός
από αδερφή και διευθυντής
του Γραφείου του Πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης;
Ο ίδιος ο Μητσοτάκης δηλαδή. Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Χριστιανοδημοκράτες θα αγωνιστούμε με όλες μας τις
δυνάμεις ο ελληνικός λαός να μάθει όλη την αλήθεια.
Μακάρι οι υποκλοπές να μην έχουν θίξει εθνικά μας
συμφέροντα. Θέματα όμως που έχουν να κάνουν με τα
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και την
περιφρούρηση τους είναι υψίστης σημασίας. 8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ… ΤΩΡΑ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗ
ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΤΟΥ. Το ζήτημα εκτός όλων των άλλων είναι
ηθικό, ποινικό και τον ρίχνει στο βούρκο. 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1974 ΣΤΙΣ ΗΠΑ το Watergate γκρέμισε την Κυβέρνηση
ΝΙΞΟΝ. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ προτείνει αυστηρούς
κανόνες με την εφαρμογή των οποίων θα μπορεί να
προστατεύεται η δημοκρατική λειτουργία και η ευαισθησία
του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, καθώς και η
ασφάλεια των δικτύων και των συνταγματικών ατομικών
δικαιωμάτων! Η Ελλάδα δεν αντέχει αυτό το καθεστώς της
ανηθικότητας, του ψεύδους, της υπονόμευσης του κράτους
δικαίου και της δολοφονίας χαρακτήρων!

Σελίδα 15

ο ξεκαθάρισμα της… κόπρου του
Κούλη θα το αναλάβει ο κυρίαρχος
δημοκρατικός λαός μέσα από
τις κάλπες και μια καλή ημερομηνία
είναι η 25η Σεπτεμβρίου. Η ημέρα
της Λύτρωσης για τους Έλληνες και
της Αναγέννησης για την Πατρίδα.
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του Άρη Σπίνου
Δημοσιογράφου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να
έχει ξεσηκώσει τον κόσμο και να
ζητούσε κάθε στιγμή την παραίτηση
της κυβέρνησης. Γιατί δεν το κάνει;
Προφανώς ο ίδιος και μόνο γνωρίζει
τον λόγο. Τα ερωτήματα όμως
υπάρχουν
και
πρέπει
να
απαντηθούν.
Ήδη
διαρρέουν
«χυδαία»
υπονοούμενα
ως
περιεχόμενο
των
παράνομων
υποκλοπών που έκανε η ΕΥΠ σε
βάρος του από στελέχη της που
ισχυρίζονται ότι έχουν ακούσει τις
κασέτες. Θα διαρρεύσουν αυτά
προεκλογικά; Ποιος έχει τα CD στα
χέρια του; Γιατί ο εισαγγελέας δεν τα
ζητάει
αφού
είναι
παράνομα
αποκτηθέντα από την ΕΥΠ; Αφού
παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη
δεν
είναι
αυτονόητο
ότι
παρακολουθήσαν και άλλους; Ποιοι
είναι αυτοί και τι γνωρίζουν για
αυτούς στο Μαξίμου που είχε την
εποπτεία των παρακολουθήσεων.

Έρχονται «χυδαίες» διαρροές για
τον Ανδρουλάκη... και άλλους! Θα
τους εκβιάσουν με «προσωπικές
στιγμές» που έχουν ακούσει από τις
κασέτες; Ποιος έχει τα καυτά CD ;
Επί πόσο καιρό τον είχαν στο
στόχαστρο;
Ποιους
άλλους
πολιτικούς άκουγαν;

Μ

πορεί για την
κοινή γνώμη η
υπόθεση που
εξελίσσεται σχετικά
με τις υποκλοπές
να έχει γίνει
κουτσομπολιό
καφενείου, αλλά
είναι μείζον θέμα
δημοκρατίας.

Σελίδα 16

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι
η
καταγγελία του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για απόπειρα
παρακολούθησης του κινητού του
τηλεφώνου είναι σημαντική και
πρέπει να ερευνηθεί. Για το θέμα
αυτό που αφορά τους «μολυσμένους
ιούς» που εστάλησαν σε τηλέφωνα
πολιτικών - δημοσιογράφων και
άλλων ιδιωτών ήδη το edolio5 έχει
υποβάλει μηνυτήρια αναφορά, αφού
ανάμεσα στα «οχήματα» που
χρησιμοποιήθηκαν για αποστολή email
με
μεταφορά
ιού
παρακολούθησης ήταν και το όνομα
του ιστολογίου μας όπως ήδη
έχουμε γράψει με σχετικό ρεπορτάζ.

Μ

ε πρόσφατο νόμο
μετατέθηκαν από
την ΕΥΠ 80 άτομα
σε διάφορες οργανικές
θέσεις του υπουργείου
δημοσίας τάξεως.

Είχε προηγηθεί και άλλο «κύμα»
αποχωρήσεων.
Ήταν
ένα
ξεκαθάρισμα, στην πλειοψηφία του,
για όσους δεν ήταν αρεστοί στην
σημερινή κυβέρνηση. Ανάμεσα σε
αυτούς ήταν και ο π. συνδικαλιστής
της ΕΥΠ Βαγγέλης Σπυράκης που
μια περίοδο είχε διατελέσει και ΓΓ
στο σωματείο των εργαζομένων της
ΕΥΠ επί προεδρίας Σπατιώτη. Ο Β.

Τ

ον έδιωξε η
κυβέρνηση από
την Κατεχάκη ως
«ανεπιθύμητο», πήγε
στην ΕΛΑΣ και πήρε
μετάθεση στα
γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
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Σπυράκης διορίστηκε το 2000 στην ΕΥΠ με «περιπετειώδη»
τρόπο που απασχόλησε και τα Ελληνικά δικαστήρια. Όταν
έφυγε από την Κατεχάκη (με τις αναγκαστικές μετατάξεις)
πήγε σε αστυνομικό τμήμα. Όπως όλοι. Γρήγορα όμως
πήρε απόσπαση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Η
αδερφή του είναι φίλη με τον Νίκο Ανδρουλάκη που
φρόντισε για να συμβεί αυτό. Η εμπλοκή του Βαγγέλη
Σπυράκη μαζί με άλλα στελέχη της ΕΥΠ στην πασίγνωστη
υπόθεση της
απαγωγής
των Πακιστανών είχε
απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα του Τύπου και κυρίως της
Εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Το δικαστικό βούλευμα που
ακολούθησε όμως τους απάλλαξε από κάθε εμπλοκή.

Σελίδα 17

απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, πλην ακόμα μιας
υπαλλήλου που υπηρετεί σε πολιτικό γραφείο υπουργού.
Ποιος ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη για όσα κατήγγειλε; Ο
ίδιος είπε πως του τα έμαθε από μια επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι προφανές ότι δεν ήθελε
να καρφώσει την πηγή του που δεν ήταν άλλη από τον
Βαγγέλη Σπυράκη. Εξ' άλλου ο πρώην συνδικαλιστής της
ΕΥΠ δεν έκανε κάτι παράνομο.

Η

εμπειρία του σε επιχειρησιακά
πόστα στην ΕΥΠ είναι
αδιαμφισβήτητη. Γνωρίζει
πρόσωπα και πράγματα και
φυσικά και τους τρόπους που
γίνονται οι «τεχνικές» και οι
«φυσικές» παρακολουθήσεις.

Ο ίδιος έχει υπηρετήσει επί πολλά χρόνια σε τμήματα
παρακολουθήσεων τηλεφώνων στην Γ' διεύθυνση της
ΕΥΠ. Είναι αυτονόητο ότι οι γνώσεις αυτές δεν
«παροπλίστηκαν», αλλά θα τέθηκαν στην διάθεση των
στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς πάσα προφύλαξη! Όπως μας
πληροφόρησαν εκ των 80 υπαλλήλων της ΕΥΠ που έφυγαν
για οργανικές θέσεις στην ΕΛΑΣ ουδείς άλλος έχει πάρει

*Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι από το πρόσφατο
Gay Pride όπου το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε με περίπτερο και
φυλλάδια υποστήριξης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ τα οποία
μεταξύ άλλων μοίραζε και ο Σπυράκης φορώντας την
σχετική μπλούζα.

έρχονται στην δημοσιότητα
από διάφορες πηγές.
Ένας μηχανισμός που επιτέθηκε ύπουλα και στον
μεγαλύτερο
ανεξάρτητο
ελληνικό
δημοσιογραφικό
οργανισμό τo DNM Group (pronews.gr, defencenet.gr,
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ κλπ,) αλλά και τα ίδια τα κορυφαία στελέχη
του, όπως τον εκδότη Τάσο Γκουριώτη. Όπως

Ο

μεγαλύτερος παρακρατικός
μηχανισμός υποκλοπήςπαρακολούθησης κινητών
τηλεφώνων στην ευρωπαϊκή ιστορία
είχε στηθεί από την κυβέρνηση, όπως
καταδεικνύουν τα στοιχεία που
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αποκαλύπτεται τώρα, είχε δημιουργηθεί από την ΕΥΠ σε
συνεργασία με μία ομάδα Ισραηλινών στην Τσεχία η
πλαστή
ιστοσελίδα
pronews.gr.com,
την
οποία
χρησιμοποιούσαν για να «φυτεύουν» το Predator (μαζί με
αρκετές άλλες ιστοσελίδες, όπως θα διαβάσετε στο
ρεπορτάζ). Αυτό έγινε σε συνέχεια μιας άλλης πλαστής
σελίδας που έχει πλαστογραφήσει το κανονικό pronews.gr
(λογότυπο, ειδήσεις κλπ) με το «πονηρό» domain pronews.gr, (μία «-« στη μέση του τίτλου για να ξεγελούν τους
ανύποπτους αναγνώστες) η οποία εμφανιζόταν ως…
γνήσιο pronews.gr και αποσπά ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(RSS) από χιλιάδες αναγνώστες. Επίσης, είχε παγιδευτεί
για δύο εβδομάδες τουλάχιστον, το κινητό τηλέφωνο του
εκδότη του DNM Group, Tάσου Γκουριώτη, τον περασμένο
Οκτώβριο. Η παγίδευση εντοπίστηκε σε έλεγχο ασφαλείας
μετά από διαπιστωμένη διαρροή στοιχείων που
περιέχονταν στα αρχεία του κινητού! Έχει κατατεθεί
μήνυση του εκδότη για την υποκλοπή από τον περασμένο
Οκτώβριο του 2021 με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά
παρά την υποτιθέμενη «άμεση επέμβαση του εισαγγελέα
που ερευνά την υπόθεση» και τις τρεις καταθέσεις που
έχουν δοθεί, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν
ποιος τον υπέκλεπτε, παρά την παρουσία συγκεκριμένης
IP από την συσκευή με την οποία γινόταν η
παρακολούθηση. Ο εκδότης είχε επιλέξει να μην
δημοσιοποιήσει την υπόθεση, προκειμένου, όπως τον
είχαν διαβεβαιώσει οι διωκτικές αρχές: «Να διευκολυνθεί η
έρευνα και η σύλληψη των υπαιτίων». Τις αμέσως
επόμενες ημέρες θα κατατεθεί νέα μήνυση στην Εισαγγελία
Αθηνών με όλα τα νεότερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει
η έρευνα του pronews.gr για τις τηλεφωνικές
παρακολουθήσεις, αλλά και για την δημιουργία του
pronews.gr.com, το οποίο είχε δημιουργήσει η
παρακρατική ομάδα του Predator. Από την μέχρι στιγμής
έρευνα του pronews.gr και τριών ειδικών στους οποίους
απευθυνθήκαμε τα συμπεράσματα σε ότι αφορά τον τρόπο
παρακολούθησης μας ή χρήσης παρόμοιου domainδολώματος για να μπορούν να παγιδεύουν τα τηλέφωνα
των στόχων, ήταν τα εξής: «Νόμιμες» ή για να είμαστε
ακριβέστεροι, νομότυπες «επίσημες» επισυνδέσεις δηλαδή
οργανικές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Χρήση spyware
Predator, επίσης από την ΕΥΠ. Και ας λένε ότι δεν έχει
αγοράσει η ΕΥΠ το Predator.

Η

ΕΥΠ με τα μυστικά κονδύλια,
έχει αγοράσει και το Predator
και άλλα τουλάχιστον δύο
συστήματα παρακολουθήσεων.

Σελίδα 18

Κατ’ αρχήν λόγω κόστους αγοράς είναι αδύνατον να το είχε
προμηθευτεί ιδιώτης. Υπάρχει μία εγκατάσταση της ΕΥΠ
δίπλα στην ΣΔΑΜ στην Αγία Παρασκευή και εκεί γίνονται
όλα τα «βρώμικα» κόλπα. Πώς λειτουργούσε -και
λειτουργεί- το Predator: Έβαζαν ως «δόλωμα» ειδήσεις
πλαστών ιστοσελίδων με ελαφρά παραποιημένα domain,
όπως του pronews.gr.com, ο χρήστης πατούσε επάνω στο
link που του έστελναν και αυτομάτως χωρίς να το
καταλάβει επέτρεπε την είσοδο του Predator στο κινητό
του! Mε εγκατάσταση σύνδεσης-καθρέφτη μέσα στο κινητό
του χρήστη! Με την σύνδεση ενός δεύτερου αριθμού
μπορούσαν να μπαίνουν οριζοντίως όχι μόνο στις
εφαρμογές, αλλά και σε όλες τις λειτουργίες του κινητού. Τα
στοιχεία που έρχονται στο φως δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο αμφισβήτησης
και
κανένα περιθώριο
αμφιβολίες του τι συνέβαινε.

Υ

πήρχαν περίπου 500 κινητάβασικοί στόχοι πολιτικών,
εκδοτών, δημοσιογράφων,
επιχειρηματιών και χιλιάδων
άλλων γύρω από αυτούς που
κτυπήθηκαν από την κυβέρνηση.

Βάσει των στοιχείων της Αρχής Διασφάλισης του
Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) έγιναν μόνο στα έτη
2019 και 2020 πάνω από 25.000 «επισυνδέσεις» για λόγους
εθνικής ασφάλειας κατόπιν αντίστοιχων εισαγγελικών
παραγγελιών. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι
παρακολουθήσεις μέσω Predator, ούτε με την μέθοδο
«εμφύτευσης» άλλου αριθμού που σάρωνε το εσωτερικό
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των συσκευών, υποκλέπτοντας μηνύματα, φωτογραφίες,
κωδικούς, επαφές κλπ. Η δράση της ομάδας του Predator
ξεκίνησε να γίνεται τον Μάϊο του 2020. Κατ ’αρχήν να δούμε
τι επιτυγχάνει το Predator. Βασικά μετατρέπει το κινητό σε
εξελιγμένη συσκευή παρακολούθησης: Είναι ένα εργαλείο
παρακολούθησης που προσφέρει στον χειριστή του πλήρη
και διαρκή πρόσβαση στην κινητή [τηλεφωνική] συσκευή
του στόχου. Το Predator επιτρέπει στον χειριστή να κάνει
εξαγωγή μυστικών κωδικών [passwords], αρχείων,
φωτογραφιών, ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο,
επαφών καθώς επίσης και δεδομένων ταυτότητας (όπως
πληροφορίες για την κινητή συσκευή. Το Predator μπορεί
να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης [screen captures], να
καταγράφει τις καταχωρήσεις του χρήστη [στο κινητό του],
καθώς επίσης μπορεί να ενεργοποιεί το μικρόφωνο και την
κάμερα της συσκευής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους
επιτιθέμενους να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια
πραγματοποιείται μέσω συσκευής ή κοντά σε αυτήν, όπως
τις συνομιλίες που γίνονται μέσα σε ένα δωμάτιο.
Επιτρέπει επίσης στον χειριστή του να καταγράφει γραπτά
μηνύματα
που
αποστέλλονται
ή
λαμβάνονται,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που στέλνονται μέσω
«κρυπτογραφημένων εφαρμογών» ή εφαρμογών που
επιτρέπουν την εξαφάνιση των μηνυμάτων, όπως είναι το
WhatsApp ή το Telegram, καθώς επίσης απλών και VoIP
τηλεφωνικών
κλήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
τηλεφωνικών συνομιλιών μέσω κρυπτογραφημένων
εφαρμογών)». Με άλλα λόγια, αυτοί που έχουν μολύνει το
κινητό ενός στόχου μπορούν να παρακολουθούν από
προσωπικές στιγμές του ατόμου με την οικογένεια και τους
κοντινούς
του
ανθρώπους,
μέχρι
εμπιστευτικές
επαγγελματικές συνομιλίες.

