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διδάκτωρ 
Γεωφυσικής, 
διευθυντής  

του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου και 
γνωστός σεισμολόγος, 
Άκης Τσελέντης, 
ανέδειξε τα 
πραγματικά αίτια του 
τραγικού δυστυχήματος 
στα Τέμπη που  
κόστισε δεκάδες  
ανθρώπινες ζωές. 

 

Συγκεκριμένα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: 
«Καλημέρα σας, φταίει η κατσίκα του γείτονα όχι ο τσοπάνης. 

εν λειτουργεί τίποτα, χάνουμε και δεν 
βρίσκουμε τα τρένα, σκοτώνονται οι επιβάτες, 
αλλά εύκολα βρίσκουμε τα εξιλαστήρια θύματα. 

Δυσχερής η θέση του άτυχου και μοιραίου σταθμάρχη πού ήδη συνελήφθη και απ’ 
ότι φαίνεται θα του φορτώσουν σχεδόν τα πάντα. Εν το μεταξύ, οι κανονισμοί στον 
ΟΣΕ υποτίθεται ότι εκσυγχρονίστηκαν λόγω τεχνολογίας. Αυτή περίπου την 
τεχνολογία, καίτοι από τούς ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας 2004, την 
χρυσοπληρώσαμε και δεν την εφαρμόσαμε ποτέ. Τις πιθανές μίζες όμως κάποιοι 
τις καρπώθηκαν…  
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λα αυτά τα πολιτικά και μη 
λαμόγια που κυρίως ευθύνονται 
για το χάλι των σιδηροδρόμων 

μας βγαίνουν λάδι μα και με το  
C4I το ίδιο δεν έγινε; 
Πρόκειται για το διαβόητο σύστημα ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το οποίο προμηθευτήκαμε 
από την εταιρεία SAIC (με υπεργολάβο τη Siemens) έναντι 
περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο ουσιαστικά 
δεν δούλεψε ποτέ, τουλάχιστον για τον σκοπό για τον 
οποίο αγοράστηκε! Κατά τα άλλα φταίει αποκλειστικά ο 
σταθμάρχης… Ναι βρε φταίει ο Σταθμάρχης! Βρήκατε το 
εξιλαστήριο θύμα. Αυτός φταίει! Όχι αυτός που έκανε το 
ρουσφέτι και τον διόρισε εκεί μετά από ελλιπέστατη 
εκπαίδευση ενός μόνο μήνα, ούτε όσοι άφησαν τους 
ελληνικούς σιδηροδρόμους, τόσα χρόνια στο χάλι τους, 
χωρίς τηλεδιοίκηση. (**) 
https://www.efsyn.gr/…/150286_skandalo-olympiakon… 
(**) ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΥΠΟ 
– ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΕΔΩ ΘΑ ΤΑ ΚΡΥΨΟΥΝ … 
Το επιβατικό τρένο που εμπλέκεται στο ατύχημα έχει 
γνωστό ιστορικό.  

 

ο ETR 470 που παράγει η Fiat 
Ferroviaria είχε προβλήματα  
από τότε που τέθηκε σε 

κυκλοφορία στη διαδρομή  
Μιλάνο-Ελβετία τη δεκαετία του 90. 

Εν τω μεταξύ, τα πολυάριθμα προβλήματα του τρένου το 
έχουν ονομάσει «βουνίσιο φέρετρο», «τουαλέτα 
σιδηρόδρομου» κλπ. ανάμεσα σε εκείνους που ταξίδεψαν 
μαζί του. Εντάξει, τώρα πάμε στο πραγματικά ενδιαφέρον 
κομμάτι. Οι Ελβετοί ξεφορτώθηκαν το ETR 470 μετά από 
πολλά σκάνδαλα. Ήθελαν να το πουλήσουν για 
παλιοσίδερα, αλλά εμφανίστηκε εταιρεία που ενδιαφέρεται 
να το αγοράσει: Ferrovie dello Stato Italiane (FSI). Το 2018 
η FSI αγόρασε το 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο Έλληνας 
σιδηροδρομικός χειριστής, σε δημοπρασία τραγουδιού 
στην οποία πλήρωνε μόνο… 45 εκατ. ευρώ!!! Μετά την 
ιδιωτικοποίηση στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα η FSI 
έφερε «state of the art train», σύμφωνα με δηλώσεις τους, 
το brand… ETR 470! Μάλλον μαντεύεις από πού πήρε το 
τρένο η FSI. 

  

ι γνώστες λένε από την αρχή  
σε δημόσιες δηλώσεις κάτι  
σαν «μείνετε μακριά από αυτά  

τα τρένα». 
Και εδώ έρχεται η τρέλα! Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι 
όταν η ιδιωτικοποίηση FSI «κληρονόμησε» μια εξαίρεση 
από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αποζημίωση 
επιβατών, έτσι τώρα οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους 
τραυματισμένο (τον πιο ευτυχισμένο από αυτούς) και 
αζημίωτο, να αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη 
τους για υγειονομική περίθαλψη. Ο καπιταλισμός στο 
ψωμί, παιδιά! 

Ό 

Τ 

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 04-05 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 272 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 4 

EUROLOBBYGATE VI 

 
H Δέσποινα Παπαγεωργίου έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ 
στο popaganda: Η «λεγεώνα λομπιστών» των Εμιράτων 
στις Βρυξέλλες, το «μυστηριώδες» Ινστιτούτο Bussola, η 
κεκαλυμμένη διείσδυση της Σαουδικής Αραβίας: Οι ειδικοί 
ερευνητές του Corporate Europe Observatory, Κάθριν 
Άινγκερ και Χανς Βαν Σάρεν, εξηγούν στην Popaganda. 
Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2020, όταν το 
Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών (Corporate 
Europe Observatory / CEO) δημοσίευε μια έρευνα που θα 
αναστάτωνε τους αστραφτερούς διαδρόμους των 
Βρυξελλών αλλά και τα εκθαμβωτικά παλάτια του Περσικού 
Κόλπου. Ο τίτλος ήταν «Η ολοένα μεγαλύτερη λεγεώνα 
λομπιστών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
υποστηρίζει τις φιλοδοξίες μαλακής ισχύος τους στις 
Βρυξέλλες». Σύντομα, η συντάκτρια της έκθεσης, 
ερευνήτρια Κatharine Ainger, θα δεχόταν τηλεφώνημα από 
μία εκ των εταιρειών δημοσίων σχέσεων που είχαν 
αναλάβει να «σερβίρουν» στην καρδιά της Ευρώπης 
«καλογυαλισμένη» την εικόνα του απολυταρχικού αυτού 
καθεστώτος του Κόλπου. Δεν την απείλησαν μόνο με 
νομικές ενέργειες, αλλά της κούνησαν και το δάχτυλο, 
όπως η ίδια μας είπε. «Και το Κατάρ έχει πολύ μεγάλο 
λόμπι στην ΕΕ, απλώς το αγνόησες», της ανέφεραν. Η 
ερευνήτρια βέβαια δεν είχε αγνοήσει το καταριανό λόμπι, 
ενώ με δική της έρευνα  

ο CEO είχε αποκαλύψει κατ’ 
αποκλειστικότητα ότι στις 
Βρυξέλλες δραστηριοποιούνταν 

