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του Κωνσταντίνου Φαρσαλινού 
Ιατρού και Ερευνητή,  
Πανεπιστημίου Πατρών 
& Δυτικής Αττικής 

 

πανδημία COVID-19 
αποτέλεσε μια από 
τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις των 
τελευταίων δεκαετιών 
σε σχέση με τη Δημόσια 
Υγεία. Μια πρόκληση 
που κλήθηκε να τη 
διαχειριστεί η 
επιστήμη, η πολιτική,  
η κοινωνία και το 
σύστημα υγείας. 
Αποτελεί κοινή παραδοχή σήμερα 
πως η αντιμετώπισή της ήταν 
δραματικά και πολυεπίπεδα 
αποτυχημένη. Σημαντικό εργαλείο 
στην αξιολόγηση της σημερινής 

κατάληξης αποτελεί η ιστορική αναδρομή στα όσα συνέβησαν, στον τρόπο 
αντίδρασης και στη στρατηγική διαχείρισης και επικοινωνίας.  

 
Ήταν 26 Φεβρουαρίου 2020 όταν ο επιστημονικά υπεύθυνος διαχείρισης της 
πανδημίας κ. Τσιόδρας δήλωνε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων πως δεν πρέπει να 
αλλάξει κάτι δραματικά στην καθημερινότητά μας, αφού έχουμε να κάνουμε με 
έναν ήπιο ιό στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στις 5 Μαρτίου 2020 
σημείωνε πως η επιδημία του φόβου είναι χειρότερη από την πραγματική 
επιδημία, συνιστώντας ψυχραιμία. Πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί, 
συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, του τότε Υπουργού Υγείας και του 
προέδρου του ΕΟΔΥ, χαρακτήριζαν το ζήτημα του ιού ως μια κατάσταση ανάλογη 
μιας βαριάς γρίπης, που θα αντιμετωπιζόταν με αντίστοιχο τρόπο. Μόλις 17 
ημέρες αργότερα, το μετρημένο και λογικό μήνυμα της ψυχραιμίας ανεστράφη 
πλήρως και η καθημερινότητά μας άλλαξε δραματικά με τον πιο επίσημο τρόπο: 
με την ανακοίνωση της απαγόρευσης κάθε «άσκοπης κυκλοφορίας και  
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μετακίνησης πολιτών» σε όλη την επικράτεια από τον 
πρωθυπουργό της χώρας.  

ριζόντιο lockdown λοιπόν,  
που στην πραγματικότητα δεν 
αφορούσε την απαγόρευση 

«άσκοπων» μετακινήσεων αλλά  
το πάγωμα δραστηριοτήτων 
απαραίτητων για την επιβίωση  
και την ευημερία της κοινωνίας. 
Ήταν μια πρωτοφανής και χωρίς πρόσφατο ιστορικό 
προηγούμενο, διεθνής στρατηγική, που ίσως στην αρχή 
είχε νόημα ως περιορισμένης διάρκειας μέτρο ώστε να 
κερδηθεί χρόνος λόγω των ανέτοιμων συστημάτων 
διαχείρισης μιας υγειονομικής κρίσης και του ελλείματος 
γνώσης για τον ιό και τη νόσο. Παρόλα αυτά, το lockdown 
ήταν η απαρχή για έναν επικοινωνιακό βομβαρδισμό 
τρομοκράτησης των πολιτών. Χαρακτηριστική ήταν η 
φράση «οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες». Μια 
φράση που την ακούγαμε μέχρι και την άνοιξη του 2021, 
όταν στην Ελλάδα ακόμη χρησιμοποιούσαμε τα σκληρά, 
οριζόντια και παρατεταμένα lockdown ως κεντρική και 
πρακτικά μοναδική, στρατηγική διαχείρισης. 

 

Το κεντρικό μήνυμα της επικοινωνιακής στρατηγικής για 
την πανδημία βασίστηκε στον οριζόντιο και ακραίο 
εκφοβισμό των πολιτών. «Όλοι κινδυνεύουμε από τον ιό, 
σε όλους μπορεί να συμβεί το χειρότερο, κανείς δεν είναι 
ασφαλής». Επιστήμονες, πολιτικοί, άνθρωποι των τεχνών, 
διανοούμενοι και άτομα με κοινωνικό κύρος 
επιστρατεύτηκαν για να επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα 
και να διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη συνείδηση, 
χρησιμοποιώντας το κοινωνικό τους έρεισμα ή την 
εξειδίκευσή τους. Εντυπωσιακή ήταν η συμβολή των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στο κλίμα της «απειλής 
θανάτου» με καθημερινό βομβαρδισμό αρνητικών 
ειδήσεων σε σημείο που κυριολεκτικά μαθαίναμε το πλήρες 

βιογραφικό κάθε θανόντα από COVID στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας. Δημιουργήθηκε λοιπόν η πεποίθηση πως αυτή 
θα μπορούσε να είναι η κατάληξη όλων μας, παρόλο που 
ήταν ήδη γνωστό πως η θνητότητα από COVID ήταν σαφώς 
μικρότερη από την καταγραφόμενη (λόγω υποκαταγραφής 
των πραγματικών μολύνσεων) ενώ η ηλικία αποτελούσε 
τον κυριότερο παράγοντα που καθόριζε τον κίνδυνο. Η 
πρόσφατη μελέτη του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη ανέδειξε 
ποσοστά θνητότητας την περίοδο πριν τον εμβολιασμό 
που κυμαίνονταν από 0.0003% για τις ηλικίες 0-19 ετών έως 
0,501% για τις ηλικίες 60-69 ετών, ενώ η θνητότητα 
ανεβαίνει σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Είναι φανερό 
λοιπόν πως παρόλο που σίγουρα υπήρχαν υπο-ομάδες με 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου, το αφήγημα του οριζόντιου 
κινδύνου απέχει μακράν της αλήθειας και αποτελούσε 
τυπικό παράδειγμα παραπλάνησης και 
παραπληροφόρησης.  

Δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση η ταχύτατη και 
δυστυχώς «αποτελεσματική» διασπορά του εκφοβισμού 
στην κοινωνία. Είναι γνωστό πως ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος λειτουργεί με μια έντονη προκατάληψη 
απέναντι σε αρνητικά γεγονότα, με αποτέλεσμα να δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση σε νέα που προκαλούν απειλή. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η απειλή αφορούσε την ίδια τη 
ζωή του κάθε πολίτη. Έτσι, η συνεχής έκθεση σε  
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αρνητικά/απειλητικά νέα και η αίσθηση απώλειας ελέγχου 
προκάλεσαν ψυχολογικό στρες και συναισθήματα φόβου 
σε αρκετούς πολίτες, που σταδιακά επεκτάθηκαν σε 
ολόκληρη την κοινωνία. Η ίσως πιο απόλυτη αποτύπωση 
της διαδικασίας χειραγώγησης των πολιτών και 
ενστάλαξης του φόβου για το ζήτημα της πανδημίας 
περιγράφεται στο βιβλίο κοινωνικής ψυχολογίας του 1895 
με τίτλο «Η ψυχολογία των μαζών» από τον Gustave Le 
Bon. Αναφέρει πως όταν οι ηγέτες θέλουν να εμποτίσουν 
το μυαλό των μάζας με συγκεκριμένες ιδέες και 
πεποιθήσεις, χρειάζονται 3 βασικές αρχές: την 
επιβεβαίωση (δηλαδή, ότι μια ιδέα ή μια πεποίθηση είναι 
αληθινή), την επανάληψη και την μετάδοση. Γράφει ο Le 
Bon το 1895: «Η επιβεβαίωση, καθαρή και απλή, 
απαλλαγμένη από κάθε συλλογισμό και κάθε απόδειξη, 
είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα για να κάνεις μια ιδέα 
να μπει στο μυαλό του πλήθους. Όσο πιο συνοπτική είναι 
μια επιβεβαίωση, όσο περισσότερο στερείται κάθε 
εμφάνισης απόδειξης, τόσο περισσότερο βάρος έχει… Η 
επιβεβαίωση, ωστόσο, δεν έχει πραγματική επιρροή εκτός 
και αν επαναλαμβάνεται συνεχώς και όσο είναι δυνατόν με 
τους ίδιους όρους… Όταν μια επιβεβαίωση έχει επαρκώς 
επαναληφθεί και υπάρχει ομοφωνία σε αυτήν την 
επανάληψη, σχηματίζεται αυτό που ονομάζεται «ρεύμα 
γνώμης» και παρεμβαίνει ο ισχυρός μηχανισμός της 
μετάδοσης. Οι ιδέες, τα συναισθήματα, και οι πεποιθήσεις 
διαθέτουν στα πλήθη μια μεταδοτική δύναμη τόσο έντονη 
όσο αυτή των μικροβίων».  

πιπλέον βασικές αρχές της 
ψυχολογίας, όπως η γνώση  
από τα πειράματα του Asch για  

τη συμμόρφωση απέναντι στην 
κοινωνική πίεση, εξηγούν πειστικά 
πως κατέληξε ως πεποίθηση η 
παραπλάνηση ότι δυνητικά «θα 
πεθάνουμε όλοι» από τον ιό. 
Η πεποίθηση αυτή, που έφτασε σε επίπεδα μαζικής 
υστερίας και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως COVID 
ψύχωση, ίσως να μην ήταν τελικά παρενέργεια αλλά 
επιδίωξη των αρχών. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνθηκε 
σημαντικά η αποδοχή των μέτρων περιορισμού, που ήταν 
πρωτοφανή και αδιανόητα μέχρι τότε για δυτικές 
δημοκρατικές χώρες. Απαγόρευση κυκλοφορίας, 
αποστολή sms για έξοδο από την οικεία ακόμη και για 

αναγκαίες για την επιβίωση δραστηριότητες, κλείσιμο 
επιχειρήσεων και απαγόρευση εργασίας, και καθορισμός 
από το κράτος «αναγκαίων και μη αναγκαίων» κοινωνικών 
και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ήταν μερικά από τα 
μέτρα που εφαρμόστηκαν με καταναγκαστικό και 
αυταρχικό τρόπο. Και όλα αυτά επιβλήθηκαν χωρίς να 
υπάρχουν πειστικά δεδομένα για την μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητά τους στον περιορισμό της μετάδοσης 
και διασποράς του ιού. Ακόμη χειρότερα, εφαρμόστηκαν 
επιπλέον μέτρα που όχι μόνο δεν συνοδεύονταν από 
επαρκή τεκμηρίωση αλλά δεν είχαν ούτε στοιχειώδη 
θεωρητική βάση πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Για 
παράδειγμα, η απαγόρευση αθλητικών δραστηριοτήτων σε 
ανοιχτούς χώρους, το κλείσιμο πάρκων, η φύλαξη από 
αστυνομικούς σε παγκάκια,  

απαγόρευση της μουσικής στην 
εστίαση και η χρήση μάσκας σε 
ανοιχτούς χώρους ακόμη κι  

όταν κάποιος απλά βαδίζει στο δρόμο,  
ήταν από πλήρως αναποτελεσματικά 
(ακόμη και βλαπτικά για την υγεία  
των πολιτών) έως γραφικά. 
Ένα ακόμη πιο ακραίο παράδειγμα, αλλά και εργαλείο για 
τον εκφοβισμό των πολιτών, αποτέλεσε η προσβλητική για 
το νεκρό και την οικογένειά του διαδικασία των κηδειών 
COVID, με το σώμα του νεκρού να τυλίγεται σε πλαστική 
σακούλα και το φέρετρο να σφραγίζεται με μεμβράνη και να 
μεταφέρεται από ανθρώπους που φορούσαν ολόσωμες  
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προστατευτικές στολές. Μια αυθαίρετη, αντιεπιστημονική 
και αντίθετη με τις διεθνείς οδηγίες πρακτική που 
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και εμπόδιζε τους συγγενείς να 
αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον άνθρωπό τους και 
να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σύμφωνα με 
τη θρησκευτική τους πίστη ή την προσωπική τους 
συνείδηση. Ταυτόχρονα, σύγχυση επικράτησε με τον 
ορισμό του θανάτου COVID, που στην Ελλάδα 
περιελάμβανε όλους όσους που είχαν θετικό τεστ στον ιό, 
ακόμη και σε έλεγχο μετά το θάνατο, ακόμη κι αν δεν 
έπασχαν από νόσο COVID ή αν η νόσος COVID δεν ήταν η 
υποκείμενη αιτία θανάτου. Αυτός ο ορισμός είναι αντίθετος 
με τη θεμελιώδη ιατρική γνώση για τον καθορισμό των 
αιτιών θανάτου και επελέγη κατά παράβαση της οδηγίας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 2020, που 
προϋποθέτει τόσο την ύπαρξη κλινικά συμβατής νόσου 
(δηλαδή λοίμωξης αναπνευστικού) όσο και τον 
αποκλεισμό άλλων αιτιών που θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν το θάνατο. Κι όμως, στην Ελλάδα είχαμε 
δημόσιες παραδοχές από μέλη της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ από την άνοιξη του 2020, 
συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής κ. Τσιόδρα, 
πως κάθε θάνατος με θετικό διαγνωστικό τεστ 
καταγράφονταν ως θάνατος COVID, ακόμη και 
περιπτώσεις εγκεφαλικής αιμορραγίας ή τροχαίου 
ατυχήματος. Είναι δεδομένο πως αυτή η τακτική, οδήγησε 
σε υπερκαταγραφή των θανάτων COVID, το μέγεθος της 
οποία όμως είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Όλα τα 
ανωτέρω είχαν τη σφραγίδα της επιστήμης που τα 
πρότεινε και την αποδοχή της πολιτικής που τα 
νομοθετούσε, σε μια αλληλεπίδραση που εκ του 
αποτελέσματος όχι μόνο δεν φάνηκε να εξυπηρετεί τη 
Δημόσια Υγεία αλλά πιθανότατα αποδείχθηκε 
καταστροφική για την σωματική, ψυχική και κοινωνική 
ευεξία τον πολιτών (που αποτελούν τον ακριβή ορισμό της 
Υγείας κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας). Κι όμως, 
όλα τα μέτρα έγιναν αποδεκτά από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών αφού οι αναδυόμενες νόρμες που 
δημιουργήθηκαν κατάφεραν να επιβληθούν μέσω της 
κοινωνικής πίεσης και σχεδόν όλοι «αναγκάστηκαν» να τις 
ακολουθήσουν. 

Θα περίμενε κανείς πως το lockdown της άνοιξης του 2020 
και το περιορισμένο ιικό φορτίο στην Ελλάδα εκείνο το 

διάστημα θα αποτελούσαν τη χρυσή ευκαιρία να 
αξιοποιηθεί ο διαθέσιμος χρόνος για την ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας και κοινοτικής φροντίδας υγείας. Τον 
Μάρτιο του 2020, μια ομάδα ιατρών πρώτης γραμμής από 
το Μπέργκαμο της Ιταλίας περιέγραφαν την εμπειρία τους 
για το καταστροφικό κύμα COVID στην πόλη τους, 
καταλήγοντας πως «τα δυτικά συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης έχουν οικοδομηθεί γύρω από την έννοια της 
φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά μια επιδημία 
απαιτεί αλλαγή προοπτικής προς μια έννοια φροντίδας με 
επίκεντρο την κοινότητα». Δυστυχώς στην Ελλάδα, ο 
πολύτιμος αυτός χρόνος σπαταλήθηκε σε πανηγυρισμούς 
για το «έγκαιρο και επιτυχημένο» lockdown 
δημιουργώντας υπερβολικές και μη-ρεαλιστικές 
προσδοκίες στους πολίτες πως «τελειώσαμε» με την 
πανδημία. Πέρα από την προσπάθεια ενίσχυσης των 
νοσοκομείων, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ανεπαρκής αφού 
ήταν αδύνατο ένας ιός με τέτοια μεταδοτικότητα να 
αντιμετωπιστεί μόνο από τα νοσοκομεία, δεν υπήρξε καμία 
προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας. Ακόμη και ο διαγνωστικός έλεγχος παρέμεινε τότε 
ως αρμοδιότητα των νοσοκομείων, ενώ ποτέ δεν 
καθιερώθηκε συνταγογράφηση και ασφαλιστική κάλυψη 
του κόστους των τεστ από ιδιωτικά εργαστήρια. Ως 
αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια του επιδημικού κύματος του 
φθινοπώρου του 2020, παρακολουθούσαμε στους 
τηλεοπτικούς δέκτες εικόνες περιπατητικών ανθρώπων να 
περιμένουν στην ουρά έξω από εφημερεύοντα νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης, την περίοδο που η πίεση από τον 
αριθμό των ασθενών με νόσο COVID που έχρηζαν 
νοσηλείας ήταν εξαντλητική. Ταυτόχρονα, ακόμη και τότε 
δεν είχε οργανωθεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα 
επιδημιολογικής επιτήρησης, με αποτέλεσμα να γίνονται 
αναλύσεις και εκτιμήσεις μοντέλων πρόβλεψης για 
κρούσματα, νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και θανάτους που 
είχαν τραγικά ποσοστά αποτυχίας. Χάθηκαν λοιπόν 
πολύτιμοι μήνες και τελικά κατέληξε το οριζόντιο, και εν 
πολλοίς καταστροφικό, lockdown να αποτελεί το μοναδικό 
εργαλείο για τη διαχείριση της πανδημίας. 

Η εκκίνηση της πανδημίας βρήκε σχεδόν όλες τις χώρες 
απροετοίμαστες να ανταποκριθούν στον όγκο του 
διαγνωστικού ελέγχου που απαιτούνταν ώστε οι 
συμπτωματικοί και οι επαφές τους να έχουν άμεση 
πρόσβαση σε τεστ. Ενώ πολλές χώρες παραδέχθηκαν πως 
αυτό αποτελούσε αδυναμία, στην Ελλάδα η προσέγγιση 
ήταν πως δεν χρειάζονται όλοι οι συμπτωματικοί να 
υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ και πως δεν είναι 
πρόβλημα ο μικρός αριθμός των τεστ. Οι εκκλήσεις 
επιστημόνων να κινητοποιηθεί εργαστηριακός εξοπλισμός  
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πανεπιστημιακών εργαστηρίων, χαρακτηρίστηκαν ως 
ανακρίβειες και υπερβολές που ενέχουν τον κίνδυνο 
πρόκλησης επιδημίας φόβου και πανικού στους πολίτες, 
και ως λάθος σπατάλη των πόρων (18 Μαρτίου και 8 
Απριλίου 2020). Είναι εντυπωσιακό όμως πως περίπου ένα 
χρόνο μετά αποφασίστηκε η μαζική, τυφλή και 
επαναλαμβανόμενη χρήση διαγνωστικών τεστ σε 
ανθρώπους που δεν είχαν καμία υποψία μόλυνσης ή 
ακόμη και επαφής με μολυσμένο από τον ιό. Η στρατηγική 
αυτή ήταν πρωτοφανής στην παγκόσμια ιατρική ιστορία, 
αφού η αξιοπιστία τέτοιων ελέγχων (ειδικά σε 
ασυμπτωματικούς) πέφτει δραματικά όταν πολύ μικρό 
ποσοστό του εξεταζόμενου πληθυσμού αναμένεται να είναι 
μολυσμένο τη στιγμή της εξέτασης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι πως στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, σε 
σύνολο 37 εκατομμυρίων self-test είχαν προκύψει 2 
εκατομμύρια θετικά αποτελέσματα από τους οποία μόλις 
100.000 είχαν επιβεβαιωθεί στον επανέλεγχο. 
 

 

ηλαδή, 95 από τα 100 θετικά  
τεστ ήταν ψευδώς θετικά,  
ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός  

των ψευδώς αρνητικών self-test  
και η αξιοπιστία των rapid test  
για τα οποία δεν μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί επανέλεγχος. 
Η κατάσταση αυτή στην πραγματικότητα ισοδυναμούσε με 
το παράλογο δόγμα «είσαι ασθενής μέχρι αποδείξεως της 
υγείας», αντίστοιχο με μια μη-αποδεκτή παραδοχή στη 
νομική επιστήμη πως «είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως της 
αθωότητας». Τελικά αποδείχθηκε πως και αυτό το μέτρο 
ήταν ανίκανο να σταματήσει τη μόλυνση και τη μετάδοση 
του ιού στην κοινότητα, ενώ οι πόροι που διατέθηκαν γι’ 
αυτό το μέτρο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην 
ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 
στην οργάνωση ενός αξιόπιστου δικτύου επιδημιολογικής 
επιτήρησης. 

Από την αρχή της πανδημίας, ήταν προφανές πως κάθε 
παρέκκλιση από το επίσημο αφήγημα αντιμετωπίζονταν 
διεθνώς όχι μόνο με απόπειρες λογοκρισίας αλλά και με 
ευθεία στοχοποίηση και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. 
Σφοδρή κριτική και πίεση δέχθηκε ο πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της αρχικής του απόφασης το 
2020 να μην ακολουθήσει τη στρατηγική του lockdown, με 
αποτέλεσμα να υπαναχωρήσει. Και όταν τον Ιούλιο του 
2021 αποφάσισε να αναστείλει τα περιοριστικά μέτρα, 
καταιγισμός δημοσιευμάτων τον κατηγορούσαν ότι 
τζογάρει με την άρση του lockdown, επιστολή 1200 
επιστημόνων χαρακτήριζε τις προθέσεις του ως απειλή για 
την ανθρωπότητα και γνωστός βρετανός επιδημιολόγος, οι 
προβλέψεις του οποίου ήταν ουσιαστικά ο λόγος που 
«κλειδώθηκε» η ανθρωπότητα, προέβλεπε ότι τα 
κρούσματα θα τετραπλασιάζονταν φτάνοντας έως και τα 
200.000 ημερησίως. Τελικά ο Johnson προχώρησε στην 
άρση των περιορισμών και ο αριθμός των κρουσμάτων 
παρέμεινε κάτω από τα 50.000 μέχρι την έναρξη του 
επιδημικού κύματος της μετάλλαξης Όμικρον 3,5 μήνες 
αργότερα. Ως «δολοφόνοι» και παράδειγμα προς αποφυγή 
χαρακτηρίστηκαν οι Σουηδοί, επειδή αποφάσισαν να μην 
ακολουθήσουν τη διεθνή πρακτική των lockdown, μια 
στρατηγική που τελικά φαίνεται πως τους δικαίωσε. 
Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί χρησιμοποιήθηκαν και στην 
Ελλάδα, όχι μόνο από δημοσιογράφους σε μέσα 
ενημέρωσης αλλά και από επιστήμονες και πολιτικούς. 
Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός της χώρας 
χρησιμοποίησε τη λέξη «ψεκασμένοι» σε διάγγελμά τους 
στις 31 Οκτωβρίου 2020, αναφερόμενους σε όσους 
διαφωνούσαν με τα μέτρα και τις απόψεις των ειδικών. 
Επιστήμονες διεθνούς κύρους λοιδορήθηκαν από 
συναδέλφους τους και από τα μέσα ενημέρωσης, με 
χαρακτηριστική περίπτωση του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη 
που όχι μόνο έγινε αποδέκτης ειρωνικών σχολίων και 
κριτικής ακόμη κι από ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με 
την ιατρική επιστήμη, αλλά επιπλέον κατηγορήθηκε 
ψευδώς για χρηματοδότηση αστείου ποσού (5.000 
δολαρίων) που υποτίθεται πως επηρέασε τις απόψεις που 
εξέφραζε. Ο Τύπος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι 
υπηρεσίες ψηφιακής επαλήθευσης ειδήσεων δεν 
αρκέστηκαν μόνο στη επισήμανση πραγματικά ψευδών 
ειδήσεων αλλά έπαιξαν πολλές φορές ρόλο στην 
απόκρυψη πληροφοριών, στη λογοκρισία και στη 
στοχοποίηση διαφορετικών απόψεων ή αντιρρήσεων. Ο 
επιστημονικός διάλογος και η αντιπαράθεση δεδομένων, 
επιχειρημάτων και εκτιμήσεων υποκαταστάθηκε από 
όρους όπως «αδιαμφισβήτητη επιστήμη», μια φράση που 
στην πραγματικότητα καταργεί τον ορισμό της επιστήμης 
και τη μετατρέπει σε θρησκευτικού τύπου δόγμα. Η 
κατάσταση αυτή έλαβε όμως πραγματικά εκρηκτικές 
διαστάσεις με το ζήτημα των εμβολίων. 