Τον Ιούλιο του 2020, αγοράζονται τα πρώτα δύο domainπαγίδα με σκοπό να αποσταλούν από αγνώστους σε
υποψήφιους στόχους παρακολούθησης του Predator,
συνοδευόμενα από ένα προσωποποιημένο μήνυμα
προκειμένου να τους παρακινήσουν να πατήσουν πάνω
στο ψευδεπίγραφο link και να μολύνουν εν αγνοία τους το
κινητό τους. Όπως έγινε στην περίπτωση της
ομολογούμενης
πλέον
παρακολούθησης
του
δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, όπου χρησιμοποίησαν
το πρώτο πλαστό domain με αναγραμματισμό της
δικαστικού
περιεχομένου
ιστοσελίδας
edolio5.blogspot.com, σε blogspot.edolio5.com, όπου του
έστειλαν σε email με λογισμικό παρακολούθηση και το ίδιο
έκαναν και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκο
Ανδρουλάκη, στέλνοντας του το ίδιο email αλλά αυτός δεν
το άνοιξε σε αντίθεση με τον δημοσιογράφο Θ. Κουκάκη.
Στη λίστα των ψεύτικων domain, πρώτη θέση με διαφορά
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έχουν παραλλαγές
ειδησεογραφικών ιστοσελίδων,
θεματικών ιστοσελίδων, εμπορικών σελίδων κλπ. τα οποία
στέλνονταν σε στόχους που είχαν συγκεκριμένα
ενδιαφέροντα: Π.χ. το pronews.gr.com, το έστελναν σε
«στόχους» που θεωρούσαν ότι είχαν αυξημένο ενδιαφέρον
για το παρασκήνιο της πολιτικής, τα κυβερνητικά
σκάνδαλα, την γεωστρατηγική, τα εξοπλιστικά θέματα κλπ.
Οι χρήστες κινητών-στόχοι ελάμβαναν ένα μήνυμα: «Κοίτα
να δεις τι αποκαλύπτει το pronews.gr (.com)» και όσοι δεν
πρόσεχαν ότι είχε προστεθεί το .com, το άνοιγαν και
αυτομάτως κατέβαζαν το Predator στο κινητό τους και
ξεκινούσε η παρακολούθησή τους! Η ημερομηνία
«στησίματος» του κάθε domain –που έγινε σύμφωνα με
πληροφορίες του inside story από μία μικρή πόλη της
Τσεχίας, όπου εργάζεται ένας Ισραηλινής καταγωγής
«μηχανικός» για τη δουλειά αυτή– προκύπτει από το πότε
κατοχυρώθηκε το κάθε domain ή εναλλακτικά από το πότε
εκδόθηκε το πιστοποιητικό του (domain certificate). Τα δε
links που αποστέλλονται, με βάση πληροφορίες του inside
story στήνονται σε συνεργασία με τον άνθρωπο στην
Τσεχία, αλλά όπως αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες η
βάση όλα δείχνουν ότι ήταν το «υποκατάστημα» της ΕΥΠ
στην Γραβιάς 4 της Αγίας Παρασκευής. Από την κοινή
αρχιτεκτονική των πλαστών site, αλλά και τη διαφήμιση
των μολύνσεων στο δημόσια προσβάσιμο υλικό της
εταιρείας, προκύπτει ότι η δημιουργία του λογισμικού και η
διείσδυση στη συσκευή (μόλυνση) πωλούνται ως ενιαία
υπηρεσία και κοστίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ
(περίπου δέκα). Τα domain, nissan.gr[.]com, bmw.gr[.]com
και suzuki.gr[.]com τα έστελναν σε οικονομικούς στόχους
που ήξεραν ότι τους ενδιέφερε η κίνηση στην αγορά
αυτοκινήτου. Στον κατάλογο εμφανίζονται και κάποιες
ιστοσελίδες πιο εστιασμένες γεωγραφικά, όπως το
orchomenos.news, το politika[.]bid (μοιάζει με το
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politikalesvos[.]gr) και stonisi[.]news., που τα έστελναν σε
άτομα με καταγωγή ή οικονομικά-πολιτικά ενδιαφέροντα
από αυτές τις περιοχές. Ιστοσελίδες με αθλητικού
περιεχομένου θέματα π.χ. το paok-24[.]com (η μοναδική
αθλητική ομάδα του καταλόγου) την έστελναν σε
παράγοντες της Βορείου Ελλάδος. Ένα από τα site που
παραποιήθηκαν για να ξεγελάσουν τους εν δυνάμει
στόχους είναι και το kranosgr.com (που το έκαναν
kranos.gr[.]com), μια ενημερωτική ιστοσελίδα που
απευθύνεται σε στελέχη των ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, με τα οποία παγίδευαν
στρατιωτικούς! Στο πλέγμα των ψεύτικων domains
υπάρχουν και αρκετά που παραπέμπουν σε πολύ
γνωστούς παρόχους υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η
Viva (viva[.]gr[.]com), η Cosmote (ebill[.]cosmote[.]center),
η Uber (ube[.]gr[.]com) και το youtube (youtube[.]gr[.]live).

Τ

ο μήνυμα που στάλθηκε στις
21 Σεπτεμβρίου 2021 στον
Ανδρουλάκη έγραφε: «Να δούμε
λίγο σοβαρά το θέμα φίλε, έχουμε
να κερδίσουμε» και συνοδευόταν
από ένα λινκ, το οποίο ο
Ανδρουλάκης λέει ότι δεν πάτησε.

Το link ήταν ο αναγραμματισμός του edolio5.blogspot.com,
που του έστειλαν από υπαρκτό κινητό μιας γυναίκας που
φυσικά δεν το γνώριζε! Είναι προφανές ότι αυτοί που το
έκαναν χρησιμοποίησαν μία τυχαία συνδρομήτρια, στα
απεσταλμένα μηνύματα της οποίας δεν εμφανίστηκε ποτέ
το SMS-δόλωμα. Ο έλεγχος στο κινητό του Ανδρουλάκη
έγινε από την Υπηρεσία Ψηφιακής Ασφάλειας (CERT) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τετρασέλιδο πόρισμα
περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ελέγχου και φέρει
τον τίτλο «Έλεγχος ρουτίνας: Κρίσιμη ανίχνευση». Το
CERT λέει ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις έλεγχοι στη
συσκευή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στις 28 Ιουνίου 2022
υπήρξε η πρώτη ενημέρωση για τον εντοπισμό του
ύποπτου μηνύματος, μετά τον προληπτικό έλεγχο που
έγινε στις Βρυξέλλες από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γραπτό μήνυμα που έχει
σταλεί στις 14:01 της 21ης Σεπτεμβρίου 2021, περιείχε τον
σύνδεσμο “blogspot.edolio5.com”, ήταν δηλαδή ένας
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αναγραμματισμός, του “edolio5.blogspot.com”. Ωστόσο
αυτός ο σύνδεσμος δεν οδηγούσε σε κάποια ιστοσελίδα.
Ήταν συνδεδεμένος με το λογισμικό κατασκοπίας
Predator. Μετά τον εντοπισμό η Υπηρεσία Ψηφιακής
Ασφάλειας παρέλαβε τη συσκευή, δημιούργησε ψηφιακό
αντίγραφό της και ανέλαβε τον δεύτερο διαγνωστικό
έλεγχο. Σε αυτόν ερευνήθηκε το κατά πόσο το λογισμικό
κατασκοπίας εγκαταστάθηκε τελικά στη συσκευή. Η
σάρωση του κινητού επιβεβαίωσε ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης δεν είχε πατήσει ποτέ τον σύνδεσμο,
επομένως απέτρεψε την εγκατάσταση του Predator, αλλά
αυτό δεν τον έσωσε: Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022
πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία σάρωση στη
συσκευή. Αυτήν τη φορά ερευνήθηκαν τα αρχεία
καταγραφής σφαλμάτων. Πρόκειται για αρχεία που
δημιουργούνται αυτόματα σε μια συσκευή, όταν κατά τη
διάρκεια της καθημερινής χρήσης παρουσιάσει κάποια
δυσλειτουργία. Τα συγκεκριμένα αρχεία παραμένουν στη
συσκευή, ώστε να μπορούν μελλοντικά να ερευνηθούν και
να γίνει διάγνωση του προβλήματος. Υπήρχαν δέκα τέτοια
στο iPhone του Ανδρουλάκη και ερευνήθηκαν όλα από τους
τεχνικούς της υπηρεσίας. Ήταν «καθαρά» και χωρίς ένδειξη
μόλυνσης. Το τελικό πόρισμα συντάχθηκε στις 11 Ιουλίου
και ξεκαθαρίζει πως υπήρξε χωρίς αμφιβολία προσπάθεια
εγκατάστασης του Predator στο κινητό. Δηλαδή τον
Ανδρουλάκη τον είχαν παγιδέψει με όλους τους τρόπους:
Και απευθείας η ΕΥΠ με τη νομότυπη παρακολούθηση και
προσπάθησαν μέσω του Predator!

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Για το pronews.gr χρησιμοποιούσαν τα:
pronews.gr.com, pro-news.gr. Για το protothema.gr
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προσωποποιημένο μήνυμα προκειμένου να τους
παρακινήσουν να πατήσουν πάνω στο ψευδεπίγραφο link
και να μολύνουν εν αγνοία τους το κινητό τους. Ανάμεσά
τους, όπως προείπαμε και μία παραλλαγή του pronews.gr,
το οποίο έχει την ονομασία pronews.gr.com! Με βάση την
ανάλυση του εξειδικευμένου τεχνικού, υπάρχουν κάποιοι
κομβικοί μήνες στην οικοδόμηση αυτού του πλέγματος
από domains. Τα περισσότερα (συνολικά 11) στήθηκαν τον
Σεπτέμβριο του 2020, επτά τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς
και από πέντε τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο
του 2021.
χρησιμοποιούσαν το protothema.live. Για το kathimerini.gr
χρησιμοποιούσαν το Kathimerini.news.
Αντίστοιχα
χρησιμοποιούσαν και τις εξής πλαστές ιστοσελίδες:
tovima.live, zougla.gr.com, zougla.news, cnn.gr.com, news
beast.gr.com, efsyn.onlin, altsantiri.news, enikos.news ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΧΟΥΣ
adservices.gr.com, bi. tly.gr.com ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ blogspot.edolio5.com ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ferrari.gr.com, bmw.gr.com,
citroen.gr.com, nissan.gr.com, suzuki.gr.com ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ fimes.gr.com,
flash.gr.com, heiiasjournai.com, hellasjournal.company,
hellasjournal.website, hempower.shop, inews.gr.com,
insider.gr.com, crash on Iine.site, ebill.cosmote.center,
itcgr.live ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ Ή GOSSIP ΕΙΔΗΣΕΙΣ
koulouri.live,
kranos.gr.com,
live24.gr.com,
nassosblog.gr.com, ereportaz.news, espressonews.gr.com

ΓΙΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
&
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
vouliwatch.gr.com ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
onlineservices.gr.com, orchomenos.news, paok-24.com,
politika.bid, sepenet.gr.com, stonisi.news, tiny.gr.com,
tly.gr.com, ube.gr.com, viva.gr.com, yout.ube.gr.com,
youtube.gr.live, insurance.gr.com. Να σημειώσουμε, ότι
την πρώτη βασική έρευνα την έκαναν οι δημοσιογράφοι
Τάσος Τέλλογλου και Ελίζα Τριανταφύλλου, με τη βοήθεια
δύο εξειδικευμένων τεχνικών στήθηκε ένας ιστός με σκοπό
να μολύνει κινητά τηλέφωνα υποψήφιων στόχων με ένα
σύγχρονο λογισμικό κατασκοπίας με την ονομασία
Predator (αρπακτικό), όπως έγινε στην περίπτωση του
δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Αποκάλυψαν ότι τον
Ιούλιο του 2020, αγοράζονται τα πρώτα δύο domain-παγίδα
με σκοπό να αποσταλούν από αγνώστους σε υποψήφιους
στόχους παρακολούθησης, συνοδευόμενα από ένα

Η ΕΥΠ διαθέτει ιδιαίτερα σύγχρονη τεχνολογία
παρακολούθησης στη διάθεσή με την παραλαβή ειδικού
εξοπλισμού μετά το 2019.

Έ

να από τα συστήματα
παρακολούθησης κόστισε
αρκετά εκατομμύρια ευρώ και
έχει δυνατότητα παρακολούθησης
3.000 τηλεφώνων, που βρίσκονται
σε απόσταση 20 χιλιομέτρων.

Εκτός από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κινητών και
σταθερών έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει εικόνα, MMS,
φαξ, e-mail και τηλεδιασκέψεις. Το σύστημα αγοράστηκε
από γερμανική εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, έτσι;
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του Γιάννη Ντάσκα
Δημοσιογράφου

Έ

νας εν ενεργεία
Εισαγγελέας,
αδελφός
πρώην Υπουργού,
ξεμπροστιάζει το
πολιτικό σύστημα και
γράφει ορθά- κοφτά
ότι το πολιτικό σύστημα
βιάζει (τροποποιεί με
ν-τροπολογίες) τον
Ποινικό Νόμο -και άρα
και τους πολίτες-για
να απαλλαγούν ισχυροί
και επώνυμοι από
κατηγορίες κάθε
είδους, ακόμα
και βιασμών και
δολοφονιών και
λεηλασίας οικονομικής.

Την ίδια ώρα μια επιβεβαίωση των
γραφόμενων από τον Εισαγγελέα
ήρθε από αθλιότητα της κρατικής
τηλεόρασης. Είχε συνδεθεί
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ - (1 Αυγούστου) με
τα δικαστήρια της πόλης, στην
οποία εν ενεργεία αστυνομικός
κατηγορείται ότι αποπλάνησε και
βίασε ανήλικη κάτω των 14 ετών. Και
έβαλε στις οθόνες χωρίς κάλυψη τα
πρόσωπα των κακότυχων γονιών
της ανήλικης! Έτσι έδωσε βορά σε
καθέναν στην τοπική (και όχι μόνο)
κοινωνία την ακριβή ταυτότητα του
θύματος αποπλάνησης και βιασμού
και καθένας πια εκεί στη μικρή και
ευρύτερη κοινωνία θα γνωρίζει το
θύμα. Οι επιστήμονες, οι δικαστές, οι
πολιτικοί διεξάγουν τις δίκες με
θύματα ανήλικα κεκλεισμένων των
θυρών για να μην προκύπτει η
ταυτότητα του θύματος. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση της αποπλάνησης,
όπου ο δράστης σχεδόν πάγια
υποστηρίζει ότι «τα ήθελε η μικρή
και σχεδίαζαν γάμο». Τα ίδια
ακριβώς δεν υποστηρίζει στη δίκη
του ο προπονητής στην Αθήνα για
την 13χρονη;

Είδε κανείς τις φωτογραφίες των
γονιών της από το δικαστήριο; Πολύ
περισσότερο
αν
ήταν
κόρη
υπουργού,
δικαστή
η
δημοσιογράφου
ή
μεγαλοεπιχειρηματία. Θα έπαιρναν
ποτέ δήλωση από κάποιους γονείς
αυτής της κατηγορίας με τα
πρόσωπα ακάλυπτα; Ακόμα και αν
οι γονείς ήθελαν να εμφανιστούν με
τα
πρόσωπά
τους
στην
δημοσιότητα και ιδιαίτερα στην
τηλεόραση
το
συμφέρον
του
ανηλίκου -κατά την νομική μας
άποψη- υπερτερεί και αφού έτσι

Σελίδα 22

αποκαλύπτεται η ταυτότητά του δεν
πρέπει να εμφανίζονται.

Ν

α σημειώσουμε
ότι η ΕΡΤ είναι προφανώςυπερήφανη για την
αποκλειστικότητά
της και συνέχισε
την προβολή
των προσώπων ταυτοτήτων και στα
δελτία ειδήσεων!

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι η ίδια
η ΕΡΤ έκρυψε το πρόσωπο του
δράστη και σωστά, αφού δεν έχει
δικαστεί ακόμα ή η Εισαγγελία δεν
έδωσε εντολή δημοσίευσης με
σκοπό να ερευνηθεί αν υπάρχουν
(όπως λέγεται) και άλλα θύματα,
ανήλικα ή όχι. Έτσι σήμερα, κυρίως
λόγω του «ρεπορτάζ» της ΕΡΤ, στο
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πινάκια των
δικαστηρίων
κακουργήματα.

διαδίκτυο είναι οι φωτογραφίες των
γονιών, άρα η ταυτότητα του
θύματος, αλλά όχι του φερόμενου ως
εξαιρετικά επικίνδυνου δράστη…
Παρομοίως
και
η
ΕΡΤ
δεν
γνωστοποίησε κανένα στοιχείο
ταυτότητας και για αξιωματικό του
Πυροσβεστικού που οδηγείται στον
εισαγγελέα
για
πορνογραφία
ανηλίκων με αφορμή καταγγελία της
μητέρας δυο ανηλίκων κοριτσιών
συντρόφου του στη Σκιάθο. Σε μια
χώρα στην οποία η ανθρώπινη ζωή
(κυρίως γυναικών) αποτιμάται και
προστατεύεται από το Νόμο με
όρους αντίστοιχους σε βραζιλιάνικες
φαβέλες ήταν σχεδόν φυσιολογικό
το
έγκλημα
της
κρατικής
τηλεόρασης, το οποίο είναι βέβαιο
ότι θα δικαιολογηθεί ως «προβολή
με
καλές
προθέσεις
συμπαράστασης στους γονείς του
θύματος». Δεν αμφισβητούμε τις
καλές προθέσεις, αμφισβητούμε
όμως την σοβαρότητα, όπως λέει
συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις
ένας
σοφός
και
κορυφαίος
ποινικολόγος μας, στον οποίο δεν
αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Ο

ίδιος μας διδάσκει ότι τελούνται
εγκλήματα
παρά
τις
καλές
προθέσεις… Υπάρχουν σε αυτή εδώ
τη
μπανανία
καταδικαστικές
αποφάσεις δημοσιογράφων -και όχι
μόνο
δημοσιογράφωνγια
«παραβίαση
προσωπικών
δεδομένων» επειδή ανέφεραν το
όνομα κρατικών αξιωματούχων σε
δίκες που διεξάγονται δημόσια !!!