υπόγεια και το λόμπι ενός εκ των πιο 

αυταρχικών και αιματοβαμμένων 
καθεστώτων στον κόσμο,  
της Σαουδικής Αραβίας. 
Στην υπόδειξη «ναι, αλλά για το Κατάρ δεν λέτε τίποτα» 
από την εταιρεία που προωθούσε συμφέροντα των ΗΑΕ 
αντανακλώνταν μάλλον ο ιδιότυπος «Ψυχρός Πόλεμος» 
Κατάρ-ΗΑΕ. «Νομίζω ότι από τότε [σσ: το 2017] που τα ΗΑΕ 
και η Σαουδική Αραβία συνασπίστηκαν με κάποιες άλλες 
χώρες για να επιβάλλουν εμπάργκο στο Κατάρ, τα δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα άρχισαν να πληρώνουν 
περισσότερα για λομπίστες στη Δύση -σε ΗΠΑ και 
Ευρώπη- ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν μεγαλύτερη 
υποστήριξη», μου λέει μέσω Skype από τις Βρυξέλλες η 
συντάκτρια της προαναφερθείσας έκθεσης και 
αρχισυντάκτρια του CEO Katharine (Kat) Ainger (εφεξής 
Κατ Άινγκερ). «Έκτοτε, είδαμε τα ΗΑΕ να προσπαθούν να  
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αναδειχθούν σε υπερδύναμη του λόμπινγκ», 
συμπληρώνει. «Νιώθω πως ό,τι ανακαλύψαμε στην έρευνά 
μας ήταν μάλλον η κορυφή του παγόβουνου... Όπως 
διαπιστώσαμε με το σκάνδαλο του Κατάρ, πολλά 
συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια και, εκτός αν έχεις δύο 
χρόνια έρευνας να διαθέσεις και μια Κρατική Υπηρεσία 
Πληροφοριών, είναι δύσκολο ως μεμονωμένος πολίτης να 
βρεις αυτές τις πληροφορίες».  

Είναι το Qatar Gate λόγος για να «πέφτουν από τα 
σύννεφα» στις Βρυξέλλες; «Δυστυχώς, δεν εκπλαγήκαμε 
καθόλου. Για να είμαι πιο ακριβής, δεν εκπλαγήκαμε που 
γινόταν λόμπινγκ από τρίτη χώρα σε αυτό το επίπεδο, γιατί 
το είχαμε περιγράψει ήδη σε έκθεσή μας τον Ιανουάριο του 
2015», μου λέει μέσω Skype από τις Βρυξέλλες ο Hans Van 
Scharen (εφεξής Χανς Βαν Σάρεν), ερευνητής και 
εκπρόσωπος Τύπου του CEO. «Περιγράφαμε λοιπόν 18 
διαφορετικές περιπτώσεις καταπιεστικών καθεστώτων 
που έκαναν λόμπινγκ στις Βρυξέλλες για να καθαρίσουν 
την εικόνα τους». Ωστόσο, το σκάνδαλο του Κατάρ είναι 
ιστορικών διαστάσεων, παραδέχεται. 

ο CEO είναι μια μικρή οργάνωση 
έρευνας που εργάζεται εδώ και 
25 χρόνια για να αναδεικνύει  

την προνομιούχο πρόσβαση και 
επιρροή των μεγάλων επιχειρήσεων 
και των λόμπι τους στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 
Όπως σημειώνουν, δεν δέχονται χορηγίες από 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και επιχειρήσεις, ώστε να 
εργάζονται με ανεξαρτησία. Ο Χανς εν τω μεταξύ μού 
σχολιάζει ότι εξεπλάγην από το πόσες παράλληλες θέσεις 
εργασίας διατηρούσε η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, όπως 
τις παραθέτει η ίδια στη σελίδα της. «Είναι μέλος 10-15 
διεθνών οργανισμών! Για εμένα, οποιοσδήποτε πολιτικός 
έχει παράλληλες δουλειές, δεν παίρνει τη δουλειά του ως 
ευρωβουλευτής στα σοβαρά», λέει. Γιατί, όχι μόνο δεν 
ηθικό, απλώς δεν προλαβαίνεις, τονίζει. Όσον αφορά στα 
λόμπι αυταρχικών καθεστώτων, ήδη το 2019 ο αναλυτής 
ζητημάτων ασφαλείας καθηγητής στο King’s College του 
Λονδίνου Αντρέας Κριγκ έγραφε ότι η Ευρώπη είχε 
εντοπίσει μεν την απόπειρα διείσδυσης του Κρεμλίνου, 
αλλά «έχει δώσει ελάχιστη προσοχή στη συγκαλυμμένη 

εκστρατεία επιρροής ενός ακόμα αυταρχικού παίκτη που 
προσπαθεί να διαταράξει τη φιλελεύθερη δημόσια 
συζήτηση στην πρωτεύουσα της Ευρώπης: τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα». Ποιος ο στόχος του λόμπινγκ στις 
Βρυξέλλες για τη χώρα που ο στρατηγός Τζέιμς Ματίς πριν 
γίνει υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει ως 
«μικρή Σπάρτη»; Σύμφωνα με τους λονδρέζικους Times 
(δημοσίευμα 2019), o καθηγητής Κριγκ «πιστεύει ότι  

 

α ΗΑΕ προσπαθούν να πείσουν  
τους Ευρωπαίους ότι η 
ενδυνάμωση της κοινωνίας  

των πολιτών στις αραβικές χώρες  
θα απελευθερώσει ομάδες όπως η 
Μουσουλμανική Αδελφότητα». 
Τα ΗΑΕ είδαν την Αραβική Άνοιξη το 2011 ως «υπαρξιακή  
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απειλή, τόσο για τα ίδια όσο και για τους δυνάστες ηγέτες 
των χωρών του Κόλπου γενικά», σημειώνει το CEO. Έτσι –
συμπληρώνει- ξεκίνησαν να διαμορφώνουν το αφήγημα 
της «απολυταρχικής σταθερότητας», θέτοντας το απλοϊκό 
δίλημμα «είτε θα έχετε σταθερότητα χάρη στους 
αυταρχικούς ηγέτες των ΗΑΕ είτε με τον δημοκρατικό 
πλουραλισμό ρισκάρετε να επέλθει ισλαμική τρομοκρατία 
και χάος». Κάπως έτσι, υποστηρίζει το Παρατηρητήριο, τα 
ΗΑΕ επικαλούνται «αντιτρομοκρατική δράση» για να 
δικαιολογήσουν την καταπάτηση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα και να υπονομεύσουν αντιπάλους 
τους όπως το Κατάρ με το πρόσχημα ότι υποθάλπουν την 
τρομοκρατία. Τα ΗΑΕ βρίσκονταν στην 135η θέση της 
«Λίστας Δημοκρατικότητας» του Economist για το 2022. Η 
χώρα διαθέτει επίσης κατάστικτο μητρώο όσον αφορά στα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, με ψήφισμά του τον 
Σεπτέμβριο του 2021, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παρότρυνε «τα κράτη-μέλη να μη συμμετέχουν» στην 
έκθεση Expo2020 που θα πραγματοποιούνταν στο 
Ντουμπάι μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Μαρτίου 2022, καθώς 
και τις διεθνείς εταιρείες να αποσύρουν τις χορηγίες τους, 
«προκειμένου να δηλώσουν την αποδοκιμασία τους για τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ». 
Επιπλέον, η χώρα «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον 
συνασπισμό με επικεφαλής της Σ. Αραβία στον πόλεμο 
[της Υεμένης] και βοήθησε να πυροδοτηθεί αυτό που ο ΟΗΕ 
περιγράφει ως “τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον 
κόσμο”», επισημαίνει το CEO. 