Αναμφίβολα τα εμβόλια αποτελούν μια κορυφαία 
κατάκτηση της επιστήμης που συνέβαλε αποφασιστικά 
στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση 
της πανδημίας COVID όμως, η αποτυχία της εμμονικής 
διαχείρισης μέσω ακραίων περιορισμών και η διάψευση 
των υπερβολικών και ατεκμηρίωτων προσδοκιών της 
επιστημονικής κοινότητας και της πολιτικής αρχής, 
οδήγησε σε ένα σοβαρότατο βιοηθικό παράπτωμα: την 
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προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσω της 
έμμεσης υποχρεωτικότητας εμβολιασμού. Η πίεση που 
ασκήθηκε για την εφαρμογή οριζόντιου εμβολιασμού, με 
εμβόλια νέας τεχνολογίας που ποτέ στο παρελθόν δεν 
είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας για μαζική χρήση, 
βασίστηκε στο σενάριο της «επιχείρησης ελευθερίας» που 
προϋπόθετε την επίτευξη ανοσίας της αγέλης, δηλαδή τη 
σχεδόν εξαφάνιση του ιού μέσω της προστασίας από τη 
μόλυνση και τη μετάδοση. Αυτό θα ήταν ο μοναδικός λόγος 
για τον οποίο θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση για 
υποχρεωτικότητα. Και ενώ στην Ελλάδα η ανοσία της 
αγέλης αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης ακόμη και 
μέχρι τις αρχές του 2022, άρθρο από τις 18 Μαρτίου 2021 
στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση Nature περιέγραφε τους 
«5 λόγους για τους οποίους η ανοσία αγέλης για τη νόσο 
COVID είναι μάλλον αδύνατη». Παρά τις ενδείξεις από πολύ 
νωρίς για την αδυναμία επίτευξης ανοσίας της αγέλης και 
τη δημόσια παραδοχή ότι τα εμβόλια δεν είχαν μέχρι τότε 
μελετηθεί για τη διάρκεια της προστασίας και τη 
δυνατότητά τους να αποτρέψουν την μόλυνση και τη 
μετάδοση, ελήφθησαν αποφάσεις που εγείρουν τεράστια 
βιοηθικά ζητήματα. Μη-εμβολιασμένοι συμπολίτες μας 
στοχοποιήθηκαν από επιστήμονες, πολιτικούς και 
δημοσιογράφους, εξυβρίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως 
ψεκασμένοι, αρνητές, συνομωσιολόγοι και αντι-
εμβολιαστές, υπέστησαν επαγγελματικούς αποκλεισμούς, 
απομονώθηκαν από κοινωνικές δραστηριότητες, 
εκβιάστηκαν οικονομικά (αναγκάζοντάς τους να 
υποβάλλονται σε συνεχείς διαγνωστικούς ελέγχους) και 
τιμωρήθηκαν με πρόστιμα. Θεσμοθετήθηκαν 
πιστοποιητικά εμβολιασμού που χρησιμοποιήθηκαν με 
προσβλητικό και αναξιοπρεπή τρόπο. Είναι εντυπωσιακή 
η ευκολία με την οποία η επιστημονική κοινότητα αγνόησε 
πλήρως τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας που περιγράφει 
ξεκάθαρα την ενήμερη και ελεύθερη πιέσεων συναίνεση ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ιατρική 
παρέμβαση, με δεδομένη μάλιστα την απόλυτη 
αβεβαιότητα για την επίτευξη του στόχου της ανοσίας της 
αγέλης. Παρόλο που πλέον έχει με βεβαιότητα αποκλειστεί 
η πιθανότητα ανοσίας της αγέλης και η 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη μόλυνση και 
μετάδοση είναι ελλιπέστατη, παραμένουν ακόμη και 
σήμερα χιλιάδες μη-εμβολιασμένοι υγειονομικοί σε 
αναστολή εργασίας. Πρόκειται για μια απόφαση που όχι 
μόνο δεν προσφέρει τίποτα για τη δημόσια υγεία αλλά 
αντίθετα προκαλεί σημαντικές βλάβες, αφού στερεί από 
τους πολίτες τις πολύτιμες υγειονομικές υπηρεσίες 
έμπειρων στελεχών, ενώ ταυτόχρονα έχει καταδικάσει 
στην πείνα και την ανέχεια χιλιάδες οικογένειες. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η διαχείριση της πανδημίας 
COVID θα καταγραφεί την ιστορία ως μια από τις 
μεγαλύτερες αποτυχίες της ανθρωπότητας. Είναι ίσως η 
πρώτη φορά που ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση 
μιας κρίσης δημόσιας υγείας χωρίς να διασφαλιστεί πως οι 
παρεμβάσεις δεν θα προκαλέσουν περισσότερες βλάβες, 
βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες, σε σχέση με τα δυνητικά 
οφέλη. Ενώ προβλέπονται και δικαιολογούνται 
υπερβάσεις στον περιορισμό των ελευθεριών και των 
δικαιωμάτων του πληθυσμού σε μια κρίση δημόσιας 
υγείας, παρά ταύτα, υπάρχουν απαράβατοι κανόνες και 
αρχές, θεσπισμένοι και αποδεκτοί από τα Ηνωμένα Έθνη, 
το δίκαιο της ΕΕ αλλά και το εθνικό δίκαιο των κρατών, που 
καθορίζουν τα όρια αυτών των περιοριστικών αποφάσεων. 
Οι κανόνες βασίζονται στη βιοηθική – που εμπεριέχει 
μεταξύ άλλων την αρχή της αυτονομίας και της 
δικαιοσύνης, στη νομιμότητα και στην επιστημονική 
τεκμηρίωση. Προϋπόθεση είναι ο σεβασμός στα θεμελιώδη 
ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα όπως της εργασίας 
και της παιδείας, και η προστασία ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων όπως τα παιδιά. Οποιαδήποτε υπέρβαση θα 
πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή έκταση και χρονική 
διάρκεια για την επίτευξη του στόχου, και πάντα οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε καθεστώς πλήρους 
διαφάνειας και λογοδοσίας. Δυστυχώς σχεδόν όλοι οι 
θεμελιώδεις κανόνες παραβιάστηκαν. Φτάσαμε στο σημείο 
να χαρακτηρίσουμε τα παιδιά ως δημόσιο κίνδυνο, εστία 
διασποράς και δυνητικούς δολοφόνους των γονέων και 
των παππούδων τους! Δανειστήκαμε 50 δισεκατομμύρια 
ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως αναφέρει ο 
Τύπος για μέτρα που μάλλον δεν έσωσαν κανέναν, 
έβλαψαν πολλούς και θα συνεχίσουν να προκαλούν 
βλάβες στην σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των 
πολιτών. Η επιστήμη έχασε σημαντικό μέρος του κύρους 
και της αξιοπιστίας της. Δεν υπήρξε ειλικρινής απέναντι 
στην κοινωνία, δεν αποδέχθηκε το αναπόφευκτο κόστος σε 
ανθρώπινες ζωές μιας πανδημίας και στην προσπάθειά της 
να αποδείξει πως έχει τα μέσα να διαχειριστεί και να 
εξαλείψει την κρίση ίσως τελικά να τη διόγκωσε και να την 
επέτεινε. Οι καλές προθέσεις όμως δεν μπορούν να 
αποτελούν συγχωροχάρτι για αποτυχίες και καταστροφές. 
Άρθρα στον διεθνή Τύπο κάνουν σήμερα έκκληση για 
κήρυξη «πανδημικής αμνηστίας», χρησιμοποιώντας ως 
αιτιολογία πως «δεν ήξεραν» όταν έπαιρναν τις αποφάσεις. 
Στην Ελλάδα έχουμε από καιρό τη θέσπιση ακαταδίωκτων. 
Ούτε η αμνηστία ούτε τα ακαταδίωκτα, όμως, μπορούν να 
υποκαταστήσουν τη λογοδοσία σε ένα δημοκρατικό 
κράτος δικαίου. Η έλλειψη γνώσης δεν μπορεί να αποτελεί 
άλλοθι για τη λήψη καταστροφικών αποφάσεων και για την 
παραβίαση αδιαπέραστων κόκκινων γραμμών βιοηθικής. 

ι υπεύθυνοι για την αποτυχία 
οφείλουν να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους, να απολογηθούν 

δημόσια και να λογοδοτήσουν.
Ο 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 

 
Οικονομικός δωσιλογισμός: Πώς απέκτησαν οι 
μαυραγορίτες περιουσίες στην κατοχή! Στη μελέτη του 
Παναγιώτη Σάμιου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 
πήγες πλουτισμού των οικονομικών δωσίλογων: γ) Η 
βιομηχανική παραγωγή περιορίστηκε σε ό,τι χρειαζόταν το 
Ράιχ και τα στρατεύματα κατοχής. Με διάφορες νομότυπες 
μεθόδους οι γερμανικές εταιρείες υπέγραφαν μακράς 
διάρκειας συμφωνίες με τις ελληνικές βιομηχανίες. Η 
αποδοχή τέτοιων συμβολαίων εγγυόταν τη διανομή υλικών 
και καυσίμων και σε ορισμένες περιπτώσεις τεράστια 
κέρδη.  

άρνηση συνεργασίας με  
τις γερμανικές εταιρείες  
σήμαινε αυτόματα  

δήμευση της βιομηχανίας,  
απογύμνωση και μεταφορά  
των μηχανημάτων στη Γερμανία. 

 

Μακράς διαρκείας συμφωνίες υπογράφηκαν μεταξύ της 
Krupp και 26 ελληνικών εταιρειών π.χ. το Ράιχ εξασφάλισε 
ετήσιες παραδόσεις 616,3 τόνων πολύτιμων μετάλλων 
υπολογισμένης αξίας 13.000.000 RM. Επίσης η Βέρμαχτ 
έπαιρνε ημερησίως 2.800.000 τσιγάρα από τις 11 
μεγαλύτερες ελληνικές καπνοβιομηχανίες. Εδώ θα πρέπει 
να προσθέσουμε και τις εταιρείες που ανέλαβαν να 
κατασκευάσουν έργα (γέφυρες, δρόμους, αεροδρόμια, 
λιμάνια, μηχανές κλπ) για λογαριασμό των στρατευμάτων 
κατοχής. Συνολικά 6.500 νέες επιχειρήσεις 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τελικά 
όμως η εσωτερική αγορά διαλύθηκε αφού δεν υπήρχαν 
προϊόντα για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. 

 

ικρά και μεσαία εργοστάσια, 
βιοτεχνίες, μαγαζιά, 
λεηλατήθηκαν και έκλεισαν, 

χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς 
δουλειά και πόρους για να ζήσουν. 
δ) Οι συγκοινωνιακές υποδομές κατέρρευσαν πλήρως. 
Όλα τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά, αυτοκίνητα, μηχανάκια, 
ακόμα και τα ζώα και τα ποδήλατα!!) επιτάχτηκαν από τις 
δυνάμεις κατοχής. Το ίδιο και όλα τα καύσιμα, τα 
ανταλλακτικά και οι μηχανές. Το σιδηροδρομικό και οδικό 
δίκτυο ήταν σε κακό χάλι από τους βομβαρδισμούς και τις 
δολιοφθορές των ανταρτών. Τα λιμάνια και τα καράβια 
κατεστραμμένα. Η τριπλή κατοχή και η πλήρης 
καταστροφή των συγκοινωνιακών δικτύων έκαναν 
αδύνατη την τροφοδοσία των αστικών κέντρων με 
αγροτικά προϊόντα που χρειάζονταν για τη διατροφή του 
πληθυσμού. Οι μεγάλες πόλεις, τα νησιά και τμήματα της 
ηπειρωτικής Ελλάδας απομονώθηκαν. Υπό αυτές τις 
συνθήκες ακόμα και αν κάποιο μέρος της αγροτικής 
παραγωγής γλίτωνε από τα κατοχικά στρατεύματα και τους 

Η Μ 
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δωσίλογους συνεργάτες τους δεν υπήρχε ασφαλείς 
τρόπος να μεταφερθεί στα αστικά κέντρα και ειδικά στην 
Αθήνα. ε) Η χώρα προπολεμικά εισήγαγε σημαντικά 
ποσοστά των απαραίτητων αγαθών από τα λιμάνια και 
ειδικότερα από τον Πειραιά. Η καταστροφή του εμπορικού 
στόλου και των λιμανιών και ο ναυτικός αποκλεισμός που 
είχε επιβληθεί από τους Συμμάχους δεν επέτρεπε τον από 
θαλάσσης ανεφοδιασμό της χώρας με τρόφιμα και 
προϊόντα. Αυτή η εξάρτηση από τους θαλάσσιους δρόμους 
στάθηκε μοιραία τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής, ειδικά 
για την Αθήνα και τον Πειραιά. στ) Οι αγρότες προπολεμικά 
παρέδιδαν τη σοδειά τους στο Κράτος σε 
προσυμφωνημένες τιμές μέσω του συστήματος 
συγκέντρωσης της παραγωγής. Στην Κατοχή κανένας δεν 
ήταν πρόθυμος να καλλιεργήσει και έπειτα να παραδώσει 
τη σοδειά του στις κατοχικές δυνάμεις ή στην «Κυβέρνηση» 
και μάλιστα έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία δεν είχε 
καμία αξία. Επιπλέον σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
εργαλεία, κάρα και ζώα είχαν κατασχεθεί και αρπαχτεί. Αν 
προσθέσουμε εδώ την καταπίεση, τις μαζικές εκτελέσεις, 
τις σφαγές και τις πυρπολήσεις ολόκληρων χωριών που 
γίνονταν από τους Γερμανούς, Βούλγαρους και Ιταλούς σε 
όλη τη διάρκεια της Κατοχής καταλαβαίνουμε εύκολα πως 
η καλλιέργεια της γης σταδιακά περιορίστηκε και η 
αγροτική παραγωγή σε όλα τα βασικά προϊόντα μειώθηκε. 
Ενδεικτικά τη χρονιά της μεγάλης πείνας (χειμώνας 1941-
42) η παραγωγή δημητριακών μειώθηκε κατά 30%. 

υνοπτικά θα λέγαμε πως ο 
πόλεμος, η τριπλή κατοχή και  
το πλιάτσικο που εφάρμοσαν  

τα κατοχικά στρατεύματα πάνω  
στις παραγωγικές δυνάμεις της 
Ελλάδας οδήγησαν τη χώρα στην 
πλήρη οικονομική κατάρρευση. 

Μια εικόνα της κατάστασης μας δίνει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου (Οκτώβρης 1940- Απρίλης 
1941) υπήρχαν ελλείψεις προϊόντων. Από τις πρώτες μέρες 
όμως μέρες της κατοχής οι ελλείψεις αυτές άρχισαν να 
γίνονται μεγαλύτερες. Ο κόσμος χρειαζόταν είδη πρώτης 
ανάγκης (αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, σαπούνι κλπ) αλλά αυτά 
δεν υπήρχαν στην αγορά ή κι όταν υπήρχαν οι τιμές τους 
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ήταν απλησίαστες. Το χρήμα κάθε μέρα που περνούσε έχανε την αξία του όλο και 
περισσότερο. Πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και έμειναν χωρίς 
πόρους. Οι φαντάροι επέστρεφαν από το μέτωπο με τα πόδια, πεινασμένοι, 
εξασθενημένοι, τραυματισμένοι, γεμάτοι ψείρες και κρυοπαγήματα. Η 
«Κυβέρνηση» ήταν ανίκανη να εξασφαλίσει στο λαό ακόμα κι αυτό το φαγητό του. 

ότε ξεκίνησε να λειτουργεί η Μαύρη Αγορά.  
Ένα σύστημα διακίνησης προϊόντων και αγαθών, 
μη ελεγχόμενο από το Κράτος, στηριγμένο  

στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, που 
εξασφάλιζε όμως τη λειτουργία του με υπόγειες, 
σκοτεινές διαδρομές και μεθόδους και γίνονταν όχι 
με το επίσημο νόμισμα, αλλά με ανταλλαγές ειδών. 
Τα μαγαζιά λιανεμπορίου, με άδεια τα ράφια, άρχισαν να κλείνουν μαζικά. Τα 
προϊόντα διακινούνταν χέρι με χέρι, «κρυφά», σε καφενεία, κουρεία, φαρμακεία, 
δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογραφεία ή σε διάφορα σημεία των μεγάλων 
πόλεων. (Σ.Σ.: Σιτηρέσιο = το ποσό που αντιστοιχεί στην ημερήσια διατροφή) 

 
Σύγκριση ημερομισθίου και σιτηρεσίου σε τιμές μαύρης αγοράς 

Σταδιακά η μαύρη αγορά από μια απεγνωσμένη, αγωνιώδη προσπάθεια του 
κόσμου να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη αγαθά μετατράπηκε σε ένα πλήρως 
οργανωμένο και ελεγχόμενο (από λίγους χονδρέμπορους, βιομήχανους, κλπ) 

σύστημα διακίνησης προϊόντων 
που έφερε τεράστιες αλλαγές στην 
κοινωνική και οικονομική δομή της 
Ελλάδας. Στην πρώτη φάση 
(Καλοκαίρι 1941-Φθινόπωρο 1941) 
χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στην 
μαύρη αγορά. Κάθε μέρα πλήθη 
κόσμου ξεχύνονταν σε φανερά και 
«κρυφά» στέκια όπου πωλούνταν 
είδη πρώτης ανάγκης. Τα στέκια 
αυτά έδιναν την εικόνα του 
πανηγυριού. Όλοι πουλούσαν και 
αγόραζαν τα πάντα σε όλους.  

ε καταπληκτική 
ταχύτητα 
προϊόντα  

και είδη ανταλλαγής 
άλλαζαν χέρια. Όλοι 
έψαχναν την ευκαιρία 
που θα εξασφάλιζε 
στους ίδιους και  
στα παιδιά τους το  
φαγητό της ημέρας.  
Καθώς τα χρήματα δεν είχαν αξία οι 
ανταλλαγές γίνονταν σε είδος. 
Πρώτα πουλήθηκαν τα χρυσαφικά 
και τα κοσμήματα, ύστερα πολύτιμα 
και ακριβά αντικείμενα (έπιπλα, 
ραπτομηχανές, πίνακες 
ζωγραφικής, φωνόγραφοι, ασημικά 
κλπ).Τέλος, ξεπουλιούνταν τα 
υφάσματα, οι προίκες των 
κοριτσιών, ακόμα και τα ρούχα που 
φορούσαν. Στην Αθήνα και στις 
μεγάλες πόλεις άνθρωποι με 
καρότσια φορτωμένα με αντικείμενα 
και ρούχα ταξίδευαν προς τα 
γειτονικά χωριά για να τα 
ανταλλάξουν με λίγο λάδι, όσπρια, 
σταφίδες και αλεύρι. 

Τ 

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

 

αι νέα σημαντική 
πρωτοβουλία  
από την Πολωνία 

για τις Γερμανικές 
Αποζημιώσεις. Την 
φορά αυτή η Βαρσοβία 
ζητά τη σύγκληση 
διεθνούς διάσκεψης 
για τις πολεμικές 
επανορθώσεις που 
οφείλει να καταβάλει  
η Γερμανία όχι μόνο 
στην Πολωνία αλλά  
και σε άλλες χώρες 
(www.thetimes.co.uk 6/12/2022). Και 
φυσικά εννοείται και στην Ελλάδα, 
καθώς η χώρα μας διεκδικεί εδώ και 

δεκαετίες την καταβολή των περίφημων Γερμανικών Αποζημιώσεων. Ίσως γι΄ 
αυτόν τον λόγο το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu σε 
εκτεταμένη ανάλυσή του χύνει δηλητήριο τονίζοντας με έμφαση: «Πολλοί ειδικοί 
θεωρούν αυτή την κίνηση ως μέρος της λαϊκιστικής στρατηγικής του κυβερνώντος 
Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης της Πολωνίας (PiS). Ωστόσο, η αναβίωση 
φαντασμάτων του παρελθόντος και η ανάφλεξη των «εθνικών συναισθημάτων»,  

 
όπως κάνει το πολωνικό κυβερνών κόμμα, μπορεί να ισοδυναμεί με παιχνίδι με 
τη φωτιά» (www.aa.com.tr 7/12/2022). Η ξεκάθαρη αυτή τουρκική στήριξη στη 
Γερμανία δεν είναι τυχαία, καθώς η Τουρκία είχε συνάψει στις 18/6/1941 Σύμφωνο 
Φιλίας με τον Χίτλερ. Από το Βερολίνο λοιπόν, όπου βρέθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου 
για επίσημη επίσκεψη ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών Αρκάντιους 
Μουλάρτσικ, ο οποίος μάλιστα είναι και αρμόδιος για τα θέματα των πολεμικών 
επανορθώσεων σε δηλώσεις του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αφού 
επισήμανε ότι «το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων είναι για την Πολωνία  

 

Κ 
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θεμελιώδες» τόνισε: « 

Γερμανία πλέον έχει μόνο  
μία επιλογή: είτε να καθίσει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

με την Πολωνία είτε η Βαρσοβία  
να θέσει το θέμα σε όλα τα διεθνή  
fora - στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο  
της Ευρώπης, στην Ε.Ε.» 
(www.newsbreak.gr 8/12/2022). Και κατέληξε προτείνοντας 
τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές 
επανορθώσεις λέγοντας: «Πέραν των διμερών συνομιλιών, 
θα πρέπει να διεξαχθεί και μια Διεθνής Διάσκεψη για το 
θέμα, διότι αφορά πολλές άλλες χώρες» 
(www.newsbreak.gr 8/12/2022). Άλλωστε όπως έγινε 
γνωστό προ δύο εβδομάδων η Πολωνία έστειλε ήδη 
διπλωματική νότα σε 50 χώρες για το ζήτημα των 
πολεμικών επανορθώσεων (https://notesfrompoland.com 
23/11/2022). Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνεται μάλιστα 
και η Ελλάδα. Έτσι ενώ η Πολωνία μόλις πρόσφατα 
ξεκίνησε την διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη Γερμανία 
έκανε μέσα σε ένα τρίμηνο όσα δεν έκανε η Αθήνα στα 
τελευταία χρόνια.  Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε άρθρο 
μας από τον Σεπτέμβριο (www.notismarias.gr 12/9/2022) 
«με τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την εισβολή του 
Χίτλερ στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, 

πολωνική πολιτική ηγεσία 
ανακοίνωσε με τον πιο  
επίσημο τρόπο ότι η Βαρσοβία  

θα διεκδικήσει από το Βερολίνο το 
ποσό των 1,32 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ ως πολεμικές επανορθώσεις 
(https://apnews.com 1/9/2022)». Στο πλαίσιο αυτό ο ηγέτης 
του κυβερνώντος Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) 
Jaroslaw Kaczynski (https://www.ft.com 1/9/2022) τόνισε 
ότι η Πολωνία με βάση σχετική Έκθεση του Πολωνικού 
Κοινοβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η 

Σεπτεμβρίου 2022 προχωρά πλέον άμεσα στη διεκδίκηση 
του παραπάνω αστρονομικού ποσού. Η Έκθεση του 
Πολωνικού Κοινοβουλίου για το «κόστος της ναζιστικής 
κατοχής της Πολωνίας το διάστημα 1939-1945» απαρτίζεται 
από τρεις τόμους (https://www.france24.com 1/9/2022) με 
αποδεικτό υλικό για τις θηριωδίες των ναζί στην Πολωνία, 
καθώς και για τις καταστροφές της χώρας από τα 
γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μάλιστα για τον σκοπό 
αυτόν εργάστηκαν συστηματικά επί πέντε τουλάχιστον 
χρόνια 30 ιστορικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και άλλοι 
ειδικοί (https://www.euronews.com 1/9/2022).  