του Βασίλη Φλωρίδη

στάδιο της εκδίκασής της. Δεν έγινε δηλαδή, ακόμη, αμετάκλητη. Γιατί υπάρχει
πάντα το ενδεχόμενο να ανατραπεί στο Εφετείο είτε κατά το ουσιαστικό της μέρος
είτε κατά το μέρος της σωστής ή μη εφαρμογής των σχετικών νομικών διατάξεων.
Και μάλιστα μπορεί και προς το χειρότερο, τώρα που ασκήθηκε έφεση από τον
εισαγγελέα Εφετών σε βάρος του κατηγορουμένου. Από την άλλη μεριά πάλι,
αυτό που θα με απέτρεπε να πάρω θέση για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι όλος
αυτός ο μαξιμαλισμός στις αντιδράσεις που εγέρθηκαν μετά την ανακοίνωση της
απόφασης, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο καταδικασθείς
κατηγορούμενος, μέχρι να δικαστεί η έφεσή του. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και μέρος
του λαού, σε μία πρωτοφανή για αυτή τη χώρα αντίδραση, καταδίκασαν την
αποφυλάκιση του κατηγορούμενου καλλιτέχνη, παρά το ότι αυτός κρίθηκε
πρωτόδικα ένοχος για ένα τόσο βαρύ, ομολογουμένως, κακούργημα για το οποίο
του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Τόσο που,

Εισαγγελέα Εφετών

Α

ντίθετα οι βόμβες
του Εισαγγελέα
Βασίλη Φλωρίδη
(αδελφού του πρώην
Υπουργού) δεν
αφήνουν καμία
αμφιβολία για τις
κάκιστες προθέσεις
των πολιτικών, όταν
με ντροπολογίες
«σβήνουν» από τα

Μ

Αναφέρεται
ακόμα
και
στις
αποπλανήσεις ανηλίκων που είχαν
γίνει
(τις
τελευταίες
ημέρες
ΣΥΡΙΖΑ…)
πλημμελήματα
και
επανήλθαν
και
πάλι
στα
κακουργήματα. Αυτό που σοκάρει
ακόμα περισσότερο είναι η αναφορά
του
σε
ωμό
κουκούλωμα
σοβαρότατων κακουργημάτων από
πολιτικούς για να γλιτώσουν
κατηγορούμενοι. Αναφέρεται μεταξύ
άλλων και στα ωμά εγκλήματα των
τραπεζικών,
με
τα
οποία
νομιμοποίησαν και νομιμοποιούν τη
ληστεία κρατικών και ιδιωτικών
ταμείων και περιουσιών. Διαβάστε
το άρθρο και υπολογίστε τις
πιθανότητες που έχει αυτή η χώρα
να γίνει δημοκρατία δυτικού Τύπου ή
αντίθετα βραζιλιάνικη φαβέλα:

ετά από 33 χρόνια στον εισαγγελικό κλάδο,
αναρωτήθηκα: Μα ζούμε τελικά σε μία
χώρα με ένα τόσο ισχυρό Κράτος Δικαίου;

Ένα δικαιικό σύστημα δηλαδή με τόσο αποτελεσματική προστασία των
Την υπόθεση Λιγνάδη δεν τη
γνωρίζω. Δηλαδή δεν μελέτησα τον
φάκελο της υπόθεσης, ούτε, φυσικά,
παρακολούθησα τη δίκη. Αλλά δεν
διάβασα ούτε την απόφαση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που
πρόσφατα εκδόθηκε. Άλλωστε αυτή
ακόμη δεν έχει γραφεί. Αλλά και να
τη γνώριζα δεν επρόκειτο να τη
σχολιάσω επί της ουσίας. Ειδικά
τώρα που ακόμη βρίσκεται στο
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σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους
με ηλικίες από 14 έως 15 έτη
έπεσαν ξαφνικά «στα μαλακά»
ή δεν δικάστηκαν καθόλου
εάν για τις πράξεις τους είχε
παρέλθει (το πιθανότερο) η 5ετής
ή 8ετής παραγραφή που ισχύει
για τα πλημμελήματα.
δικαιωμάτων των πολιτών και με τέτοια ισότητα αυτών
απέναντι στον νόμο, ώστε με αφορμή μία και μόνο
δικαστική υπόθεση να φαίνεται ότι μπορεί να κινδυνεύσει
όλη αυτή η θεσμική θωράκισή του; Όλες αυτές, δηλαδή, οι
συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθέσεις
και αφαιρέσεις ποινικών νομικών διατάξεων που γίνονται
επί δεκαετίες από το σύνολο πολιτικό σύστημα, δεν έγιναν;

Ό

λος αυτός ο ορυμαγδός
παρεμβάσεων στο ποινικό μας
σύστημα, που ξεκάθαρα έγιναν
όλα αυτά τα χρόνια για να
απαλλαγούν κομματικοί φίλοι,
συγγενείς, κουμπάροι, εκλογικοί
παράγοντες κ.λπ., δεν έγιναν;

Όλες αυτές οι αθρόες και πρόωρες, άκριτες αποφυλακίσεις
σκληρών κακοποιών που επανήλθαν στην κοινωνία
σπέρνοντας την καταστροφή σε ζωές και περιουσίες, δεν
έγιναν; Ακούσαμε μάλιστα πρόσφατα ότι ένας εκ των
πολιτικών
αυτουργών
αυτών
των
παράλογων
αποφυλακίσεων θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη επειδή του
«χρεώθηκε» μία τροπολογία που (όντως) δεν ήταν δική
του! Και πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια οι αντιδράσεις,
εκδηλώσεις, συνεχείς αρθρογραφίες κ.λπ. εναντίον όλων
αυτών των ωμών παρεμβάσεων που παραμόρφωσαν τους
ποινικούς μας νόμους και μας κατέταξαν (αθροιστικά και
αυτοί) στη 2η θέση στη Διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μετά τη Βουλγαρία; Και μια που μιλάμε για την ποινική
προστασία των ανηλίκων, να θυμίσω εδώ μία σχετική
αλλαγή που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Τ

ον Ιούλιο του 2019 οι σεξουαλικές
πράξεις με ανηλίκους (άρθ. 339
του Ποινικού Κώδικα) που ήταν
από 14 έως 15 ετών μετατράπηκαν
ξαφνικά από κακούργημα σε
πλημμέλημα. Αυτό σημαίνει ότι
κατηγορούμενοι που δικάζονταν για

Καμία διαμαρτυρία δεν ακούστηκε για αυτό. Καμία
διαδήλωση, κανένα πανό δεν σηκώθηκε. Μετά από δύο
χρόνια βέβαια η παλιά ρύθμιση του κακουργηματικού
χαρακτήρα επανήλθε. Στο μεταξύ όμως όσοι τα κατάφεραν,
κατά το κοινώς λεγόμενο, «τη γλίτωσαν». Αν έχει λοιπόν να
προσθέσει και να βελτιώσει κάτι στο ποινικό δικονομικό
μας σύστημα η υπόθεση Λιγνάδη, είναι η τροποποίηση της
διάταξης του άρθ. 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η
ρύθμιση δηλαδή που δίνει τη δυνατότητα (υπό
προϋποθέσεις) να χορηγείται από το δικαστήριο
ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που θα ασκήσει ο
κατηγορούμενος. Η πρόβλεψη του ανασταλτικού
αποτελέσματος στην έφεση του κατηγορουμένου
διαχρονικά ιδωμένη, ξεκίνησε αρχικά ως υποχρεωτική σε
ποινές φυλάκισης μέχρι 6 μηνών. Αυτή έγινε στη συνέχεια
μέχρι 1 έτος, στη συνέχεια μέχρι 2 έτη, στη συνέχεια μέχρι
3 έτη, ενώ για τις ποινές από 3 έως 5 έτη φυλάκισης ο νόμος
έδινε το δικαίωμα στο δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση
να αποφασίσει σχετικά. Δηλαδή η χορήγηση του
ανασταλτικού αποτελέσματος κατέλαβε όλα πλέον τα
πλημμελήματα, τα οποία και εκ του νόμου προβλέπεται να
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περιουσίες αθώων πολιτών και μάλιστα κατ’ επανάληψη;
Πρέπει όλοι αυτοί, αν καταδικαστούν να αφήνονται
ελεύθεροι;

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 5 έτη. Τον Δεκέμβριο του
2010 ήρθε η χαριστική βολή. Ο νομοθέτης έδωσε πλέον το
δικαίωμα στο δικαστήριο που δίκασε να χορηγεί
ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση του κατηγορουμένου
και στα κακουργήματα μέχρι (20) έτη! Και μάλιστα να
χορηγεί αναστολή κατά κανόνα και κατ’ εξαίρεση να μη
χορηγεί. Και έτσι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Ενώ
καταδικάζονται κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα,
στη συνέχεια το δικαστήριο, σε πολλές περιπτώσεις, τους
αφήνει ελεύθερους μέχρι να δικαστεί η έφεσή τους. Και η
κοινή γνώμη μένει άφωνη βλέποντας συχνά-πυκνά
σκληρούς κακοποιούς να αφήνονται ελεύθεροι. Και λέω
«κοινή γνώμη» διότι αυτή πραγματικά υπάρχει σαν
κοινωνικό μέγεθος. Έχει άποψη και κρίση που
διαμορφώνεται με τα χρόνια και δεν έχει καμία σχέση με το
«κοινό περί δικαίου αίσθημα» που συχνά τελευταία
ακούγεται στον δημόσιο λόγο. Μία ξεπερασμένη δηλαδή
νοητική κατασκευή που ανήκε σε άλλες εποχές όπου οι
κοινωνίες είχαν ελάχιστη πληροφόρηση και που
μειοψηφίες μπορούσαν να διαμορφώνουν τις απόψεις του
κοινού. Σήμερα οι κοινωνίες δέχονται καταιγισμό
πληροφοριών, διαμορφώνουν άποψη και την εκφράζουν.
Γι’ αυτό άλλωστε γίνονται και τόσες δημοσκοπήσεις.
Πολιτικές ή μη. Και δεν βγήκε κάποιος δημόσια να τις
κατακρίνει για το ότι αυτές εκφράζουν το «κοινό περί
δικαίου αίσθημα». Αν το δικαστήριο, λοιπόν, κρίνει ότι δεν
πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι που
καταδικάστηκαν, πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του,
εκτός άλλων και από το ότι «από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της πράξης του κρίνεται ότι αν αφεθεί
ελεύθερος μπορεί να διαπράξει και άλλα εγκλήματα».
Διαβάσαμε πρόσφατα από έγκριτους νομικούς ότι με ένα
τέτοιο σκεπτικό θα μπορούσε να μην αφεθεί ελεύθερος ο
κατηγορούμενος Λιγνάδης. Διότι τη στιγμή που κρίθηκε
στην ανάκριση ένα τέτοιο άτομο ως επικίνδυνο, πώς δεν
κρίθηκε το ίδιο όταν καταδικάστηκε; Αυτό το επιχείρημα
δεν είναι σπουδαίο. Όταν γίνεται η ακροαματική
διαδικασία, δηλαδή η δίκη, εισφέρονται αποδείξεις και
στοιχεία που δεν μπορούσαν, ασφαλώς, να εισφερθούν
στην ανάκριση η οποία είναι από τη φύση της σύντομη. Γι’
αυτό άλλωστε γίνεται η δίκη. Για να κριθούν ζωντανά και
όλοι. Γράφηκε επίσης ότι η φύση της πράξης του βιασμού
ανηλίκου είναι τέτοια που μπορεί να έχει «ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά» που δεν δικαιολογούν την απελευθέρωση
του καταδικασμένου. Όμως δεν έχει τέτοια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά η αφαίρεση μιας ζωής (ανθρωποκτονία), η
ληστεία, ιδίως αν ασκήθηκε κατ’ αυτήν ιδιαίτερη
σκληρότητα, η απαγωγή, ιδίως όταν ζητούνται λύτρα, οι
εκβιασμοί όταν απειλούνται ζωές, οι κλοπές σε σωρεία
κατοικιών και καταστημάτων που εξανεμίζουν τις

Α

ν έχει λοιπόν μια αξία η υπόθεση
Λιγνάδη είναι να αποτελέσει
αφορμή ώστε να ξαναϊδωθεί
σε νομοθετικό επίπεδο η διατύπωση
του άρθ. 497 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας που σχεδόν καθιστά
υποχρεωτική την απελευθέρωση
των καταδικασθέντων πρωτοδίκως
κατηγορουμένων.
Να γίνει αυτή εξαιρετική και κατά βάση για λόγους που
έχουν σχέση με βαριά ζητήματα υγείας αυτών που
καταδικάζονται. Άλλωστε θα υπάρχει πάντα η δικλείδα που
περιέχεται στο άρθ. 497 ΚΠΔ, της προσωρινής
αποφυλάκισης από το Εφετείο. Και έτσι, θα είναι
εναρμονισμένες οι αποφάσεις των δικαστηρίων μας με τις
απόψεις της κοινής γνώμης και δεν θα χρειαστεί να γίνεται
επίκληση του απαρχαιωμένου, πια, «κοινού περί δικαίου
αισθήματος».

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 13-14 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 245 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
προέδρου του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών
και Επίτιμου Διδάκτορα
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

αγαθά και προϊόντα να
είναι τόσο ακραίες,
ώστε να δημιουργούν
την αμφιβολία σε
νοικοκυριά και
επιχειρήσεις για το
αν θα μπορέσουν να
τα βγάλουν πέρα τους
επόμενους έξι μήνες.
Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ σε ό,τι αφορά τον
πληθωρισμό εξαμήνου του 2022 σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 καταδεικνύουν το μέγεθος
του προβλήματος. Είναι γεγονός ότι
οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται
σε σημαντικό βαθμό στη συνέχιση
του πολέμου στην Ουκρανία και στα
προβλήματα που έχουν προκληθεί
στην προμήθεια ενέργειας από τη
Ρωσία προς
την
Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών σε άρθρο
του στην εφημερίδα «Το Ποντίκι»
σημειώνει:
Μία
πρωτόγνωρη
κατάσταση ακρίβειας, η οποία
εξανεμίζει όπως ποτέ άλλοτε το
διαθέσιμο
εισόδημα
των
καταναλωτών και την αναγκαία
ρευστότητα
των επιχειρήσεων,
βιώνει το τελευταίο εξάμηνο η
ελληνική αγορά. Ο λόγος είναι ότι

Δ

εν έχει υπάρξει
ποτέ μέχρι σήμερα
παρόμοια περίοδος
για τη χώρα μας,
τουλάχιστον στα
τελευταία 21 χρόνια
του ευρώ, που οι
ανατιμήσεις σε βασικά

Θύμα
της
διεθνούς
έντασης
αποδεικνύεται και ο κλάδος των
μεταφορών - logistics όπου οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 13% και τα
προϊόντα
διατροφής
–
μη
αλκοολούχα ποτά με 9,4%. Παρ’ όλα
αυτά η ακρίβεια είχε ήδη αρχίσει να
«δείχνει τα δόντια της» από τον
Νοέμβριο του 2021, δηλαδή πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος, με το αλεύρι να
έχει ανατιμηθεί σε ποσοστό της
τάξεως του 33,3%, ενώ από πέρυσι
τον Ιούνιο η αύξηση φτάνει στο
79,6%. Επίσης τους τελευταίους
οκτώ μήνες τα αυγά έχουν ακριβύνει
κατά 33,8%, ενώ στο ίδιο διάστημα
έχει αυξηθεί στο ράφι 8% το
ελαιόλαδο, 15% το νωπό γάλα,
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23,2% το ψωμί του τοστ, 41,3% οι
πατάτες, 34,2% το αραβοσιτέλαιο,
18% η συσκευασμένη φέτα και 61%
το ηλιέλαιο.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που τον
τελευταίο μήνα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας
δεκάδες
έρευνες
σχεδόν από όλους τους αρμόδιους
επιχειρηματικούς και όχι μόνο
φορείς οι οποίες αποτυπώνουν με
τα μελανότερα των χρωμάτων το
πώς βλέπουν νοικοκυριά και
επιχειρήσεις την κατάσταση στην
οικονομία σήμερα αλλά και την
προοπτική της για το επόμενο
εξάμηνο. Τα συμπεράσματα είναι
ενδεικτικά της κατάστασης:

Ο

μισθός του μέσου
νοικοκυριού
εξαντλείται τη
12η μέρα του μήνα
από τη 18η λίγους
μήνες πριν, ενώ οι
δείκτες καταναλωτικής
και επιχειρηματικής
πίστης εμφανίζονται
να κάνουν
εντυπωσιακή «βουτιά»

, παρά την προσπάθεια της
κυβέρνησης να ανακουφίσει τους
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επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί
για μακρά περίοδο χωρίς κέρδος, ενώ
από την άλλη ένα απότομο «ψαλίδι»
στον τζίρο μπορεί να οδηγήσει
ακόμα και σε αιφνίδιο «θάνατο»

Έλληνες πολίτες με μέτρα όπως το Power και Fuel Pass και
τα voucher για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών
και τον κοινωνικό τουρισμό. Τα μέτρα αυτά αποδεικνύονται
ανεπαρκή παρά τις καλές κυβερνητικές προθέσεις και δεν
παράγουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν σκεφθεί
κανείς ότι πάνω από οκτώ στους δέκα Έλληνες έχουν
μειώσει τις αγορές καταναλωτικών αγαθών, μεταξύ των
οποίων και είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα κ.λπ.,
τους τελευταίους μήνες, ενώ πάνω από έξι στους δέκα
Έλληνες θα πάνε λιγότερες μέρες ή και καθόλου διακοπές,
όπως κατέδειξε η πρόσφατη έρευνα της Opinion Poll για το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αλλά και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους δεν
βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα, καθώς, λόγω της ακρίβειας,
βρίσκονται ενώπιον ενός πολύ δύσκολου διλήμματος. Να
κρατήσουν τις τιμές στα πρότερα επίπεδα, κάτι που
σημαίνει ότι θα πουλάνε χωρίς κέρδος ή ακόμα και με ζημιά
για να κρατήσουν το τζίρο τους; Ή να αυξήσουν τις τιμές
30% και 40% για να διατηρήσουν τα υγιή περιθώρια
κέρδους αλλά να δουν τον κύκλο εργασιών να
κατακρημνίζεται;

«Μ

προς γκρεμός και πίσω
ρέμα» δηλαδή για τους
επιχειρηματίες, καθώς
και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι καμία

, καθώς στερεί από την επιχείρηση το πολύτιμο «οξυγόνο»
της ρευστότητας σε μία περίοδο μάλιστα έντονης αύξησης
των τραπεζικών επιτοκίων. Είναι ξεκάθαρο ότι
απαιτούνται, εδώ και τώρα, νέες, πιο ουσιαστικές
παρεμβάσεις για την τιθάσευση των τιμών και τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση της
μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και
του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και της
διευκόλυνσης αποπληρωμής των συσσωρευμένων
οφειλών των επιχειρήσεων και της χρηματοδοτικής τους
ενίσχυσής τους μέσω ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

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 13-14 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 245 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

του Βασίλη Κορκίδη
Πρόεδρου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

πρόσφατη αρθρογραφία του, ενώ
προσθέτει τα εξής: Είναι προφανές
ότι η ενεργειακή κρίση που ταλανίζει
τις χώρες μέλη της Ε.Ε. απαιτεί
ευρωπαϊκή απάντηση, θέση που
άλλωστε διατύπωσε και η ελληνική
κυβέρνηση.