Τι ακριβώς είχε αποκαλύψει όμως το CEO για τη «λεγεώνα 
λομπιστών» των ΗΑΕ στην ΕΕ; Μεταξύ άλλων, είχε 
αποκαλύψει την ύπαρξη από το 2017 ενός συμβολαίου 
μεταξύ του κρατικού National Media Council των ΗΑΕ και 
της λονδρέζικης εταιρείας δημοσίων σχέσεων Project 
Associates. Η εταιρεία, με γραφείο στις Βρυξέλλες, είχε μεν 
εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας (Transparency Register, 
όπου εγγράφονται τα λόμπι) της ΕΕ, αλλά το National 
Media Council δεν εμφανιζόταν ως πελάτης της. 
Εμφανιζόταν όμως στο αυστηρότατο Μητρώο Λόμπι των 
ΗΠΑ, το Foreign Agents Registration Act / FARA. Το 
συγκεκριμένο συμβόλαιο έδειχνε επιπλέον ότι «η Project 
Associates είχε αναθέσει υπεργολαβία στην αμφιλεγόμενη 
εταιρεία εξόρυξης δεδομένων και παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο SCL Social (“αδελφή” της πασίγνωστης 

Cambridge Analytica) για να επιτεθεί στον αντίπαλο των 
ΗΑΕ, το Κατάρ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
των ΜΜΕ», σημειωνόταν στην έκθεση. Ακόμα ότι τα 
«έγγραφα του FARA δείχνουν ότι είχαν τοποθετηθεί 
δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο, περιλαμβανομένου 
του εδρεύοντος στις Βρυξέλλες New Europe και της 
Independent» ως μέρος της δουλειάς του SCL τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Επιπλέον, σύμφωνα με το CEO, η 
εδρεύουσα στις Βρυξέλλες εταιρεία Westphalia Global 
Advisory, με φερόμενο κύριο πελάτη την πρεσβεία των 
ΗΑΕ στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, δημοσίευσε το 2020 ανάλυση 
για την ανάγκη η ηγεσία των ΗΑΕ να αναπτύξει το όραμά 
της για «σταθερότητα» στον Κόλπο. Σημειώνεται πως άλλη 
έρευνα, του γαλλικού OrientXXI (Οκτώβριος 2022) για τη 
διείσδυση του λόμπι των ΗΑΕ στη Γαλλία, επισήμαινε ότι 
το 2017 η Media Investment Corporation (Admic) του 
Άμπου Ντάμπι αγόρασε το 2% του Euronews σε περίοδο 
που το κανάλι «αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες». «Εν 
τω μεταξύ, εμφανίζονταν ολοένα και περισσότερα 
“ενθουσιώδη άρθρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
συγκεκριμένα για το Ντουμπάι”, όπως επισήμανε η 
Liberation στις 20 Νοεμβρίου 2020», τονιζόταν.  

Στην έκθεση του Παρατηρητηρίου για τα ΗΑΕ αναφέρεται 
ως «μυστηριώδες» ένα think tank. Πρόκειται για το Bussola 
Institute, ιδρυμένο τον Οκτώβριο του 2017 στις Βρυξέλλες, 
με διακηρυγμένη αποστολή «την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ χωρών του Περσικού Κόλπου και της ΕΕ, ειδικά σε 
πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά θέματα και 
θέματα ασφαλείας», όπως γράφουν στη σελίδα τους στο 
Facebook. Αναφέρουν ότι καλύπτουν ολόκληρη την 
περιοχή του Κόλπου, «αλλά έπειτα ανακαλύπτεις ότι … 
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ι μόνοι που εργάζονται  
εκεί είναι από τα ΗΑΕ και οι  
μόνες εκδηλώσεις συνήθως 

οργανώνονται από ανθρώπους  
των ΗΑΕ» 
, επισημαίνει η Κατ. «Οπότε, φαίνεται να συνδέονται 
θεσμικά μόνο με τα ΗΑΕ, σωστά;» ρωτώ. «Ναι», απαντά. Το 
Bussola Institute έχει χαρακτηριστεί από τον καθηγητή 
Κριγκ ως μέρος της «στρατηγικής πολέμου πληροφοριών 
στη Δύση» των ΗΑΕ. «Εάν δείτε τις εκδηλώσεις τους και τις 
λίγες δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα τους, γίνεται εμφανές 
ότι η εμμονή του Άμπου Ντάμπι με το πολιτικό Ισλάμ και τη 
Μουσουλμανική Αδελφότητα συγκεκριμένα βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής του Bussola», έλεγε 
στους Times. Προσπάθησα να επισκεφθώ τον ιστότοπο 
του Ινστιτούτου Bussola: Ο σύνδεσμος 
https://www.bussolainstitute.org/ όμως εμφανίζεται 
ανενεργός. Το επισημαίνω στην Κατ. Εκπλήσσεται.  

 
Με διαβεβαιώνει ότι υπήρχε ιστοσελίδα. «Ήταν 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, που 
σημαίνει ότι είναι ακόμα ενεργοί ως οργάνωση λόμπινγκ. 
Δεν γνωρίζω αν απλώς δεν συντηρούν τη σελίδα ή αν από 
τότε που δημοσιεύσαμε διάφορα αποφάσισαν να την 
κατεβάσουν για να δρουν περισσότερο παρασκηνιακά», 
σχολιάζει. Μέσω του ψηφιακού αρχείου του Διαδικτύου 
Wayback Machine, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ιστοσελίδα 
του Bussola, με αναρτήσεις τουλάχιστον μέχρι τον 
Αύγουστο του 2022.  Στο Μητρώο που διατηρεί για τα λόμπι 
το Παρατηρητήριο, το Bussola Institute εμφανίζεται να 
διατηρεί ενεργούς τρεις λομπίστες. Πρόσφατη ένδειξη 
δραστηριότητας ήταν μια συνάντηση στις 2 Δεκεμβρίου 
2022 εκπροσώπων του Bussola με τον πρέσβη του Κουβέιτ 
στο Βέλγιο και επικεφαλής αποστολής σε ΕΕ & ΝΑΤΟ 
Nawaf Alenezi, για την οποία ο πρέσβης έκανε σχετική 
ανάρτηση στο Twitter. Το Ίδρυμα διατηρεί σελίδες στο 
Linkedin και το Facebook (η τελευταία έχει να ανανεωθεί 
από το 2018), καθώς και κανάλι στο Youtube. Εκτός από 
την ιστοσελίδα, δεν εντοπίζεται πια και ο λογαριασμός του 
στο Twitter, στον οποίο παρέπεμπε το ίδιο το ινστιτούτο. 
Σημειώνουμε ότι στους Times το 2019, εκπρόσωπος Τύπου 
του Bussola είχε αρνηθεί αφενός ότι πρόκειται για λόμπι 
αφετέρου ότι προωθεί θέσεις των ΗΑΕ και της Σ. Αραβίας. 
Πρόκειται για ερευνητικό κέντρο και εγγράφηκαν στο 

Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ για να διευκολύνεται η επαφή 
τους με αξιωματούχους των Βρυξελλών – υποστήριξε. 
Επιπλέον, είχε πει ότι το Bussola ιδρύθηκε και αρχικά 
χρηματοδοτήθηκε από ανθρώπους από τα Εμιράτα.  