 

ύμφωνα με τη Βαρσοβία τα θύματα 
κατά την διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής στην Πολωνία ανέρχονται 

σε 6 εκατομμύρια Πολωνούς πολίτες 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  
3 εκατομμύρια Εβραίοι  
(www.dw.com 3/10/2022). Μάλιστα η εξέγερση της 
Βαρσοβίας που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 1944 και 
κράτησε 63 ημέρες, δυστυχώς τελείωσε άδοξα για τον 
μαχόμενο πολωνικό λαό με 200.000 νεκρούς και χιλιάδες 
τραυματίες, ενώ 700.000 άμαχοι εκδιώχθηκαν από την 
πόλη που καταστράφηκε ολοσχερώς από τις δυνάμεις της 
Βέρμαχτ. Βέβαια η Γερμανία πιστή στην πάγια τακτική της, 
δια στόματος Μπέρμπογκ (https://www.theguardian.com 
2/9/2022) αλλά και Σόλτς (https://notesfrompoland.com 
7/9/2022), απέρριψε τις πολωνικές διεκδικήσεις λέγοντας 
ότι δεν υφίσταται θέμα καταβολής των πολεμικών 
επανορθώσεων στην Πολωνία γιατί το θέμα έχει δήθεν 
κλείσει νομικά. Από πολωνικής πλευράς στη συνέχεια 
απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και νομικά αβάσιμη η  
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παραπάνω δήλωση Σόλτς και δηλώθηκε ότι η Πολωνία θα 
προχωρήσει στην διεκδίκηση των πολεμικών 
επανορθώσεων με κάθε πολιτικό, διπλωματικό και νομικό 
μέσο. Ακολούθησε στις αρχές Οκτωβρίου η επίδοση στη 
Γερμανία της Πολωνικής Ρηματικής Διακοίνωσης με την 
οποία η Βαρσοβία ζητούσε 1.3 τρις ευρώ ως πολεμικές 
επανορθώσεις (www.dw.com 3/10/2022). Και ενώ η 
Γερμανία δεν έχει επισήμως απαντήσει στην Πολωνική 
Ρηματική Διακοίνωση (www.euractiv.com 24/11/2022) 
κύκλοι του Βερολίνου επισήμαναν ότι η Πολωνία ήδη από 
το 1953 παραιτήθηκε μονομερώς με δήλωση της τότε 
κομμουνιστικής κυβέρνησης από την διεκδίκηση των 
πολεμικών επανορθώσεων που όφειλε να της καταβάλει η 
Γερμανία, με την Πολωνία να ανταπαντά ότι η εν λόγω 
παραίτηση είναι παράνομη, καθότι έγινε από την τότε 
κομμουνιστική κυβέρνηση της Βαρσοβίας υπό την πίεση 
της τότε ΕΣΣΔ (www.euronews.com 4/10/2022). Σε κάθε 
περίπτωση όπως ήδη τονίσαμε «η επίσημη έναρξη της 
διεκδίκησης των πολεμικών επανορθώσεων εκ μέρους της 
Πολωνίας επανάφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των 
πολεμικών επανορθώσεων που οφείλει να καταβάλει η 
Γερμανία λόγω των ναζιστικών θηριωδιών κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

ρόκειται για μια εξέλιξη η οποία 
εξ αντικειμένου ενισχύει και  
την θέση της χώρας μας σε  

σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών  
της Γερμανίας προς την Ελλάδα,  
οφειλές που ως γνωστόν αφορούν  
τις πολεμικές επανορθώσεις,  
το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο,  
την αποζημίωση των συγγενών των 
θυμάτων που δολοφονήθηκαν από  
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής,  
την επιστροφή των κλαπέντων από 
τους ναζί αρχαιολογικών θησαυρών, 
καθώς και την καταβολή των 
πολεμικών επανορθώσεων λόγω  
του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου» 
(www.notismarias.gr 12/9/2022). Ως γνωστόν οι συνέπειες 
της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ήταν καταστροφικές 
για την Πατρίδα μας και τον λαό μας. Όπως αναφέρω στο 
βιβλίο μου, «Το μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο Άλλος 
Δρόμος – Πειραματόζωο – Η Ελλάς», σύμφωνα με τη 
Μαύρη Βίβλο της κατοχής ο συνολικός αριθμός των 
θυμάτων που είχε η Ελλάδα λόγω της γερμανικής, ιταλικής 
και βουλγαρικής κατοχής ανέρχονται σε 1.106.922 ψυχές.  

 
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε στις 17 Απριλίου 2019 η 
Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής συζήτησε την από 2016 
Έκθεση της αρμόδιας διακομματικής κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.  
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ύμφωνα με την Έκθεση  
(σελ. 47) το συνολικό ποσό  
των οφειλών της Γερμανίας  

προς την Ελλάδα ανέρχεται σε  
269.547.005.854, πλέον τόκων.  
Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5 δις ευρώ 
που ξεπερνά τα 300 δις ευρώ με τους τόκους, δεν 
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ιδιωτών για τις 
σφαγές, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τις αναπηρίες και 
την καταναγκαστική εργασία σε Ελλάδα και στα γερμανικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και εργοστάσια. Εν κατακλείδι 
το άρθρο που δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο του 2017 με 
τίτλο «Ελλάδα-Πολωνία Συμμαχία για τις Γερμανικές 
αποζημιώσεις» (https://www.patris.gr 21/8/2017) όπως 
αποδεικνύεται από τις εξελίξεις τελικά παραμένει ακόμη και 
σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο.  

άλιστα από τις στήλες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS στις 11/9/2022 
(σελ. 8-11) είχαμε την ευκαιρία 

να αναλύσουμε την αναγκαιότητα 
συγκρότησης μιας Συμμαχίας  
ανάμεσα σε Ελλάδα και Πολωνία  

για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις  
καθώς και τις κοινές δράσεις και  
εκδηλώσεις που είχε αναλάβει το 
Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  
με Πολωνούς Ευρωβουλευτές  
για το ζήτημα αυτό σε Ελλάδα,  
Βρυξέλλες και Πολωνία με 
αποκορύφωμα την επίσκεψη τιμής 
και μνήμης στους χώρους μαρτυρίου  

 
των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης του Άουσβιτς 
και του Μπέρκεναου στην Πολωνία στις 20 Οκτωβρίου 
2016. Καθώς λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 
συμπληρώνονται 79 χρόνια από την σφαγή των 
Καλαβρύτων που διέπραξαν τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής στις 13/12/1943 η Ελλάδα οφείλει να βρεθεί 
διεθνώς στην εμπροσθοφυλακή για την διεκδίκηση των 
Γερμανικών Αποζημιώσεων. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

υντριβή και διάλυση 
του ΕΣΥ επέφερε  
η Κυβέρνηση 

Μητσοτάκη με 
θρασύτητα και εμμονή 
για το ξήλωμα του.  
Η κατεδάφιση της 
δωρεάν περίθαλψης 
είναι πια γεγονός. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλοι οι 
συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας 
που αντιτίθενται στις αλλαγές 
τονίζουν ότι ήρθε το τέλος του 
δωρεάν ΕΣΥ! Ακόμη και γαλάζιοι 
συνδικαλιστές, όλοι μα όλοι σε όλη 
την Ελλάδα, απορρίπτουν το άρθρο 
που δίνει τη δυνατότητα στους 
γιατρούς του δημόσιου τομέα να 
ασκούν ιδιωτικό έργο, καθώς όπως 
εξηγούν, είναι λάθος για τη δημόσια 
υγεία, οι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν τα 
δικά τους ιατρεία ή να 

συνεργάζονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας. Ναι, τους τελευταίους χρόνους η 
κοινωνία έχει «αλαλιάσει» με τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που έχει δεχτεί. Ναι, 
μπορεί να δείχνει πως δεν νοιάζεται ο πολυβασανισμένος συμπατριώτης αλλά 
υγιής, για κάτι που δεν τον αφορά προσωπικά και άμεσα. Όταν όμως όταν 
ασθενήσει ο ίδιος ή παιδί του ή άλλος εκ του στενού περιβάλλοντος και δεν έχει 
κομπόδεμα για ιδιωτικό νοσοκομείο ή για φακελάκι, τότε θα καταλάβει ότι έπρεπε 
πρωτίστως να αγωνίζεται και να διεκδικεί από τα κόμματα εξουσίας, να του 
εξασφαλίσουν τη ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο αγαθό της υγείας.  

 
Και τώρα που ο Μητσοτάκης από δημόσιο αγαθό μετατρέπει σε εμπόρευμα την 
υγεία, πρώτοι πρέπει να εξεγερθούν οι ψηφοφόροι και οι Βουλευτές της 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑΣ. Πρώτοι οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ οφείλουν να απαιτήσουν από 
τον ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους,  
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ώστε όχι μόνο να μην καταστρέψει το ΕΣΥ αλλά και να 
γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες περίθαλψης στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Να δημιουργηθούν Κέντρα Υγείας στις 
περιοχές της χώρας που βρίσκονταν εκτός αστικού ιστού 
και να εκσυγχρονιστούν τα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη 
χώρα. Δυστυχώς αλλά ο Μητσοτάκης έχει ασπαστεί, τον 
κοινωνικό δαρβινισμό, δηλαδή «ότι μόνο ο ισχυρότερος θα 
επιβιώσει»! Αποφάσισε να μετατρέψει το ΕΣΥ σε «δεξαμενή 
πελατών» των ιδιωτικών κλινικών, ώστε οι κλινικάρχες να 
κερδίζουν περισσότερα και να θησαυρίζουν. Ο Μητσοτάκης 
και οι συνεργοί στη δολοφονία του ΕΣΥ θα είναι δια βίου 
καταραμένοι, αφού για χάριν του πλουτισμού των ολίγων 
εμπόρων μεταπρατών και επίορκων, θα χαθούν χιλιάδες 
ζωές. Αλλά και από της ψήφισης του αντιλαϊκού και 
αντικοινωνικού νόμου οι νοικοκυραίοι θα χάνουν τις 
περιουσίες τους, όταν θα απαιτείται να νοσηλευτούν και να 
χειρουργηθούν, αυτοί ή οι οικογένειες τους. Η υγεία δεν 
είναι ένα αγαθό μόνον για τους έχοντες! Το ιδεολογικά 
διεστραμμένο και πολιτικά διεφθαρμένο ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟ 
ΜΟΡΦΩΜΑ που μας κυβερνά ιδιωτικοποίησε την παιδεία 
με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός ελληνικών 
πανεπιστημίων, την ΔΕΗ με αποτέλεσμα ΑΙΣΧΡΑ να 
πλουτίζουν οι ΑΕΡΙΟΥΧΟΙ 5 ΦΙΛΟΙ της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ 
και τώρα έρχονται να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία 
αφήνοντας στο έλεος τους μη έχοντες. Θα το επιτρέψουμε; 

δημόσια υγεία δεν είναι 
πολυτέλεια αλλά αυτονόητο 
ανθρώπινο καθήκον. 

Θα επιτρέψουμε το καθεστώς των ασθενών δύο και τριών 
ταχυτήτων; Το νέο νομοσχέδιο Μητσοτάκη για την υγεία 
νομιμοποιεί το φακελάκι! Είσαι άρρωστος και θες 
χειρουργείο, πλέον επίσημα μπορείς να παρακάμπτεις 
ουρές και αναμονές, αρκεί να έχεις να πληρώσεις και 
μπαίνεις πρώτος και με τον νόμο !!! Απλά τα πράγματα! Ο 
πρωθυπουργός μας ενημέρωσε τις προάλλες ότι η αδελφή 
του νοσεί με καρκίνο του μαστού. Και μετά κατέβασε προς 
ψήφιση το νομοσχέδιο που θα οδηγήσει σε βέβαιο θάνατο 
όλες τις γυναίκες που δεν θα έχουν χρήματα να 
χειρουργηθούν εγκαίρως. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης 
λέγεται αθλιότητα και αναισθησία, γιατί πρώτον εκθέτει το 
πρόβλημα της αδερφής του για ψηφοθηρικούς λόγους και 
δεύτερον, σαν αναίσθητος που είναι, διαλύει το ΕΣΥ. Ο 
«φερτός» από το ΛΑ.Ο.Σ. Θανάσης Πλεύρης εάν δεν είχε 
ξεχάσει πως όταν χαροπάλευε με σηψαιμία, τον μετέφεραν 
άρον-άρον από το Ιδιωτικό στο Δημόσιο Νοσοκομείο και 
τον ΕΣΩΣΑΝ, θα προτιμούσε να παραιτηθεί από υπουργός, 
παρά να μείνει στην ιστορία ως ο νεκροθάφτης του ΕΣΥ. Με 

156 ναι οι «ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΙ» έδωσαν την 
χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το 
τελειώνουν! Το «ΕΣΥ» με τη κυβέρνηση Μητσοτάκη στα 
δημόσια νοσοκομεία, τα ραντεβού, οι εξετάσεις και οι 
συνταγές, όλα θα γίνονται με πληρωμή. Ο νέος νόμος για 
την υγεία λέει με απλά λόγια: Θα πηγαίνεις στα επείγοντα, 
θα λαμβάνεις τις πρώτες βοήθειες για να γυρίσεις σπίτι 
σου, αλλά για οτιδήποτε χρειαστεί μετά, θα είσαι μπροστά 
στο δίλημμα ή δωρεάν κάποτε ή επί πληρωμή σε λίγες 
μέρες. Πιο απλά η νεοφιλελεύθερη λογική που διατρέχει το 
νόμο είναι η εξής: «Νομιμοποιεί το φακελάκι με τα 
πληρωμένα απογευματινά χειρουργεία κατά 
προτεραιότητα & τα ιδιωτικά ιατρεία εντός Ε.Σ.Υ. γιατί ο 
Μητσοτάκης, δεν προσλαμβάνει γιατρούς και δεν θέλει να 
αυξήσει ορθολογικά τις απολαβές τους». Ενώ ταυτόχρονα  

 
οι Στάσηδες και οι Πάτσηδες κάνουν πάρτι με κρατικό 
χρήμα. Οι στυλοβάτες του καθεστώτος, νεοφιλελεύθεροι 
και παλαιοσημητικοί, επέβαλαν την ιδιωτικοποίηση της 
Υγείας, ενώ οι ίδιοι ζουν πλουσιοπάροχα από το δημόσιο 
χρήμα. Όλοι όσοι ψήφισαν τον νέο νόμο για τη 
δευτεροβάθμια υγεία είναι δεδομένο ότι έχουν ιστορική 
ευθύνη απέναντι στο ΕΣΥ, που είναι η μεγαλύτερη 
κοινωνική κατάκτηση της μεταπολίτευσης. Τελικά, θα 
παραμείνει δημόσια μόνον το ΜΑΞΙΜΟΥ και οι ιδιωτικές 
τράπεζες που θα παραμένουν δημόσιες αλλά όχι και τα 
χρέη μας σε αυτές! Μόνο τα δικά τους προς εμάς! Το ΕΣΥ 
θα έπρεπε να ενδυναμωθεί με περισσότερο προσωπικό και 
όχι να αποδυναμωθεί περαιτέρω με την υπερεργασία των 
σκληρά εργαζόμενων και κακώς αμειβόμενων ιατρών του, 
είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) αλλά… ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ. 

Η 
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γνωστός 
ποινικολόγος  
και πρώην 

αντιπρόεδρος του  
ΔΣΑ, Θέμης Σοφός 
κατήγγειλε δημόσια 
την πολιτική ηγεσία  
του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για  
την εγκατάλειψη  
του θεσμού της  
Νομικής Βοήθειας,  
από τον οποίο απέχουν  
πλέον οι δικηγόροι,  
αφού είναι απλήρωτοι  
επί 3 χρόνια! 
Χωρίς νομική βοήθεια οι πολίτες 
(όσοι δηλαδή έχουν ανάγκη δωρεάν 
εκπροσώπησης διότι δεν μπορούν 
να πληρώσουν) και απλήρωτοι οι 

δικηγόροι εδώ και 3 χρόνια για τις 
νομικές υπηρεσίες που παρείχαν και 
θα έπρεπε να πληρωθούν από το 
Κράτος. Όπως έχει γράψει το 
dikastiko.gr, από τις 21 Νοεμβρίου, 
με απόφαση της Ολομέλειάς τους οι 
δικηγόροι απέχουν από τα 
καθήκοντα της νομικής βοήθειας.  
Είπαν δηλαδή «ως εδώ» επειδή 
παραμένουν απλήρωτοι από το 
Κράτος πάνω από 3 χρόνια με τα 
ποσά που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό αφενός να μην 
φτάνουν, όπως λένε, αφετέρου να 
μην καταβάλλονται: Αυτό όμως έχει 
συνέπειες για τους πολίτες – όσους 
το έχουν ανάγκη-που δεν μπορούν 
να κάνουν χρήση ενός θεσμού με 
αυστηρά κοινωνικά κριτήρια. Ο 
ποινικολόγος Θέμης Σοφός με 
δημόσια ανάρτησή του απευθύνεται 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
σημειώνοντας:  

 
«Αγαπητέ Κώστα Τσιάρα, Λαμβάνω 
το θάρρος να σου γράψω δημοσίως, 
όπως άλλωστε έχω πράξει στο 
παρελθόν με ειλικρίνεια κι 
αμεσότητα. Γνωρίζεις ότι οι πολίτες 
που αδυνατούν να καλύψουν την 
αμοιβή δικηγόρων για την 
υπεράσπισή τους, δικαιούνται να 
έχουν νομική βοήθεια, από 
Συναδέλφους που αμείβονται από 
την Πολιτεία, την Πολιτεία της δικής 
σου πολιτικής και νομικής ευθύνης, 
την «δική σου Πολιτεία». Γνωρίζεις 
ότι οι δικηγόροι της Νομικής 
Βοήθειας είναι θεσμός που 
λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια και 
πολλοί συμπολίτες μας τυγχάνουν 
αξιοπρεπούς υπεράσπισης με την 
εκπροσώπηση των συναδέλφων 
μας, που αναλαμβάνουν, από τους 

τηρουμένους καταλόγους του 
εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, 
την εκπροσώπησή τους στα 
Δικαστήρια. 
 

νωρίζεις επίσης  
ότι οι Συνάδελφοι 
της Νομικής 

βοήθειας έχουν  
να πληρωθούν ήδη  
εδώ και τουλάχιστον  
τρία χρόνια από  
την Πολιτεία, με 
αποτέλεσμα να έχουν 
οδηγηθεί σε απόγνωση 
και ΑΠΕΧΟΥΝ πλέον  
από τα καθήκοντα που  
τους έχουν ανατεθεί.  
Γνωρίζεις ότι τα Δικαστήρια 
καθυστερούν, εδώ και τρία χρόνια, 
με τη δική σου γνώση κι ευθύνη. 
Διαχωρίζω ρητά την εντιμότητα από 
την ακαταλληλότητα και εκτιμώ ότι 
μια τέτοια προσωπική κρίση αρμόζει 
στη θητεία σου στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Τώρα λοιπόν που 
διαβάζεις αυτό το μήνυμα, σου λέω 
ότι είναι πολύ αργά, για να 
ανακτήσεις την εμπιστοσύνη του 
νομικού κόσμου, ίσως όμως είναι 
νωρίς για να βρεις το χρόνο να 
κάνεις την αυτοκριτική σου. Σε 
επίπεδο νομικού ρεαλισμού και όχι 
πολιτικής εκμετάλλευσης, η ίδια 
κριτική αφορά και στην αξιωματική 
αντιπολίτευση. Γνωρίζεις τέλος, ότι 
δεν είναι η δική σου Πολιτεία, που 
κρίνεται, αλλά η Πολιτεία νέων 
ανθρώπων, που διατηρούν, ακόμα, 
μια ελπίδα, για τη Δικαιοσύνη». 

Ο 

Γ 
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ε μία ανάρτηση στο Facebook που συνοδεύεται 
από μία αποκαλυπτική ανάλυση των επίσημων 
δεδομένων του ΕΟΔΥ ο πρώην Αναπληρωτής 

Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος 
Πολάκης, εξηγεί την σκληρή πραγματικότητα  
για τον κορωνοϊό, στρέφοντας τα βέλη του στην  
κυβέρνηση και στον αρμόδιο Υπουργό, Θάνο Πλεύρη. 
Όπως σημειώνει το antimedia.gr ο Παύλος Πολάκης αναλύοντας τα ηλεκτρονικά 
δεδομένα εξηγεί πως από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022, 
στο διάστημα μίας τετραμηνίας δηλαδή, το 41,6% των καταγεγραμμένων θανάτων 
από την ασθένεια αυτή αφορούσε άτομα πλήρως εμβολιασμένα. Το ποσοστό 
αυτό εκτινάσσεται στο 72,6% όταν αναφερόμαστε στους καταγεγραμμένους 
θανάτους από COVID19 στο διάστημα από 13 Ιουνίου 2022 έως 11 Σεπτεμβρίου 
2022. Το ποσοστό αυτό επί των θανάτων εμβολιασμένων πολιτών είναι 
προφανώς δυσεξήγητο για την συστημική υγειονομική κοινότητα αλλά και την 
Κυβέρνηση, που υιοθέτησαν εξαρχής ως κυρίαρχη αλλά και μοναδική τακτική 
αντιμετώπισης της πανδημίας, μόνον τους μαζικούς εμβολιασμούς. Ο Παύλος 
Πολάκης με την ανάρτηση του αυτή (γιατρός και ο ίδιος) καταγγέλλει την ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας και τον Θάνο Πλεύρη προσωπικά για εγκληματική 
πολιτική στην διαχείριση της Πανδημίας αλλά εμμέσως εκθέτει όλη την συστημική 
άποψη για το θέμα των εμβολιασμών, η οποία υιοθετείται ξεκάθαρα και από την 
πολιτική παράταξη του. Είναι αξιοσημείωτη πολιτικά αυτή η αιρετική 
διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά πού ο 
πρώην υπουργός διαφοροποιείται και εντός του κόμματος του ως προς τις 
πολιτικές αντιμετώπισης της Πανδημίας και το ζήτημα των εμβολιασμών. 
Βρισκόμαστε ωστόσο σε περίοδο προεκλογικού πυρετού αλλά η τοποθέτηση του 

συμπίπτει χρονικά και με την 
δικαίωση από το Συμβούλιο 
Επικρατείας των ανεμβολίαστων 
Υγειονομικών, οι οποίοι από 1ης 
Ιανουαρίου και σε πείσμα του 
Υπουργού Υγείας και της 
Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του 
Πρωθυπουργού, επιστρέφουν στο 
ΕΣΥ. Διαβάστε την πλήρη ανάρτηση 
του Παύλου Πολάκη και σημειώστε 
τα στοιχεία που δημοσιεύει ως προς 
τα ποσοστά θανάτων από την 
συγκεκριμένη νόσο. 