Τ

ο ενεργειακό
έχει σοβαρή
επίπτωση στο
λιανικό και χονδρικό
εμπόριο της ΕΕ-27 που
με βάση τα στοιχεία
περιλαμβάνει περίπου
5 εκατ. εταιρίες και
είναι ο μεγαλύτερος
εργοδότης του
ιδιωτικού τομέα
της Ευρώπης

H δημιουργία όσο το δυνατόν
γρηγορότερα μιας Ευρωπαϊκής
Ενεργειακής Ένωσης, με κεντρική
αγορά εισαγόμενου φυσικού αερίου
και επενδύσεις στην υποδομή που
απαιτείται
για
τη
μεταφορά
ενέργειας είτε φυσικό αέριο, είτε
ηλεκτρική ενέργεια και εν ευθέτω
χρόνω υδρογόνο, από όπου είναι
διαθέσιμη εκεί όπου χρειάζεται θα
έχει θετικό αντίκτυπο από την
άποψη της ενεργειακής ασφάλειας
και μακροπρόθεσμα στις τιμές της
ενέργειας.

Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς
σε
ανακοίνωσή
του,
με
αφορμή

, παρέχοντας 26 εκατ. θέσεις
εργασίας απευθείας και πολλά
εκατομμύρια ακόμη στις αλυσίδες
εφοδιασμού του. Επί της ουσίας το
λιανικό και το χονδρικό εμπόριο
πλήττονται
σοβαρά
από
την
εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Ως
βασική υπηρεσία προς τους πελάτες
και
την
υπόλοιπη
αλυσίδα
εφοδιασμού, οι τομείς αυτοί δεν
μπορεί
να
σταματήσουν
τις
υπηρεσίες τους περιμένοντας να
σταθεροποιηθούν οι τιμές. Εν τω
μεταξύ, ο κλάδος του λιανικού
εμπορίου βρίσκεται αντιμέτωπος με
καταναλωτές
των
οποίων
η
αγοραστική δύναμη επηρεάζεται
από τις υψηλότερες τιμές της
ενέργειας. Η τρέχουσα κρίση στις
τιμές της ενέργειας κινδυνεύει
επίσης να μετατραπεί σε κρίση
εφοδιασμού, η οποία θα επιβαρύνει
περαιτέρω
τις
εταιρείες
της
εφοδιαστικής οι οποίες και πρέπει
στην
παρούσα
συγκυρία
να
προετοιμαστούν όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματικά.
Αξίζει
να
σημειωθεί
ότι
η
ΕΕ
έχει
δρομολογήσει πρωτοβουλίες για
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την αντιμετώπιση μιας τέτοιας
κατάστασης αυτόν τον χειμώνα.
Όμως οι φορείς του εμπορίου
επισημαίνουν
παράλληλα
την
αναγκαιότητα για άμεση λήψη
μέτρων, όπως οι τιμές τροφοδοσίας
δικτύου
που
μπορούν
να
επιτρέψουν βιώσιμες επενδύσεις για
να μεγιστοποιηθεί η ικανότητά να
παραχθεί εναλλακτική ενέργεια και
να μοιράζεται ή να αποθηκεύεται,
όπου αυτό υπερβαίνει τις ανάγκες
ιδίας χρήσης. Επίσης η διαφάνεια
στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη
μέλη εφαρμόζουν το Προσωρινό
Πλαίσιο
ενισχύσεων
για
να
βοηθήσουν
τις
εταιρείες
να
ανταποκριθούν στην ενεργειακή
κρίση, πρέπει να εξασφαλίσουν
πρόσβαση
χωρίς
διακρίσεις
αναγνωρίζοντας ότι ο τομέας του
εμπορίου είναι ενεργοβόρας.

Α

παραίτητη είναι
μια οδηγία για
την ενεργειακή
φορολογία και
εναρμόνιση των
βασικών στοιχείων
της κρατικής ενίσχυσης,
συμπεριλαμβανομένων
πιθανών μειώσεων
φόρων ή ΦΠΑ

, που θα τους επιτρέπουν να
ανταποκριθούν
στη
βραχυπρόθεσμη πρόκληση του
αυξανόμενου ενεργειακού κόστους
και να επενδύσουν μακροπρόθεσμα
στην πρόσβαση και στην παραγωγή
εναλλακτικής ενέργειας. Οι αλλαγές
που προτείνονται στο πλαίσιο του
REPowerEU για τον εξορθολογισμό
και την επιτάχυνση της έκδοσης
αδειών για την
εγκατάσταση
υποδομών εναλλακτικών πηγών
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ενέργειας πρέπει να επεκταθούν και σε εγκαταστάσεις,
όπου ενοικιάζεται εμπορική ιδιοκτησία από την εταιρεία
που επιθυμεί να την εγκαταστήσει.

Η

αντιστοίχιση των υποχρεώσεων
στο πλαίσιο του REPowerEU και
ειδικότερα στην Ενεργειακή
Απόδοση των Κτιρίων οφείλει
να γίνεται ρεαλιστικά σύμφωνα
με την ικανότητα των φορέων
εκμετάλλευσης να επωμιστούν το
κόστος των σημαντικών επενδύσεων
που συνεπάγονται, αλλά και τις
πρακτικές δυνατότητες που αφορούν
τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
Αυτό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις εγκατάστασης
σταθμών γρήγορης φόρτισης οχημάτων ή εναλλακτικών
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για την τροφοδοσία
τους όσο και για την παροχή εναλλακτικής ενέργειας για
χρήση στις εγκαταστάσεις. Να σημειωθεί ότι αυτό αποτελεί
πρόκληση, καθώς καθιστά αδύνατες τις διαδικασίες
έγκρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Οι
τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, έχω
επισημάνει κατ επανάληψη, ότι μπορούν να αποτελέσουν
μέρος της λύσης και έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν
στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Άλλωστε μια
πολύ κατά προσέγγιση εκτίμηση της McKinsey
υποδηλώνει ότι μόνο η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
θα μπορούσε να παρέχει περίπου 45-55 TW/h επιπλέον
ετησίως έως το 2030. Αλλά αυτό θα απαιτήσει
υποστηρικτικό κανονιστικό πλαίσιο και τη σαφή δέσμευση
για μείωση των διοικητικών διαδικασιών για να
προχωρήσουμε, είτε με φορτιστές είτε με ηλιακούς
συλλέκτες.

Τ
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ο λιανικό και χονδρικό
εμπόριο είναι σημαντικός
χρήστης ενέργειας. Στις χώρες
μέλη το σύνολο της λιανικής
και χονδρικής θα μπορούσε να
αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση
έως και 220-240 TW/h χρήσης
ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως

, σε συμφωνία με τα οικοσυστήματα που συνήθως
θεωρούνται ενεργοβόρα. Ως εκ τούτου, πρέπει να
παρασχεθεί πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε ενισχύσεις και
στο εμπόριο για να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα τις
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, να επενδύσει σε
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να αυξήσει την
ενεργειακή
απόδοση
καταστημάτων
και
χώρων
αποθήκευσης. Ο πληθωρισμός κόστους που προκαλείται
από τις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων σε αυτήν
την κρίση δημιουργεί ένα σπιράλ στον όγκο πωλήσεων και
κύκλο εργασιών με αφενός αρνητικά και αφετέρου θετικά
πρόσημα, που σημαίνουν περαιτέρω πίεση στα
νοικοκυριά που ήδη βρίσκονται υπό συνθήκες σοβαρών
πιέσεων του κόστους διαβίωσης τους.
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Θετικό αντίκτυπο αναμένεται να έχει στην αγορά, εκτός από
την Κυβέρνηση, η επίσπευση των διαδικασιών της
αύξησης του κατώτατου μισθού, συνοδευόμενη με την
προβλεπόμενη περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών. Αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού
και με τον υπολογισμό των αμοιβών σε 12μηνη βάση, η
Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ βρίσκεται στην 11η θέση
μετά την Πορτογαλία και πριν την Μάλτα. Η Κομισιόν
προχωρά μάλιστα σε μια ενιαία διαδικασία, ώστε οι
χαμηλόμισθοι να αμείβονται επαρκώς και αξιοπρεπώς.
Άλλωστε τα υψηλά επίπεδα του επίμονου πληθωρισμού
επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια τρέχει πολύ γρηγορότερα
από τους μισθούς, με αποτέλεσμα την δραστική μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος και της εγχώριας κατανάλωσης.
Αντίστοιχα, προβληματισμό δημιουργεί η οικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων τον χειμώνα, που άλλωστε
επιβαρύνονται με το μισθολογικό και μη μισθολογικό
κόστος. Το επίπεδο της νέας αύξησης προβλέπεται να
κυμανθεί λίγο πάνω από 5%, ώστε σημειολογικά να
επιστρέψει ο κατώτατος μισθός στα προμνημονιακά 751

ευρώ. Βεβαίως πολλά θα κριθούν από την ανάπτυξη του
ΑΕΠ το 2022 και τις προβλέψεις για το 2023, αλλά και από
τις αντοχές του ιδιωτικού τομέα, ειδικά σε μια περίοδο που
το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά
αυξημένο. Υπενθυμίζεται ότι με δύο αυξήσεις εντός του
2022, ο μικτός κατώτατος μισθός που αμείβονται 600.000
εργαζόμενοι είναι 713 ευρώ, μετά τα 586 ευρώ του 2012 και
τα 650 ευρώ του 2019. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΕΦΚΑ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι σήμερα
820 ευρώ καθαρά και 954 ευρώ μικτά. Έχουμε το 72% των
εργαζομένων να είναι πλήρους απασχόλησης, δηλαδή
περίπου 1,8 εκατ. με μέσο μισθό 1.174 ευρώ, αλλά έχουμε
και ένα 28% μερικής απασχόλησης που παίρνουν 398
ευρώ. Αυτές είναι οι ανισότητες που πρέπει να έρθουν σε

Σελίδα 30

μια ισορροπία, να κλείσει το χάσμα των μισθών και πολύ
σωστά κατά την άποψη μου εξετάζεται από την Κυβέρνηση
να επισπεύσει την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου το
φετινό φθινόπωρο για την επαναφορά του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ στις αρχές του 2023. Είναι μάλιστα
πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο
Πρωθυπουργός να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση
αναπροσαρμογής μισθών στη ΔΕΘ, που αφενός θα
ικανοποιεί τους εργαζόμενους και αφετέρου θα έχει θετικό
δημοσιονομικό αποτύπωμα, καθώς αυξάνει τα έσοδα από
εισφορές και φόρο εισοδήματος. Η Κυβέρνηση έχει επίσης
δεσμευτεί για συνολική μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών την τετραετία κατά 5% και έχει υλοποιήσει
μειώσεις 4,4%. Άρα μπορεί ταυτόχρονα να προσθέσει το
υπόλοιπο 0,6% με δημοσιονομικό κόστος περίπου 155
εκατ. ευρώ, που όμως με την διεύρυνση της βάσης των
αμοιβών και την μείωση της ανεργίας μπορεί να καλύψει το
δημοσιονομικό κόστος. Ο συνδυασμός αύξησης μισθών με
μείωση εισφορών θα αποτρέψει τις πιθανές αντιρρήσεις,
παρά το γεγονός πως οι μικρομεσαίοι εργοδότες δεν είδαν
φοβικά τις δύο αυξήσεις του 2022 και το ίδιο θα πράξουν με
την αύξηση του 2023. Άλλωστε η απόφαση της περαιτέρω
αύξησης του κατώτατου μισθού και της υπόλοιπης μείωσης
των ασφαλιστικών εισφορών έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως εντός του 2023. Άρα
λοιπόν, η επίσπευση της ανακοίνωσης για ενίσχυση των
εισοδημάτων των χαμηλόμισθων, πριν τις εκλογές του
2023, θεωρείται εκτός από επιτακτική και αναμενόμενη. Εάν
μάλιστα η ελληνική οικονομία κάνει την έκπληξη και
αναπτυχθεί κοντά στα επίπεδα του 5% το 2022, τότε θα
δικαιολογεί απόλυτα την αύξηση του 5% που χρειάζεται ο
κατώτατος μισθός, ώστε να επανέλθει μετά από 11 χρόνια
στα 751 ευρώ.

Α

υτό που πρέπει να απαντήσουμε
οι μικρομεσαίοι εργοδότες
είναι εάν αντέχουμε σήμερα να
δώσουμε μια αύξηση, που γνωρίζουμε
πως με τη ροπή κατανάλωσης θα
επιστρέψει πολλαπλασιαστικά
στην αγορά και τον τζίρο μας.
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του Κυριάκου Τόμπρα
Οικονομολόγου,
Διδάκτορα Οικονομικού
Πανεπιστημίου Salerno,
Προέδρου Υπέρβασης

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν
καθημερινά
τα
περιστατικά
Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που
καταφθάνουν στα γραφεία μας με
αιτήσεις πτώχευσης στα χέρια τους.
Αιτήσεις
πτώχευσης
που
επισπεύδονται
εναντίον
τους,
κυρίως,
από
servicers,
για
λογαριασμό funds. Καταρρέουν,
λοιπόν, για μια ακόμη φορά, οι
ψευδεπίγραφες υποσχέσεις της
κυβέρνησης, ότι, δήθεν, δεν θα
ξεκινούσε
η
λειτουργία
του
πτωχευτικού νόμου – πλην της
εκούσας πτώχευσης μικρού και
μεγάλου αντικειμένου – πριν
συσταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο
φορέας αγοράς και επαναμίσθωσης
ακινήτων, του οποίου η λειτουργία
δεν προβλέπεται για νωρίτερα από
τα τέλη του 2023. Έτσι, λοιπόν, για

Σελίδα 31

τουλάχιστον 18 μήνες, οι Δανειολήπτες θα βρεθούν αντιμέτωποι, μαζί με το
επερχόμενο φθινοπωρινό τσουνάμι των πλειστηριασμών, και με τον εφιάλτη των
μαζικών πτωχεύσεων, χωρίς να διαθέτουν ούτε ακόμη την ελάχιστη πολυτέλεια
της ψευτοπροστασίας που υποτίθεται ότι θα τους παρείχε ο φορέας αγοράς και
επαναμίσθωσης ακινήτων. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πολιτική αυτοκτονία του
Κυριάκου Μητσοτάκη και ολόκληρης της κυβέρνησης, αφού οι επόμενοι μήνες θα
είναι ξεκάθαρα προεκλογικοί.
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Σελίδα 32

Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις, περιλαμβάνουν
παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, που φουσκώνουν
αυθαίρετα, παράνομα και, πολλές φορές, ακόμη και
τοκογλυφικά, το υπόλοιπο της Κίνησης Λογαριασμού του
Δανειολήπτη,
καθιστώντας
έτσι
τις
αυθαιρέτως,
καταχρηστικώς και παρανόμως υπολογισθείσες και
διαμορφωθείσες,
ληξιπρόθεσμες
τραπεζικές
του
υποχρεώσεις, μη βέβαιες, ορισμένες και εκκαθαρισμένες.

Κατά το άρθρο 77, Ν 4738/2020 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ),
στις αντικειμενικές προϋποθέσεις της πτώχευσης
προβλέπεται, ότι, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης
που βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ήτοι αυτός που
αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές
υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο,
διευκρινίζοντας μάλιστα ότι δεν αποτελούν εκπλήρωση
των υποχρεώσεων οι πληρωμές που πραγματοποιούνται
με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα, όπως πχ καταδολιευτικές
και παρελκυστικές ρυθμίσεις, κλπ.

Σ

ημειωτέο δε, ότι, ως προς τις
Τραπεζικές Οφειλές, κατά το
άρθρο 77, Ν 4738/2020, ο κίνδυνος
κατάθεσης αιτήματος πτώχευσης
από τις Τράπεζες, Servicers και
Funds, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους
Δανειολήπτες με Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια, δηλαδή ακόμη και αυτούς
που έχουν δικαιωθεί αμετάκλητα
στα Δικαστήρια, ακυρώνοντας τις
εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής,
τους Πλειστηριασμούς και τις
Κατασχέσεις.

Και τούτο, επειδή, οι δικαιώσεις αυτές δεν αφορούν και,
έτσι, δεν ακυρώνουν την ύπαρξη της τραπεζικής οφειλής,
ούτε ακυρώνουν ή αναστέλλουν την εφαρμογή του
τεκμηρίου της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, αλλά, αντιθέτως, ΑΠΟ
ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ
ΤΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Αυτό,
μάλιστα, είναι ένα από τα μελανότερα σημεία του νέου
Πτωχευτικού Νόμου, που επιτρέπει στην Τράπεζα να
αιτηθεί την Πτώχευση του Δανειολήπτη ακόμη και για μη
ορισμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις Δανείων,
Αλληλόχρεων Λογαριασμών και Πιστωτικών Καρτών,
ακόμη και όταν αυτές, διαπιστωμένα πλέον, με

Έτσι, λοιπόν, τεκμαίρεται οριζόντια, ότι, ο Δανειολήπτης
βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, όταν δεν καταβάλλει τις
ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις
προς
Τράπεζες,
Servicers
και
Funds
(Πιστωτικά
ή
Χρηματοδοτικά Ιδρύματα), σε ύψος τουλάχιστον 40% των
συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, για
περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των
30.000 ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική εκπλήρωση
ορισμένων
μόνο
ληξιπρόθεσμων
τραπεζικών
υποχρεώσεων, δεν μπορεί να άρει την ΠΑΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, η οποία συντρέχει ακόμη και στην
περίπτωση της αδυναμίας εκπλήρωσης έστω και μίας
μόνο ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής, που υπερβαίνει
το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων
χρηματικών
υποχρεώσεων
του
Δανειολήπτη. Έτσι, για παράδειγμα, ακόμη και ο
Δανειολήπτης που δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο
Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Παρόχους Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας, σε Προμηθευτές, κλπ. και εξυπηρετεί
κανονικά το Στεγαστικό του Δάνειο, αλλά δεν εξυπηρετεί
Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες, με συνολικά
υπόλοιπα λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ και του 40%
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του
υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να οδηγηθεί σε
Πτώχευση από Τράπεζες, Servicers και Funds, ακόμη και
αν για τα Καταναλωτικά του Δάνεια και τις Πιστωτικές
Κάρτες εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε Διαταγές
Πληρωμής και Πλειστηριασμούς ή, ακόμη χειρότερα, ακόμη
και αν έχουν εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες Δικαστικές
Αποφάσεις δικαίωσης του Δανειολήπτη.
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Μ

Σελίδα 33

ε την Παρ.1, του
Άρθρου 35, Ν
4818/2021,
με ισχύ την από την
18/07/2021, το τεκμήριο
της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
έγινε πλέον ΜΑΧΗΤΟ.