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες του Μητρώου Διαφάνειας 
της ΕΕ, «από τις 20 Σεπτεμβρίου 2021, όσοι οργανισμοί 
δηλώνουν πως δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα δεν είναι 
υποχρεωμένοι να εγγράφουν τον προϋπολογισμό τους για 
λόμπινγκ». Και προηγουμένως που ήταν υποχρεωμένοι, 
δεν το έκαναν, μου λέει η Κατ. Σύμφωνα με το Μητρώο 
Λόμπι του Παρατηρητηρίου, το Ινστιτούτο έχει δηλώσει 
μόνο τον προϋπολογισμό του 2018.  

Είναι εντυπωσιακή η ομάδα ηχηρών ονομάτων που 
φέρονται να πλαισιώνουν το Bussola. Σύμφωνα με 
αναρτήσεις του 2018 του ιδρύματος στο Facebook, την 
έρευνα του 2020 του CEO, αλλά και ότι τους προσφώνησε 
παρουσία τους με αυτή την ιδιότητα ως ομιλητές webinar 
του Bussola τον Ιούλιο του 2020 ο γενικός γραμματέας του 
Ινστιτούτου Τζον Ντένεχι, το Επίτιμο Συμβούλιο/Τιμητική 
Επιτροπή (Honorary Board) του Bussola αποτελούνταν 
τουλάχιστον μέχρι τότε (δεν εντοπίσαμε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες) από τον Ισπανό πρώην 
πρωθυπουργό Χοσέ Μαρία Αθνάρ (πρόεδρος) και (μέλη) 
τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ 
Ρασμούσεν, την πρώην πρόεδρο της Ιρλανδίας Μέρι 
ΜακΆλις, τους πρώην πρωθυπουργούς της Γαλλίας 
Φρανσούα Φιγιόν και της Κροατίας Jadranka Kosor και την 
Ελληνίδα πρώην Επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, πρώην υπουργό και πρόεδρο του Δικτύου 
Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τον Νοέμβριο του 2021  

 

Ο 
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ορίστηκε πρόεδρος της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής της 
ΕΕ για το μέλλον του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής 
προστασίας και της εργασίας. Ένα από τα τελευταία 
αναρτημένα webinar του Bussola, στις 8 Δεκεμβρίου 2021, 
αφορούσε στο μέλλον της εργασίας: σε αυτό μίλησαν 
μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος συνεργάτης της 
αμερικανικής εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών 
McKinsey Γιοργκ Σούμπερτ και η κ. Διαμαντοπούλου. Το 
Bussola Institute εμφανίζεται ως κύριος εταίρος (μαζί με 
τον ΟΟΣΑ) στο Quadwa, μια κρατική πλατφόρμα των ΗΑΕ 
που αφορά στην εκπαίδευση. Στην ιστοσελίδα του 
Quadwa, η φερόμενη ως μέλος του Τιμητικού Συμβουλίου 
του Bussola Μέρι ΜακΆλις και ο γενικός γραμματέας του 
Bussola Τζον Ντένεχι εμφανίζονται ως ομιλητές του 
Quadwa, ενώ ως ομιλητές-επίτιμοι προσκεκλημένοι 
εμφανίζονται μεταξύ άλλων η κ. Διαμαντοπούλου, η 
υπουργός Παιδείας της Κολομβίας Μαρία Βικτόρια 
Ανγκούλο και η πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας. Η 
κ. Διαμαντοπούλου μάς απάντησε πως υπήρξε μέλος της 
Τιμητικής Επιτροπής (Honorary Board) του Bussola 
Institute «η οποία συνεδρίαζε μία ή δύο φορές τον χρόνο» 
-όπως μας είπε- αλλά ότι δεν είναι πια μέλος της: «Μετά την 
αδρανοποίησή του κατά την διάρκεια της πανδημίας 
παραιτήθηκα αρχές του 2021», διευκρίνισε. Σε ερώτησή μας 
εάν στον βαθμό που την αφορά και μπορεί να γνωρίζει 
θεωρεί ότι ισχύουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το 
Bussola διενεργεί λόμπινγκ για λογαριασμό των ΗΑΕ, η κ. 
Διαμαντοπούλου μας απάντησε: «Όχι δεν ισχύει. Βασικοί 
στόχοι ήταν η ανταλλαγή εμπειριών κυρίως σε θέματα 
ψηφιακής τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς 
και πολιτικές της ΕΕ που αφορούσαν νέες μορφές 
απασχόλησης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών-
μελών».  Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
δεν είχαμε λάβει απάντηση από το Ινστιτούτο Bussola σε 
email μας για τη σημερινή σύσταση της Τιμητικής 
Επιτροπής του, αν κάνει λόμπινγκ για τα ΗΑΕ και ποιες οι 
πηγές χρηματοδότησής του. «Το Ινστιτούτο Bussola είναι 
ένα ενδιαφέρον μοντέλο, γιατί πράγματι έκανε κάποιες 
σημαντικές έρευνες.  

υναντάμε συχνά ιδρύματα-βιτρίνα, 
που απλώς κάνουν λόμπινγκ. Αυτό 
όμως ήταν πιο εξελιγμένο γιατί 

προσέλκυσε κάποιους καταξιωμένους 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές. 
Φαινόταν πιο εξελιγμένο, γιατί τότε θα είχε πιο 
ευλογοφανές άλλοθι άγνοιας. Ήταν υβριδική η λειτουργία, 
έκανε έρευνα για την περιοχή, αλλά επίσης εμφανώς 
επιδίωκε στρατηγικούς στόχους», θα μου πει η Κατ.  Ποιος 
είναι γενικά ο ρόλος ενός μέλους του Επίτιμου Συμβουλίου; 
ρωτώ την Κατ. Καταρχάς, να προσδίδει αξιοπιστία και 
κύρος, μου λέει. Έπειτα, έχοντας υψηλά πρόσωπα στο 
Επίτιμο Συμβούλιο, προσελκύεις άλλα υψηλόβαθμα 
πρόσωπα, «κάτι που συχνά σου δίνει ευκαιρίες για 
λόμπινγκ». Δεν είναι απαραίτητα αμειβόμενη θέση, αλλά  

 
συχνά υπάρχουν «ταξίδια στο εξωτερικό, προσκλήσεις σε 
εκδηλώσεις, ωραία ξενοδοχεία. Δεν μιλώ για τα 
συγκεκριμένα επίτιμα μέλη ΔΣ, καθώς δεν μπορώ να 
γνωρίζω. Γενικά στον ρόλο αναφέρομαι», τονίζει. «Πριν 
λίγα χρόνια, εντοπίσαμε ένα think tank που είχε στηθεί από 
το Καζακστάν, και με παρόμοιο τρόπο με το Ινστιτούτο 
Bussola ισχυριζόταν ότι ήταν think tank για την περιφέρεια 
της Κεντρικής Ασίας, όμως όλοι οι άνθρωποι εκεί, όλη η 
έρευνα είχε βάση το Καζακστάν», μου λέει η Κατ. «Και είχαν 
στο ΔΣ τους ανθρώπους διακεκριμένους όπως ο [Βρετανός 
πρώην πρωθυπουργός] Τόνι Μπλερ, ο [Ιταλός πρώην 
πρωθυπουργός] Ρομάνο Πρόντι, ο Ισπανός πρώην 
πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ, ένα σωρό…». 