πρώην Υπουργός 
αναφέρεται 
δηκτικότατα  

στο γεγονός ότι  
τα συστημικά ΜΜΕ 
αγνόησαν επιδεικτικά 
τα δημοσιευμένα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ 
. Γράφει λοιπόν ο Παύλος Πολάκης: 
«Ήθελα από μέρες να γράψω γιατί 
είχα πάρει τα στοιχεία για την 
πανδημία από τον ΕΟΔΥ (μου τα 
έδωσαν οι «πράκτορες»….) αλλά 
είχαμε μπλέξει με Μαραβέγιες, 
ΠΑΤΣΗΔΕΣ, υποκλοπές κλπ. !!! Στις 
ομιλίες που έκανα σε Πτολεμαΐδα και 
Γιάννενα είχα βέβαια αναφερθεί 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, αλλά ήταν τα σημεία 
των ομιλιών μου ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΙΞΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ ! Τα στοιχεία αυτά 
ήταν τα επίσημα από τον ΕΟΔΥ για 
τους θανάτους και είχαν δοθεί στο 
Υπουργείο Υγείας για να τα 
χρησιμοποιήσει στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας στη δίκη για τους 
υγειονομικούς σε αναστολή! ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΣΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΕ  

 

Μ 
Ο 



 

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

 Σ/Κ 10-11 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 260 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 21 

 
ΕΒΓΑΛΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ !!! (όπως κάποιοι 
από εμάς εδώ και καιρό φωνάζαμε πως έπρεπε να γίνει) Σύμφωνα λοιπόν με τα 
επιδημιολογικά στοιχεία για τον Covid-19 που απέστειλε ο ΕΟΔΥ στο ΣτΕ στις 
13.10.2022 (φωτό 1), τα οποία η κυβέρνηση κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό και 
δεν δημοσιοποιεί: Κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2021 έως 2.10.2022 
καταγράφηκαν 19.930 θάνατοι από covid. Από αυτούς οι 8.526 (ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ !) ήταν ΠΛΗΡΩΣ εμβολιασμένοι… Δηλαδή το 42,78% 
όσων πέθαναν τον τελευταίο χρόνο, είχαν εμβολιασθεί με 3 δόσεις (φωτό 2, 3)!!! 
Κατά το επιμέρους χρονικό διάστημα από 20.12.2021 έως 31.3.2022, όταν 
συνυπήρχαν παραλλαγή Δέλτα και παραλλαγή Όμικρον, καταγράφηκαν 6.460 
θάνατοι. Από αυτούς οι 3.772 ήταν ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι 
[58,4%] και οι 2.688 πλήρως εμβολιασμένοι [41,6%] (φωτό 4). Και -ΠΡΟΣΕΞΤΕ  

ατά το επί μέρους χρονικό διάστημα από 
13/6/2022 έως 11/9/2022, στην πλήρη 
επικράτηση της Όμικρον δηλαδή, είχαμε  

2652 θανάτους. Από αυτούς οι 733 ήταν ΘΑΝΑΤΟΙ 
ανεμβολίαστων η μερικώς εμβολιασμένων και ΟΙ 
1919 ΗΤΑΝ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ (72,6%)!!! 

 

(φωτό 5). Κατάλαβες ακροδεξιέ 
ΠΛΕΥΡΗ, βαρκάρη του Αχέροντα, 
γιατί μετά από αυτά τα στοιχεία το 
Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε 
αντισυνταγματική την αναστολή των 
υγειονομικών ΠΟΥ ΕΣΥ 
ΕΦΑΡΜΟΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ χωρίς ΚΑΜΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ;; 
(Φωτό 6). Κατόπιν αυτών, είναι 
προφανές ότι 

α πρέπει να 
ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ  
και ΠΟΙΝΙΚΑ όλοι 

εκείνοι που ενώ είχαν 
στα χέρια τους ΑΥΤΑ  
τα στοιχεία, αφ’ ενός  
τα απέκρυπταν 
σκοπίμως κι αφ’ 
ετέρου εφηύραν, 
υποστήριζαν και 
διακινούσαν το 
ΨΕΥΤΙΚΟ αφήγημα  
ότι «πρόκειται  
για πανδημία 
ανεμβολίαστων» και  
ότι «ΜΟΝΗ άμυνα και  
ΜΟΝΟ όπλο το εμβόλιο» 
(φωτό 7,8,9)! Αυτή η λογοδοσία θα 
είναι η ελάχιστη ηθική δικαίωση 
ΚΥΡΙΩΣ για τους συγγενείς όλων 
εκείνων που έπραξαν ό,τι τους 
ζητήθηκε από την Πολιτεία (δηλαδή 
να εμβολιασθούν) και πέθαναν ΕΝΩ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΩΘΕΙ, 
αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπραττε 
το δικό της ΚΑΘΗΚΟΝ, φτιάχνοντας 
ΜΕΘ, ενισχύοντας το σύστημα 
υγείας και φέρνοντας φάρμακα και 
εγκεκριμένες θεραπείες! Θα στείλει, 
επίσης, δύο ακόμα ξεκάθαρα 
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση: α) 
ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να ασκεί 
ατιμώρητα φθηνή επικοινωνιακή 
πολιτική σε βάρος της ζωής και της 
υγείας των πολιτών και β) ΚΑΝΕΙΣ 
δεν μπορεί να διχάζει ατιμώρητα την 
κοινωνία προς εξυπηρέτηση 
προσωπικών, κομματικών ή άλλων 
(οικονομικών;;) λόγων! 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ!». 

Κ 

Θ 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 

κορυφαίος 
καθηγητής 
Παθολογίας και 

Επιδημιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Stanford, 
Γιάννης Ιωαννίδης, 
εξαπέλυσε σφοδρή 
επίθεση στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη 
για τον τρόπο  
που διαχειρίστηκε  
την πανδημία του 
κορωνοϊού, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: 

«Βομβάρδισε τους Έλληνες με ακραία ψεύδη»! 
Μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV ο καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης κατηγόρησε μάλιστα 
την κυβέρνηση ότι έκλεισε την χώρα με αποτέλεσμα να μην παράγει τίποτε και να 
μην δουλεύει τίποτε και να ρίξει τα «πυρομαχικά της» στο «σκοτάδι» χωρίς λόγο! 
Τώρα πλέον η χώρα έχει μείνει χωρίς «πυρομαχικά» και χωρίς δυνατότητες να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.  

 

ε ό,τι αφορά τους νεκρούς από τον κορωνοϊό, 
όπως λέει ο διάσημος καθηγητής, ξαφνικά  
δεν ασχολείται κανένα ΜΜΕ, σε αντίθεση  

με ότι γινόταν πριν από λίγους μήνες. 
Δεν ακούμε για νεκρούς και φυσικά ούτε για αριθμούς των νεκρών. «Οι νεκροί  

 

Ο Σ 
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αυτή τη στιγμή έχουν πέσει μεταξύ της επίσκεψης κάποιου 
φωτομοντέλου στη Μύκονο και της επένδυσης που έκανε 
κάποιος για να αγοράσει ένα κότερο, κάπου εκεί ανάμεσα 
υπάρχει μία σημείωση… 28 νεκροί, νομίζω ότι σε λίγο θα 
είναι ακόμα πιο κάτω, θα είναι στα παπούτσια του 
φωτομοντέλου». Αναλυτικά όσα είπε ο διάσημος Έλληνας 
γιατρός: «Η Ελλάδα βρέθηκε στην παγκόσμια κορυφή 
(αναφέρεται στους θανάτους από κορωνοϊό), εξακολουθεί 
να βρίσκεται στην παγκόσμια κορυφή, γιατί είχε ένα 
σύστημα υγείας καταπονημένο, ένα σύστημα υγείας το 
οποίο δεν διέθετε καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα. Και ένα 
πρόβλημα υγείας το αντιμετωπίζεις στην πρώτη γραμμή, 
αν χάσεις αυτή τη μάχη είναι πλέον πολύ αργά, είναι σαν 
να έχει μπει ο εχθρός την πόλη, έχει πάρει και την 
ακρόπολη κι εσύ προσπαθείς να κρατήσεις την σημαία στο 
τελευταίο προπύργιο. Η επικοινωνιακή στρατηγική 
διαμόρφωσε στην ουσία σκέψεις, προτεραιότητες, 
αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού, με έναν τρόπο ειδεχθή, 
με έναν τρόπο επιθετικό, με έναν τρόπο αντιεπιστημονικό. 

 

υσιαστικά έγινε ένας 
βομβαρδισμός του πληθυσμού  
με ψέματα από το πρωί μέχρι  
το βράδυ. Στην Ελλάδα ειδικότερα  

ήταν μία ακραία μορφή ψεύδους. 

Φανταστείτε ένα οχυρό στην άγρια Δύση, σκεφτείτε τις 
χώρες σαν οχυρά και να διακινούνται φήμες ότι 
κυκλοφορούν Ινδιάνοι στα άλλα οχυρά και εμείς να 
κλείσουμε τις πύλες στο δικό μας οχυρό και να αδειάσουμε 
όλα μας τα πυρομαχικά πυροβολώντας στο σκοτάδι, γιατί 
υπάρχουν Ινδιάνοι κάπου στην περιοχή. Ξεμένουμε από 
πυρομαχικά, κλεινόμαστε όλοι μέσα, δεν παράγουμε 
τίποτα, ο αρχι-καουμπόις λέει ότι θα σας δώσω τώρα και 
επιδόματα, για να μην έχετε και πρόβλημα. Σταματάει η 
εκπαίδευση, σταματάει οτιδήποτε άλλο, οι άνθρωποι 
βγαίνουν στις ταράτσες για να χειροκροτήσουν τον αρχι-
καουμπόι, μετά κάποια στιγμή, μετά από αυτήν την 
δοξολογική κατάσταση έρχονται πραγματικά Ινδιάνοι.  

 
Το οχυρό είναι τελείως ξεχαρβαλωμένο, δεν δουλεύει 
τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν πυρομαχικά, 
δεν υπάρχουν άνθρωποι να φροντίσουν τους άλλους, ποια 
είναι η λύση λοιπόν; Φταίνε οι διπλανοί μας. Να 
δημιουργήσουν αντίληψη όχλου, να δημιουργήσουν 
αντίληψη φατρίας. Φυλής κανιβάλων, όπου ο κάθε 
κανίβαλος πρέπει να σκοτώσει τον άλλον γιατί αυτός είναι 
ο εχθρός». 

Ο 
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Γιώργος 
Λεχουρίτης, 
πρόεδρος  

στο Ινστιτούτο 
Καταναλωτών, 
εξαπέλυσε σφοδρή 
επίθεση στην 
κυβέρνηση για την 
ακρίβεια και το 
περιβόητο «καλάθι  
του νοικοκυριού», 
χαρακτηρίζοντας  
το ως ακόμα ένα 
επικοινωνιακό 
τέχνασμα. 
Μιλώντας στο Konta24 με την 
Αναστασία Γιάμαλη ο κ. Λεχουρίτης 
είπε χαρακτηριστικά: «Ένα μηδέν 
είναι το καλάθι του νοικοκυριού, 
είναι μια απάτη, ένα επικοινωνιακό 
τέχνασμα του Άδωνι Γεωργιάδη που 
επί της ουσίας δεν προσέφερε 

τίποτα. Το λένε όλοι οι φορείς που κάνουν έρευνα αγοράς. Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει 
για την αύξηση των τιμών σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβρη: Γαλακτοκομικά 
24,2%, ψωμί 13,9% και κρεατικά 17,3%! Πώς είναι δυνατόν, αν έχουμε τέτοιες 
αυξήσεις, ο πληθωρισμός να έπεσε από το 12,1% στο 9,1%;  

 
Το ψέμα τους αλλοιώσει πλήρως. Το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης 
έχει στρέψει την κοινή γνώμη πάνω στο καλάθι του νοικοκυριού, την στιγμή που 
η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή βενζίνη σε όλη την Ευρώπη!!! Βλέπουμε το δέντρο 
και χάνουμε το δάσος: Θα πάμε στις 26/1 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις 
26/1 να συζητήσουμε για την απόφαση που έβαλε προσωρινό φρένο στους 
πλειστηριασμούς. Ο κ. Πάτσης όμως δεν είναι συνέταιρος με την σύζυγο του 
υπουργού Δικαιοσύνης; Τα χρήματα που διατείνονται οι κ. Μητσοτάκης και 
Γεωργιάδης πως δίνουν από τον προϋπολογισμό για την καταπολέμηση της 
ακρίβειας είναι επί της ουσίας λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Από την μία 
τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν! Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση 
δεν έχει πάρει κανένα καλό μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση θα μπορούσε 
για το ζήτημα της ακρίβειας να πάρει ένα και μοναδικό μέτρο: Να μειώσει τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να πέσουν αυτόματα οι τιμές. Το θέμα 
δεν είναι ότι δεν μπορεί, αλλά δεν θέλει να το κάνει! 

Ο 
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ον περιορισμό  
της χρήσης  
των ψηφιακών 

πληρωμών επιχειρεί 
να προωθήσει η 
πρωθυπουργός της 
Ιταλίας, Τζόρτζια 
Μελόνι, οι οποίες 
αποτελούν πηγή 
υπερκέρδους για  
τις Τράπεζες και  
έμμεσος φόρος στους 
καταστηματάρχες. 
Στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού της Ιταλικής 
κυβέρνησης για το 2023 υπάρχει 
πρόβλεψη να δοθεί στους Ιταλούς 
καταστηματάρχες το δικαίωμα να 
αρνούνται πληρωμές με κάρτα για 
ποσά κάτω των 60 ευρώ. Όπως 
μεταδίδουν οι Financial Times, η 

Ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να αυξήσει το ανώτατο όριο για τις νόμιμες 
συναλλαγές σε μετρητά από 1.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Η Μελόνι, η οποία ηγείται 
του ακροδεξιού κόμματος «Αδέρφια της Ιταλίας», έχει επικρίνει στο παρελθόν την 
προσπάθεια της Ιταλίας να προωθήσει τις ψηφιακές πληρωμές ως «παράνομο 
δώρο προς τις τράπεζες» και «κρυφό φόρο» για τις μικρές επιχειρήσεις και τις 
οικογένειες.  

 

εν είναι πλέον ανεκτό να επιβαρύνουμε την 
οικονομία με έναν κρυφό φόρο με σκοπό  
την ενίσχυση των τραπεζών, την κατασκοπεία  

και το προφίλ κάθε συνήθειας των πολιτών» 
, έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook τον Ιούλιο. Ωστόσο, ενώ πολλές μικρές 
ιταλικές επιχειρήσεις έχουν καλωσορίσει το προτεινόμενο μέτρο, μπορεί να 
συναντήσει την αντίσταση των Βρυξελλών, οι οποίες έχουν καλέσει τη Ρώμη να 
προωθήσει τις ψηφιακές πληρωμές στο πλαίσιο του σχεδίου 200 δισ. ευρώ που 
έχει καταθέσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Σε άλλη της ανάρτηση η Μελόνι επισημαίνει: «Το όριο σε πληρωμές με μετρητά 
δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία μας. Βρισκόμαστε σε μια ευρωπαϊκή 
αγορά, το όριο αυτό έχει νόημα μόνον αν ισχύει για όλους. Στην Ευρώπη 
υπάρχουν πολλά, διαφορετικά όρια για την χρήση μετρητών, αλλά και χώρες που 
δεν το έχουν θεσπίσει. Η Γερμανία δεν έχει όριο για μετρητά, ούτε και η Αυστρία 
που συνορεύει με την Ιταλία. Όποιος έχει μετρητά χρήματα και θέλει να τα ξοδέψει, 
προτιμά να το κάνει σε άλλες χώρες». Σύμφωνα με την επικεφαλής της ιταλικής  

 

Τ Δ 
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κυβέρνησης, «στην χώρα της, η χρονιά κατά την οποία 
καταγράφηκε η μικρότερη φοροδιαφυγή ήταν το 2010, όταν 
επιτρέπονταν πληρωμές σε μετρητά μέχρι 5.000 ευρώ». 
«Όσο περισσότερο αυξάνεται το όριο χρήσης μετρητών, 
τόσο λιγότερο ευνοείται η φοροδιαφυγή. Αν δεν μπορώ να 
ξοδέψω νόμιμα κάποια ποσά, τα οποία διαθέτω για χίλιους 
διαφορετικούς λόγους, θα τείνω να το κάνω αδήλωτα». 
Αναφερόμενη, τέλος, στις πληρωμές με κάρτα, η Ιταλίδα 
πρωθυπουργός πρόσθεσε: « 

κυβέρνησή μας εξετάζει το 
ενδεχόμενο να μην υποχρεώνει 
στο εξής τους εμπόρους να 

δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές  
για μικρά ποσά. Μέχρι 60 ευρώ  
δεν θα θέλαμε να ισχύει η  
σχετική υποχρέωση.  
Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ο διάλογος με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η υποχρέωση, για τόσο 
χαμηλά ποσά, επηρεάζει πολύ τους εμπόρους». 
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στην Ιταλία οι έμποροι 
υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με κάρτα, 
ανεξαρτήτως του ποσού, ενώ το όριο στην χρήση 
μετρητών για πληρωμές έχει τεθεί στα 2.000 ευρώ και, πριν 
την παρέμβαση της κυβέρνησης Μελόνι, είχε αποφασιστεί 
η μείωσή του στα 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 
2023.  

Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» αναλύει: Τους 
«γραφειοκράτες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
οικονομικές ελίτ θα πρέπει να αντιμετωπίσει η 
πρωθυπουργός της Ιταλίας, κάτι που στην πράξη 
αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Τα πράγματα 
ξεκίνησαν άσχημα μετά τη νίκη της στις εκλογές της 25ης 
Σεπτεμβρίου. Η Μελόνι θα μπορούσε να διορίσει ως 
υπουργό Οικονομικών κάποιον τεχνοκράτη για να 
καθησυχάσει τις αγορές και τους Ευρωπαίους εταίρους της 
Ιταλίας. Αντιθέτως, η νέα πρωθυπουργός κατέληξε να 
επιλέξει τον Τζιανκάρλο Τζορτζέτι του συγκυβερνώντος 
κόμματος Λέγκα του Βορρά. Οι κύκλοι των Βρυξελλών 
διέρρευσαν ότι θα ήταν ικανοποιημένοι με κάποιον 
τεχνοκράτη με μεγάλη εμπειρία όπως ο Φάμπιο Πανέτα, 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ή ο Ντανιέλε Φράνκο, απερχόμενος 

υπουργός οικονομικών και πρώην στέλεχος της Τράπεζας 
της Ιταλίας. Η Μελόνι, έχει αναφερθεί συχνά κατά της 
εξάρτησης της Ιταλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων και επικρίνει 
συνεχώς τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ και των 
«γραφειοκρατών» των Βρυξελλών. Η Ιταλίδα 
πρωθυπουργός θα πρέπει να διαχειριστεί το δεύτερο 
μεγαλύτερο χρέος της Ευρώπης και να διασφαλίσει 
δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατώντας όμως μία «εχθρική» 
στάση το μόνο που θα μπορούσε να καταφέρει είναι να 
«αγριέψει» τις αγορές. Κατά την διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας της, η Μελόνι είχε ζητήσει από τον Μάριο 
Ντράγκι να παγώσει την πώληση του πλειοψηφικού 
πακέτου των κρατικών ιταλικών αερογραμμών. Τώρα ο 
γερμανικός αερομεταφορέας Lufthansa έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Τίποτα όμως δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιο, 
καθώς η Μελόνι δεν φαίνεται να συμφωνεί με την 
ιδιωτικοποίηση της ITA που θα βοηθούσε στην οικονομική 
της εξυγίανση. Σύμφωνα με το Reuters,  

κυβέρνηση της Μελόνι θα 
ψηφίσει τις επόμενες ημέρες 
υπέρ ενός πακέτου ύψους 

περίπου 30 δισ. ευρώ για να στηρίξει 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
λόγω της ενεργειακής κρίσης, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού για το 2023. Στον αντίποδα, είναι 
αναγκασμένη να αναβάλλει ορισμένες από τις πιο 
πλουσιοπάροχες προεκλογικές υποσχέσεις της γιατί σε 
αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει εκτροχιασμός. 

Η H 
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έσσερις προτάσεις 
ώστε να 
διευθετηθεί το 

μείζον πρόβλημα  
του ιδιωτικού χρέους  
στη χώρα, κατέθεσε ο 
βουλευτής Λάρισας του 
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. κ. Βασίλης 
Κόκκαλης στην Διαρκή 
Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής. 
Ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε 
αναλυτικότερα στην ανάγκη 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
στην επιδότηση της δόσης στα 
στεγαστικά δάνεια λόγω της 
αύξησης των επιτοκίων, στις 120 
δόσεις για τη διευθέτηση οφειλών 
και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. 
Αναλυτικά η τοποθέτηση του: «Θα 
αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο 
απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, 
το ιδιωτικό χρέος. Πρέπει η 
κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο 

δεν έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να 
κάνει τέσσερις παρεμβάσεις που 
αφορούν το ιδιωτικό χρέος. Το 
πρώτο είναι η προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Ακούσαμε τον 
κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι επί 
ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η προστασία 
της πρώτης κατοικίας, ακούμε και 
πολλά κυβερνητικά στελέχη και 
Βουλευτές. Οι νόμοι και τα έγγραφα 
διαψεύδουν την κυβέρνηση. Ίσχυε ο 
νόμος Κατσέλη μέχρι και το 2019. Το 
Φεβρουάριο του 2019 η κυβέρνηση 
τότε ψήφισε ένα νόμο ο οποίος επί 
λέξει αναφέρει «Φυσικά Πρόσωπα 
με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα» 
το οποίο σημαίνει και νοικοκυριά και 
έμποροι «μπορούν να ζητήσουν τη 
ρύθμιση των οφειλών, προκειμένου 
να προστατεύσουν την κύρια 
κατοικία τους από την αναγκαστική 
ρευστοποίηση». Αυτός ο νόμος 
ξεκίνησε 30 Απριλίου του 2019.  

 
Αυτόν τον νόμο, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, η Ν.Δ. όταν ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση του τόπου τον 
διατήρησε για περίπου 10 μήνες και 
τον κατήργησε με τον περιβόητο και 
γνωστό «Πτωχευτικό νόμο». Πρέπει 
να μιλάμε με όρους, με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα. Η σωστή 
έκφραση είναι η δυνατότητα να 
σώσει κάποιος το σπίτι του, διότι η 
γενικευμένη αναστολή 
πλειστηριασμών, επαναλαμβάνω, η 
γενικευμένη και χωρίς όρους, δεν 
εξυπηρετεί ούτε τους όρους της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά 
δημιουργεί και κοινωνικό 
αυτοματισμό, γιατί υπάρχουν και 

δανειολήπτες οι οποίοι πληρώνουν. 
Άρα, το ορθό και το σωστό είναι: 

πήρχε η δυνατότητα 
να αποδείξει ένας 
πολίτης ότι δεν  

τα βγάζει πέρα και  
να σώσει την πρώτη 
κατοικία του; Ναι, 
υπήρχε μέχρι και  
το 2020 όταν με  
τον «Πτωχευτικό  
νόμο» δυστυχώς 
καταργήθηκε  
αυτή η δυνατότητα. 
Αυτό είναι το μείζον και το 
ουσιαστικό, να υπάρχει η 
δυνατότητα. Γιατί, όσο καλή και να 
είναι μια Υπουργική Απόφαση, δεν 
μπορεί να καλύψει αυτούς που 
πραγματικά έχουν πρόβλημα. Άρα, 
τη δυνατότητα να σώσει κάποιος το 
σπίτι του, την καταργήσατε εσείς με 
τον «Πτωχευτικό νόμο» και σήμερα 
που μιλάμε, δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα. Ακούμε από πολλά 
κυβερνητικά στελέχη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
έφερε τα funds. Αυτές οι εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων ήρθαν με  
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νόμο του 2003, με τον ν.3169/2003. Η μεγαλύτερη απόδειξη 
είναι ότι αυτός ο νόμος του 2003 κρίθηκε προβληματικός 
από τον Άρειο Πάγο. Η ερώτηση είναι, εφόσον ο νόμος του 
ΣΥΡΙΖΑ του 2015 ήταν τόσο κακός, γιατί αυτά τα funds 
επέλεξαν τον νόμο του 2003 προκειμένου να κάνουν 
πλειστηριασμούς. Η απάντηση είναι απλή. Διότι ο νόμος 
του 2015 έθετε αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες 
προστασίας στον δανειολήπτη πριν ξεκινήσει ο 
πλειστηριασμός. Άρα, η πρώτη παρέμβαση είναι η 
δυνατότητα στον πολίτη να σώσει το σπίτι του. Δεύτερον, 
η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. Ακούμε 
και διαβάζουμε ότι θα υπάρξει συνάντηση με τους 
τραπεζίτες και θα υπάρξει μια επιμήκυνση των δανείων. 

δώ πρέπει να επιδοτηθεί η δόση 
του δανείου από την αύξηση των 
επιτοκίων για τους δανειολήπτες 

που είχαν υπαχθεί στα Προγράμματα 
«Γέφυρα», προκειμένου να αμβλυνθεί 
αυτή η δυσμενής επίπτωση  
για τους δανειολήπτες των  
στεγαστικών δανείων σήμερα. 
Παρέμβαση νούμερο τρία, 120 δόσεις. Δεν μπορώ να 
καταλάβω, είχαμε νομοθετήσει τις 120 δόσεις σε 
μνημονιακά χρόνια. Σήμερα, τι σας εμποδίζει να 
νομοθετήσετε τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο είναι καθολικό 
αίτημα όλων των ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των 
εμπόρων. Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα για 12 δόσεις 
στην εφορία και 24 στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν βγαίνει 
σήμερα αυτός ο οποίος χρωστάει. Δεν βγαίνει. 