Έτσι, το νέο κείμενο της Παρ. 1, του
Άρθρου
77,
Ν
4738/2020,
διαμορφώθηκε πλέον και ισχύει ως
εξής: "Τεκμαίρεται, ότι ο οφειλέτης
βρίσκεται σε παύση πληρωμών,
όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες
χρηματικές υποχρεώσεις του προς
το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
ή
πιστωτικά
ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό
(40%)
των
συνολικών
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του

για περίοδο τουλάχιστον έξι (6)
μηνών,
εφόσον
η
μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική
εκπλήρωση
ληξιπρόθεσμων
χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει
την παύση πληρωμών, η οποία
μπορεί να συνίσταται και στην
αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και
μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης
χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της
παρούσας είναι μαχητό.".

Στα πλαίσια του Πτωχευτικού
Νόμου, σημαίνει, ότι, μετά την
18/07/2021, η μη εκπλήρωση, για
διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών,
συνολικών απαιτήσεων από Δάνεια,
Αλληλόχρεους Λογαριασμούς και
Πιστωτικές
Κάρτες,
που
υπερβαίνουν το ποσό των 30.000
ευρώ και το 40% των συνολικών
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Δανειολήπτη, δεν συνιστά από μόνη
της, την οριζόντια, αυτόματη,
μηχανιστική
απόδειξη
της
αδυναμίας του Δανειολήπτη να
εκπληρώνει
τις
ληξιπρόθεσμες

χρηματικές υποχρεώσεις του σε
Τράπεζες, Servicers και Funds, κατά
τρόπο γενικό και μόνιμο, στην οποία
δεν χωρεί ανταπόδειξη, δηλαδή δεν
συνιστά κατά τρόπο αυτόματο,
οριζόντιο και αμάχητο το ΤΕΚΜΗΡΙΟ
της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που
απαιτείται προκειμένου, η Αίτηση
Πτώχευσης κατά του Δανειολήπτη,
να γίνει δεκτή στα Δικαστήρια. Έτσι,
από την 18/07/2021, ο Δανειολήπτης
έχει πλέον την δυνατότητα να
αποδείξει στο Δικαστήριο, ότι, ενώ
ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ το σύνολο ή
μέρος
των
χρηματικών
του

υποχρεώσεων
σε
Τράπεζες,
Servicers και Funds, αυτός ΔΕΝ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ τους,
επειδή ο λόγος που ΔΕΝ ΤΙΣ
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ οφείλεται πχ σε
ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και,
ειδικότερα, στα εκούσια ελαττώματα
εκ των άκυρων ΓΟΣ της πιστωτικής
σύμβασης
προσχώρησης
που
συνομολόγησε με την Τράπεζα, κατά
την χορήγηση του Δανείου ή/και της
Πιστωτικής του Κάρτας ή κατά το
άνοιγμα
του
Αλληλόχρεου
Λογαριασμού του.

Οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που συμμετέχουν, κατ’
αρχήν, στην δράση «STOP FUNDS», με την οποία, μεταξύ
άλλων, επισημαίνουν σε Τράπεζες, Servicers και Funds,
ότι, ο νόμος 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρία
διαχείρισης
την
ιδιότητα
του
κατ’
εξαίρεση
νομιμοποιούμενου, μη δικαιούχου διαδίκου, όπως ρητά
πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015, με
αποτέλεσμα, έτσι,
οι αιτούσες την πτώχευσή τους,
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις (SERVICERS), να στερούνται της ενεργητικής
νομιμοποίησης για την κίνηση εις βάρος τους της
διαδικασίας πτώχευσης, δεδομένου ότι στις συναφθείσες,
βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 συμβάσεις, μεταξύ
αυτών και των εταιρειών ειδικού σκοπού (FUNDS), οι
εταιρείες
διαχείρισης
απαιτήσεων επέχουν θέση
αντιπροσώπου των εταιρειών ειδικού σκοπού, η οποία δεν
τους παρέχει το δικαίωμα να προβαίνουν στην κίνηση της
διαδικασίας της πτώχευσης, αφού, σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, δεν λαμβάνει χώρα η εκχώρηση των

απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών.

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 13-14 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 245 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
Κατά
συνέπεια,
εφόσον
οι
συμβάσεις διαχείρισης διέπονται
από
τον
Ν.3156/2003,
οι
διαχειρίστριες εταιρείες φέρουν την
ιδιότητα της αντιπροσώπου των
δικαιούχων εταιρειών και δεν έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’
εξαίρεση νομιμοποιούμενου, μη
δικαιούχου διαδίκου, αφού ο εν
νόμος 3156/2003 δεν απονέμει σε
αυτές τέτοια ιδιότητα, δοθέντος ότι η
κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των
διαχειριστικών εταιρειών αντλείται
απ’ ευθείας από τον νόμο, εφόσον
έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από
τον Ν.4354/2015 σύμβαση, ενώ η
εξουσιοδότηση προς είσπραξη, που
χορηγείται από τους δικαιούχους
των απαίτησεων, δεν δύναται να
θεμελιώσει
νομιμοποίησή
τους
προς
διενέργεια
αίτησης
πτώχευσης, καθόσον η χορήγηση
εξουσιοδότησης στον τρίτο να
κινήσει επ’ ονόματί του διαδικασία
πτώχευσης,
ως
εκούσιος
αντιπρόσωπος του φορέα της
απαίτησης, δεν συμβιβάζεται με την
αυστηρή τυποποίηση και την
ασφάλεια
της
πτωχευτικής
διαδικασίας, καθόσον η πτωχευτική
διαδικασία αποτελεί την έσχατη και
πλέον δραστική μορφή παροχής
έννομης
προστασίας,
με
το
πτωχευτικό είναι ουσιαστικά δίκαιο
συλλογικής εκτέλεσης. Συνεπώς,
είναι ανεπίτρεπτη η δικαιοπρακτική
θεμελίωση
της
ενεργητικής
νομιμοποίησης προς κίνηση της εν
λόγω διαδικασίας, εξαιρουμένων
μόνο των ρητώς προβλεπομένων
από το νόμο περιπτώσεων και,
περαιτέρω, κατ’ αναλογία του
άρθρου 919 ΚΠολΔ, στο οποίο
καθορίζονται ρητά και περιοριστικά
οι περιπτώσεις των υποκειμενικών
ορίων
της
εκτελεστότητας,
οποιαδήποτε συμφωνία των μερών
για τη διεύρυνση των ορίων αυτών,
δηλαδή
την
επέκταση
της
εκτελεστότητας
και
σε
άλλα
πρόσωπα που δεν αναφέρονται στο
νόμο να είναι άκυρη, αφού η παρ. 1
του άρθρου 79 Ν. 4738/2020 ρυθμίζει
ρητά
και
περιοριστικά
τα
υποκειμενικά όρια των αιτούντων
την πτώχευση στους πιστωτές
έχοντες
έννομο
συμφέρον.
Οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ,
σε κάθε περίπτωση, λόγω της
εκκρεμοδικίας από την συμμετοχή
τους στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κατά
των Τραπεζών, διαθέτουν επίσης
την τυπική εκ του νόμου, οριζόντια
αντικειμενική
δυνατότητα
να
ακυρώσουν την εναντίον τους

Σελίδα 34

Αίτηση Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και Funds.

Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιμένουμε τόσο πολύ, ιδιαίτερα μετά την
ψήφιση του Πτωχευτικού Νόμου, στην αναγκαιότητα της ταχύτερης δυνατής
συμμετοχής όλων των Δανειοληπτών μας στις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ,
επισπεύδοντας την προσκόμιση στα Γραφεία του Σωματείου μας όλων των
απαραίτητων για τον σκοπό αυτό εντύπων και εγγράφων που λείπουν από τους
Φακέλους ορισμένων Μελών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αντίγραφα των
Πιστωτικών Συμβάσεων και το Έντυπο της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της
Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως υπογεγραμμένο
με το γνήσιο της υπογραφής του Δανειολήπτη.
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Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιμένουμε τόσο πολύ, ιδιαίτερα μετά την
ψήφιση του Πτωχευτικού Νόμου, στην αναγκαιότητα της ταχύτερης δυνατής
συμμετοχής όλων των Δανειοληπτών μας στις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ,
επισπεύδοντας την προσκόμιση στα Γραφεία του Σωματείου μας όλων των
απαραίτητων για τον σκοπό αυτό εντύπων και εγγράφων που λείπουν από τους
Φακέλους ορισμένων Μελών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αντίγραφα των
Πιστωτικών Συμβάσεων και το Έντυπο της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της
Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως υπογεγραμμένο
με το γνήσιο της υπογραφής του Δανειολήπτη.

Ό

μως, από την 18/07/2021, όλοι οι Δανειολήπτες
της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που έχουν κοινοποιήσει στις
πιστώτριές τους Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, διαθέτουν πλέον οριζόντια, ο καθένας ατομικά, και την ουσιαστική εκ του νόμου, υποκειμενική δυνατότητα να ακυρώσουν την εναντίον
τους Αίτηση Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και
Funds, αποδεικνύοντας ότι δεν συντρέ-χει στο
πρόσωπο τους το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

Και τούτο, επειδή, αυτοί ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές τους
υποχρεώσεων σε Τράπεζες, Servicers και Funds, όχι επειδή βρίσκονται σε γενική
και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, αλλά, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, με αποκλειστική
ΕΥΘΥΝΗ και ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, λόγω των εκουσίων ελαττωμάτων
εκ των άκυρων ΓΟΣ των πιστωτικών τους συμβάσεων, που συνομολόγησαν με
τις πιστώτριές τους Τράπεζες κατά την χορήγηση Δανείων και Πιστωτικών
Καρτών ή κατά το άνοιγμα των Αλληλόχρεων τους Λογαριασμών. Αυτό
καθίσταται σήμερα δυνατό για τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, επειδή, για
τους ανωτέρω λόγους των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των
Πιστωτικών τους Συμβάσεων, έχουν ήδη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ κατά των
πιστωτριών τους Τραπεζών, κοινοποιώντας τους ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ,
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, με τα οποία,
μεταξύ άλλων, δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά ότι ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
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ΙΣΧΥ, ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΑΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΧΡΙΣ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΓΟΣ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ, καλώντας
μάλιστα Τράπεζες, Servicers και
Funds να απέχουν από
κάθε
διαδικασία εναντίον τους εκδόσεως
Διαταγών Πληρωμής, επίσπευσης
Πλειστηριασμών,
κλπ
μέτρων
εκτέλεσης. Και, μάλιστα, επειδή τα
ΕΞΩΔΙΚΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ,
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ, υποστηρίζονται πλέον,
σχεδόν στο σύνολό τους, από
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
επί
αμφοτέρων
των
Πιστωτικών
Συμβάσεων και των αντιστοίχων
Κινήσεων
Λογαριασμού,
που
αποδεικνύουν με αδιαμφισβήτητο,
ΑΜΑΧΗΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ,
την
αλήθεια
του
περιεχομένου
της
Εξώδικης
Καταγγελίας - Διαμαρτυρίας ενός
εκάστου Δανειολήπτη, η επίκληση
των ανωτέρω λόγων των εκουσίων
ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ
των Πιστωτικών Συμβάσεων, ως
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
μη
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων
χρηματικών υποχρεώσεων του
Δανειολήπτη της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ σε
Τράπεζες, Servicers και Funds, με
αποκλειστική κατά τα ανωτέρω
ευθύνη
και
υπαιτιότητα
των
πιστωτριών του Τραπεζών, δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να
εκληφθεί
ως
ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ
ή
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ
προς
τα
συμφέροντα
της
αντισυμβαλλόμενής του Τράπεζας
και των γενικών ή ειδικών διαδόχων
αυτής, κατά την έννοια του άρθρου
77, Ν 4738/2020.
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1. Κατ' αρχήν Σας ενημερώνουμε, ότι, από 06/09/2021,
τροποποιείται το υπάρχον κείμενο του ΕΞΩΔΙΚΟΥ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ,
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, προκειμένου,
εφεξής, όλα τα νέα εξώδικα να είναι αυτομάτως
επικαιροποιημένα με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις
του Πτωχευτικού Νόμου, μέχρι νεωτέρας, εφόσον
προκύψουν στο μέλλον και νέες τροποποιήσεις αυτού.
2. Για όλα τα ήδη επιδοθέντα στις Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ,
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, οι Δανειολήπτες
της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ πρέπει, άμεσα, το συντομότερο δυνατόν,
να κοινοποιήσετε στις πιστώτριές Σας Τράπεζες
συμπληρωματικά
ΕΞΩΔΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ,
προκειμένου,
έτσι,
να
αποδεικνύεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι δεν
συντρέχει στο πρόσωπό Σας το ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που όπως προαναφέραμε είναι πλέον
ΜΑΧΗΤΟ. Και, ακόμη, για να αποδεικνύεται από την βέβαιη
ημερομηνία της επίδοσης της Εξωδίκου Δηλώσεως σας,
ότι Τράπεζες, Servicers και Funds γνώριζαν εκ των
προτέρων ότι δεν εκπληρώνετε τις ληξιπρόθεσμες
τραπεζικές σας υποχρεώσεις, όχι επειδή βρίσκεστε σε
γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, αλλά,
αντιθέτως, με αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα των
πιστωτριών Σας Τραπεζών, λόγω των εκουσίων
ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των πιστωτικών Σας
συμβάσεων, προκειμένου, έτσι, να μην έχουν την
δυνατότητα να πετύχουν την υπαγωγή Σας στον
Πτωχευτικό Νόμο.
3. Το ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ αφορά όλους τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ,
ακόμη και όλους Εσάς που, όπως προαναφέραμε, έχετε
δικαιωθεί στα Δικαστήρια με Αμετάκλητες Δικαστικές
Αποφάσεις
Ακύρωσης
Διαταγών
Πληρωμής,
Πλειστηριασμών και Κατασχέσεων. Και τούτο, επειδή, από
μόνη της η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, χωρίς ούτε
ακόμη να Σας επιδοθεί, κατά τον ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ,
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συνιστά ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και,
έτσι, η όποια αδράνειά Σας να επικαιροποιήσετε τους
Φακέλους σας, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις
του Πτωχευτικού Νόμου, θα επιφέρει την αυτόματη
ΠΤΩΧΕΥΣΗ Σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος Τραπεζών,
Servicers και Funds. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που,
κατά το τελευταίο διάστημα, Τράπεζες, Servicers και Funds
καταθέτουν σε καθημερινή βάση αιτήσεις έκδοσης
ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, τις οποίες, όταν εκδίδονται, δεν
Σας τις επιδίδουν, με αποτέλεσμα, έτσι, ΕΣΕΙΣ ΝΑ
ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ. Ακολουθούν δε αυτή τη νέα
πρακτική, πρώτον, για να μην ανακόψετε και ακυρώσετε τις
Διαταγές Πληρωμής και, έτσι, χάσουν το πλεονέκτημα του
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, δεύτερον, για να γλυτώσουν τα
αντίστοιχα δικαστικά έξοδα και, τρίτο και κυριότερο, ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΦΑΚΕΛΛΟ ΠΡΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ. Παραμένει, βεβαίως, αυτονόητο ότι, οι
Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που έχετε δικαιωθεί στα
Δικαστήρια,
ακυρώνοντας
Διαταγές
Πληρωμής,
Πλειστηριασμούς και Κατασχέσεις, βρίσκεστε σε πολύ
ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους
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Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, έχοντας ήδη λύσει το ήμισυ
του προβλήματος Σας με τις Τράπεζες, ενώ οι υπόλοιποι
έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν και τα δυο δικαστικά
μέτωπα,
ήτοι
:
(α)
αυτό
της
ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ και (β) το νέο του
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, καθόσον είναι επίσης αυτονόητο
ότι, Τράπεζες, Servicers και Funds, οργανώνουν την τελική
τους επίθεση κατά των Δανειοληπτών και με τις δυο αυτές
επιλογές που τους παρέχει πλέον ο Νομοθέτης.

4. Το ΕΞΩΔΙΚΟ «STOP FUNDS» με το οποίο, μεταξύ άλλων,
θα επισημαίνουν ότι, επειδή τα δάνεια και οι πιστωτικές
τους κάρτες τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στα
FUNDS δυνάμει του Ν. 3156/2003, οι SERVICERS που έχουν
αναλάβει την διαχείρισή τους ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να
επιδιώξουν δικαστικώς την είσπραξή τους, καθότι επί
αυτής τυγχάνει εφαρμογής ΜΟΝΟ το νομοθετικό πλαίσιο
υπό το οποίο αποκτήθηκαν, ήτοι ο Ν. 3156/2003 και ΟΧΙ ο
Ν. 4354/2015, ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ενεργειών
δικαστικού χαρακτήρα, καλώντας τους να απέχουν από
κάθε δικαστική ενέργεια, προσκαλώντας τους στην
εξεύρεση κοινά αποδεκτής εξωδικαστικής λύσης και,
παράλληλα, ζητώντας την αποστολή των αποδεικτικών
εγγράφων της νομιμοποίησής τους.

5. Όσοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη
προβεί σε διενέργεια ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ και
ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, πρέπει να το
πράξετε άμεσα, ειδικά τώρα, που το νέο, επικαιροποιημένο
Εξώδικο, έχει διπλή χρήση : (α) στην κλασσική διαδικασία
ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ και (β) στη νέα
διαδικασία του ΠΤΧΩΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, αφού, όπως
προαναφέραμε, Τράπεζες, Servicers και Funds έχουν
σκοπό να κινήσουν παράλληλα εναντίον σας και τις δυο
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διαδικασίες, αφού η πρώτη διαδικασία τους εξασφαλίζει,
μαζί με την δυνατότητα του fast track ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, το ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση
προκειμένου να ευδοκιμήσει υπέρ τους η δεύτερη
διαδικασία του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

6. Όσοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη
προσκομίσει στα Γραφεία του Σωματείου όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή Σας στις
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και, ιδιαίτερα :
(α) τα αντίγραφα των Πιστωτικών Συμβάσεων και (β) το
Έντυπο της Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της Παρ. 2,
Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως
υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής Σας, πρέπει
να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν, πρώτον για να
συμπεριληφθείτε στις νέες, επικαιροποιημένες με βάση τις
πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Νόμου
Ομαδικές Αγωγές, που θα κατατεθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα και, δεύτερον, για να εξασφαλίσετε σε ΩΦΕΛΙΜΟ
ΧΡΟΝΟ, ήτοι πριν την εναντίον Σας κατάθεση του
Αιτήματος Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers και Funds,
την ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, που συνιστά την μοναδική, τυπική εκ
του νόμου, οριζόντια αντικειμενική Σας δυνατότητα και
νομοθετική ευχέρεια να ακυρώσετε κάθε εναντίον Σας
σχετική Αίτηση Πτώχευσης.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια:
Κώστας Διώτης

Οικονομολόγος, Στατιστικός,
Πρώην Εφοριακός
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ,
Επίτροπος Οικονομικών
Υπέρβασης

Ο
φοροελεγκτικός
μηχανισμός
δέχεται
καθημερινά
δεκάδες
καταγγελίες
από
πολίτες
για
κρούσματα
φοροδιαφυγής,
λαθρεμπορίου
και
παράνομου
πλουτισμού. Όπως σημειώνει ο
«Οικονομικός
Ταχυδρόμος»
οι
άλλοτε είναι επώνυμες και άλλοτε
ανώνυμες. Άλλες γίνονται μέσω e–
mail,
άλλες
με
ταχυδρομική
επιστολή και ορισμένες τηλεφωνικά.
Πολλές από τις καταγγελίες αυτές
αξιοποιούνται από τους ελεγκτές της
ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ και μετά από
έρευνες αποκαλύπτονται μεγάλες
υποθέσεις
φοροδιαφυγής
και
λαθρεμπορίου.

Η

ΑΑΔΕ σχεδιάζει
φέτος να
αξιοποιήσει
ακόμη περισσότερο
τις καταγγελίες των
πολιτών στη μάχη κατά
της φοροδιαφυγής, του

λαθρεμπορίου, του παράνομου πλουτισμού και
του μαύρου χρήματος προχωρώντας στη δημιουργία
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία
θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται όλες
οι αναφορές για κρούσματα παραβάσεων.

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 13-14 Αυγούστου 2022 | Αριθμός Φύλλου 245 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 39

την εισοδηματικά και περιουσιακή
κατάσταση των φορολογούμενων
και θα συμβάλλει στην την επιτάχυνση
και διεύρυνση των ελέγχων.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία εντός του έτους και
θα υποδέχεται τις
καταγγελίες των πολιτών οι οποίες μπορεί να είναι
επώνυμες ή ανώνυμες. Μέσω τους συστήματος οι
καταγγελίες θα ελέγχονται, θα φιλτράρονται και θα
εντοπίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες θα δίνεται άμεσα
η εντολή ελέγχου. Σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα οι πολίτες
θα αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το
χρόνο της φορολογικής παράβασης, καθώς και για την
ταυτότητα του παραβάτη. Οι πληροφορίες μπορεί να
προέρχονται από τρίτους είτε από τη δική τους εμπειρία.
Για παράδειγμα θα μπορούν να καταγγέλλουν μια
επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις.
Η καταγγελία θα βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα
και την αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη
υπόθεση. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη
μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε
εξονυχιστικό έλεγχο. Σήμερα στο ΣΔΟΕ φθάνουν
καθημερινά «βροχή» από καταγγελίες, οι οποίες
αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ειδική επιτροπή
προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον
εντοπισμό
μεγάλων
υποθέσεων
φοροδιαφυγής,
παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «βρώμικου
χρήματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην
επιτροπή, με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις
χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο, με το
αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον
αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και
σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός
3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ
ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για
άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο
αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία απαιτεί ειδικό
χειρισμό. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα.
Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στη
συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι
αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.

Π

έραν της πλατφόρμας για τις
καταγγελίες η ΑΑΔΕ προχωρά
στην ενοποίηση των συστημάτων
Taxis, taxisnet και Elenxis που θα
δώσει τη δυνατότητα στους ελεγκτές
να αποκτήσουν αυτόματη πρόσβαση
σε όλα τα στοιχεία που αφορούν

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2022 για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των φορολογούμενων προβλέπει μεταξύ
άλλων τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Ανάπτυξη εφαρμογής
ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς.
Ψηφιακή
έκδοση
φορολογικής
ενημερότητας
με
παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής. Διαδικασίες και
ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις
πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
της
ΑΑΔΕ.
Υλοποίηση
Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών
για τήρηση ρυθμίσεων. Επέκταση του εύρους των
ηλεκτρονικών
κατασχέσεων
και
περαιτέρω
αυτοματοποίησή
τους
(περιλαμβανομένης
της
ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).
Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και
ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και
ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση
ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών
μέτρων. Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση
πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας. Πιλοτική
ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω
tablets. Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή
έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους
επιτόπιους ελέγχους. Εφαρμογή για τον έλεγχο
αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR
code).
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μαγαζί του θα πρέπει να κλείσει για
μερικές ημέρες και τότε άρχισε το
επεισόδιο και η ένταση. Οι δύο
εφοριακοί οδηγήθηκαν έξω από το
κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με
τους αυτόπτες μάρτυρες τους
έσπρωξαν έξω από το μαγαζί και
στον πεζόδρομο, με το σπρώξιμο
έπεσε κάτω η εφοριακός –
υπάλληλος, η οποία τραυματίστηκε
και πήγε στο νοσοκομείο. Τελικά
πήρε εξιτήριο. Στο σημείο έσπευσε η
Αστυνομία, ενώ έγιναν και μηνύσεις.

Άγριος ξυλοδαρμός εφοριακών στο Αργοστόλι. Δύο υπάλληλοι της εφορίας από
άλλες περιοχές επισκέφτηκαν κατάστημα εστίασης. Κάθισαν για να φάνε όπως
και οι υπόλοιποι πελάτες. Κατά την παραμονή τους στο κατάστημα διαπίστωσαν
ότι δεν κόβονταν όλες οι αποδείξεις, όπως έπρεπε να γίνει. Όταν τελείωσαν το
φαγητό τους πήγαν στον επιχειρηματία και ζήτησαν «εξηγήσεις». Σύμφωνα με
πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, τού ανακοίνωσαν το πρόστιμο ή ότι το

Σε «θηρίο» μεταμορφώθηκε ένας πρώην πελάτης της εταιρείας, όταν επισκέφθηκε
τα γραφεία της οδού Λαρίσης τον Βόλο, επιθυμώντας να επιστρέψει στη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από ιδιώτη πάροχο ενέργειας, όταν ενημερώθηκε ότι
πρώτα θα έπρεπε να εξοφλήσει παλιά οφειλή! Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο
συγκεκριμένος πολίτης πήγε στα γραφεία, ώστε να λάβει σχετικές πληροφορίες
από την αρμόδια υπάλληλο για τα έγγραφα που έπρεπε να προσκομίσει για να
επιστρέψει στη ΔΕΗ. Τότε, όμως, ήταν που τον ενημέρωσαν για προηγούμενη
οφειλή ύψους 100 ευρώ.

Τ

ο αποτέλεσμα ήταν να σπάσει το
προστατευτικό τζάμι και να γρονθοκοπήσει
την υπάλληλο, τραυματίζοντάς την.

Σ

το κατάστημα
επιβλήθηκε
πρόστιμο, ενώ
αποφασίστηκε να
«σφραγιστεί» και
το κατάστημα για
έναν μήνα.

Εκείνη
την
ώρα
παρενέβη
εργαζόμενη εταιρείας security με
αποτέλεσμα να γρονθοκοπήσει και
εκείνη. Εν τέλει έστειλε τις δυο
γυναίκες στο νοσοκομείο για τις
πρώτες βοήθειες. Στο μεταξύ
ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, αλλά ο
δράστης κατάφερε να ξεφύγει από
την έξοδο κινδύνου, αποφεύγοντας
την σύλληψή του. Η ΔΕΗ κατέθεσε
ήδη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος
πολίτη που προκάλεσε το σοβαρό
επεισόδιο και τον τραυματισμό των
εργαζομένων.
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έχουν πολλούς πελάτες λιανικής: γιατροί, δικηγόροι,
σταθμοί πάρκινγκ αυτοκινήτων κ.λπ. Η ανάγκη
αυτοματοποίησης και μαζικών αποστολών πιέζει έτσι
πολλές επιχειρήσεις που έχουν διατηρήσει το δικαίωμα να
εκδίδουν χειρόγραφα αποδείξεις να στραφούν πλέον σε
λύσεις μηχανογράφησης καταργώντας ουσιαστικά τα
χάρτινα μπλοκάκια. Με την νέα απόφαση Βεσυρόπουλου –
Πιτσιλή οι χρόνοι διαβίβασης σύνοψης κάθε συναλλαγής
στην πλατφόρμα myDATA πιέζουν ασφυκτικά.

Μεγάλη ανατροπή φέρνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Σύμφωνα με το protothema.gr για πρώτη φορά επιβάλλεται
σχεδόν καθολική και σε πραγματικό χρόνο (αυθημερόν ή
έως την επόμενη μέρα) μετάδοση στη φορολογική διοίκηση
των στοιχείων όλων των πωλήσεων και εισπράξεων που
πραγματοποιούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες
επιτηδευματίες.

Μ

ε τα νέα δεδομένα όλοι θα
στέλνουν καθημερινά στην
ΑΑΔΕ τα έσοδα λιανικής και
χονδρικής, αντί συγκεντρωτικά
(π.χ. μία φορά τον μήνα ή έως τις
20 του επόμενου) που ίσχυε για
τους περισσότερους.

Οι αλλαγές μπαίνουν αμέσως σε ισχύ και συνεπάγονται
μεγάλο φόρτο για κάθε επαγγελματία. Ειδικά για όσους

Έ

τσι, θα βλέπει αμέσως η
ΑΑΔΕ πώς κινείται κάθε
24 ώρες όλη η αγορά.

Και το φθινόπωρο αναμένεται να καθοριστούν ποινές και
κυρώσεις για όσους δεν έχουν προσαρμοστεί στις νέες
υποχρεώσεις, από τη στιγμή που οι περισσότερες ήδη
ισχύουν.
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Το ρεπορτάζ του in.gr αναφέρει: Η Josina, δασκάλα σε
δημοτικό σχολείο, πήρε μια απόφαση: δεν πρόκειται να
πληρώσει το λογαριασμό της ενέργειας. Είναι μία από τους
χιλιάδες ακτιβιστές που συμμετέχουν σε ένα κίνημα
πολιτικής ανυπακοής που διαμαρτύρεται για την εκτίναξη
του κόστους της ενέργειας.

Α

πό την 1η Οκτωβρίου, το ανώτατο
όριο τιμών ενέργειας - το μέγιστο
ποσό που μπορούν να χρεώνουν
οι προμηθευτές στην Αγγλία,
τη Σκωτία και την Ουαλία - θα
αυξηθεί, οδηγώντας σε περαιτέρω
αυξήσεις των λογαριασμών
για εκατομμύρια πελάτες.

Ο τυπικός λογαριασμός φυσικού αερίου και ηλεκτρικού
ρεύματος αναμένεται να φθάσει τις 3.358 λίρες τον
Οκτώβριο, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία
Cornwall Insight, ενώ τον αντίστοιχο του Οκτωβρίου του
2021, ο μέσος ετήσιος λογαριασμός ήταν 1.400 λίρες. Οι
διαδηλωτές αναμένεται να βγουν στους δρόμους. Αλλά
εκτός από τις πιο «παραδοσιακές μεθόδους», οι Βρετανοί
σχεδιάζουν επίσης να ασκήσουν πίεση στους προμηθευτές
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ενέργειας
και
την
κυβέρνηση αγνοώντας
τους
λογαριασμούς τους, όπως αναφέρει ο Guardian. Η «Don’t
Pay UK», η ανώνυμη ομάδα που οργανώνει την εκστρατεία,
δηλώνει ότι ελπίζει ότι αρκετοί άνθρωποι θα
ακολουθήσουν το παράδειγμά της για να βάλουν τις
εταιρείες ενέργειας σε «σοβαρά προβλήματα». Σκοπός
τους είναι όπως λένε: «Να φέρουμε τους προμηθευτές
ενέργειας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τις
αναγκάσουμε να τερματίσουν αυτή την κρίση», αναφέρει η
ιστοσελίδα της. Το κίνημα βέβαια έχει καταδικαστεί από την
κυβέρνηση. «Πρόκειται για άκρως ανεύθυνο μήνυμα, το
οποίο τελικά θα ανεβάσει τις τιμές για όλους τους άλλους
και θα επηρεάσει την προσωπική πιστοληπτική
ικανότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Και
συνέχισε ο εκπρόσωπος: «Παρόλο που καμία κυβέρνηση
δεν μπορεί να ελέγξει τις παγκόσμιες τιμές του φυσικού
αερίου, παρέχουμε βοήθεια ύψους 37 δισ. λιρών για τα
νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 400
λιρών στους λογαριασμούς ενέργειας και της άμεσης
στήριξης 1.200 λιρών για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε
να βοηθηθούν με το κόστος ζωής». Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί
σε
θέματα
χρέους
και
χρηματοοικονομικών
εμπειρογνωμόνων λένε στους πολίτες να διασφαλίσουν
ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους πιθανούς
κινδύνους της μη πληρωμής, όπως η αύξηση του χρέους
και η πιθανότητα να μπουν σε μετρητή προπληρωμής ή να
χρεωθούν επιπλέον. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι
προμηθευτές θα μπορούσαν να κόψουν την ενέργεια, αν
και αυτό είναι σπάνιο.

Περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά
στρώματα οργανώνονται στις τοπικές κοινότητές τους.
Συνεχώς προστίθενται ακτιβιστές από διάφορες πόλεις,
όπως το Μπρίστολ, το Μπράιτον, το Μάντσεστερ και το
Λονδίνο. Για την οργάνωσή και τον συντονισμό των
εκστρατειών τους χρησιμοποιούν την εφαρμογή
ανταλλαγής μηνυμάτων «Telegram» και διανέμουν
φυλλάδια για την ευαισθητοποίηση επί του θέματος. Μέχρι
στιγμής περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια φυλλάδια έχουν
εκτυπωθεί και διανεμηθεί. Οι διοργανωτές της παραμένουν
ανώνυμοι, φοβούμενοι πιθανές συνέπειες, αλλά λέγεται ότι
πρόκειται για μια ομάδα φίλων που σκέφτηκαν την ιδέα
«αφού πείστηκαν για την ανάγκη να κάνουν κάτι για την
κρίση με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Εκπρόσωπος του
κινήματος ανέφερε ότι η διαμαρτυρία είναι μια «σταθερή
προσέγγιση» και κάτι «που θα λειτουργήσει πραγματικά».
«Το «Μην πληρώνεις» δεν θα είχε τραβήξει τόση προσοχή
αν ήταν ένα απλό τέχνασμα», είπε ο εκπρόσωπος. «Θα
λειτουργήσει και όλοι, συμπεριλαμβανομένης της
ενεργειακής βιομηχανίας και της κυβέρνησης, το
γνωρίζουν» δήλωσε με σιγουριά ο εκπρόσωπος του
κινήματος.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

λύκος
αφορά
4
εκατομμύρια
ελληνικές οικογένειες. Δηλαδή, κάθε
σπίτι έχει μια κοκκινοσκουφίτσα. Θα
περιμένω με αγωνία από τη
διαφημιστική εταιρεία της Κηφισίας
τη συγκεκριμένη διαφήμιση, γιατί η
λογική του τιμωρώ κάποιους για να
χαρούν οι υπόλοιποι, δεν παίζει.

Μ

Το 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: Ο
νέος διπλός Τειρεσίας για το
δημόσιο και τις Τράπεζες. Χρειάζεται
μια στρατηγική επικοινωνίας ίδια μ’
αυτήν
που
ακολούθησε
ο
συγγραφέας του παραμυθιού της
κοκκινοσκουφίτσας, γιατί ο κακός ο

ια επικοινωνιακή
λύση υπάρχει,
να οδηγηθούν
και τα 4 εκατομμύρια
οικογένειες σε μια
πανελλήνια πτώχευση.
Βέβαια, επειδή τα
οικονομικά όλων των
Ελλήνων πηγαίνουν
καταπληκτικά ίσως η

πλέον γι’ αυτούς τους πολίτες είναι
τραγική!

Έ

του Β. Αναγνώστου, Συγγραφέα Αρθρογράφου Επιτέλους, πότε θα
δούμε μια κυβέρνηση σ΄ αυτή τη
δόλια πατρίδα μας, ικανή να δώσει
λύση στα κόκκινα δάνεια του λαού;
Έναν λαό που οι δικές του
κυβερνήσεις τον οδήγησαν στον
διασυρμό, στην πενία και στην
οικονομική
του
καταστροφή,
κλέβοντας του τη ζωή και τις
περιουσίες του! Σύμφωνα με τα
τελευταία επίσημα αποτελέσματα
των επαναρυθμιζόμενων Κ.Δ. των
τελευταίων 12 μηνών, η κατάσταση

να στα τρία δάνεια
ξανακοκκίνισαν
με τα χειρότερα να
βρίσκονται μπροστά
τους, σε ένα οικονομικό
περιβάλλον που
είναι αδύνατον πλέον
σε κάθε κόκκινο
δανειολήπτη να
εξυπηρετήσει το
δάνειο του, κάτι που
αναπόφευκτα θα
οδηγήσει εκατοντάδες

ομαδική πτώχευση,
δηλαδή και των
πολιτών και του
κράτους, να είναι η
μοναδική λύση που
μπορεί να βοηθήσει
και αυτή την κυβέρνηση
και τις επόμενες.
Και μάλλον δε χρειάζεται διαφήμιση.