Σ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Μητσοτάκης, Τσίπρας και 
Ανδρουλάκης εκχωρούν στη 
Τουρκία συγκυριαρχία και 
συνεκμετάλλευση! Αγαπητέ Κυριάκο 
Μητσοτάκη, Σου αφιερώνουμε 
παλαιότερες δηλώσεις του Κώστα 
Καραμανλή, γιατί είμαστε βέβαιοι 
πως εσένα έχουν για αποδέκτη, 
εσένα που είσαι έτοιμος να 
παραχωρήσεις στην Τουρκία 
συγκυριαρχία του Αιγαίου και 
συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ, 
ολοκληρώνοντας το εθνικό έγκλημα 
που ξεκίνησε η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Κ. 
ΣΗΜΙΤΗ!«Είναι πράγματι αληθές ότι 
έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις με 
τον κ. Σημίτη και όσους 
συμμερίζονται τις απόψεις του. Για 
εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. 
Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική 
κυριαρχία και δεν την θέτουμε στην 
κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα προς 
επίλυση με την Τουρκία: η 
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές 
αντιλήψεις θα με βρίσκουν πάντα 
αντίθετο»! H αδερφή του 
Πρωθυπουργού, κα Ντόρα 
Μπακογιάννη, σε πρόσφατη 

συνέντευξή της, χωρίς ντροπή αποκάλυψε πως «δεν είναι ταμπού η 
συνεκμετάλλευση πόρων» στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία. Δηλαδή 
εμφανίζεται ως κουβαρντού με τον εθνικό ορυκτό πλούτο και είναι έτοιμη να 
παραχωρήσει ένα σημαντικό μέρος του στη Τουρκία. Άραγε εάν οι γείτονες της 
κόρης και αδερφής δυο Πρωθυπουργών της Ελλάδος, εάν… της ζητούσαν να 
συνεκμεταλλευτούν τα δικά της ακίνητα η να μοιραστούν τις καταθέσεις ή τα κέρδη 
από τις μετοχές της οικογένειας της… θα είχε η όχι ταμπού; Οφείλει η κα. 
Μπακογιάννη να απαντήσει στον ελληνικό λαό, εάν εκτός από την ίδια την 
βουλευτίνα ΧΑΝΙΩΝ, διαφωνεί ή συμφωνεί ο αδερφός της πως η επέκταση των 
χωρικών υδάτων στα δώδεκα μίλια αποτελεί υποχρέωση και όχι απλά δικαίωμα 
της Ελλάδας; Εμείς οφείλουμε να θυμίσουμε ότι πλην του ακατανόμαστου Σημίτη 
που γκριζάρισε τα Ίμια και του Κων. Μητσοτάκη που ήθελε «να τα βρούμε» 
δίνοντας ένα μέρος του ΑΙΓΑΙΟΥ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν συμφωνήσει στις 
κόκκινες γραμμές και προπαντός ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμες... Πριν έξι μήνες 
ο τελευταίος Αρχηγός της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του στο Μέγαρο 
Μουσικής, την 1η Ιουνίου 2022, είχε απαντήσει σε όσους, εντός και εκτός της 
χώρας, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει «να τα βρει» με την Τουρκία, 
εκτιμώντας μάλιστα ότι διαβάζουν λάθος τα αίτια της τουρκικής συμπεριφοράς.  

 

λαοφιλής πρώην Πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής έβαλε σαφή όρια σε όσους τυχόν  
θα έκαναν σκέψεις για συνεκμετάλλευση  

των ενεργειακών πόρων της ανατολικής Μεσογείου 
με την Τουρκία. 
Είπε λέξη προς λέξη: «Με εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν 
εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο. Οι εκπτώσεις τέτοιου είδους απλώς 
μεγαλώνουν την βουλιμία και εντείνουν τις ηγεμονικές επιδιώξεις και τον 
επεκτατισμό των γειτόνων». Ας δει το σχετικό βίντεο ο απερχόμενος κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ίσως να καταλάβει γιατί η αίθουσα του ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
σείστηκε από το χειροκρότημα. Μη αγαπητέ μου Κυριάκο Μητσοτάκη, οι 
παραδοσιακοί ΝΔτες σου αφιερώνουμε και τις παρακάτω παλαιότερες δηλώσεις 
του Κώστα Καραμανλή, γιατί είμαστε βέβαιοι πως εσένα έχουν για αποδέκτη, 
εσένα που είσαι έτοιμος να παραχωρήσεις στην Τουρκία συγκυριαρχία του 
Αιγαίου και συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ, ολοκληρώνοντας το εθνικό έγκλημα που 
ξεκίνησε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ΣΗΜΙΤΗ! Είπε ο μακροβιότερος Αρχηγός της 
πατριωτικής παράταξης Κώστας Καραμανλής: «Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε 
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διαφορετικές αντιλήψεις με τον κ. Σημίτη και όσους 
συμμερίζονται τις απόψεις του. Για εμάς τα πράγματα είναι 
ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και 
δεν την θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα προς 
επίλυση με την Τουρκία: Η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. 
Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο»! 
Τα μηνύματα αυτά του Κώστα Καραμανλή εξακολουθούν να 
είναι οι παρακαταθήκες μας που δεν πρέπει ούτε μπορεί να 
αγνοηθούν από κανένα εφήμερο, περαστικό, όπως είναι 
κάθε αιρετός (υπό αίρεση) εθνομηδενιστής. Ναι, πάντα 
στην Ελληνική ιστορία υπήρχε ο εφιάλτης και ο Λεωνίδας, 
ο Νενέκος και ο Κολοκοτρώνης, όμως ποτέ κανείς δεν 
ήθελε να είναι ο επίγονος του Νενέκου… Όλοι θέλουμε να 
’μαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη. Ναι, ότι και να πει η 
πολιτική οικογένεια των Σημητο-μητσοτακηδων, των 
Καρατζαφερο-μητσοτακηδων και των ΣΥΡΙΖΟ-Κοτζια-
μητσοτάκηδων, η γραμμή Μητσοτάκη ικανοποιεί μια 
ολιγομελή συμβιβασμένη πολιτική ΕΛΙΤ, βολεμένων 
ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝ. Η ηχώ που φθάνει στα δικά μας αυτιά 
είναι η φωνή αυτή, της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
Ελληνικού λαού και η οποία φωνάζει «Ναι, έχουμε 
ΤΑΜΠΟΥ, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να απεμπολήσουμε 
κυριαρχικά δικαιώματα και γιατί δεν αναγνωρίζουμε αυτό 
το δικαίωμα, δηλαδή της λήψης αποφάσεων επί κρίσιμων 
εθνικών ζητημάτων σε 151 ή και παραπάνω βουλευτές. 
Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνον ο κυρίαρχος Ελληνικός 
λαός το οποίο άλλωστε αποτελεί και ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ του 
ΚΑΘΗΚΟΝ !!! Δεν έχουμε όμως κανένα ΤΑΜΠΟΥ να 
υποστηρίξουμε πως  

ια τα μεγάλα εθνικά θέματα  
που επηρεάζουν το μέλλον της 
πατρίδας και του λαού πρέπει  

να διενεργούνται ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. 
Τώρα είναι ανάγκη να καταφύγουμε στο λαό και εκείνος να 
αποφασίσει. Τώρα μάλιστα που η Ελλάδα ταλανίζεται από 
πληθώρα κρίσιμων προβλημάτων, κρίσιμων εθνικών 
θεμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών. Η εκ των υστέρων 
δημόσια τραγική ομολογία περί της εγκληματικής 
αποτυχίας των Μνημονίων, ενισχύει και δυναμώνει την 
άποψη μας πως θα έπρεπε και εκείνα να είχαν εγκριθεί 
μέσω δημοψηφισμάτων ομοίως δε και η Συμφωνία των 
Πρεσπών.  Ναι, λοιπόν εμείς αντίθετα με την κ. 
Μπακογιάννη έχουμε ΤΑΜΠΟΥ και απαιτούμε την 
επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα δώδεκα 
ναυτικά μίλια. Ναι, εμείς έχουμε θέμα με τους πρόθυμους 
του Τσίπρα και του Μητσοτάκη που προπαγανδίζουν ότι 
είναι «μη ρεαλιστική» η αποδοχή των όρων παραχώρησης 