ε τις 120 δόσεις αφενός, θα 
σταθεί όρθιος ο ελεύθερος 
επαγγελματίας αφετέρου,  

θα εισπράξει χρήματα και το δημόσιο. 
Νομίζω ότι αυτό έπρεπε, ήδη, να έχει γίνει χτες. Η 
νομοθέτηση των 120 δόσεων και η τέταρτη παρέμβαση έχει 
να κάνει με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Όσο και αν ο 
Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, πανηγυρίζει περί 
του αντιθέτου τον διαψεύδουν οι αριθμοί. Από τις 67.000 
αιτήσεις οι 1.500 έχουν γίνει δεκτές και μάλιστα, είναι δώρο 
άδωρο. Να σας πω γιατί; Διότι οποιοδήποτε κούρεμα 

γίνεται από τον ΕΦΚΑ ή από την εφορία, από την ΑΑΔΕ, 
την πληρώνει ο δανειολήπτης στους τόκους. Είναι έντοκες 
οι δόσεις. Πώς μπορεί να πάει καλύτερα ο εξωδικαστικός; 
Γίνεται κουβέντα για την υποχρεωτικότητα. Η 
υποχρεωτικότητα, όταν οι τράπεζες, οι εταιρείες, 
συμφωνούν σε ένα νόμο του κράτους δεν μπορούν να 
κάνουν το κορόιδο. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι, 

  

ταν οι τράπεζες ή οι εταιρείες 
διαχείρισης πιστώσεων 
απορρίπτουν την αίτηση του 

δανειολήπτη ή όταν δεν απαντούν,  
να υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση 
για ποιο λόγο δεν συναινούν  
στην αίτηση του δανειολήπτη 
, του εμπόρου, για υπαγωγή στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό και δυνατότητα αυτού του ανθρώπου να 
προσφύγει. Έτσι, θα βελτιωθεί ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός. Είναι τέσσερις παρεμβάσεις οι οποίες 
πρέπει να γίνουν άμεσα. Βέβαια, έχουν δείξει τα πράγματα, 
ότι δεν τα έχετε κάνει μέχρι τώρα». 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 19 ακόμη Δανειολήπτες,  

αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις, στον «Ηρακλή» 
και τον νέο πτωχευτικό νόμο, 
προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, 
δικαιώθηκαν και έτσι έσωσαν  
όχι μόνο την 1η κατοικία τους,  
αλλά ολόκληρη την περιουσία και  
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 
από πλειστηριασμούς, ρευστοποιήσεις 
και κατασχέσεις !!! 
Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις 
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και 
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. 

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, 

Άννα Ιγνατένκο, Ίριδα Σταθάκου-

Δαρσακλή, Ευαγγελία Κουρεμένου, 
Μαρία Λιβανίου και Πολυξένη Γαργάνη 
για τις νέες αυτές, εξαιρετικές 
δικαστικές αποφάσεις !!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και η ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των λίγων, πράξη για τους 
πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες αποφάσεις  
που προστίθενται στις 
εκατοντάδες προηγούμενες  

και δικαιώνουν τους  
Δανειολήπτες της Υπέρβασης:  
ΜΠ Χαλκιδικής 370/2022 https://bit.ly/3VPecfB 
ΜΠ Αθηνών 330/2022 https://bit.ly/3XYGPIX 
ΜΠ Αθηνών 589/2022 https://bit.ly/3Hbo2ED 
Ειρ Αθηνών 727/2022 https://bit.ly/3uuOBg8 
ΜΠ Αθηνών 1475/2022  https://bit.ly/3F2CgVE 
ΜΠ Αθηνών 4267/2022 https://bit.ly/3Becqg7 
Μον Εφετείο Αθηνών 5311/2022 https://bit.ly/3FsHDyI 
Ειρ Αθηνών 736/2022 https://bit.ly/3iHoQXi 
ΜΠ Αθηνών 1565/2022 https://bit.ly/3FtMq34 
ΜΠ Τρικάλων 242/2022 https://bit.ly/3iHnlJ2 
ΜΠ Αθηνών 1679/2022 https://bit.ly/3P0zF2O 
ΜΠ Αθηνών 7473/2022 https://bit.ly/3ixICoh 
ΜΠ Αθηνών 7318/2022 https://bit.ly/3Hbi5qY 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: 
Κώστας Διώτης 
Οικονομολόγος, Στατιστικός, 
Πρώην Εφοριακός 
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ,  
Επίτροπος Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ην ώρα που έχει 
«ανάψει» η κόντρα 
της κυβέρνησης  

με τις τράπεζες  
για να προσφέρουν 
περισσότερες 
ρυθμίσεις χρεών,  
το υπουργείο 
Οικονομικών δίνει  
νέες διαδικτυακές 
δυνατότητες για  
να διευκολύνει 
περισσότερους να 
ενταχθούν στον 
Εξωδικαστικό και τις 

λύσεις που προσφέρει η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
Όπως μεταδίδει το newmoney.gr με απόφαση Σταϊκούρα – Πιερρακάκη 
δημιουργείται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα ραντεβού για την εξ αποστάσεως  
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εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης από την ΕΓΔΙΧ, 
η οποία θα επιτρέψει σε περισσότερους οφειλέτες από όλη 
την Ελλάδα να έχουν πρόσβαση στα «εργαλεία» ρύθμισης 
των οφειλών τους. Επιπλέον βοηθά και όσους έχουν 
ξεκινήσει αίτηση αλλά «σκάλωσαν» ή έμειναν στη μέση και 
δεν ξέρουν πώς να κινηθούν στα τελευταία βήματα.  

νέα πλατφόρμα 
«myEGDIX.live.gov.gr» θα  
παρέχει σε ενδιαφερόμενους  

τη δυνατότητα απομακρυσμένης 
πληροφόρησης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Φορέα 
, χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρίες –αλλά και χωρίς τον 
φόβο «μην μας δει κανείς και μη μαθευτεί στην αγορά». 
Στην πλατφόρμα «myEGDIX.live.gov.gr», θα μπορεί να 
συνδέεται εύκολα με κωδικούς TAXISnet, είτε ο άμεσα 
ενδιαφερόμενος είτε ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπός του 
(λογιστής, δικηγόρος, γραφεία ή εταιρίες συμβούλων κλπ). 
Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα κλείνει ραντεβού 
επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα 
διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, 
προκειμένου συνομιλήσει εξατομικευμένα με στελέχη της 
Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού χρέους για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: θα 
επιλέγει αν θέλει η συζήτηση να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης 
(videoconference) ή προτιμά απλή τηλεφωνική 
επικοινωνία. Στην περίπτωση που επιλέξει εξυπηρέτηση 
μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται να έχει διαθέσιμο 
υπολογιστή/laptop ή smartphone ή tablet με 
ενεργοποιημένη κάμερα και μικρόφωνο. Η οπτική και 
ακουστική επαφή μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του 
αρμόδιου υπαλλήλου του Φορέα είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να επιδείξει στην κάμερα τα απαραίτητα 
στοιχεία ταυτοποίησής του και την εξακρίβωση 
ταυτοπροσωπίας από τον αρμόδιο υπάλληλο. Μετά το 
πέρας της ταυτοποίησης η τηλεδιάσκεψη δύναται να 
συνεχιστεί και μόνο με ήχο, χωρίς εικόνα. Ο αιτών μπορεί 
να δημιουργήσει ραντεβού και για λογαριασμό άλλου 
προσώπου. Οφείλει όμως να καταχωρίσει τα στοιχεία του 
προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη ή στην 
τηλεφωνική επικοινωνία. Αν δεν εμφανισθεί το πρόσωπο 
για λογαριασμό του οποίου έχει δημιουργηθεί το ραντεβού, 
η συνδιάλεξη ακυρώνεται. Η συνδιάλεξη μπορεί να 

μετατραπεί σε τηλεδιάσκεψη και με ταυτόχρονη συμμετοχή 
τρίτου προσώπου (πχ δικηγόρου ή συμβούλου κλπ) 
εφόσον επιλεγεί η βιντεοκλήση. Στην περίπτωση αυτή το 
τρίτο πρόσωπο θα λάβει τον ειδικό σύνδεσμο (link) της 
τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συνδεθεί και αυτός. 
Προσοχή: κατά τον ορισμό του ραντεβού θα ζητηθεί 
προαιρετικά και μια συνοπτική περιγραφή του αιτήματος ή 
προβλήματος για καλύτερη εξυπηρέτηση από την 
υπηρεσία. Πλησιάζοντας η ημέρα του προγραμματισμένου 
ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα υπενθύμισης, 24 
ώρες, 2 ώρες καθώς και 30 λεπτά πριν την έναρξή του, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος. Στην περίπτωση 
που ζητηθεί η συνδιάλεξη να τελεστεί τηλεφωνικά, ο 
υπάλληλος της ΕΓΔΙΧ επιβεβαιώνει τα στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί κατά την 
κράτηση του ραντεβού. Μέσω της υπηρεσίας 
«myEGDIX.live.gov.gr» παρέχονται: 1. πληροφορίες 
σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να 
κάνουν, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ή την οριστική 
υποβολή της κλπ. 2. δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης 
σχετικά με εξειδικευμένα ζητήματα (νομικά, οικονομικά ή 
τεχνικά) σε σχέση με όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και 
πλατφόρμες που διαχειρίζεται ο Φορέας. Υπάλληλος του 
τμήματος Τηλεφωνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Φορέα 
δύναται να προγραμματίσει ραντεβού, μέσω της ειδικής 
πλατφόρμας για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων, με 
υπάλληλο του Φορέα ή με εμπειρογνώμονα νομικών ή/και 
οικονομικών θεμάτων, εφόσον έχει διαπιστωθεί η σχετική 
ανάγκη. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατά 
την κράτηση του ραντεβού, διαγράφονται έξι μήνες μετά. Σε 
καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή 
αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων. 
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έχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι 
οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες  
ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία,  

όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και  
ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος της 
ΑΑΔΕ, μετά την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με τον πρόσφατο νόμο 
4995/2022, με τον οποίο αλλάζουν επί το αυστηρότερο και οι διαδικασίες 
ενημέρωσης των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Ο χρόνος δέσμευσης των καταθέσεων, θυρίδων και λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά σε 9 μήνες, αλλά με απόφαση του 
οικονομικού εισαγγελέα μπορεί να παραταθεί για άλλους 9 μήνες, χωρίς να κληθεί 
ξανά για διευκρινίσεις ή εξηγήσεις ο κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και για 
μαύρο χρήμα.  

ι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ολοκληρώσουν 
τον έλεγχο της υπόθεσης εντός των 18 μηνών, 
διαφορετικά οι λογαριασμοί, οι θυρίδες και  

τα ακίνητα των κατηγορούμενων, αποδεσμεύονται, 
ανεξάρτητα από την πορεία της υπόθεσης. 
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι οικονομικοί εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κατά της 
διαφθοράς, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης 
εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν με 
αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, 

περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων 
και περιουσιακών εν γένει στοιχείων 
(κινητών και ακινήτων), προς τον 
σκοπό διασφάλισης των 
συμφερόντων του Δημοσίου, για 
χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9) 
μηνών. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
παρατείνεται με βούλευμα του 
συμβουλίου εφετών, εάν η διάταξη 
έχει εκδοθεί από εισαγγελέα 
οικονομικού εγκλήματος ή τον 
αναπληρωτή του ή του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει 
εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα 
οικονομικού εγκλήματος, κατ’ 
ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9) 
μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη 
ολοκλήρωσης της διενεργούμενης 
προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη 
εκδίδεται χωρίς προηγούμενη 
κλήση του κατηγορούμενου και δεν 
είναι απαραίτητο να αναφέρει 
συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, 
χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, 
κινητό ή ακίνητο περιουσιακό 
στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη 
χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης 
γνωστοποίησης της διάταξης στον 
οργανισμό ή την υπηρεσία προς την 
οποία απευθύνεται. Ως χρονική 
στιγμή αποδεδειγμένης 
γνωστοποίησης της διάταξης της 
παρούσας προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς και υπηρεσίες, 
λογίζεται η ημέρα που 
γνωστοποιείται με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε 
τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική  

 

Μ 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 10-11 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 260 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 41 

 
αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση 
δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον 
αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον 
οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται 
να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς 
βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον 

ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να 
λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις μέτρα 
διασφάλισης. Επίσης, η διάταξη για 
την παράταση του χρόνου 
δέσμευσης των περιουσιακών 
στοιχείων, επιδίδεται εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον 
κατηγορούμενο, ο οποίος μπορεί να 
προσφύγει με αίτησή του, προς το 
συμβούλιο εφετών, εάν η διάταξη 
έχει εκδοθεί από εισαγγελέα 
οικονομικού εγκλήματος ή τον 
αναπληρωτή του ή το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει 
εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα 
οικονομικού εγκλήματος, και να 
ζητήσουν την άρση της, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η 
οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή 
της. Οι νέες διατάξεις ισχύουν 
αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 
2022, ημέρα δημοσίευσης του ν. 
4995/2022 στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

 

αι ηλεκτρονικά μπορούν πλέον  
να υποβάλλουν αίτημα για  
ένταξη στις 24 μηνιαίες δόσεις  

οι οφειλέτες που τηρούν πάγια 
ρύθμιση 12 δόσεων στο e- ΕΦΚΑ, 
καθώς ενεργοποιήθηκε μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.  
η σχετική διαδικασία. 

Όπως αναφέρει το 1voice.gr ήδη, η διαδικασία των 
αιτήσεων ρύθμισης είχε ανοίξει και γινόταν ηλεκτρονικά για 
τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη 
φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με προϋπόθεση την 
πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο. Η νέα ευνοϊκή πάγια ρύθμιση διευκολύνει τους 
οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να 
τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ 
παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων 
δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών 
με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας 
ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε. 
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε 
ότι οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  
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ασφαλιστικών οφειλών, αυξάνονται σε 24 από 12, με 
ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η διαδικασία των 
αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά 
(https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/ 
elektronikes - yperesies -keao) για τους οφειλέτες που 
επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η 
πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Κ.Ε.Α.Ο.  

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην 
ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να 

ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην 
αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό 
διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και 
ηλεκτρονικά. Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα 
υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση 
διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 
οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, 
ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των 
επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των 
ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων 
δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών 
προς την Α.Α.Δ.Ε. 

 
297 παραβιάσεις για ανασφάλιστα οχήματα κατέγραψε η 
τροχαία την εβδομάδα 27 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου. Όπως 
τονίζει το insuranceforum.gr το 68% των παραβάσεων 
αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση 
προστατευτικού κράνους, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 
στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και παράνομη 
στάθμευση. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με βάση τις πάγιες 
εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα 
το διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2022 
διενεργήθηκαν 91.425 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και 
οχημάτων και βεβαιώθηκαν 19.522 παραβάσεις. Πιο 
αναλυτικά, παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως 
ακολούθως: 3.154 στη Θεσσαλονίκη, 3.145 στην Αττική, 
2.134 στη Θεσσαλία, 1.716 στην Κρήτη, 1.686 στη Δυτική 
Ελλάδα, 1.398 στην Ήπειρο, 1.203 στην Κεντρική 
Μακεδονία, 1.184 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
1.015 στην Πελοπόννησο, 880 στη Στερεά Ελλάδα, 675 στα 
Ιόνια Νησιά, 477 στο Βόρειο Αιγαίο, 452 στη Δυτική 
Μακεδονία και 403 στο Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, οι 
παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν: 6.940 για 
παράνομη στάθμευση, 4.115 για υπερβολική ταχύτητα, 983 
για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, 676 για μη 
χρήση ζώνης ασφαλείας, 644 για μη χρήση 
προστατευτικού κράνους, 486 για Κ.Τ.Ε.Ο., 373 για 
οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 339 για χρήση κινητού 
τηλεφώνου, 297 ανασφάλιστα οχήματα, 216 για παραβίαση 

σηματοδότη, 132 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας, 101 για αντικανονικούς ελιγμούς, 101 για 
υπέρβαρο φορτίο, 94 για φθαρμένα ελαστικά, 62 για 
αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο, 62 για αντικανονικό 
προσπέρασμα, 53 μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, 39 
για απόσπαση προσοχής οδηγού, 33 για αντικανονική 
χρήση φώτων, 25 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 20 
για παραβίαση προτεραιότητας, 7 για έλλειψη ζώνης 
ασφαλείας και 724 λοιπές παραβάσεις. Η Ελληνική 
Αστυνομία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής 
ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν 
με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων. Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και 
εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή 
βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 28 Νοεμβρίου 
έως 4 Δεκεμβρίου 2022, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. 
Αθηνών-Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων 
παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, 
διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την 
ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών. Συνολικά 
διενεργήθηκαν 260 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και 
οχημάτων και βεβαιώθηκαν 144 παραβάσεις, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Πιο 
αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 39 για 
υπερβολική ταχύτητα, 14 για μη χρήση κράνους, 12 για μη 
χρήση ζώνης ασφαλείας, 7 για στέρηση άδειας ικανότητας 
οδήγησης, 2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 1 για 
οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 1 για θόρυβο 
και 68 για λοιπές παραβάσεις. Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 
8 ζεύγη πινακίδων, 12 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 
καθώς και 26 άδειες ικανότητας οδήγησης. Τέλος, 
μεταφέρθηκαν και 3 οχήματα.  

ι έλεγχοι θα συνεχισθούν  
με την ίδια ένταση και σε άλλες 
περιοχές της Αττικής, που 

παρουσιάζουν αυξημένη και 
επικίνδυνη παραβατικότητα.
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Έρχεται νέος γύρος επαφών μεταξύ 
του υπουργείου Οικονομικών και 
των τραπεζών για το θέμα των 
επιτοκίων στα δάνεια. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ του enikonomia.gr ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
Γιάννης Οικονόμου γνωστοποίησε 
κατά την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών, πως 

ρίσκεται σε 
εξέλιξη η  
συζήτηση μεταξύ  

του υπουργείου 
Οικονομικών και των 
τραπεζών για το εάν  
θα γίνει μείωση των 
επιτοκίων στα δάνεια  
ή αύξηση στα επιτόκια 
των καταθέσεων. 
«Νομίζω σε δύο εβδομάδες θα 
υπάρχει καινούργια επικοινωνία και 
επαφή», τόνισε ο κ. Οικονόμου 
αναφερόμενος στη νέα συνάντηση 
του υπουργείου Οικονομικών και 

των τραπεζών για το θέμα των επιτοκίων στα δάνεια. Επίσης ρωτήθηκε εάν η 
κυβέρνηση σχεδιάζει τη παρέμβαση της προς τις τράπεζες και να επωμιστεί ένα 
κόστος η ίδια από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο 
τραπέζι αυτή τη στιγμή», απάντησε. «Ωστόσο θα επιμείνω ότι η συζήτηση 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Να περιμένουμε την εκ νέου επικοινωνία κυβέρνησης και 
τραπεζών και θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό τότε», σημείωσε.  

 
Στην ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν επιβάλει κάποια έκτακτη εισφορά στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή δεν είναι στις 
προθέσεις της κυβέρνησης κάποια φορολόγηση των τραπεζών». «Βρίσκεται 
ωστόσο σε εξέλιξη η συζήτηση με τις τράπεζες. Ο πρωθυπουργός νομίζω ότι ήταν 
πάρα πολύ σαφής στα μηνύματα που έστειλε προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει 
όλοι να συμβάλουμε ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων 
δανείων εξαιτίας μιας εξωγενούς υπόθεσης, της αύξησης δηλαδή των επιτοκίων. 
Είναι προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι 
μπορεί και να συμβάλει έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί καμία καινούργια γενιά 
κόκκινων δανείων. Από την άλλη πλευρά οφείλω να πω ότι στα ζητήματα αυτά 
πρέπει κανείς να τα προσεγγίζει με μεγάλη προσοχή. Οι ελληνικές τράπεζες δεν 
λειτουργούν εν κενώ. Είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού πλαισίου και 
όλες αυτές οι παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο με τον οποίο 
κανείς πολιτεύεται. 

ε αυτή τη φάση δεν είναι στις προθέσεις  
της κυβέρνησης η επιβολή κάποιου είδους  
έκτακτης εισφοράς στις τράπεζες… 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση αυτή. Οφείλουν οι τράπεζες να συνδράμουν στην 
προσπάθεια και της αντιμετώπισης μιας σειράς παθογενειών, όπως η τεράστια 
διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιτοκίων χρεώσεων και των επιτοκίων 
καταθέσεων, οι προμήθειες σε μια σειρά από υπηρεσίες, αλλά και η συνδρομή 
τους στο να αποφευχθεί η δημιουργία μιας καινούργιας γενιάς κόκκινων δανείων 
εξαιτίας των αυξημένων ευρωπαϊκών επιτοκίων».
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Οι τράπεζες, όπως αποκάλυψε ο 
δημοσιογράφος Νίκος Μάνεσης, 
ζητούν από δανειολήπτες που 
επιθυμούν να ρυθμίσουν το 
εξυπηρετούμενο δάνειό τους, 
δεδομένα από την υγεία τόσο τη δική 

τους όσο και των παιδιών τους. Μια 
απίστευτη ιστορία… τραπεζικής 
τρέλας ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας, αφού έγγραφο που 
αφορά δανειολήπτες που θέλουν να 
ρυθμίσουν το εξυπηρετούμενο 
δάνειό τους, ζητά δεδομένα για την 
κατάσταση υγείας των παιδιών τους. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα 
ανέφερε ο Νίκος Μάνεσης στον 
ALPHA, σε έγγραφο που μοιράζεται 
από τράπεζες σε δανειολήπτες κατά 
τη διαδικασία ρύθμισης ενήμερου 
δανείου, σημειώνεται: «Ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων, όπως 
δεδομένα υγείας σας ή/και 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς 
σας, που συλλέγονται σύμφωνα με 

τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας 
από εσάς στο πλαίσιο και για τους 
σκοπούς εφαρμογής των 
διαδικασιών». Με άλλα λόγια, για να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες, η 
τράπεζα απαιτεί να μάθει δεδομένα 
υγείας τόσο του δανειολήπτη όσο 
και των παιδιών του ή άλλων 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς 
του. Όπως επισημάνθηκε από τη 
δημοσιογραφική ομάδα της 
εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον 
Μάνεση», αυτό γίνεται ούτως ώστε ο 
δανειολήπτης να μην μπορέσει να 
επικαλεστεί αυτά τα ιατρικά 
δεδομένα κατά την αποπληρωμή 
του – εξυπηρετούμενου – δανείου 
του!