χιλιάδες Έλληνες να
χάσουν τα σπίτια τους
και τις περιουσίες τους!
Σ’
αυτό
το
Αρμαγεδδωνικό
περιβάλλον που βιώνει πλέον η
παγκόσμια κοινότητα, με τον
πλανήτη να φλέγεται και με εστίες
πολέμου παντού, εν μέσω μιας
επισιτιστικής
και
ενεργειακής
κρίσης και απίστευτης ακρίβειας, μη
μπορώντας κανείς να εξυπηρετήσει
πλέον τις καθημερινές του ανάγκες,
είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος
και δη η κυβέρνηση ότι αυτοί οι
πολίτες
θα
μπορέσουν
να
εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους;
Κύριε Πρωθυπουργέ ως εδώ, δεν
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πάει άλλο! Τοποθετούμενοι με τις
καλύτερες των προθέσεων απέναντι
σας, αναγνωρίζοντας σας ότι όντως
έχετε κάνει κάποιους σωστούς
χειρισμούς, στα εθνικά μας θέματα
και όχι μόνο, είμαστε αναγκασμένοι
πλέον να σας πούμε, ότι αν δεν
μπορείτε ή δεν θέλετε να δώσετε
λύση σ΄ αυτό το εθνικό έγκλημα που
διαπράττεται
σε
βάρος
εκατομμυρίων
Ελλήνων,
παραδώστε τα σκήπτρα στον
επόμενο! Επιτέλους ή σκύβετε πάνω
από τα εκατομμύρια των κόκκινων
δανειοληπτών παίρνοντας άμεσες
και καταλυτικές αποφάσεις να
σώσετε ζωές, οικογένειες και
επιχειρήσεις δίνοντας τους και πάλι
την ελπίδα να παλέψουν για την
επιβίωση τους ή παρατήστε τα
έχοντας δικαιώσει αυτούς που σας
αντιπολιτεύονται! Την ευθύνη αυτού

του δράματος την έχουν όλες οι
τελευταίες κυβερνήσεις, έχοντας
κάνει τραγικά και εγκληματικά λάθη
ως αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί
στα μνημόνια, οδηγώντας τις
επιχειρήσεις και τον λαό σε
οικονομικά
αδιέξοδα
και
στη
καταστροφή, κάτι που βιώσαμε και
βιώνουμε έως σήμερα όλοι ως
πολίτες! Ωστόσο, το μεγαλύτερο
λάθος και εθνικό ατόπημα που
κάνατε όλοι, ήταν να παραδώσατε
τις τράπεζες αντί πινακίου φακής
στα κοράκια μαζί με τα δάνεια του
λαού, όταν εσείς ως πολιτικοί και
εναλλασσόμενες
κυβερνήσεις
γκρεμίσατε τη χώρα παραδίδοντας
την στο έλεος μιας κάστας
αδίστακτων
και
ανελέητων
υπανθρώπων! Πώς είναι δυνατόν να
αδιαφορείτε για αυτό το τεράστιο και
υπαρξιακό πρόβλημα του λαού;
Ήρθε η στιγμή πλέον να βάλετε ένα
οριστικό τέλος σ’ αυτό το δράμα που
βιώνουν οι Έλληνες πολίτες,
αλλάζοντας τους όρους για τράπεζες
- Funds και Ετ. Διαχείρισης! Βάλτε
ένα τέλος επιτέλους σ’ αυτή την
αθλιότητα, να παρακολουθούμε τις

τράπεζες και τα μακριά τους χέρια
Funds και Ε.Δ,

Ό

λα αυτά τα
κοράκια που
έχουν πέσει
να κατασπαράξουν
τις σάρκες του λαού
καταστρέφοντας
οικογένειες και
επιχειρήσεις να τους
παίρνουν τα πάντα,
μετατρέποντας τους
σε παρίες και σκλάβους
οδηγώντας τους
έως και στον θάνατο !

Αυτή
η
ανεξέλεγκτη
ακραία
κατάσταση που μας παραπέμπει
πλέον ευθέως σε ελεγχόμενα
ολοκληρωτικά
καθεστώτα
με
εγκάθετους
πολιτικούς
να
υπηρετούν τα συμφέροντα των
ισχυρών, δεν τιμά την πατρίδα μας,
όλα
αυτά
αφορούν
άλλες
τριτοκοσμικές χώρες! Όπως επίσης
και αυτές οι απάνθρωπες όσο και
κατάπτυστες,
δήθεν
σωτήριες
λύσεις που μόνο σε ηλιθίους ή
τριτοκοσμικούς πολίτες μπορούν να
απευθύνονται, περί εξωδικαστικών
συμβιβασμών
με
οικιοθελείς
δηλώσεις
πτώχευσης
και
παράδοσης
όλων
των
περιουσιακών
τους
στοιχείων
αφαιρώντας τους τα πάντα μαζί και
την αξιοπρέπεια τους, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Αρκετά! Ο λαός μας
ζει καθημερινά το μαρτύριο της
σταγόνας παλεύοντας να επιβιώσει
μέσα σ΄ αυτόν τον Αρμαγεδδώνα
που τον ρίξατε ως πολιτικοί,
αφαιρώντας του κάθε ελπίδα
επιβίωσης οδηγώντας τον σε ένα
αποικιοκρατικό καθεστώς, που μόνο
ντροπή μπορεί να νοιώθει ως
Έλληνας πολίτης, μια ντροπή που
θα πρέπει να νοιώθουν και οι όποιοι
υπεύθυνοι γι’ αυτό!10 χρόνια τώρα
δεν πάψαμε στιγμή με εκατοντάδες
άρθρα μας να προειδοποιούμε για το
τι θα συμβεί στη χώρα αν όλοι οι
πολιτικοί μας δεν αλλάξουν έγκαιρα
την στάση τους απέναντι στις
τράπεζες, κοινοποιώντας αυτά κάθε
φορά
προς
τις
εκάστοτε
κυβερνήσεις και κάθε κόμμα της
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αντιπολίτευσης, ζητώντας τους να
σεβαστούν τον λαό και τους
δανειολήπτες, καθιστώντας τους
υπευθύνους για ότι συμβεί! Ωστόσο,
αντί
να
σεβαστούν
κάποιες
στοιχειώδεις
αξίες
και
αρχές
υπηρετώντας τον λαό, δυστυχώς
συναίνεσαν
στα
κατάπτυστα
αιτήματα των τραπεζιτών, να
σώσουμε με τα χρήματα του λαού 3
φορές τις τράπεζες, επιτρέποντας
τους να δώσουν τα δάνεια του αντί
πινακίου φακής στα Funds και στις
Εταιρείες Διαχείρισης, δηλαδή στους
εαυτούς τους και στους ημετέρους
τους,
μη
προτείνοντας
αυτά
πρωτίστως με τους ίδιους όρους
εξαγοράς
στους
δανειολήπτες,
μήπως μπορέσουν να σώσουν τις
οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις
τους! Μιλάμε πλέον για μια πράξη
ντροπής, μια μαύρη σελίδα στην
ιστορία της χώρας που θα
καταγράψει είτε το θέλουν κάποιοι
είτε όχι, τα ονόματα όλων των
υπευθύνων αυτής της Εθνικής
τραγωδίας, του ξεπουλήματος και
της
προδοσίας
του
λαού,
κατονομάζοντας τους υπευθύνους
που θα περάσουν στην αιωνιότητα
κηλιδωμένοι για πάντα αυτοί και οι
απόγονοι
τους!
Κύριε
Πρωθυπουργέ, ως ανώτατος άρχων,
έχετε δυο επιλογές ή να μην κάνετε
τίποτα ή να επιτελέσετε το καθήκον
σας απέναντι στον λαό και στη
πατρίδας σας! Ωστόσο, υπό τις
παρούσες παγκόσμιες και εθνικές
συνθήκες πριν είναι αργά, πρέπει να
πάρετε μια απόφαση. Αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα δεν έχει
συμβεί σε καμία άλλη χώρα. Όλοι
αυτοί οι επιτήδειοι μισέλληνες
«εξαγόρασαν» τα δάνεια από 3 έως
και 10-15 % και τα ζητούν από τους
δανειολήπτες στο 100% της αξίας
τους συν τους τόκους !!! Είναι
δυνατόν να μη βλέπετε πώς
λειτουργούν
και
τι
κάνουν;
Περιμένετε να πειστούν οι πολίτες,
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επιχειρήσεις. Βοηθήστε κάποιες μικρές έστω κατηγορίες
δανειοληπτών διαγράφοντας τα δάνεια τους, ποσά που
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα για το κράτος, όπως μια
κατηγορία εξ αυτών είναι αυτή που αναφερθήκαμε στο
προηγούμενο άρθρο μας, τους δανειολήπτες του
Ελληνικού Δημοσίου! Ωστόσο αυτή η κίνηση δεν μπορεί
παρά να αποτελέσει την απαρχή της προσπάθεια σας να
διορθώσετε τις αδικίες και τα ατοπήματα προηγούμενων
κυβερνήσεων -και της παράταξη σας για να είμαστε
ακριβοδίκαιοι- καθώς θα πρέπει να δείτε όλο το δάσος, που
δεν είναι τίποτε άλλο από την κάθαρση της κόπρου του
Αυγεία, όπως ήδη έχουμε αναφερθεί, προχωρώντας στην
ψήφιση ενός ριζοσπαστικού Νομοσχεδίου, αναγκάζοντας
τράπεζες - Funds και Εταιρείες Διαχείρισης να σεβαστούν
και να εφαρμόσουν τα όποια νέα επιβαλλόμενα μέτρα σας
άμεσα και εις το ακέραιο!

δανειολήπτες ή μη, ότι δεν γνωρίζετε τίποτα από όλα αυτά
που κάνουν; Ένας εξ αυτών μόνο επιχειρησιακός όμιλος η
DV, δούλεψε πέρυσι στην Ελλάδα και στην Κύπρο με
περιθώριο κερδών EBITDA 54% τοκογλυφικά (!), ενώ στην
Ιταλία πέτυχε απόδοση 22% και στην Ισπανία και την
Πορτογαλία 25%! Αυτό δεν σας λέει τίποτα; Επίσης
ξεχάσατε και εσείς μαζί με αυτούς τις δεσμεύσεις τους-σας
για “δήθεν” μεγάλα κουρέματα στις ρυθμίσεις των Κ.
Δανείων; Αυτό δεν δηλώσατε με τους ΥΠΟΙΚ από κοινού
ότι θα συμβεί ή το κάνατε συνειδητά για να χρυσώσετε το
δηλητηριώδες χάπι που προσφέρατε στον λαό; Είναι
δυνατόν να αγνοείτε τόσα δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε. που
αναφέρονται στις παραβατικές και ακραίες συμπεριφορές
των Funds και των Ε.Δ. υπό την σκέπη των τραπεζών αλλά
και της δικής σας ανοχής και έγκρισης; Επιτέλους τι κάνετε;
Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν λειτουργούν καν ως
επιχειρήσεις, είναι εταιρίες που μας παραπέμπουν σε
μεθοδεύσεις Μαφιόζων και ανθρώπων της νύχτας, είναι
δυνατόν να τους αφήνετε να λυμαίνονται τον τόπο και τον
λαό μας; Παρακαλούμε και πάλι, σκύψτε πάνω στο πιο
σοβαρό από τα υπαρξιακά προβλήματα του λαού μας τώρα
που σας δίνεται η ευκαιρία μετά και από την αύξηση των
εσόδων του τουρισμού, να κάνετε κάποιες διαθρωτικές
κινήσεις που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές και

Τ

ον Οκτώβριο λήγει η 18μηνη
παράταση του σχήματος
τιτλοποιήσεων κόκκινων
δανείων Ηρακλής (Ηρακλής 2)
και ήδη υπάρχουν σκέψεις
για νέα χρονική επέκταση.
Όπως επισημαίνει ο Λεωνίδας Στεργίου στο CAPITAL
αφορμή αποτελούν οι τρεις τιτλοποιήσεις κόκκινων

Α

ν αυτοί οι κύριοι δεν δεχτούν
να αλλάξουν πολιτική μειώνοντας
άμεσα τα κέρδη τους με ανώτερο
ποσοστό της τάξεως του 15 - 20%,
αφαιρέστε τους πλέον το δικαίωμα
της κατοχής και διαχείρισης των
δανείων με οποιονδήποτε τρόπο,
εσείς κυβερνάτε όχι οι τραπεζίτες!

Μη διστάσετε, ακόμα κι αν χρειαστεί να επαναγοράσετε ως
κράτος τα δάνεια στις ίδιες τιμές που τα «πούλησαν» οι
τράπεζες, προσφέροντας τα στους δανειολήπτες, κάτι που
θα έπρεπε ήδη να έχει συμβεί πριν δοθεί το δικαίωμα στους
τραπεζίτες να παίξουν το βρώμικο παιχνίδι τους
ιδιοποιούμενοι τις περιουσίες του λαού! Επιτέλους, δώστε
ένα τέλος γυρίζοντας σελίδα τον Σεπτέμβριο που θα
επιστρέψετε στα καθήκοντα σας, εξαγγέλλοντας τα νέα
μέτρα, αυτά που θα πρέπει να επιβληθούν στην
ανεξέλεγκτη αυτή αγέλη των αρπακτικών που λυμαίνεται
τον τόπο σταματώντας την επικυριαρχία τους, σώζοντας τη
χώρα, την οικονομία και τον λαό μας !!!

δανείων ύψους 2,2 δισ. ευρώ της Attica Bank και το υψηλό
ακόμα απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στις
τράπεζες, παρά τα μονοψήφια ποσοστά που πέτυχαν οι
τέσσερις συστημικές. Επισήμως, καμία πλευρά δεν έχει
ανοίξει τη συζήτηση, ωστόσο, στην αγορά κυκλοφορούν
σκέψεις για πιθανή παράταση του Ηρακλή. H Attica Bank
περιμένει τις αξιολογήσεις των τιτλοποιήσεων από τον
οίκο DBRS, πιθανότατα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Αυγούστου, προκειμένου να προλάβει να τις εντάξει στο
σχήμα του Ηρακλή μέχρι τον Οκτώβριο που λήγει και να
υπολογίσει τις επιπλέον ζημιές ενόψει του κεφαλαιακού και
επιχειρησιακού πλάνου και της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου που ακολουθεί. Για τις διαδικασίες του Ηρακλή,
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Σταθερότητας της ΤτΕ. Κάτι το οποίο επισημάνθηκε και από
τον επικεφαλής της ΕΚΤ για την Ελλάδα, κ. Μάρτιν
Μπάιστερμπος, σε συνέντευξή του στο Capital.gr, στις
αρχές της εβδομάδας. Παράλληλα, η μείωση των κόκκινων
δανείων μόνο με τιτλοποιήσεις επιβαρύνει την κερδοφορία
και τα κεφάλαια των τραπεζών, σύμφωνα με την ΤτΕ.
Ιδιαίτερα αιχμηρός στο θέμα των βιώσιμων ρυθμίσεων
ήταν και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας
κατά την παρουσίαση της πορείας του εξωδικαστικού
μηχανισμού στα τέλη Ιουλίου. Τότε παρουσιάστηκε από
την Ειδική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, κυρία Μαριαλένα
Αθανασοπούλου, το υψηλό ποσοστό απορρίψεων στις
ρυθμίσεις που φτάνει στο 57%. Στο σημείο εκείνο,

το χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο, ειδικά αν υπάρξει
νέα καθυστέρηση, ίσως να μην είναι αρκετό. Από την
πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών κρατά κλειστά τα
χαρτιά του και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμφανίζεται
να βιάζεται να λάβει κάποια απόφαση, η οποία παράλληλα,
πρέπει να λάβει υπόψη αρκετούς παράγοντες. Δύο είναι οι
κυριότεροι: Πρώτον, διατηρεί επιφυλάξεις για το κατά πόσο
θα πρέπει να συνεχιστεί η μείωση των κόκκινων δανείων
από τις τράπεζες που έχουν ήδη πέσει σε μονοψήφια
ποσοστό
μόνο
με
τιτλοποιήσεις
και
όχι
με
αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους εντός και εκτός ισολογισμών. Κάτι το οποίο φαίνεται από
το υψηλό ποσοστό κόκκινων δανείων που παραμένει
αρύθμιστο (περίπου 60%) και από το γεγονός ότι περίπου
1 στα 3 δάνεια που ρυθμίζεται γίνεται πάλι μη
εξυπηρετούμενο σε 12 μήνες.

Ο υπ. Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας σε αυτό το
σημείο βρίσκει συμμάχους την Τράπεζα της Ελλάδος και
την ΕΚΤ, οι οποίες προειδοποιούν για αποτελεσματικότερη
διαχείριση του ενεχύρου, βιώσιμες αναχρηματοδοτήσεις
και
χρήση
όλων
των
διαθέσιμων
εργαλείων,
συμπεριλαμβανομένου του νέου πτωχευτικού. «Οι
τιτλοποιήσεις σε μεγάλο βαθμό έχουν επιτύχει την
ελάφρυνση των τραπεζών και τη βελτίωση του ενεργητικού
τους. Ωστόσο, η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ) εκτός των ισολογισμών τους δεν
σηματοδοτεί και την ταυτόχρονη διαγραφή τους από το
τραπεζικό σύστημα. Τα ΜΕΔ συνεχίζουν να υφίστανται και
η αποτελεσματική διαχείρισή τους είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την οριστική επίλυση του προβλήματος
των ΜΕΔ και την οριστική εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους»,
αναφέρεται στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής

O

Υπoυργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας κάλεσε τράπεζες
και servicers να αναλάβουν
τις ευθύνες τους.