αέρα θάλασσας ξηράς και πως θα πρέπει να την 
ξεχάσουμε… Βεβαίως δεν αρνούμαστε πως αποτελεί 
ευθύνη της εκάστοτε Κυβέρνησης η διαχείριση των εθνικών 
θεμάτων, όμως, η τελική επ’ αυτών απόφαση πρέπει να 
ανήκει στον λαό. Ο Αγώνας σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο κατόπιν των επερχόμενων γεγονότων πρέπει να 
συνεχιστεί ως την τελική ευόδωση.  Καμμία ευκαιριακή και 
ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κανένα ΕΛΙΑΜΕΠ 
δεν μπορεί να μας επιβάλει την εθνομηδενιστική πολιτική 
του κατευνασμού και της ήπιας έως και δουλικής 
προσέγγισης με την Τουρκία, όταν αυτή ζητά και 
συνεκμετάλλευση και συγκυριαρχία του Αιγαίου πελάγους. 
Η συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των εθνικών μας 
πόρων, το τι θα αφορά και με ποιον τρόπο θα γίνει, και αν 
πρέπει να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, η απόφαση δεν είναι 
δικαίωμα μιας μικρής ελεγχόμενης πολιτικής παρέας και 
τούτο γιατί αφορά τις επόμενες γενιές και τον πυρήνα της 
εθνικής μας κυριαρχίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι 
Μητσοτάκης και Τσίπρας: πίσω από τη πλάτη του λαού 
έχουν συμφωνήσει να υπογράψουν τις ΠΡΕΣΠΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, γιατί; Επειδή απειλεί με πόλεμο η Τουρκία; Θα 
προχωρήσουν οι άθλιοι των ΑΘΗΝΩΝ σε ακρωτηριασμό 
της εθνικής μας κυριαρχίας επειδή το απαιτούν οι 
«σύμμαχοι»; Δεν θα επιτρέψει ο ελληνικός λαός οι 
ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΙ της κυβέρνησης να υπογράψουν πως 
τα ελληνικά νησιά είναι «προέκταση» της μικρασιατικής 
ακτής και πως γι’ αυτό το λόγο τα ελληνικά νησιά δεν έχουν 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.   

Ελλάδα σέβεται το διεθνές  
δίκαιο και δεν πρόκειται ο λαός 
να επιτρέψει στον Μητσοτάκη, 

τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον 
Κουτσούμπα η σε όποιον άλλον να 
αρνηθεί να εφαρμόσει το διεθνές 
δίκαιο προς όφελος της Τουρκίας. 

Γ 

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 04-05 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 272 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 12 

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

 
Χωρίς να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν 
ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των 
Υπουργών Εξωτερικών της G20 στο 
Νέο Δελχί. Μια Σύνοδος στην οποία 
κυριάρχησε για άλλη μια φορά το 
Ουκρανικό, ενώ ταυτόχρονα έδωσε 
την ευκαιρία σε Μπλίνκεν και 
Λαβρόφ «να τα πουν στο πόδι» 
(https://www. naftemporiki.gr 
2/3/2023). Ήταν η πρώτη συνάντηση 
των δύο μετά το ξέσπασμα του 
Πολέμου στην Ουκρανία. Και  

νώ η Δύση 
επικεντρώθηκε  
στο Ουκρανικό,  

Κίνα και Ινδία 
επιχείρησαν να 
δώσουν έμφαση  
σε θέματα παγκόσμιας 
οικονομικής 
συνεργασίας  
και ανάπτυξης. 
Από την πλευρά του ο 
πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra 

Modi επισήμανε την αποτυχία της παγκόσμιας διακυβέρνησης να αντιμετωπίσει 
τις πιο σημαντικές προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της ενέργειας, ενώ ο νέος 
υπουργός εξωτερικών της Κίνας Qin Gang, ο οποίος συναντήθηκε με τον Λαβρόφ, 
επισήμανε ότι το Πεκίνο στηρίζει τη διεθνή έννομη τάξη με επίκεντρο τον ΟΗΕ 
απορρίπτοντας τις πολιτικές ισχύος και αντιπαράθεσης των μπλοκ 
(https://www.globaltimes.cn 3/1/2023). Ταυτόχρονα  

 

Κίνα διακήρυξε την αντίθεσή της στις πολιτικές 
οικονομικού προστατευτισμού καταδεικνύοντας 
την προτίμησή της στις πολιτικές ανάπτυξης  

του διεθνούς εμπορίου, 
επιδιώκοντας μια παγκόσμια ανάπτυξη ανθεκτική και επωφελή για όλους, όπως 
δήλωσε.  Από την πλευρά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα 
εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ κλείνοντας την ομιλία του στη σύνοδο της 
G20 στο Δελχί επισήμανε με νόημα: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους και 
τους εταίρους μας ότι είμαστε πολύ απασχολημένοι με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, αλλά δεν ξεχνάμε τον υπόλοιπο κόσμο. Εξακολουθούμε να είμαστε ο 
μεγαλύτερος δωρητής ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας και είμαστε ένας 
αξιόπιστος εταίρος. Και δεν πρόκειται για αλληλεγγύη. Πρόκειται για τη 
γεωπολιτική μας θέση, γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι μια 
γεωπολιτική δύναμη για το καλό του κόσμου» (https://www.eeas.europa.eu 
1/3/2023). 

Σύνοδος των υπουργών εξωτερικών της  
G20 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι  
ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας έχει «χτυπήσει 

κόκκινο». 
Ανταγωνισμός που βεβαίως δεν εκδηλώνεται μόνο στη σφαίρα της εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αλλά έχει απλωθεί σε όλη της 
σφαίρα των οικονομικών σχέσεων, καθώς Ουάσιγκτον αλλά και Βρυξέλλες 
ρίχνουν στη «μάχη» και νέα εργαλεία, όπως είναι η πρωτοβουλία των ΗΠΑ Build 
Back Better World (Β3W) που ως γνωστόν έχει ως στόχο να περιορίσει την 
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οικονομική επιρροή της Κίνας στη διεθνή σκηνή 
(www.whitehouse.gov 12/6/2021) αλλά και η περίφημη 
«Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) της ΕΕ. Κομβικό 
ζήτημα στην σύγκρουση της Δύσης με την Κίνα όπως 
επισημάναμε ήδη (www.political.gr 9/7/2022 σελ. 18) είναι η 
τελευταία απόφαση των G7 να χρηματοδοτήσουν ένα 
οικονομικό πακέτο 600 δις δολαρίων προκειμένου να 
ανακόψουν την παγκόσμια κινεζική οικονομική επέλαση η 
οποία κυρίως εκφράζεται μέσα από τον περίφημο κινεζικό 
δρόμο του μεταξιού (www.capital.gr 27/6/2022). Μάλιστα 
όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην τελευταία 
συνάντηση των G7 η «Παγκόσμια Πύλη» αποτελεί την 
απάντηση της Ευρώπης στο παγκόσμιο επενδυτικό κενό. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται πλέον στην 
απόφαση των G7 «Σύμπραξη για Παγκόσμιες Υποδομές 
και Επενδύσεις». Έτσι στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια 
που ανακοινώθηκαν από τον Τζο Μπάιντεν, η ΕΕ 
κινητοποιεί 300 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027 
(www.ec.europa.eu 26/6/2022). Την πρωτοβουλία των 
Βρυξελλών για τη δρομολόγηση της «Παγκόσμιας Πύλης 
της ΕΕ» είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε ήδη από το 
Δεκέμβριο του 2021 (www.political.gr 4/12/2021, σελ. 14). 
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει ότι «με κοινή δήλωσή 
τους την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
ανακοίνωσαν την απάντηση της ΕΕ στον κινεζικό δρόμο 
του μεταξιού. Πρόκειται για την  