 

 
Το sofokleousin.gr έχει το ρεπορτάζ: Σκηνικό μετωπικής σύγκρουσης με τις 
τράπεζες για τις δόσεις των στεγαστικών δανείων στήνει η κυβέρνηση, καθώς το 
Μαξίμου κρίνει ότι, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου και με τις κάλπες να 
έρχονται νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο, είναι μονόδρομος για την 
κυβέρνηση να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική συμφωνία με τις τράπεζες για τη 
στήριξη των ασθενέστερων δανειοληπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

κυβέρνηση θα επιμείνει σε μια λύση με βάση  
το ισπανικό μοντέλο, η οποία θα καλύψει 
τουλάχιστον 70.000 δανειολήπτες, παρότι οι 

τραπεζίτες την απορρίπτουν ως  

άκρως επιζήμια  
για τις τράπεζες. 
Η απόσταση που χωρίζει τις δύο 
πλευρές, στη διαπραγμάτευση που 
προχωρά ως τώρα με πολύ αργούς 
ρυθμούς, είναι τεράστια. Ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, απέρριψε χωρίς 
συζήτηση την πρόταση των 
τραπεζών για ένα νέο πρόγραμμα 
«Γέφυρα», όπου το βάρος της 
στήριξης των δανειοληπτών θα  

 Η 
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σήκωνε το Δημόσιο, ώστε οι τράπεζες να μην χρειασθεί να 
εγγράψουν πρόσθετες προβλέψεις που θα περιορίσουν 
την κερδοφορία τους και θα πιέσουν την κεφαλαιακή τους 
βάση. Με δεδομένο ότι το κόστος της στήριξης θα πρέπει 
να αναλάβουν οι ίδιες οι τράπεζες, όπως έγινε και στην 
Ισπανία, οι δύο πλευρές έχουν τεράστιες διαφορές στους 
υπολογισμούς τους για την περίμετρο των δικαιούχων, 
δηλαδή των νοικοκυριών που θα πρέπει να 
υποστηριχθούν με ευνοϊκές ρυθμίσεις: Σύμφωνα με 
πληροφορίες,  

ι τράπεζες πρόκειται να 
καταθέσουν στην επόμενη 
συνάντηση με τον υπουργό 

Οικονομικών μια πρόταση που θα 
προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο 
για 20.000 με 30.000 δανειολήπτες 
και για δάνεια, το ύψος των οποίων 
δεν θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. 
Σημειωτέον ότι το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών 
δανείων είναι περίπου 30 δισ. ευρώ και τα δάνεια 
κυμαινόμενου επιτοκίου που επηρεάζονται από τις 
αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ και στο Euribor ξεπερνούν 
τα 20 δισ. ευρώ. Δηλαδή, οι τράπεζες θεωρούν ότι μόνο για 
το ένα δέκατο, περίπου, των δανείων κυμαινόμενου 
επιτοκίου θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των 
δανειοληπτών. Αντίθετα, το υπουργείο Οικονομικών 
υπολογίζει ότι τουλάχιστον 70.000 δανειολήπτες θα πρέπει 
να υποστηριχθούν με ευνοϊκές ρυθμίσεις, σε δάνεια ύψους 
5 – 6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, επικαλείται και το παράδειγμα της 
Ισπανίας, όπου οι ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν κάλυψαν μόνο 
τους εισοδηματικά ασθενέστερους, αλλά και νοικοκυριά της 
μεσαίας τάξης, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται από την 
κυβέρνηση ότι θα ρυθμιστούν ευνοϊκά το ένα τρίτο των 
στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι 
τράπεζες προσπαθούν να παίξουν… κατενάτσιο, 
καθυστερώντας την υποβολή των προτάσεών τους, που 
συμφωνήθηκε να παραδοθούν στο υπουργείο 
Οικονομικών στα μέσα του μήνα, με μια σημαντική, όσο και 
παρελκυστική υποσημείωση: ζήτησαν από τον Χρ. 
Σταϊκούρα να εξετάσει πρώτα ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός της ΕΚΤ (SSM) το σχέδιο που τελικά θα 
συμφωνηθεί και αυτό να ενεργοποιηθεί μόνο αν υπάρξει 
έγκριση του επόπτη και ενσωματωθούν όλες οι τυχόν 
παρατηρήσεις του στην τελική συμφωνία. Σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, οι τράπεζες «ποντάρουν» σε μια 
παρέμβαση της ΕΚΤ υπέρ των θέσεών τους, ώστε να 
αποφύγουν ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας που θα 
επηρεάσει αρκετά τα οικονομικά τους μεγέθη. Άλλωστε, και 
σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις με κυβερνήσεις, ιδίως 
στη φάση των συζητήσεων για τον νόμο Κατσέλη, οι 
τράπεζες είχαν αναζητήσει υποστήριξη στη Φρανκφούρτη. 

Οι τράπεζες, εξάλλου, είχαν την ελπίδα ότι δεν θα 
εφαρμοζόταν τελικά το ισπανικό σχέδιο στήριξης των 
δανειοληπτών, καθώς είχαν διατυπώσει ενστάσεις, με 
πρώτη την κορυφαία ισπανική τράπεζα Banco Santander,  

 
ενώ περίμεναν ότι θα εκδηλωνόταν κάποια παρέμβαση και 
από τον Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ. Ωστόσο, όπως 
επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, το ισπανικό σχέδιο 
«έμεινε όρθιο» και τέθηκε ήδη σε εφαρμογή με Βασιλικό 
Διάταγμα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση της Ισπανίας 
και ήδη δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, η κυβέρνηση θα επιμείνει να 
εφαρμοσθεί ανάλογο πρόγραμμα και στην Ελλάδα, παρά 
τις αντιδράσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης, τα μέτρα 
στήριξης θα καλύψουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο 
νοικοκυριά και θα ωφεληθούν οι πιο ευάλωτες οικογένειες, 
αλλά και τα μεσαία στρώματα με εισόδημα έως και 29.400 
ευρώ ετησίως. «Τα μέτρα θα ωφελήσουν περισσότερα από 
ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, περίπου το ένα τρίτο των 
νοικοκυριών με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 
στην Ισπανία. Παρέχουν ένα «μενού» επιλογών, έτσι ώστε  
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οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα στην περίπτωσή τους και να μην δημιουργούν 
μακροοικονομικούς κινδύνους. Ευτυχώς, το σενάριο είναι 
πολύ διαφορετικό από το 2007 και τα νοικοκυριά 
βρίσκονται σε πιο υγιή θέση από ό,τι σε άλλες στιγμές της 
ιστορίας μας», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών, Νάντια 
Καλβίνιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο κανονισμός για τη 
στήριξη των στεγαστικών δανείων της Ισπανίας δρα με 
τρεις τρόπους: βελτίωση της μεταχείρισης των ευάλωτων 
νοικοκυριών, άνοιγμα νέου πλαισίου προσωρινής δράσης 
για οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο ευπάθειας λόγω 
της αύξησης των επιτοκίων και υιοθέτηση γενικών 
βελτιώσεων για τη διευκόλυνση της πρόωρης 
αποπληρωμής των δανείων και τη μετατροπή των 
στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο. 
Ειδικότερα, η βοήθεια για ευάλωτους κατόχους 
στεγαστικών δανείων καλύπτει νοικοκυριά με εισόδημα 
μικρότερο από 25.200 ευρώ ετησίως. Το δεύτερο κριτήριο 
είναι να αφιερώνουν περισσότερο από το 50% του μηνιαίου 
εισοδήματός τους σε πληρωμές στεγαστικών δανείων. Η 
κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 300.000 
νοικοκυριά που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Για αυτά τα 
νοικοκυριά, προσφέρονται δύο επιλογές: Εάν το κόστος 
εξυπηρέτησης του δανείου έχει αυξηθεί πάνω από 50% του 
εισοδήματος, τα νοικοκυριά θα μπορούν να 
αναδιαρθρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο με μείωση του 
επιτοκίου κατά τη διάρκεια μιας 5ετούς περιόδου χάριτος 
(σε Euribor -0,10%, από το τρέχον Euribor +0,25). Επίσης, 
προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης αναδιάρθρωσης, εάν 
χρειασθεί. Εάν η σχέση του κόστους εξυπηρέτησης του 
δανείου προς το εισόδημα είναι χαμηλότερη από το 50%, οι 
δανειολήπτες θα μπορούν να επιλέξουν περίοδο χάριτος 2 
ετών, χαμηλότερο επιτόκιο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
χάριτος και παράταση της διάρκειας του δανείου έως και 7 
έτη. Το πρόγραμμα στήριξης, όμως, καλύπτει και οφειλέτες 
της μεσαίας τάξης, δηλαδή νοικοκυριά με εισόδημα κάτω 
των 29.400 ευρώ ετησίως και για στεγαστικά δάνεια που 
έχουν συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει το κόστος εξυπηρέτησης του 
δανείου να ξεπερνά το 30% του εισοδήματος και να έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20%. Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα πρέπει να προσφέρουν σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών για 12 
μήνες, χαμηλότερο επιτόκιο επίσης για 12 μήνες και 
παράταση της διάρκειας του δανείου έως και 7 χρόνια. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2023, τα πέναλτι πρόωρης 
αποπληρωμής για στεγαστικά δάνεια καταργούνται, ώστε 

οι δανειολήπτες να μπορούν να μειώσουν το ανεξόφλητο 
κεφάλαιο χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν προμήθεια 
γι’ αυτό. Επίσης, καταργούνται και τα οι προμήθειες για τη 
μετατροπή ενός δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου σε 
σταθερό. 

Όπως μεταδίδει το enikonomia.gr πρόκειται για όσους 
πήραν στεγαστικό δάνειο με υψηλότερο περιθώριο 
(spread) της τάξης του 4%, κυρίως μετά το 2011 έως και το 
2019. Οι περισσότεροι αυτών των δανειοληπτών δεν 
ρύθμισαν τις οφειλές τους με χαμηλότερο περιθώριο, όπως 
συνέβη με τους περισσότερους που κοκκίνισαν τα δάνειά 
τους κατά τη διάρκεια της κρίσης και έτσι σήμερα 
επωμίζονται διπλό βάρος, καθώς πληρώνουν όχι μόνο 
αυξημένο κόστος, αλλά και το κόστος της ασυνέπειας όσων 
επαναδιαπραγματεύτηκαν τη δανειακή τους σύμβαση με 
την τράπεζα και πέτυχαν καλύτερους όρους. Τα περιθώρια 
στα στεγαστικά δάνεια έφθασαν το 4%-4,5% στην 
κορύφωση της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, όταν οι 
τράπεζες αντιμέτωπες με κόκκινες οφειλές ύψους άνω των 
100 δισ. ευρώ, είχαν κλείσει την κάνουλα της ρευστότητας. 
Την περίοδο εκείνη για τους τολμηρούς που επιχείρησαν 
την αγορά κατοικίας, τα επιτόκια αυτά δεν έδειχναν 
απαγορευτικά, καθώς εφαρμόζονταν σε αρνητικό euribor 
και έτσι το τελικό επιτόκιο φαινόταν προσιτό. Πλέον μετά 
την άνοδο του euribor στο 2%, το μέσο επιτόκιο για αυτά τα 
δάνεια φθάνει το 5,5%-6%, επίπεδο που είναι διπλάσιο της 
Ευρωζώνης και σίγουρα ακριβό για την αγορά κατοικίας. 
Παρά το γεγονός ότι η προοπτική το euribor να φθάσει το 
3% εκτινάσσει το κόστος εξυπηρέτησης για όλα τα δάνεια 
που έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, το κυριότερο βάρος 
επωμίζονται όσοι ήταν μέχρι σήμερα συνεπείς, αφού είναι 
αυτοί που εκτός από την άνοδο του euribor επιβαρύνονται 
και με υψηλότερο περιθώριο. Έτσι για ένα δάνειο π.χ. 
100.000 ευρώ που δόθηκε το 2014 με επιτόκιο 3,5% και 
σήμερα έχει αυξηθεί στο 5,5% και έχει διάρκεια 
αποπληρωμής τα 20 χρόνια, η δόση έχει αυξηθεί σε σχέση 
με τον Ιούλιο από τα 586,14 ευρώ στα 694,68 ευρώ και θα  
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φθάσει έως και τα 752,65 ευρώ τους προσεχείς μήνες –
εφόσον το euribor αυξηθεί στο 3%– ανεβάζοντας το κόστος 
κατά 108,54 ευρώ έως και 166,5 ευρώ σε περίπτωση 
περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων. Η επιβάρυνση στη 
μηνιαία δόση από τη μέχρι σήμερα άνοδο του euribor 
φθάνει στα 174 ευρώ, όταν το ίδιο δάνειο αποπληρώνεται 
στα 30 χρόνια και προβλέπεται να αυξηθεί έως τα 238,59 
ευρώ εντός του 2023 όταν το euribor θα φθάσει το 3%. Η 
πολιτική των τραπεζών, που σύμφωνα με αρμόδια 
τραπεζικά στελέχη περιορίζεται από τους εποπτικούς 
κανόνες, έχει βγάλει από το κάδρο του προβληματισμού τη 
συγκεκριμένη κατηγορία και ακόμη και κάποια 
προγράμματα που ίσχυσαν για τους συνεπείς 
δανειολήπτες εν μέσω της προηγούμενης κρίσης 
αποσύρθηκαν σιωπηρώς. Έτσι μεγαλώνει όχι μόνο το 
κόστος εξυπηρέτησης, αλλά και η δυσαρέσκεια για όσους 
είναι συνεπείς και οι οποίοι, παρά τις αλλεπάλληλες 
κρίσεις απέφυγαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μία, δύο ή 
ακόμη και τρεις φορές. Αντίστοιχα, απροθυμία και σίγουρα 
όχι ισχυρή παρότρυνση διαπιστώθηκε από τις τράπεζες να 
εντάξουν αυτή την κατηγορία των δανειοληπτών σε 
προγράμματα σταθερού επιτοκίου, όταν αυτή η κατηγορία 
των επιτοκίων ήταν ακόμη φθηνή. Το γεγονός ότι, με βάση 
την εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιες οι τράπεζες, 

αγωνία για τις δυνατότητες 
αλλαγής επιτοκίου κορυφώνεται 
το τελευταίο διάστημα όσο τα 

επιτόκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν 
και τα αιτήματα μετατροπής από 
κυμαινόμενο σε σταθερό αυξάνονται 
, επιβεβαιώνει ότι τα αντανακλαστικά των συνεπών 
δανειοληπτών αποδείχθηκαν ετεροχρονισμένα. Πολύ 
περισσότερο όμως δείχνει ότι το τραπεζικό σύστημα, παρά 
το γεγονός ότι η μετατροπή αυτή είναι εφικτή χωρίς 
σημαντικό κόστος για τον δανειολήπτη, δεν λειτούργησε 
προληπτικά. Έτσι τα σταθερά επιτόκια που κυριάρχησαν 
στην αγορά κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκαν 
ως εργαλείο για την προσέλκυση νέας πελατείας και όχι ως 
γραμμή άμυνας για τους συνεπείς πελάτες. Να σημειωθεί 
ότι οι δανειολήπτες αυτοί εξαιρούνται και από τη συζήτηση 

που έχει ανοίξει με πρωτοβουλία του υπουργείου 
Οικονομικών για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, 
καθώς κατά κανόνα ξεφεύγουν των αυστηρών κριτηρίων 
που θέτει ο νόμος για όσους θεωρούνται ευάλωτοι. Έτσι 
εναλλακτική λύση παραμένει η επιμήκυνση της διάρκειας 
του δανείου τους, που θα τους επιβαρύνει με υψηλότερους 
τόκους. Οι τράπεζες αντιτείνουν και είναι γεγονός ότι 
πολλοί από αυτούς τους δανειολήπτες είχαν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Γέφυρα 1» για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας που εφαρμόστηκε λόγω της πανδημίας και 
ίσχυσε για ένα χρόνο μετά τα οριζόντια μορατόρια και τις 
αναστολές δανείων που εφάρμοσαν οι τράπεζες με 
παρότρυνση της ΕΚΤ.  

Το γεγονός ότι οι συνεπείς βγαίνουν από ένα καθεστώς 
αυξημένης προστασίας που ίσχυσε τα τελευταία δύο 
χρόνια και πλέον μπαίνουν στα βαθιά νερά της 
αβεβαιότητας που δημιουργεί η άνοδος των επιτοκίων, 
αλλά και η επιμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, 
ενισχύει τον προβληματισμό για την τύχη αυτών των 
δανείων. Επιπλέον δεν μειώνει τον κίνδυνο τα δάνεια αυτά, 
που είναι και το καλύτερο κομμάτι του χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών, να βρεθούν υπό πίεση, κάτι που θα είχε όχι μόνο 
πρακτικές αρνητικές συνέπειες, όπως η αθέτηση 
πληρωμής, αλλά κυρίως ηθικές, ειδικά σε αυτήν την 
περίοδο όπου η συζήτηση για τον ρόλο του τραπεζικού 
συστήματος επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο με έντονο 
τρόπο. 

 

Η 



 

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 10-11 Δεκεμβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 260 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 49 

Παταγώδης αποτυχία στην επιδίωξη 
τραπεζών, κυβέρνησης και funds να 
κάνουν, μάλιστα με εθελοντική 
απόφαση του δανειολήπτη, 
πλιάτσικο στις περιουσίες! 
Ουσιαστικά αυτό που ζητάνε από 
τους δανειολήπτες είναι να γίνουν 
εθελοντικά… νοικάρηδες στα σπίτια 
τους. Όπως μεταδίδει η efsyn.gr την 
επόμενη Τετάρτη θα 
πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση 
των τραπεζιτών με τον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για 
το θέμα στήριξης των δανειοληπτών 
στεγαστικών δανείων. Το σχέδιο 
των ελληνικών τραπεζών που θα 
χρηματοδοτήσουν κατά το ήμισυ την 
αύξηση των δανείων έχει ήδη σταλεί 
στον εποπτικό βραχίονα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
τον SSM, και αναμένονται τα σχετικά 
σχόλια. Με βασικό ζητούμενο να 
στηριχτούν οι ευάλωτοι, συνεπείς 
δανειολήπτες αλλά να μη 
«χτυπήσει» το πρόγραμμα στους 
τραπεζικούς ισολογισμούς, το 
αιτιολογικό της ελληνικής πρότασης 
επικεντρώνεται στην 
«προσωρινότητα» που επιβάλλουν 
οι έκτακτες καταστάσεις 
συμπιέζοντας το διαθέσιμο 
εισόδημα και αλλάζοντας τις 
προτεραιότητες των πολιτών σε ό,τι 
αφορά τις πληρωμές. Έτσι το 
πρόγραμμα στήριξης -ο 
προϋπολογισμός του οποίου είναι 
μικρός και δεν θα ξεπεράσει τα 20 

εκατ. ευρώ- θα λειτουργήσει ως 
προληπτικό μέτρο ώστε να μην 
«κοκκινήσει» ένα ευαίσθητο 
δανειακό χαρτοφυλάκιο, με την 
περίμετρο να μην ξεπερνάει τους 
30.000 ευάλωτους δανειολήπτες. 
Πάντως, παρά το γεγονός ότι 
βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα 
της κυβέρνησης -αλλά και της 
προεκλογικής αντιπαράθεσης- η 
προστασία των ευάλωτων 
δανειοληπτών, είναι ιδιαίτερα 
απογοητευτικές οι επιδόσεις στο 
ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας 
εκείνων η πρώτη κατοικία των 
οποίων οδεύει προς πλειστηριασμό. 
Το πρόγραμμα, που προβλέπει 
15μηνη κρατική επιδότηση μέχρι το 
80% της δόσης του στεγαστικού 
δανείου αλλά και αναστολή 
αναγκαστικών μέτρων για την κύρια 
κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, 
πλειστηριασμοί, εξώσεις) μέχρι να 
δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης 
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, δεν 
έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
ευάλωτων. 

έχρι το τέλος 
Νοεμβρίου  
στο πρόγραμμα  

του υπουργείου 
Οικονομικών έχουν 

ενταχθεί μόλις 15 
δανειολήπτες, 80 είναι 
υπό αξιολόγηση και  
49 αιτήσεις βρίσκονται  
σε αρχικό στάδιο. 
Η πλατφόρμα για την υποβολή 
αιτήσεων άνοιξε στα μέσα 
Σεπτεμβρίου αλλά, όπως τονίζουν 
άνθρωποι που παρακολουθούν 
στενά τις εξελίξεις, η κοινή γνώμη 
αγνοεί την ύπαρξη του 
προγράμματος. Σημειώνεται ότι 
πιστοποιητικό ευαλωτότητας (μέχρι 
30/11) που είναι προϋπόθεση για την 
ένταξη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα 
έχουν λάβει 815 δανειολήπτες, άλλοι 
6.706 έχουν μπει στη σχετική 
πλατφόρμα και έχουν ξεκινήσει τη 
διαδικασία, ενώ 2.763 δανειολήπτες 
ακύρωσαν τη διαδικασία και 279 
κρίθηκαν μη επιλέξιμοι, δηλαδή δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια 
ευαλωτότητας. 

 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την 
εφαρμογή της επιδότησης των 
στεγαστικών δανείων στα ευάλωτα 
νοικοκυριά. Όπως αναφέρει η 
εφημερίδα «Καθημερινή» η 
επιδότηση των στεγαστικών 
δανείων στα ευάλωτα νοικοκυριά θα 
εφαρμοστεί αναδρομικά από τον 
Ιούλιο του 2022 που προτείνουν οι 
τράπεζες. Αυτή είναι και η πρόταση 
που αποστάλθηκε επίσημα στον 

SSM. Επίσης επισημαίνεται πως η 
επιδότηση αυτή θα δοθεί από τον 
Ιανουάριο του 2023 έως και τα τέλη 
του 2023 η οποία θα καλύπτει και τις 
αυξήσεις επιτοκίων που έγιναν κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η 
επιδότηση αφορά σε όλα τα 
ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν 
ενήμερα δάνεια στις τράπεζες –
συστημικές και μη– αλλά και τα 
ενήμερα δάνεια των ευάλωτων 

δανειοληπτών που έχουν 
τιτλοποιηθεί και βρίσκονται στην 
κυριότητα των funds. Η δυνατότητα 
αυτή προτάθηκε από τις τράπεζες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση όλων των συνεπών  

 

Μ 
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δανειοληπτών και τελεί υπό την 
έγκριση του SSM, εφόσον πρόκειται 
για δάνεια που έχουν φύγει από την 
κυριότητά τους και έχουν μεταφερθεί 
σε funds.  

επιδότηση θα 
καλύψει το 50% 
της αύξησης των 

επιτοκίων που έχει 
περάσει έως σήμερα 
στις δόσεις των 
δανείων, αλλά και όσες 
προκύψουν εντός των 
επόμενων 12 μηνών. 
Έτσι, όπως έχουν διευκρινίσει οι 
τράπεζες, εάν η δόση ενός 
ενυπόθηκου δανείου ήταν τον 
περασμένο Ιούνιο 400 ευρώ και έχει 
αυξηθεί μέχρι σήμερα στα 500 ευρώ, 
η επιδότηση θα είναι 50 ευρώ. 
Εφόσον με βάση την πορεία του 
euribor η αύξηση τους προσεχείς 
μήνες φτάσει τα 560 ευρώ, η 
συνολική επιδότηση θα είναι 80 
ευρώ. Στην κατηγορία των συνεπών 
δανειοληπτών ανήκουν όσοι δεν 
έχουν καθυστερήσει τη δόση του 
δανείου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 3 μηνών. Ο 
μηχανισμός για την έναρξη 
καταβολής της επιδότησης θα 
«πατήσει» στην πλατφόρμα του 
προγράμματος «Γέφυρα», που 
λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι 
δανειολήπτες που πληρούν τα 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια, ώστε να χαρακτηριστούν 
ευάλωτοι, θα μπαίνουν στην 
πλατφόρμα που θα ανοίξει για αυτό 
τον σκοπό και θα κάνουν αίτηση για 
να λάβουν την επιδότηση. Το ποσό 
της επιδότησης θα πιστώνεται σε 
ειδικό λογαριασμό. Η δόση όμως 
που θα πληρώνουν στην τράπεζα θα 
είναι αυτή που προκύπτει με βάση 
τη δανειακή τους σύμβαση και δεν 
θα είναι μειωμένη. Άρα θα πρόκειται 
για επιδότηση με τη μορφή 

επιστροφής του ποσού στον 
λογαριασμό του δανειολήπτη. 
Αντίστοιχα, το ποσό της επιδότησης 
θα συγκεντρωθεί από τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες σε ένα κοινό 
ταμείο με τη μορφή ενός κουμπαρά, 
μέσω του οποίου θα πιστώνονται 
από την ΕΓΔΙΧ τα ποσά στους 
δικαιούχους. Ο λόγος για τον οποίο 
οι τράπεζες προτείνουν αυτόν τον 
τρόπο της επιδότησης είναι γιατί 
κάτι τέτοιο δεν προϋποθέτει την 
αλλαγή της δανειακής σύμβασης με 
τον δανειολήπτη. Το μοντέλο αυτό 
κρίθηκε σε συνεργασία με την ΤτΕ 
ότι μπορεί να υπερκεράσει τις 
επιφυλάξεις του επόπτη για το κατά 
πόσο τα δάνεια αυτά θα πρέπει να 
αλλάξουν κατηγορία και να 
χαρακτηριστούν από ενήμερα ως 
πιθανά για αθέτηση (unlikely to pay). 
Ανάλογα με το εάν η πρόταση αυτή 
γίνει αποδεκτή από τον SSM, θα 
αξιολογηθεί και το τελικό κόστος του 
μέτρου, που δεν συνίσταται μόνο 
στο ύψος της επιδότησης, αλλά και 
στο ύψος των προβλέψεων που θα 
κληθούν να λάβουν οι τράπεζες με 
βάση την κατηγοριοποίηση αυτών 
των δανείων. Όσον αφορά το 
κονδύλι για την επιδότηση, αυτό 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
που έχουν κάνει οι τράπεζες θα 
διαμορφωθεί κοντά στα 20 εκατ. 
ευρώ, ενώ η περίμετρος των 
δανείων που θα ενταχθούν εκτιμάται 
ότι δεν θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. 