«Οφείλουν τράπεζες και διαχειριστές δανείων να
συμπλεύσουν με την πολιτεία, έχοντας πλήρη συναίσθηση
των νέων προκλήσεων που αναδύονται για όλους μας.
Εκτιμούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, θα επιδείξουν
τη δέουσα υπευθυνότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Δεύτερον, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η απόφαση της
Eurostat και της Κομισιόν σχετικά με το πώς και πόσο
μπορεί να επιβαρυνθεί το δημόσιο χρέος από τις εγγυήσεις
που δίνονται στα σχήματα τιτλοποιήσεων κόκκινων
δανείων, όχι μόνο στην Ελλάδα με τον Ηρακλή, αλλά και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αντίστοιχα σχήματα. Ο
χρόνος και οι προθέσεις της Eurostat για την απόφαση σε
αυτό το θέμα πανευρωπαϊκά αποτελούν κρίσιμους
παράγοντες για να προχωρήσει το υπ. Οικονομικών σε
συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα παράταση -έστω και
ολιγόμηνη- του Ηρακλή.
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Το
τέλος
της
μακροχρόνιας
προσπάθειας
εξυγίανσης
των
τραπεζών είναι πλέον ορατό,
σύμφωνα με τους κυριότερους
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και
επενδυτικούς οίκους. Σύμφωνα με
το powergame.gr οι ελληνικές
τράπεζες
αλλάζουν
σελίδα,
ξεπερνούν
το
στάδιο
της
εκκαθάρισης των ισολογισμών τους
από
τα
μη
εξυπηρετούμενα
ανοίγματά
τους
(NPEs)
και
στρέφονται
στη
στήριξη
της
οικονομικής ανάπτυξης και στην
πιστωτική επέκταση. Οι βασικοί
παράγοντες
ενίσχυσης
της
κερδοφορίας
των
ελληνικών
τραπεζών αναμένεται να είναι οι
μειωμένες προβλέψεις μετά τον
καθαρισμό των NPEs και η βελτίωση

των εσόδων από την πιστωτική
επέκταση. Η αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των
χορηγήσεων νέων δανείων, ενώ η
οικονομική ανάκαμψη θα επιτρέψει
επίσης στην κατανάλωση και στον
τουρισμό
να
ανακάμψουν
σημαντικά. Όπως δείχνουν τα
αποτελέσματα
του
πρώτου
εξαμήνου 2022,

Ο

ι τέσσερις
συστημικές
τράπεζες
παρουσιάζουν
μονοψήφιο δείκτη
μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων, ένας
στόχος που είχε τεθεί
να επιτευχθεί στα τέλη
του 2022. Βεβαίως
ο δείκτης είναι
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υψηλότερα από το μέσο
όρο της ευρωζώνης
κάτω από το 5%.
Ο δείκτης ΝPE για τη Εurobank
διαμορφώνεται στο 5,9% (2,5 δισ.
ευρώ), η Εθνική στο 6,3% (1,9 δισ.
ευρώ), η Αlpha Bank στο 8,2% (3,2
δισ. ευρώ) και η Πειραιώς στο 9,1%
(3,4 δισ. ευρώ). Επίσης οι τράπεζες
αναμένεται να είναι ευνοημένες και
από τη νέα πολιτική της ΕΚΤ. Η
Moody΄s σημειώνει ότι ωφελημένες
θα είναι οι τράπεζες της Νότιας
Ευρώπης και οι ελληνικές επειδή
έχουν μεγαλύτερο μερίδιο δανείων
με κυμαινόμενο επιτόκιο από τις
αντίστοιχες τράπεζες της Βόρειας
Ευρώπης
και
εξαρτώνται
περισσότερο
από
τη
χρηματοδότηση καταθέσεων. Η
αύξηση των επιτοκίων θα είναι
ευνοϊκή για τις ελληνικές τράπεζες,
με βελτίωση κατά 15% των εσόδων
από τόκους για κάθε 100 μονάδες
βάσης αύξησης των επιτοκίων,
σημειώνει η Deutsche Bank.

έχει αναδιαρθρωθεί, ενώ τα 80 Δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια
που έχουν περισσέψει, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Έτσι τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα με αυτά τα ακίνητα,
κινδυνεύουν με κατάσχεση η πλειστηριασμό.

Π

ριν τα Μνημόνια τα κόκκινα
δάνεια ήταν μόλις 4,7 Δις ευρώ,
ενώ τώρα έχουν φτάσει τα
80 Δισ. ευρώ !!!

Προ των πυλών το επερχόμενο πλιάτσικο! 700.000 ακίνητα
είναι υποψήφια για πλειστηριασμό και κατάσχεση αφού
είναι εγκλωβισμένα με τα κόκκινα δάνεια. Τα χειρότερα
είναι μπροστά… Ο Νέος Πτωχευτικός σε συνδυασμό με
τους πλειστηριασμούς θα φέρει την μεγαλύτερη αρπαγή
ιδιωτικής περιουσίας που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Όπως
ανέφερε η γνωστή δικηγόρος Αριάδνη Νούκα στο OPEN τα
κόκκινα δάνεια ήταν 100 δισ. ευρώ με ένα μέρος αυτών να

Να σημειωθεί πως όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες
ρύθμισης των δανείων όπως ο «νόμος Δένδια», ο
εξωδικαστικός μηχανισμός ή νέος πτωχευτικός έχουν πάει
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δέχονται καμία ρύθμιση έναντι των δανειοληπτών και
στοχεύουν στην υφαρπαγή της περιουσίας των οφειλετών.

στις… καλένδες, καθώς δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα των
Τραπεζών ή των Servicers να αποδεχτούν την πρόταση. Η
πραγματικότητα είναι ότι Τράπεζες και Servicers δεν

Πλειστηριασμοί:
Μπορεί
να
βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου
και να έχουμε «χαλαρώσει» λόγω
των
διακοπών,
ωστόσο,
τον
ερχόμενο
Σεπτέμβριο
προγραμματίζονται να γίνουν 4.285
εκ των οποίων οι 1.973 αφορούν
κατοικίες. Πρόκειται για έναν πολύ
μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που
κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του.

Έρχεται τσουνάμι από Σεπτέμβριο. 10.000 ακίνητα θα
έχουν βγει στο σφυρί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ
καραδοκεί ο νέος πτωχευτικός που θα φέρει «σφαγή»
δανειοληπτών με μαζικό πλιάτσικο της περιουσίας τους. Η
εφημερίδα «Κόντρα» τονίζει στο πρωτοσέλιδό της: «Στο
σφυρί 4825 ακίνητα από Σεπτέμβριο. Χιλιάδες οικογένειες
αναμένεται να χάσουν το σπίτι τους, καθώς οι 1973 από
αυτές αφορούν κατοικίες!!!». Στο ίδιο μήκος κύματος και η
dealnews που επισημαίνει: «10.000 ακίνητα στο σφυρί
μέχρι το τέλος του 2022.Έρχεται τσουνάμι κατασχέσεων και
πλειστηριασμών ακόμη και για μικρά ποσά. Αυτόματη
κατάσχεση με το Eispraxis».

επωφελήθηκαν τελικά. Διμερής διαπραγμάτευση, μεταξύ δανειολήπτη και
δανειστή, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο δανειστής ζητάει συνήθως
εξωπραγματική προκαταβολή από τον οφειλέτη. Δικαστική προστασία με
δυνατότητα ανακοπής και ασφαλιστικά μέτρα κατά διαταγής πληρωμής και
ανακοπή κατά της κατάσχεσης, βάσει δικαστικού προηγούμενου που έχει
διαμορφωθεί και θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι οφειλέτες.

Διαδικασία
εξωδικαστικού
μηχανισμού. Το κύριο πρόβλημα σε
αυτό τον μηχανισμό είναι ότι τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν
αναγνωρίζουν τις ρυθμίσεις που έχει
βγάλει το σύστημα. Το μέσο
προστασίας αυτό το επικαλέστηκαν
περίπου
πενήντα
χιλιάδες
δανειολήπτες και μόνο τετρακόσιοι

Σε θέσεις… μάχης για την απόκτηση του project Tethys, του πρώτου πακέτου με ομοειδή assets – ξενοδοχεία – που έβγαλε
προς πώληση η Intrum βρίσκονται οι επενδυτές, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή
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δεσμευτικών προσφορών.

Μ

έχρι στιγμής ενδιαφέρον για το
επίμαχο χαρτοφυλάκιο που
περιλαμβάνει 72 ξενοδοχεία,
τα οποία ανήκουν σε 69 εταιρείες, με
«κόκκινα» δάνεια ονομαστικής αξίας

Το μεγαλύτερο σε αριθμό ιδιοκτησιών «σφυρί» σε βάρος
των εταιρειών του άλλοτε κραταιού κατασκευαστή Μπάμπη
Βωβού δρομολογήθηκε για τις 21 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με
το newmoney.gr

Π

εριλαμβάνει 187 ξεχωριστούς
πλειστηριασμούς που αφορούν
αντίστοιχες οριζόντιες
ιδιοκτησίες στους δύο εμβληματικούς
«πύργους» γραφείων του επί της
Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι

στους αριθμούς 32 και 60. Πρόκειται για δύο ακίνητα
χαρακτηριστικά της ισχύος της εταιρείας κατά τις
προηγούμενες «ένδοξες» εποχές, όταν μεσουρανούσε
χτίζοντας το ένα μετά το άλλο τέτοια επαγγελματικά
ακίνητα με κυρίαρχο στοιχείο το γυαλί. Η καταιγίδα
πλειστηριασμών στρέφεται κατά των «Μπάμπης Βωβός
Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία και Σια Ο.Ε.» και
«Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και
αφορά υπόγειους χώρους καθώς και τις εκατοντάδες θέσεις
στάθμευσης των δύο παραπάνω κτιρίων. Επισπεύδουσα
είναι η Cepal ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της
«Galaxy IV Funding Designated Activity Company» (ειδική
διάδοχος της Alpha Bank), ενώ η συνολική τιμή πρώτης
προσφοράς διαμορφώνεται σε 5,22 εκατ. ευρώ. Το ένα από
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περί τα 290 εκατ. ευρώ, έχουν
επιδείξει μεγάλα ονόματα της αγοράς
, πολλοί από τους οποίους δεν ανήκουν καν στον στενό
κύκλο των NPL buyers. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη short
list απαρτίζουν: η κοινοπραξία του fund SMERC,
συμφερόντων του Νίκου Καραμούζη, με τον εφοπλιστή
Λασκαρίδη, το κυπριακό fund Vel Investments του
επιχειρηματία Κώστα Βελάνη, η Deutsche Bank, ο
ισραηλινός Όμιλος Brown και το αμερικανικό fund Apollo.

αυτά, είναι το Atrina Center, το πρώτο από τα μεγάλα
συγκροτήματα που έχτισε ο άλλοτε «βασιλιάς των
γυάλινων πύργων» το οποίο και «βάφτισε» από τα αρχικά
των ονομάτων των παιδιών του, Άρη, Τριάδας και
Ναταλίας. Το ακίνητο βασίστηκε σε σχέδια του αρχιτέκτονα
Ιωάννη Βικέλα και ολοκληρώθηκε το 1981. Αποτελείται από
δύο κτίρια, το ένα με πρόσοψη στη Λ. Κηφισίας και το
δεύτερο (πύργος) είναι ύψους 70 μέτρων και περιλαμβάνει
18 ορόφους. Το κτίριο Β έχει αναγερθεί επί οικοπέδου
εκτάσεως 12.768 τ.μ. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα
βγουν στο σφυρί βρίσκονται στο δεύτερο αυτό κτίριο και
αφορούν επαγγελματικούς χώρους και θέσεις στάθμευσης
στα 4 υπόγεια του. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό
χώρο, διαμορφωμένο σε γραφείο, επί υποβαθμισμένης
εσωτερικής πλατείας (αίθριο), για ένα αντίστοιχο
κατάστημα, καθώς και για ενιαίο μακρόστενο και χαμηλό
χώρο, με χρήση αποθήκης (χωρίς πρόσωπο-τυφλό). Το
δεύτερο συγκρότημα (επί της Λ. Κηφισίας 60) είναι κτισμένο
σε οικόπεδο έκτασης 3.400 τ.μ., αναπτύσσεται σε τρία
υπόγεια, στα οποία υπάρχει σταθμός αυτοκινήτων,
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ισόγειο, ημιώροφο, 7 ορόφους και
δώμα, ενώ είναι κατασκευής της
περιόδου 1991-95. Με βάση την
έκθεση εκτίμησης, ο σταθμός
αυτοκινήτων είναι φυλασσόμενος
και πληροί όλες τις σύγχρονες
προδιαγραφές
λειτουργίας
(διαστάσεις διαδρόμων και χώρων
ελιγμών,
πυρανίχνευση
–
πυρόσβεση,
κλειστό
κύκλωμα
παρακολούθησης CCTV, σήμανση,
εξαερισμό, φρεάτια με αντλίες κ.λπ.).
Στα
βάρη
περιλαμβάνεται
προσημείωση υποθήκης ποσού 2,8
εκατ. ευρώ υπέρ της Εμπορικής
Τράπεζας, από τον Απρίλιο του
2004, καθώς και η τωρινή κατάσχεσή
που έγινε στις 26 Μαΐου 2022.
Σημειώνεται ότι το ποσό οφειλής εις
ολόκληρον για καθεμιά από τις δυο
εταιρείες ανέρχεται σε 627.735 ευρώ,
ενώ η κατάσχεση έγινε για 300.000
ευρώ με την επισπεύδουσα να
δηλώνει
«επιφυλασσόμενη
να
αναγγείλει
νομίμως
και
την
υπόλοιπη απαίτησή της». Έτσι,

συμπερασματικά,
στους
187
πλειστηριασμούς του Δεκεμβρίου
πρόκειται να βγουν οι οριζόντιες
ιδιοκτησίες των δύο συγκροτημάτων
που αφορούν χώρους αποθηκών,
γραφείων και καταστημάτων στο
επίπεδο των υπογείων, καθώς και
περισσότερες από 450 θέσεις
στάθμευσης. Για τους μεγαλύτερους
χώρους οι τιμές πρώτης προσφοράς
κυμαίνονται από 96.000 ευρώ έως
και 278.400 ευρώ, ενώ για τις θέσεις
στάθμευσης,
ανάλογα
με
το
εμβαδόν, υπάρχουν τρεις «ομάδες»,
με τιμές 6.000 ευρώ, 11.000 ευρώ και
13.000 ευρώ.

Για το πώς χτίστηκε το «imperium»
του απόλυτα αυτοδημιούργητου
Μπάμπη Βωβού έχει χυθεί πολύ
μελάνι, ενώ η ιστορία του θα
μπορούσε να αποτελέσει σενάριο
κινηματογραφικής ταινίας. Το ίδιο
και η μάχη του με τους «δαίμονες»

Σελίδα 50

της οικονομικής κρίσης και της
μεγάλης περιπέτειας του Βοτανικού,
που έπαιξε ρόλο καταλύτη, ώστε
από το 2012 και μετά ο όμιλός του να
μπει στον ολισθηρό κατήφορο.
Έναν κατήφορο που περιλάμβανε
μέχρι και τη σύλληψη του 88χρονου
σήμερα
κατασκευαστή
για
φοροδιαφυγή. Σχεδόν μια πενταετία
από την συμφωνία εξυγίανσης της
«Μπάμπης
Βωβός
Διεθνής
Τεχνική», το μόνο που κερδήθηκε
ήταν κάποιος χρόνος, χωρίς όμως
να αλλάζουν επί της ουσίας τα
δεδομένα για την κάποτε ηγέτιδα
τεχνική εταιρεία. Έτσι τα τελευταία
χρόνια έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ
πλειστηριασμών στους οποίους
βγαίνει σταδιακά το σύνολο του
χαρτοφυλακίου
της
«ΜΒΔΤ»,
εκτιμώμενης
αξίας
πολλών
εκατοντάδων εκατομμυρίων, με το
«σκοτεινό τούνελ» να μοιάζει χωρίς
τέλος…

Το 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: Βρίσκομαι εκτός Ελλάδος,
είναι Σάββατο ώρα τοπική οκτώ, Ελλάδος έντεκα και
επιχειρώ να κάνω με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες μια
συναλλαγή σε κάποιο σούπερ μάρκετ.

Η

συναλλαγή τόσο με την κάρτα
της Visa, όσο και τις Mastercard
απορρίπτονται.

Είχα μαζί μου κάρτες τριών από τις τέσσερις ελληνικές
συστημικές τράπεζες, μου έλειπε της Eurobank. Ευτυχώς
που είχα προνοήσει για μετρητά, διαφορετικά θα έμενα
νηστικός όλο το Σαββατοκύριακο!

διεθνές τραπεζικό
σύστημα οι γυναίκες
ολοένα και αυξάνουν
το μερίδιο τους στις
διευθυντικές θέσεις.

Σ

την Ελλάδα μπορεί
ακόμη να μένουμε
πίσω, αλλά στο

Όπως τονίζει το1voice.gr τον Μάιο,
έφτασαν για πρώτη φορά το 35%
των μελών Δ.Σ. στις τράπεζες του
δείκτη S&P 500, κυρίως επειδή
αποχώρησαν περισσότεροι άνδρες
από τις θέσεις τους. Συνολικά, ο
αριθμός γυναικών σε τραπεζικές

διευθυντικές
θέσεις
παρέμεινε
αμετάβλητος σε σχέση με τον
Απρίλιο: 4,7 σε σύνολο 13,3 μελών,
κατά μέσο όρο ανά διοικητικό
συμβούλιο, δηλαδή ποσοστό 35%,
έναντι 31,7% για τον δείκτη S&P 500
γενικότερα. Η Citigroup έχει το
υψηλότερο ποσοστό γυναικών στο
διοικητικό της συμβούλιο, ενώ η
M&T Bank έχει το χαμηλότερο
ποσοστό. Η US Bancorp έχει τη
νεότερη μέση ηλικία διοικητικού
συμβουλίου, στα… 60 έτη. Σε 16
τράπεζες του S&P 500, οι γυναίκες
ξεπερνούν το 30% των μελών
διοικητικού συμβουλίου.
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