ρωτοβουλία «Παγκόσμια Πύλη» 
που στόχο έχει να κινητοποιήσει 
έως και 300 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο 
2021-2027 
 στους τομείς «της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και 
των μεταφορών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, 
εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο» 
(ec.europa.eu 1/12/2021). Και όλα αυτά «προκειμένου να 
στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων» της «και τα 
συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ». Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
αντιμετωπίζουν σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης 
υποδομών — η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το έλλειμμα 
αυτό υπερβαίνει τα 2,7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2019» ενώ 
«σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της G20, το έλλειμμα 

επενδύσεων στις παγκόσμιες υποδομές θα φτάσει τα 13 
τρισ. ευρώ έως το 2040» Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί 
το εν λόγω επενδυτικό κενό σε υποδομές απαιτούνται 
επενδύσεις ύψους 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως, καθώς μόνο έτσι 
εκτιμάται ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Παρά τις γενικόλογες δηλώσεις της 
ηγεσίας της ΕΕ για παγκόσμια ανάπτυξη και συνεργασία 
είναι ηλίου φαεινότερο ότι στόχος της «Παγκόσμιας Πύλης» 
είναι η ανάσχεση της κινεζικής επέκτασης, η οποία 
προχωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω του 
σύγχρονου κινεζικού δρόμου του μεταξιού που 
δρομολογήθηκε προ οκταετίας με την κινεζική 
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» (BRI). Μάλιστα 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» 
από το 2013 μέχρι σήμερα η Κίνα έχει προχωρήσει σε 
άμεσες επενδύσεις ύψους 136 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
ενώ περίπου 140 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της 
Ιταλίας καθώς και 31 διεθνείς οργανισμοί έχουν υπογράψει 
συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα (www.globaltimes.cn 
21/6/2021). Άλλωστε το γεγονός ότι η αμερικανική 
πρωτοβουλία Build Back Better World στόχο έχει να κλείσει 
τον κινεζικό δρόμο ήδη επισημαίνεται από την ίδια την 
Φωνή της Αμερικής (Voice of America) (www.voanews.com 
4/11/2021). 
 

 

πιπλέον κοινό μυστικό αποτελεί 
πλέον και το γεγονός ότι η 
«Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ  

αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση 
στην κινεζική πρωτοβουλία  
«Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» όπως 
επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ 
(www.edition.cnn.com 1/12/2021 & www.dw.com 1/12/2021). 
Και η «οικονομική μάχη» καλά κρατεί με την ΕΕ να την 
«πέφτει» πλέον στην Αφρική με πακέτο 150 δις ευρώ από 
τα κονδύλια της Παγκόσμιας Πύλης 
(https://ec.europa.eu/commission 27/1/2023) προκειμένου 
να ανασχέσει την κινεζική διείσδυση. 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Στη Λαμία πριν 20 χρόνια μια 
δικαστίνα αντιστάθηκε στο 
σκάνδαλο της συνεταιριστικής 
Τράπεζας, το οποίο είχε διαγνωσθεί 
με ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (όχι ένα και δυο, 
αλλά 6) της Τράπεζας Ελλάδας και 
μέγα (σε σελίδες, κόπο και χρόνο, 
εξόδοις του ελληνικού λαού) του 
ΣΔΟΕ. Δικαίωσε τους πολίτες που 
είχαν ξεκινήσει τον αγώνα 
(Μανδηλά, Δημητρακόπουλο 
κ.α.)και στρίμωξε την Τράπεζα στη 
γωνία. Φυσικά μετατέθηκε 
γρήγορα…Όλως τυχαίως ντεεε…  

 
Το σκάνδαλο που ήταν τόσο 
ανύπαρκτο έμεινε ανοικτό 23 χρόνια 
μέχρι να το ενταφιάσουν με 
διαδικασίες ντροπής και παρότι 
πολίτες δικαιώθηκαν (Μανδηλάς - 
Δημητρακόπουλος) έχασαν τις 
μετοχές και τα (πρώτη κατοικία) 
σπίτια τους με άθλιες μεθοδεύσεις 

της πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Η δικαστίνα αυτή ήταν η κα. Πάπαρη, 
χωρίς φυσικά να είναι η μόνη στην περιοχή με αυτή τη στάση. Αλλά ήταν στην 
πιο κρίσιμη φάση και αντιστάθηκε. Χωρίς καμία έκπληξη διαπιστώσαμε ότι 

κα. Πάπαρη είναι ανάμεσα στους 9  
Αρεοπαγίτες που μειοψήφησαν στον Άρειο  
Πάγο για τους πλειστηριασμούς υπέρ των  

Τραπεζών και των πλουσίων. 
Διότι η ουσία είναι ότι τους πλειστηριασμούς κάνουν οι 4 συστημικές ελληνικές 
τράπεζες, πλήρως και απολύτως ελεγχόμενες από την πολιτική εξουσία. Τα περί 
ξένων Fund είναι ανέκδοτο, έστω και αν κάποια κέρδη θα μεταφερθούν στα Fund 
που δανείζουν το… πρόσχημα. Άρπαγες είναι η ελληνική ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
εξουσία και μόνο. Αν τολμούν ας φέρουν 2-3 προσωπικότητες των Fund και τα 
γραφεία των Fund να δούμε σε βάθος χρόνου αν ήταν και θα παραμείνουν οι 
οντότητες με τη μορφή που μας τα πλασάρουν. Οι αρπαγές δεν είναι τυφλές. 

  

ις περιουσίες πλουσίων στρατηγικών 
κακοπληρωτών δεν τις ακουμπούν, αλλά 
αντίθετα τους δίνουν το μονοπάτι μέσω  

- έστω- εικονικών πλειστηριασμών να  
ξαναπάρουν τις περιουσίες τους χωρίς να 
πληρώσουν, αν και μπορούν, τα δάνεια. 
Αερολογίες; Στις 20 Μάρτιου 2023 δικάζονται 4-5 συμβολαιογράφοι για εικονικούς 
πλειστηριασμούς. Μεταξύ αυτών που πήραν περιουσία πολίτη που ήθελε και 
μπορούσε να πληρώνει λογικές δόσεις και στέλεχος της Τράπεζας. Την πήρε με 
λεφτά της Τράπεζας, αλλά στο υποθηκοφυλάκειο την έγραψε στο όνομά του! Τα 
στοιχεία στη διάθεση καθενός που στα σοβαρά θέλει και μπορεί να κάνει κάτι και 
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όχι να… εκβιάσει για να πάρει το κάτι τίς του… Οι δικαστές, 
λέει αποφασίζουν με νομικά κριτήρια έστω και αν αυτοί οι 
νόμοι είναι άδικοι. Σκληροί και άδικοι νόμοι, αλλά νόμοι μας 
είπε κάποιος δικαστής. Θα τους πιστεύαμε αν π.χ. 1)  

φού είναι τυφλά και όχι ιδιοτελή 
τα κριτήρια θα τιμωρήσουν  
τους εικονικούς πλειστηριασμούς 