ντίστοιχα, ο 
αριθμός των 
δανειοληπτών 

εκτιμάται ότι δεν 
υπερβαίνει την αρχική 
πρόβλεψη που έκανε 
λόγο για έως 30.000 
δανειολήπτες, με την 
προοπτική να αυξηθεί 
κοντά στις 32.000 
εφόσον στο σχήμα της επιδότησης 
ενταχθούν και οφειλέτες των οποίων 
τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί. Οι 
τράπεζες παρά το γεγονός ότι έχουν 
απεντάξει αυτά τα δάνεια από τους 
ισολογισμούς τους, θεωρούν ότι η 
επιδότηση θα πρέπει να καλύψει και 
τη συγκεκριμένη κατηγορία έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν 
ωφελούμενοι δύο ταχυτήτων. 

Προϋπόθεση, οι ευάλωτοι να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Το 
θέμα είναι κρίσιμο από εποπτικής 
άποψης, καθώς συνδέεται με την 
κεφαλαιακή ελάφρυνση (Significant 
Risk Transfer) που απέσπασαν οι 
τράπεζες όταν η ελληνική πολιτεία 
διαπραγματεύτηκε τον μηχανισμό 
του «Ηρακλή» και το λεγόμενο 
μηδενικό risk weight assets, δηλαδή 
την πλήρη αποαναγνώριση από τον 
ισολογισμό της τράπεζας των 
δανείων που τιτλοποιούσε.  

Κοντά σε ένα συμβιβασμό στην 
επόμενη συνάντηση Σταϊκούρα – 
τραπεζιτών, στα μέσα του μήνα, 
βρίσκονται κυβέρνηση και τράπεζες 
για ένα αρκετά ευρύ πρόγραμμα 
στήριξης ευάλωτων δανειοληπτών, 
χωρίς πάντως η περίμετρος των 
δικαιούχων να ανοίξει όσο και στο 
πρόγραμμα «Γέφυρα» που 
εφαρμόσθηκε την περίοδο της 
πανδημίας. Για το δεύτερο κρίσιμο 
ζήτημα, τα επιτόκια των καταθέσεων 
προθεσμίας, οι τράπεζες δεν 
αναμένεται να αναλάβουν 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού δεν 
το επιτρέπουν οι κανόνες του 
ανταγωνισμού, αλλά θα δεσμευθούν 
ότι θα μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος 
των αυξήσεων στα επιτόκια της ΕΚΤ 
και της διατραπεζικής στους 
καταθέτες. Σε ό,τι αφορά τους 
ευάλωτους δανειολήπτες, η 
πρόταση που θα καταθέσουν οι 
τράπεζες, με διάθεση να κάνουν 
ενδεχομένως και ορισμένες 
πρόσθετες υποχωρήσεις για ένα 
συμβιβασμό, θα προβλέπει ότι για 
30.000 ευάλωτους δανειολήπτες οι 
τράπεζες θα προσαρμόσουν το 
spread των δανείων κυμαινόμενου 
επιτοκίου έτσι, ώστε να μειωθεί στο 
μισό η αύξηση της δόσης λόγω των 
αυξημένων επιτοκίων. Το υπουργείο 
Οικονομικών είχε προτείνει μια 
περίμετρο δικαιούχων ίδια με αυτή 
του προγράμματος «Γέφυρα», που 
είχε καλύψει 75.632 δάνεια πρώτης 
κατοικίας και 50.096 δικαιούχους. Με 
την πρόταση των τραπεζών οι 
δικαιούχοι θα είναι 30.000 και θα 
καλυφθούν αρκετά περισσότερα 
δάνεια. Οι τράπεζες υποστηρίζουν  
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ότι δεν χρειάζεται, στην παρούσα 
φάση, αλλά θα μπορούσε να 
εξετασθεί ενδεχομένως στο μέλλον 
και ανάλογα με τις πραγματικές 
συνθήκες, μια τόσο μεγάλη 
περίμετρος δικαιούχων στήριξης, 
όσο αυτή που εφαρμόσθηκε στη 
διάρκεια της πανδημίας, όπου το 

εισοδηματικό όριο είχε τεθεί στα 
24.000 ευρώ, με προσαύξηση 18.000 
ευρώ για τον/την σύζυγο και 
επιπλέον προσαύξηση για έως και 
τρία προστατευόμενα μέλη. Όπως 
αναφέρουν, η οικονομία δεν 
λειτουργεί σήμερα στις ακραίες 
συνθήκες της πανδημίας και είναι 

πολύ μικρότερος ο αριθμός των 
δανειοληπτών που δυσκολεύονται, 
γι’ αυτό και μπορούν να 
εφαρμοσθούν λιγότερο 
γενναιόδωρα εισοδηματικά όρια, 
χωρίς το πρόγραμμα στήριξης να 
χάσει την αποτελεσματικότητά του.

 
«Βαρύγδουπα» ονόματα του επιχειρηματικού, αλλά και του καλλιτεχνικού χώρου, 
περιλαμβάνει το «μενού» των πλειστηριασμών αυτής της εβδομάδας, αλλά και 
όσων έχουν προγραμματιστεί έως τα τέλη της χρονιάς: Στο «σφυρί» βγαίνουν 
εργοστάσια, ξενοδοχεία, αλλά και μια ιδιοκτησία στον Πύργο των Αθηνών που 
ανήκουν στην εγχώρια «ελίτ», ενώ το μενού περιλαμβάνει πέρα από ακίνητα, 
φορτηγά οχήματα ψυκτικούς θαλάμους ως και... πλοίο 35μ. χύδην φορτίου. Ο 
Βαγγέλης Δουράκης έχει μέσα από το enikos.gr το ρεπορτάζ:  

ς το τέλος της χρονιάς έχουν προγραμματιστεί 
4.401 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, την 
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων  

την έχουν κινήσει εισπρακτικές εταιρείες. 
Η λίστα περιέχει ολόκληρες βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία, καταστήματα, 
χώρους στάθμευσης, αποθήκες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες αγροτεμάχια και 
οικόπεδα, αλλά και κινητές αξίες όπως φορτηγά και… πλοία, μερικά εκ των 
οποίων ανήκουν σε «βαριά» ονόματα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής, αλλά 
και του καλλιτεχνικού κόσμου. Στο «σφυρί» βγαίνουν και ακίνητα της οικογένειας 
Αγγελόπουλου, μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες του τόπου 
με δραστηριότητες που αγγίζουν την βιομηχανία και τη ναυτιλία μέχρι το real 
estate και τις τράπεζες. Έπειτα από αλλεπάλληλες εσωτερικές διαμάχες, αρχικά 
του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου με τον αδελφό του Θεόδωρο και στη συνέχεια 
με τους γιους του Παναγιώτη και Γιώργο, ο «εμφύλιος» περνάει πλέον στο πεδίο 

των πλειστηριασμών. Στις 17 
Οκτωβρίου ο Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος έβγαλε στο «σφυρί» 
ένα «πακέτο» ακριβών ακινήτων 
των δύο ανιψιών του, της συζύγου 
του εκλιπόντος πατέρα τους και της 
κόρης της. Συγκεκριμένα, στρέφεται 
κατά των Παναγιώτη και Γιώργου 
Αγγελόπουλου, της Ευανθίας 
Παπαγιαννοπούλου και της 
Αικατερίνης Πετροπούλου, για 
απαίτηση ύψους 9,719 εκατ. ευρώ, 
οδηγώντας σε πλειστηριασμό 
τέσσερα ακίνητα, με συνολική τιμή 
πρώτης προσφοράς 15,651 εκατ. 
ευρώ. Τα επιμέρους δικαιώματα 
περιγράφονται στα δύο «πακέτα» 34 
συνολικά πλειστηριασμών που 
δημοσιεύτηκαν στις 17 και 18 
Οκτωβρίου και έχουν 
προγραμματιστεί για τις 9 
Δεκεμβρίου. Αυτά αφορούν 
ποσοστά κυριότητας σε δύο 
διαμερίσματα της πολυκατοικίας επί 
της Ηρώδου Αττικού, κατοικία επί 
της οδού Διαδόχου Παύλου στο Π. 
Ψυχικό, καθώς και ποσοστά 
κυριότητας σε άλλα διαμερίσματα, 
οικόπεδα, αποθήκες και θέσεις 
στάθμευσης στο Χαλάνδρι και στο Π. 
Ψυχικό. Πρέπει να σημειωθεί 
πάντως ότι οι Παναγιώτης και 
Γιώργος Αγγελόπουλος σε δήλωσή 
τους διευκρίνισαν, μεταξύ άλλων, ότι 
η απαίτηση που επιχειρεί να 
ικανοποιήσει ο θείος τους πηγάζει 
«από την αντιδικία που είχε επί 
σειρά ετών με τον πατέρα μας και 
δεν αφορά προσωπική μας οφειλή». 
Όπως τόνισαν, «από την πλευρά 
μας, ως κληρονόμοι με το 
ευεργέτημα της απογραφής και 
χωρίς να ευθυνόμαστε με την 
ατομική μας περιουσία για την  
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οφειλή του πατέρα μας, έχουμε ασκήσει κατά της 
απόφασης αυτής αναίρεση, η οποία επρόκειτο να 
συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 26 Σεπτεμβρίου 
2022. Πλην, όμως, ο Θεόδωρος ζήτησε την αναβολή της 
προκειμένου να συνεκδικαστεί με την αναίρεση της 
δεύτερης συζύγου του πατέρα μας για την ίδια υπόθεση, 
που είχε σκοπίμως προσδιοριστεί από την τελευταία για τη 
μεταγενέστερη δικάσιμο της 24ης Απριλίου 2023».  

τη δίνη των πλειστηριασμών 
εξακολουθεί να βρίσκεται  
ο Κωνσταντίνος Μπουτάρης,  

παρά τη συμφωνία διάσωσης της  
ομώνυμης ιστορικής οινοποιίας 
, που έχει περάσει στον έλεγχο της Sterner Stenhus Greece. 
Έτσι, στις 16 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να βγουν 
στο «σφυρί», με επισπεύδουσα την doValue, η κατοικία του 
στο Κεφαλάρι, το εξοχικό του στην Ύδρα και ένα 
διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Αντιμέτωπη με 
πλειστηριασμούς βρίσκεται εκ νέου και η οικογένεια 
Γιατράκου, η οποία έχει συνδέσει το όνομα και τη διαδρομή 
της με την επί δεκαετίες προσπάθεια αξιοποίησης της 
νήσου Πάτροκλος στον Σαρωνικό, δικής της ιδιοκτησίας. 
Στις 2 Δεκεμβρίου οι αδελφοί Γιατράκου είδαν για τρίτη 
φορά να βγαίνει στο σφυρί κατοικία τους στην Κηφισιά 
λόγω ενός παλαιότερου στεγαστικού δανείου αρχικού 
ύψους 400.000 ευρώ, που τώρα έχει περάσει στην Cepal. Η 
αρχική τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 1,65 εκατ. 
ευρώ, αλλά κατόπιν ανακοπής το δικαστήριο την αύξησε 
στα 2,17 εκατ. ευρώ. Μετά από άγονους πλειστηριασμούς 
η τιμή μειώθηκε ξανά στα 1,6 εκατ. ευρώ και τελικά η 
κατακύρωση έγινε στα 1.600.801 ευρώ. Άλλο ένα «επώνυμο 
σφυρί» αφορά τον Γιάννη Μαρούλη, ο οποίος προ ετών 
συγκαταλεγόταν στους ισχυρούς εργολάβους με οχήματα 
την ΑΕΓΕΚ και την Ιόνιο Τεχνική. Από το 2020 και μετά 
έχασε τις εγκαταστάσεις της Ιόνιος στη Mάνδρα, αλλά και 
αγρό 1.238 τ.μ., στη θέση Σωρό» του Αμαρουσίου. Στις 21 
Δεκεμβρίου έρχεται ο επαναληπτικός πλειστηριασμός για 
το θεωρούμενο πετράδι του στέμματος της τεχνικής 
εταιρείας, το συγκρότημα 8 πολυτελών μεζονετών στο 
Κεφαλάρι, που βγαίνει από την doValue, με συνολική τιμή 
εκκίνησης στα 5,014 εκατ. ευρώ. Στις 7 Δεκεμβρίου θα 
χτυπήσει άλλο ένα σφυρί για τον υπόδικο ηθοποιό Πέτρο 
Φιλιππίδη. Αφορά στο εξοχικό του ίδιου και της συζύγου 

του στο Σοφικό Κορινθίας, που βγαίνει από την Intrum με 
τιμή εκκίνησης 176.400 ευρώ. Το εμβαδόν της κατοικίας 
είναι 181,12 τ.μ. (σοφίτα, ισόγειο και ημιυπόγειο) 
«ευρισκόμενο στο τελικό στάδιο της πλήρους εσωτερικής 
ανακαίνισης». Εντός του περιβάλλοντος χώρου υπάρχει 
πισίνα η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Από την αυτοψία 
διαπιστώθηκε ότι εντός του ακινήτου πιθανότατα έχουν 
γίνει βανδαλισμοί. Ο γνωστός ηθοποιός έχασε πρόσφατα 
και τη μεζονέτα του στο Π. Ψυχικό. Ένα από τα πιο «βαριά 
σφυριά» που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα 
αναμένεται να χτυπήσει στις 9 Δεκεμβρίου και αφορά 
μεγάλο εμπορικό ακίνητο σε κεντρικό σημείο της 
Γλυφάδας, το οποίο θα βγει μέσω… 44 διαφορετικών και 
ταυτόχρονων πλειστηριασμών, με τιμές εκκίνησης από 
3.850 ευρώ μέχρι 4,041 εκατ. ευρώ και με τη συνολική τιμή 
εκκίνησης να διαμορφώνεται σε 12,255 εκατ. ευρώ. Ο 
πλειστηριασμός στρέφεται κατά της εταιρείας Μάριος 
Παπαθάνος Α.Ε. και επισπεύδουσα είναι η Τράπεζα 
Πειραιώς. Στο συγκεκριμένο ακίνητο στεγάζονται γραφεία 
και εμπορικά καταστήματα, μεταξύ των οποίων ένα από τα 
πιο γνωστά εστιατόρια-καφετέριες της περιοχής, μαγαζιά 
ένδυσης, εταιρείες κ.λπ. Το κτίριο αποτελείται από δύο 
υπόγεια, ισόγειο, δύο ορόφους και δώμα, ενώ 
περιλαμβάνει υπόγειο πάρκινγκ αυτοκινήτων με 24 θέσεις 
στάθμευσης. Την ίδια μέρα θα βγει στο σφυρί και 
συγκρότημα τριών πολυτελών κατοικιών της εταιρείας στις 
Σπέτσες με τιμή εκκίνησης 3 εκατ. ευρώ. Στις 16 Δεκεμβρίου 
ακολουθούν οικόπεδο-φιλέτο της ίδιας εταιρείας επί της 
λεωφόρου Ποσειδώνος στη Γλυφάδα με τιμή εκκίνησης 
12,89 εκατ. ευρώ και όμορο ακίνητο (κτίριο γραφείων) με 
2,482 εκατ. ευρώ. Την ίδια μέρα βγαίνει για πολλοστή φορά 
στο σφυρί, αλλά με διπλάσια τιμή πρώτης προσφοράς (στα 
12 εκατ. ευρώ) η βίλα του αρχιτέκτονα Νικόλαου Μεταξά στο 
Σούνιο. Πρόκειται για ένα μοναδικής αισθητικής και 
σχεδιασμού ακίνητο, σε απόσταση αναπνοής από τις 
Καβοκολώνες. 

Στις 21 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί και 
πλειστηριασμός που αφορά σε ιδιοκτησία στον Πύργο των 
Αθηνών. Πρόκειται για το δικαίωμα της πλήρους 
κυριότητας οριζόντιας ιδιοκτησίας του 19ου ορόφου που 
αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα με επιφάνεια 703 τ.μ. Ο 
πλειστηριασμός στρέφεται κατά της Unique Properties Α.Ε.  
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με επισπεύδουσα τη Συνιδιοκτησία του Οικοδομικού 
Συγκροτήματος Γραφείων και Καταστημάτων «Πύργος 
Αθηνών», για οφειλή ύψους 29.275,02 ευρώ, ενώ η τιμή 
εκκίνησης έχει οριστεί στα 1,835 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη 
φουρνιά πλειστηριασμών περιλαμβάνονται αρκετά ακόμη 
μεγάλα βιομηχανικά ακίνητα και ξενοδοχεία. Μεταξύ αυτών 
το εργοστάσιο της βιομηχανίας ξυλείας Alfa Wood Πίνδος 
που βγήκε την 1η Δεκεμβρίου σε επαναληπτικό 
πλειστηριασμό με μειωμένη τιμή εκκίνησης στα 17,56 εκατ. 
ευρώ έναντι 27 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά και 
πάλι έμεινε στα αζήτητα. Η μονάδα που αναπτύσσεται σε 
έκταση 107.646 τ.μ. στα Γρεβενά. Τον ίδιο δρόμο 
ακολουθούν τα ακίνητα και άλλων εταιρειών, όπως της 
Ηλιοσφαίρα στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, στις 21 Δεκεμβρίου με 
τιμή εκκίνησης 18,52 εκατ. ευρώ, της Shelman στις 29 
Δεκεμβρίου, με 5,77 εκατ. ευρώ, της General Pack ΑΒΕ στο 
Κορωπί, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου 

με τιμή εκκίνησης 4,797 εκατ. ευρώ, αλλά και ένας 
δεκαώροφος σταθμός αυτοκινήτων χωρητικότητας 330 
θέσεων της Ζησκάτας Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, στις 7 
Δεκεμβρίου με τιμή 1,577 εκατ. ευρώ. Στη λίστα 
περιλαμβάνονται και αρκετά ξενοδοχεία, ανάμεσα στα 
οποία το 5άστερο «Konstantinos Palace», ένα από τα 
μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Καρπάθου, δυναμικότητας 300 
κλινών, που είχε προγραμματιστεί να βγει στις 30 
Νοεμβρίου με τιμή εκκίνησης 11,87 εκατ. ευρώ. Μετά από 
ανακοπή της ιδιοκτήτριας εταιρείας το Μονομελές 
Πρωτοδικείο της Ρόδου αύξησε την τιμή πρώτης 
προσφοράς στα 17,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν το «Hotel 
Antoniadis» στην Καλαμπάκα, στις 14 Δεκεμβρίου, με 4,1 
εκατ. ευρώ, το «Royal Beach Hotel» στην Κάρπαθο στις 7 
Δεκεμβρίου με 3 εκατ. ευρώ, αλλά και το «Koufonisia Hotel 
& Resort», στις 21 Δεκεμβρίου, με 2,66 εκατ. ευρώ.

 

 
Με απόφαση που εξέδωσε το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με 
την διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων έγινε δεκτό εν μέρει το 
αίτημα έκδοσης προσωρινής 
διαταγής που υπέβαλε μια ανώνυμη 
ξενοδοχειακή εταιρεία της 
Καρπάθου και δύο εταίροι της, για 
την αναστολή πλειστηριασμού 
ακινήτου της. Όπως μεταδίδει η 
dimokratiki.gr οι ανωτέρω 
εστράφησαν ειδικότερα κατά της 
υπό εκκαθάριση Αγροτικής 
Τράπεζας και της εταιρείας «PQH 
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε» 
και κατά της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης που 
επισπεύδεται με την οποία 
κατασχέθηκε ακίνητη ιδιοκτησία της 
που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος 
Νικόλαος» Αρκάσας του Δήμου 
Καρπάθου. Στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς της ζήτησε την 
συνεργασία της τράπεζας και 
δανείσθηκε συνολικά 3.395.963,76 €. 
Όπως εξέθεσε η ξενοδοχειακή 
εταιρεία η απαίτηση, την 
ικανοποίηση της οποίας επιδιώκει η 
καθής ανέρχεται στο ποσό που 
προαναφέραμε, ενώ η εμπορική αξία 

ακινήτου, το οποίο κατέσχεσε και 
επιδιώκει να εκπλειστηριάσει 
κυμαίνεται περίπου στα 4.500.000 - 
5.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει 
ότι είναι φανερή η δυσαναλογία 
μεταξύ της απαίτησης της τράπεζας 
και της βαρύτητας του μέτρου 
αναγκαστικής εκτέλεσης που 
επισπεύδει. Το επίδικο ακίνητο είναι 
ήδη βεβαρυμένο και με 
προσημείωση υποθήκης υπέρ της 
τραπεζικής εταιρείας. Λόγω δε της 
δεινής οικονομικής κατάστασής της 
στα τελευταία χρόνια, που οφείλεται 
στην γνωστή ευρύτερη κρίση της 
ελληνικής οικονομίας, κατάφερνε να 
είναι συνεπής στην αποπληρωμή 
του εν λόγω δανείου, ενώ ήδη έχουν 
καθυστερήσει την καταβολή πολλών 
πλέον δόσεων, λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών και όχι από δολιότητα ή 
άρνηση τακτοποίησης της οφειλής. 

μόνη τράπεζα  
που δεν 
αποδέχθηκε το 

σχέδιο ρύθμισης που 
της προτάθηκε είναι η 
Αγροτική, η οποία, όπως 
υποστηρίζει η εταιρεία, 
τελείως καταχρηστικά 
και παράνομα 
προχώρησε στην 

κατάσχεση και 
προχωρά στον 
πλειστηριασμό. 
Εξαιτίας της υπερημερίας της αυτής, 
το οφειλόμενο σήμερα υπόλοιπο 
ξεπερνά ακόμα και το αρχικό 
κεφάλαιο του δανείου. Τυχόν δε 
πλειστηριασμός του ακινήτου θα 
έχει κατά πάσα βεβαιότητα ως 
αποτέλεσμα το ως άνω πιστωτικό 
ίδρυμα λόγω των προνομίων του να 
αποκομίσει το εν λόγω ακίνητο και 
εκείνη χωρίς κανενός είδους 
στοιχείο περιουσίας για εργασία. 
Την υπόθεση χειρίζονται οι 
δικηγόροι κ.κ. Γιώργος 
Μαυρομμάτης και Τζένη Παπά. 

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Σερρών ακυρώθηκε πλειστηριασμός 
ακινήτου, διαμερίσματος κατοικίας, 
που είχε προγραμματιστεί για τις 2 
Δεκεμβρίου. Την αποκάλυψη έκανε ο 
Σερραίος Δικηγόρος Φώτης Βαγενάς 
μιλώντας στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων της τηλεόρασης 
«ΕΠΙΛΟΓΕΣ». Ο γνωστός δικηγόρος  
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ανέλυσε το ιστορικό της ακύρωσης 
του πλειστηριασμού. Στο μεταξύ, 
στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου παραπέμφθηκε το ζήτημα της 
κατ’ εξαίρεση νομιμοποίησης των 
εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων 
από δάνεια και πιστώσεις η οποία 
θα συνεδριάσει στις 26 Ιανουαρίου 
2023. Με την υπ΄αρ. 93/2022 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών 
(διαδ.ασφ.μετρ.) που δημοσιεύτηκε 
στις 30.11.2022 ακυρώθηκε 
πλειστηριασμός ακινήτου, 
διαμερίσματος κατοικίας, που είχε 
προγραμματιστεί για τις 2.12.2022. 
Σε βάρος της δανειολήπτριας είχε 
εκδοθεί διαταγή πληρωμής από το 
2014 από το Ειρηνοδικείο Σερρών 
για ποσό 14.476,94€ υπέρ τραπέζης 
για απαίτηση προερχόμενη από 
ληξιπρόθεσμο δάνειο της τραπέζης. 
Το διαμέρισμα της δανειολήπτριας 
κατασχέθηκε στις 7-12-2021 για 
αναγκαστική πληρωμή ποσού 
20.253,34€, μετά από εντολή 
εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων 
που στο εντωμεταξύ ανέλαβε την 
διαχείριση του δάνειου κι ορίστηκε 
σε συμβαιολογράφο Σερρών 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του 
διαμερίσματός της για τις 20.7.2022 
αλλά απέβη άκαρπος λόγω 
ελλείψεως πλειοδοτών. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς για τον 
πλειστηριασμό του διαμερίσματός 
της είχε οριστεί στο ποσό των 
80.000€. Λόγω του άγονου 
πλειστηριασμού στις 20.7.2022 η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 
επανήλθε κι υπέβαλε νέα δήλωση 
επίσπευσης πλειστηριασμού κι 
ορίστηκε στον ίδιο συμβολαιογράφο 
Σερρών νέος πλειστηριασμός για τις 
2 Δεκεμβρίου 2022, με τιμή πρώτης 
προσφοράς το ποσό των 80.000€. Η 
δανειολήπτρια άσκησε τότε 
εμπρόθεσμα Ανακοπή μέσω του 
δικηγόρου της Φώτιου Βαγενά κατά 
της δήλωσης επίσπευσης νέου 
πλειστηριασμού, όπως είχε το 
δικαίωμα, η οποία δικάστηκε στο 
Ειρηνοδικείο Σερρών στις 23 
Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να 
ακυρωθεί η πράξη δήλωσης 

συνέχισης πλειστηριασμού για να 
ακυρωθεί η διενέργεια του 
πλειστηριασμού, καθότι σε 
περίπτωση ακύρωσης της πράξης 
δήλωσης συνέχισης 
πλειστηριασμού, δεν δύναται να 
διενεργηθεί πλειστηριασμός. Ως 
λόγο ανακοπής προέβαλε η 
δανειολήπτρια την έλλειψη 
νομιμοποίησης, ότι δηλαδή η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 
δεν έχει το δικαίωμα να επισπεύδει 
κατάσχεση και πλειστηριασμό, διότι 
τέτοιο δικαίωμα δεν της έδωσε ο 
νόμος (αρθρ. 10 Ν. 3156/2003) βάσει 
του οποίου ανέλαβε τη διαχείριση 
των δανείων. Έτσι ερμήνευσε 
αμετάκλητα ο Άρειος Πάγος με την 
υπ’ αρ. 822/2022 απόφασή του. Το 
Δικαστήριο έκανε δεκτό τον 
ανωτέρω λόγο ανακοπής, 
συντασσόμενο με την παραπάνω 
απόφαση του Αρείου Πάγου κι 
ακύρωσε τον πλειστηριασμό για τις 
2.12.2022 για το λόγο ότι η 
επισπεύδουσα εταιρεία διαχείρισης 
απαιτήσεως δεν έχει το δικαίωμα να 
προβαίνει σε κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς. Η απόφαση 
διέταξε την ακύρωση της δήλωσης 
επίσπευσης πλειστηριασμού, που 
πρακτικά σημαίνει την ακύρωση του 
πλειστηριασμού για τις 2.12.2022. 
Υπόψιν ότι η απόφαση επί της 
ανακοπής δεν υπόκειται σε ένδικα 
μέσα. Είναι οριστική κι αμετάκλητη. 

εταιρεία 
διαχείρισης 
απαιτήσεων  

δεν μπορεί να 
επισπεύσει πλέον  
νέο πλειστηριασμό. 
Μπορεί να προβαίνει σε αναζήτηση 
εξώδικου διακανονισμού της 
απαιτήσεως, κάτι το οποίο άλλωστε 
και η δανειολήπτρια θα επιδιώξει, να 
προβεί σε διακανονισμό της 
οφειλής, χωρίς την απειλή 
πλειστηριασμού και χωρίς να 
επιβαρυνθεί με τα έξοδα της 
διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης, τα οποία πλέον η 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 
δεν μπορεί να της τα χρεώσει και να 
τα αναζητήσει από την 
δανειολήπτρια. Σημειωτέον, τέλος, 
ότι στην πλήρη Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε το 
ζήτημα της κατ’ εξαίρεση 
νομιμοποίησης των εταιρειών 

διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις (ΑΠ 1873/2022), η 
οποία θα συνεδριάσει στις 26.1.2023. 
Υπέρ της απόφασης 822/2022 
άσκησε Παρέμβαση η Ολομέλεια 
των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος. Στην απευκταία 
περίπτωση που η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, ερμηνεύοντας το 
αρθρ. 10 παρ.1 Ν. 3156/2003, κρίνει 
κατά πλειοψηφία αντίθετα, ότι 
δηλαδή ότι οι εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων έχουν δικαίωμα να 
επισπεύδουν κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς, τότε για όσα 
δάνεια δεν έχουν ρυθμιστεί 
συναινετικά κι εξωδικαστικά, οι 
γνωστές εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων (Cepal, Intrum, 
DoValue, QQuant κλπ) θα μπορούν 
να επανέλθουν με νέα προγράμματα 
πλειστηριασμών. Οπότε, συνιστάται 
η όσο το δυνατόν έγκαιρη 
τακτοποίηση, διακανονισμός και 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων. 

Εκατοντάδες είναι οι 
προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί 
τις επόμενες ημέρες και μέσα στην 
χρονιά που διανύουμε. Είναι πολλοί 
αυτοί που μέχρι την εκπνοή του 
έτους θα χάσουν σπίτι, κατάστημα , 
εκτάσεις γης ακόμη και πολυτελή 
ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Κρήτη. 
Όπως μεταδίδει το ekriti.gr ένα 
οικογενειακό All Inclusive πολυτελές 
θέρετρο κτισμένο πανοραμικά στον 
λόφο, λίγο έξω από την Χερσόνησο 
στην Κρήτη. Η μαγευτική θέα στο 
Κρητικό Αρχιπέλαγος και ιδιαίτερα 
το ηλιοβασίλεμα, μέσα από τους 
πολύχρωμους κήπους του 
ξενοδοχείου, θα σας μείνουν 
πραγματικά αξέχαστα. Έτσι 
παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του 
το πολυτελές ξενοδοχείο που 
βρίσκεται στη δημοφιλή και 
κοσμοπολίτικη Χερσόνησο. Αυτή  
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την ειδυλλιακή εικόνα, όμως, έρχεται 
να «ταράξει» μια περιπέτεια καθώς 
το συγκεκριμένο μεγάλο αυτό 
ξενοδοχειακό συγκρότημα, έχει 
προγραμματιστεί να βγει σε 
πλειστηριασμό τον ερχόμενο 
Δεκέμβριο με τιμή εκκίνησης 
19.015.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 
σφυρί θα χτυπήσει, -εάν μέχρι τότε 
δεν γίνουν κινήσεις όλες οι 
απαραίτητες κινήσεις για την 
αποτροπή του-, στην εκπνοή της 
χρονιάς, στις 30 Δεκεμβρίου 2022. 
Ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο 

στάδιο οι συζητήσεις με αγοραστή, ο οποίος ενδιαφέρεται να το αποκτήσει. Το 
ακίνητο περιλαμβάνει μια έκταση συνολικής επιφάνειας 38.154,31 τ.μ., η οποία 
βρίσκεται στην Χερσόνησο. Στην εν λόγω έκταση έχουν ανεγερθεί κτιριακές 
εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργεί το πολυτελές κτηριακό συγκρότημα. Το 
δεύτερο ξενοδοχείο που αλλάζει χέρια βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας 
σε απόσταση 500 μέτρων από Παραλία Λυγαριά και προσφέρει εξωτερική πισίνα 
και δωρεάν πάρκινγκ. Τα δωμάτια έχουν σύγχρονη διακόσμηση και 
περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση και παροχές τσάι/καφέ. ντους, σεσουάρ 
και πετσέτες. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν γεύματα στο μπάρμπεκιου 
εστιατόριο. Στο lounge bar του ξενοδοχείου μπορεί ο κάθε επισκέπτης να 
χαλαρώσει δοκιμάζοντας εξαιρετικά κοκτέιλ. Το πολυτελές εστιατόριο προσφέρει 
πιάτα ελληνικής κουζίνας όμως βγαίνει στο ηλεκτρονικό σφυρί για 996.000 χρέος. 
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει οριστεί για την προπαραμονή της 
πρωτοχρονιάς στις 30 Δεκεμβρίου.

 

 
Τρεις πλειστηριασμοί σπιτιών λαϊκών οικογενειών (δύο και 
στην Αθήνα και ένας στη Θεσσαλονίκη) ανεστάλησαν 
ύστερα από τις δυναμικές παρεμβάσεις του λαϊκού 
κινήματος. Όπως αναφέρει ο imerodromos.gr έγιναν 
κινητοποιήσεις στην εταιρεία «do Value» το πρωί της 
Τετάρτης για την αναστολή δυο προγραμματισμένων 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σπιτιών λαϊκών 
οικογενειών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και οι δύο 
περιπτώσεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σπιτιών 
λαϊκών οικογενειών σταμάτησαν. Στη μία περίπτωση, 
σωματεία και φορείς από το Μενίδι απαίτησαν να 
αποτραπεί ο πλειστηριασμός που απειλεί να πετάξει μια 
οικογένεια στον δρόμο.  

ρόκειται για οικογένεια που  
ο πατέρας περιμένει να εκδοθεί  
η αναπηρική του σύνταξη  

και η μητέρα είναι άνεργη.  
Κινδυνεύουν μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους να 
πεταχτούν στον δρόμο, επειδή αδυνατούν να πληρώσουν 
προκαταβολικά 30.000 ευρώ και δόση 1.500 ευρώ τον μήνα 
(!) που τους ζητάει η εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο. 
Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με την εταιρεία. Μετά 
από την παρέμβαση των φορέων ο πλειστηριασμός για την 

κατοικία της οικογένειας στο Μενίδι «πάγωσε». Το επόμενο 
διάστημα θα γίνει νέα συνάντηση προκειμένου να 
συζητηθεί ένας διακανονισμός που να αντιστοιχεί στις 
μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια. «Αυτό 
δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε εδώ σήμερα» ξεκαθάρισαν οι 
φορείς και τόνισαν την ανάγκη να βρίσκονται σε ετοιμότητα 
τόσο για τη συγκεκριμένη όσο και για άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις οικογενειών που κινδυνεύουν με 
πλειστηριασμούς. Την αλληλεγγύη τους έχουν εκφράσει το 
Παράρτημα Μενιδίου – Φυλής του Συνδικάτου Οικοδόμων 
Αθήνας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
«Ο Σωκράτης», το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών, 
το Παράρτημα Αχαρνών – Φυλής του ΕΣΥΝ, ο Σύλλογος 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αχαρνών, ο 
Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου. Στη δεύτερη περίπτωση  
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κινητοποιήθηκαν οι Επιτροπές Αγώνα 
Αυτοαπασχολούμενων και Οδηγών στα Ταξί και 
διεκδίκησαν να σταματήσει ο πλειστηριασμός της 
κατοικίας συναδέλφου τους για επαγγελματικό δάνειο που 
είχε λάβει. Σύμφωνα με τις Επιτροπές Αγώνα «η 
συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά έναν βιοπαλαιστή 
ταξιτζή που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Η δύσκολη 
οικονομική κατάσταση που περιήλθε, για λόγους υγείας, 
δεν του επέτρεψε να τακτοποιήσει τις τραπεζικές του 
υποχρεώσεις». Αντιπροσωπεία τους είχε συνάντηση με 
την εταιρεία. Μετά από την παρέμβαση που έγινε ανεστάλη 
ο πλειστηριασμός. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το 
Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ). Κάτω από την 
παρέμβαση σωματείων και φορέων της Θεσσαλονίκης 
απετράπη προσωρινά η διενέργεια πλειστηριασμού 
σπιτιού λαϊκής οικογένειας. Συγκεκριμένα το πρωί της 
Τετάρτης έγινε κινητοποίηση στα γραφεία του 
Συμβολαιογραφείου που θα διενεργούσε πλειστηριασμό, 
στην οδό Βενιζέλου 43, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η 
κινητοποίηση έγινε μετά από κάλεσμα της Ένωσης 
Εμποροϋπαλλήλων, γιατί όπως επεσήμανε «άλλο ένα 
σπίτι λαϊκής οικογένειας βγαίνει σε πλειστηριασμό, άλλη 
μια οικογένεια με ανήλικο παιδί κινδυνεύει να μείνει στον 
δρόμο, επειδή… έτσι λέει ο νόμος». «Η εταιρία Do Value 
προχωράει σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επειδή ο 
συνταξιούχος αυτοαπασχολούμενος είχε πάρει δάνειο 
190.000 ευρώ, το οποίο εξυπηρετούσε κανονικά μέχρι το 
2010, που λόγω της κρίσης άρχισε να μπαίνει στη δίνη της 

οικονομικής δυσχέρειας. Σήμερα έφτασε να οφείλει με τα 
πανωτόκια, 600.000 ευρώ. Η συναδέλφισσα γυναίκα του 
είναι εμποροϋπάλληλος σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ 
που εργάζεται 4ωρη και έχουν ένα ανήλικο παιδί, μαθητή 
γυμνασίου», σημειώνει η Ένωση. Μιλώντας στους 
συγκεντρωμένους ο Δημήτρης Μπελόπουλος, πρόεδρος 
της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, 
υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς σπιτιών λαϊκών οικογενειών, θα μας 
βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους, ενώ κάλεσε σε 
οργάνωση και συσπείρωση στα σωματεία, με τους 
συγκεντρωμένους να φωνάζουν το σύνθημα «Κανένα σπίτι 
στα χέρια τραπεζίτη». 

Κινητοποίηση στα γραφεία της εταιρείας «ΝΤΕΜΟΣ ΑΤΕ» 
που έχει πάρει το σπίτι ενός ζευγαριού συνταξιούχων στο 
Μαρούσι, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό, 
πραγματοποίησαν το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Αμαρουσίου και ο Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου. Στην 
κινητοποίηση παραβρέθηκε και η Επιτροπή του ΠΑΜΕ 
ενάντια στους πλειστηριασμούς. Οι φορείς που 
διοργάνωσαν την διαμαρτυρία, τόνισαν ότι θα σταθούν στο 
πλευρό κάθε λαϊκής οικογένειας που απειλείται με έξωση 
από το σπίτι της. 

 
Γυναίκα συνταξιούχος απευθύνει 
κραυγή αγωνίας μέσω της 
εφημερίδας «Πελοπόννησος», 
καθώς κινδυνεύει να χάσει την 
κατοικία της, στα Αραχωβίτικα, 
καθώς και δύο διαμερίσματα στην 
Πάτρα, από πλειστηριασμό που 
πρόκειται να γίνει στις 21 
Δεκεμβρίου, δηλαδή παραμονές 
Χριστουγέννων. Η 77χρονη 
επικοινώνησε με την 
«Πελοπόννησο», αναζητώντας 
σανίδα σωτηρίας μπροστά στο 
οικονομικό ναυάγιο που απειλεί την 
ίδια και την οικογένειά της, λόγω 

μιας απερίσκεπτης εξυπηρέτησης 
που αποφάσισε να κάνει πριν από 
μερικά χρόνια, μαζί με τον επίσης 
συνταξιούχο σήμερα σύζυγό της. 
Όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του 
στην Πελοπόννησο ο Σωτήρης 
Παπανδρέου, το 2006 πείσθηκαν να 
βοηθήσουν έναν οικογενειακό τους 
φίλο, εργολήπτη δημοσίων έργων. 
Τους ζήτησε να βάλουν την 
υπογραφή τους ως εγγυητές σε 
τραπεζικό δάνειο 100.000 ευρώ, με 
πρόφαση ότι θα το εξοφλούσε 
σύντομα από τα χρήματα του ΕΣΠΑ 
που θα έπαιρνε για ένα έργο που 
διεκδικούσε σε δήμο της Αχαΐας. 
Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν 
όπως τα σχεδίαζε ο φίλος τους. Ούτε 
έργο πήρε, ούτε και χρήματα από το 
ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να αφήσει το 
δάνειο να «κοκκινήσει». Έτσι το 
χρέος των 100.000 έγινε 250.000 
ευρώ και η τράπεζα στράφηκε όπως 
ήταν φυσικό στους εγγυητές. Το 

ζευγάρι των δύο ηλικιωμένων 
κατάφερε το 2014 να πάρει μια 
προσωρινή απόφαση, στο πλαίσιο 
του νόμου Κατσέλη, με την 
υποχρέωση να καταβάλλει κάθε 
μήνα ένα ποσό 100 ευρώ. Το 2019 
όμως, όταν έγινε το οριστικό 
δικαστήριο, έχασαν την υπόθεση 
λόγω έλλειψης παράστασης 
δικηγόρου. Η υπόθεσή τους, είχε 
«παγώσει» λόγω της πανδημίας και 
της αναστολής των 
πλειστηριασμών, όμως, μια ημέρα 
του 2021, ενημερώθηκαν από την 
τράπεζα ότι το «κόκκινο» δάνειο, 
στο οποίο είχαν υπογράψει ως 
εγγυητές, μεταβιβάστηκε στην 
εταιρεία διαχείρισης οφειλών 
Intrum. To ζεύγος προσπάθησε με  
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τον δικηγόρο τους να έρθει σε 
κάποιο συμβιβασμό με την εταιρεία, 
όμως λόγω ηλικίας τους ζητήθηκε να 
βρουν επιπλέον εγγυητές, πράγμα 
αδύνατον. Πριν από λίγο καιρό, 
ενημερώθηκαν και από fund του 
εξωτερικού, ότι είχε αγοράσει το 

δάνειό τους και απαιτούσε εδώ και 
τώρα, να πληρώσουν εφάπαξ την 
οφειλή, η οποία στο μεταξύ έχει 
εκτοξευθεί στις 450.000 ευρώ. Στις 21 
του μηνός ειδοποιήθηκαν από τον 
δικαστικό επιμελητή, ότι η κατοικία 
του ζεύγους, εμβαδού 160 τ.μ. στα 

Αραχωβίτικα βγαίνει σε 
πλειστηριασμό μαζί με το οικόπεδο, 
ένα δυάρι 50 τ.μ. και μια 
γκαρσονιέρα που έχουν στην Πάτρα. 
Έχουν κάνει αίτηση ανακοπής, για 
την οποία δεν έχουν πάρει ακόμα 
απάντηση. 

 
Τον μισό ΕΝΦΙΑ που εισπράττει -ετησίως- η κυβέρνηση, 
δηλαδή ένα ποσό της τάξης του 1,2 δισ ευρώ βάζουν -κάθε 
χρόνο- στα ταμεία τους οι τράπεζες, μέσω των προμηθειών 
που επιβάλλονται σε τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές 
φόρων και άλλων υπόχρεων. Όπως επισημαίνει το 
protothema.gr οι τραπεζικές προμήθειες θα μπουν τελικά 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης 
και τραπεζιτών για το ποιες επιβαρύνσεις πρέπει να 
μειωθούν. Οι χρεώσεις για τις τραπεζικές προμήθειες 
υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατ ευρώ το μήνα 
(ενισχύθηκαν μετά την στροφή στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές λόγω πανδημίας). Ξεκινούν από 30 λεπτά για 
πληρωμές λογαριασμών και φτάνουν μέχρι 5 ευρώ για 
μεταφορά σε διαφορετική τράπεζα. Πέραν από τις 
μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών (εδώ είναι το… 
ψωμί) ισχύουν και για συναλλαγές όπως η ανάληψη 
μετρητών σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας που επιβαρύνεται κοντά 
στα 2,5 ευρώ, η πληρωμή λογαριασμών ενέργειας ή 
τηλεφωνίας που επιβαρύνεται με 30-40 λεπτά, η ανανέωση 
της χρεωστικής κάρτας κάθε φορά που λήγει και η οποία 
επιβαρύνεται με 5 ή 6 ευρώ, ενώ η συνδρομή της 
πιστωτικής κάρτας έχει επανέλθει ως κόστος και ξεκινάει 
από 25 ευρώ φθάνοντας έως και τα 100 ευρώ εάν πρόκειται 
για κάρτα με αυξημένα προνόμια. Είναι ενδεικτικό ότι σε 
περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς κάρτας, η έκδοση 
νέας κοστίζει 5 ή 6 ευρώ ανάλογα με την τράπεζα. Αν θέλετε 
να αποφύγετε τη χρέωση, μπορείτε να εντάξετε τη 
χρεωστική σας κάρτα σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι και να 
κάνετε τις συναλλαγές από το κινητό σας, online και σε 
POS. Βέβαια δεν μπορείτε – ακόμα- να κάνετε αναλήψεις 

από ΑΤΜ. Αν πάλι είστε κοντά στην 5ετή ανανέωση, απλά 
περιμένετε μέχρι την έκδοση της ανανεωμένης κάρτα σας, 
ώστε να μην πληρώσετε δύο φορές προμήθεια. Επίσης 
καλό θα είναι να αποφεύγετε τα εμβάσματα μεταξύ 
τραπεζών και τις μεταφορές με ανάληψη – κατάθεση. Στην 
περίπτωση της μεταφοράς πίστωσης μέσω άμεσης 
πληρωμής, δηλαδή σε μερικά δευτερόλεπτα, το κόστος 
είναι μεταξύ 2-2,5 ευρώ, αλλά δεν εξαντλείται εκεί, αφού σε 
αυτό πρέπει να προστεθεί και η χρέωση της τράπεζας 
αποδέκτη των χρημάτων. Η προμήθεια των 2,5 ευρώ 
επιβάλλεται από το 1ο ευρώ έως τα 12.500 ευρώ και είναι 
φιξ, ανεξάρτητα εάν δηλαδή κάποιος στείλει 50 ή 100 ευρώ 
ή στείλει το ανώτερο ποσό των 12.500 ευρώ.  

ε το πρόσχημα της 
αποθάρρυνσης του 
συνωστισμού στα ταμεία και  

της ενθάρρυνσης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών οι τράπεζες χρεώνουν 
προμήθειες ακόμη και για πολύ μικρά 
ποσά που πληρώνονται στα γκισέ. 
Όμως και εδώ υπάρχουν τρόποι για να αποφύγετε την 
προμήθεια, τουλάχιστον για την πληρωμή φόρων: Η 
πληρωμή μέσω e-banking για όσους έχουν κωδικούς για 
ηλεκτρονική τραπεζική σε μια ή περισσότερες εμπορικές 
τράπεζες. Η πληρωμή μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας μέσω ΑΤΜ. Η διαδικασία απαιτεί αρκετά μεγάλη 
εξοικείωση με το αυτόματο μηχάνημα της τράπεζας με την 
οποία συνεργάζεται καθώς θα πρέπει να περάσει σωστά 
τον κωδικό πληρωμής της κάθε δόσης. Με κατάθεση 
μετρητών μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών 
(ΚΑΠ-APS) των τραπεζών. Εδώ η πληρωμή είναι πιο άνετη, 
καθώς πληρώνει κάποιος είτε με χρεωστική κάρτα και 
μετρητά και μπορεί να προσφύγει στην βοήθεια κάποιου 
υπαλλήλου του υποκαταστήματος. Η πληρωμή φόρων στο 
ταμείο της τράπεζας χωρίς προμήθεια είναι εφικτή μόνο για 
τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων: Όσοι είναι 
άνω των 70 ετών. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική 
συμπαράσταση. Τα άτομα με βαριές αναπηρίες σε 
ποσοστό 80% και άνω. Οι κάτοικοι μη τουριστικών 
περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι 
μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 
κατοίκων. 
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