που προαναφέρουμε; 
2) θα γράψουν σε πόρισμά τους ευθέως «ναι, νόμιμα και 
ηθικά και σωστά δικαστές παίρνουν σπίτια σε 
πλειστηριασμούς ΠΡΩΤΗΣ κατοικίας; Δεν έχουν στοιχεία; 
Ο κ. Φαλ. με επιστολή του στην δικαστίνα, πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στην πολιτική και φυσική ηγεσία της 
Δικαιοσύνης και στα πολιτικά Κόμματα εξιστορεί πως του 
πήρε σε πλειστηριασμό με προσφορά μερικών ευρώ (5-10) 
πάνω από την τιμή εκκίνησης (!!!) την ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σε 
σούπερ προάστειο δικαστίνα στην περιφέρεια μάλιστα 
που υπηρετεί εκείνη και συνάδελφοί της, αν όχι η ίδια, θα 
δικάσει τα δικόγραφά του! Γίνονται αυτά; Στην περίπτωση 
της Αν. Αλαμ. την δίκασε η δικαστίνα εναντίον της οποίας 
είχε κάνει μήνυση!!! Ο κ. Φαλ. είναι πολύτεκνος με 4 
ανήλικα!!!  

μείς γνωρίζουμε 2-3 περιπτώσεις 
δικαστών που ενεπλάκησαν σε 
πλειστηριασμούς. Προφανώς 

υπάρχουν κι άλλοι. Για τραπεζικούς 
δεν γίνεται λόγος, αλλά… πάρτυ!!! 
Παρόντων των Πάτσηδων ποια χρεία άλλων αποδείξεων 
χρειάζεται κανείς για να διαπιστώσει την παρουσία 
πολιτικών στη λεηλασία αυτής της μορφής; Όταν ο 
κουμπάρος του Υπουργού δεν πληρώνει στην κρατική 
Τράπεζα το τεράστιο ποσό, στο οποίο καταδικάστηκε και η 
Τράπεζα διαφημίζει νέες «δουλειές» μαζί του με μια από τις 
άλλες εταιρείες του και όχι την «πτωχευμένη», ποια χρεία 
αποδείξεων για οργανωμένη λεηλασία χρειάζεται κανείς; 
Ποια Funds λοιπόν…. Τέτοια λειτουργία δεν μπορεί να έχει 
κράτος ευνομούμενο και δυτικό, αλλά ένα κράτος 
λωποδύτης, μια ανατολικού τύπου μπανανία. Τούτων 
δοθέντων ο κ. Αλ. Τσίπρας με κείμενα και ομιλίες σε 
σταθμούς αποδομεί πλήρως την ηθική και νομική βάση της 
απόφασης του Αρείου Πάγου και πολιτικά βάζει φωτιά με 
το σύνθημα-ειρωνεία «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη». 
Όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο Αντιπρόεδρος της 
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έβαλε φωτιά με συνέντευξή 
του στο ΑΤΤΙΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Καταφέρθηκε ευθέως κατά 
της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει 
ότι η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεωργίου ως 
προεδρεύουσα σε τμήμα δεν είχε αναιρέσει απόφαση 
Εφετείου το οποίο ΑΘΩΩΣΕ ΌΛΟΥΣ τους τραπεζικούς 
παρότι ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ότι έδιναν θαλασσοδάνεια γιατί 
είχαν εντολή να δίνουν τέτοια δάνεια σε όποιος περνούσε 
απ’ έξω, είχε δεν είχε ταυτότητα για να φανεί η Τράπεζα ότι 
έχει δώσει τα περισσότερα από τις άλλες. Την εποχή της.. 
.ευδαιμονίας! Ο κ. Κακλαμάνης είπε μεταξύ άλλων: «Είμαι 
ένας άνθρωπος που σέβομαι τη Δικαιοσύνη. Δεν 
αποδέχομαι αλά καρτ τις αποφάσεις της, αλλά πρέπει να 

σας πω ότι αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει 
κλονίσει την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της 
Δικαιοσύνης». «Όχι λόγω της ταχύτητας που το έβγαλε, 
που είναι πρωτοφανές για Άρειο Πάγο (σ.σ.: γέλια) – αν 
έβγαζε έτσι όλες τις αποφάσεις θα ήμασταν χώρα πρότυπο 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – αφήστε το αυτό, 
αλλά η απόφαση, μου ειπώθηκε ότι έχει βασιστεί αφενός 
στον νόμο του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι αυτές οι 
συναλλαγές φορολογούνται. Τον «πάντρεψε» η απόφαση 
με τον νόμο του 2003, όπου οι ενδοτραπεζικές συναλλαγές 
είναι αφορολόγητες. Στην ουσία, λοιπόν, έχουν χαριστεί με 
αυτή την απόφαση, η οποία όταν βγει θα τη διαβάσουμε 
όλοι, αλλά για να μου το λέει ο κ. Τζαβάρας ξέρει, 58 δις 
ευρώ. Κατά την άποψή μου αυτά πρέπει να φορολογηθούν 
και με τα λεφτά που θα εισπραχτούν να βοηθηθούν οι 
έχοντες πραγματικά ανάγκη μέσω του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού από το κράτος». Εμείς μόνο τα λέμε στην 
εκπομπή του Ανδρέα Παπακυριακόπουλου που θα δείτε 
στο τέλος αυτού του ρεπορτάζ; Όχι…  

 
Διαβάστε τι γράφει για τις αρπαγές περιουσιών και 
πρώτων κατοικιών μέσω των πλειστηριασμών στην 
υπερσυντηρητική ΕΣΤΙΑ ο αγαπημένος της (καραμανλικής 
και όχι μόνο) Νέας Δημοκρατίας (όχι ακριβώς του 
Μητσοτακέϊκου) δημοσιογράφος Κωττάκης και φρίξτε! 
Ύστερα διαβάστε και το άρθρο του πρώην Γραμματέα 
Ερευνών και Τεκμηρίωσης σκανδάλων της (καραμανλικής) 
Νέας Δημοκρατίας Νίκου Νικολόπουλου και κρίνετε αν 
καταλαβαίνουν και ποιοι τι σημαίνει ΚΡΑΤΟΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ 
και αν έχει βασιμότητα το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «Κανένα 
σπίτι στα χέρια… ιδιοκτήτη»!!! Ιδού το ρεπορτάζ του Μαν. 
Κωττάκη στην ΕΣΤΙΑ: «Πρωτοφανεῖς διάλογοι δικαστῶν 
στόν Ἄρειο Πάγο ὑπέρ πλειστηριασμῶν! «Δέν θά 
ἐπιβραβεύσουμε τούς κακοπληρωτές! – Ἄν ποῦμε ὄχι, θά 
ὁδηγηθοῦμε σέ νέο μνημόνιο καί θά χάσουμε τήν  
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ἐπενδυτική βαθμίδα! – Θά αὐξηθεῖ τό χρέος καί θά μᾶς 
βάλουν σέ ἐπιτήρηση» Προπηλακίστηκαν λεκτικῶς οἱ 
ἐννέα Ἀρεοπαγῖτες πού διεφώνησαν. Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
πιστεύει ὅτι τά δικαστήριά μας –καί δή τά ἀνώτατα, 
ἀποφασίζουν μέ κριτήρια νομικά. Ἀμιγῶς νομικά. Καί τό 
ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκλήθη νά ἀποφανθεῖ ἡ Ὁλομέλεια 
τοῦ Ἀρείου Πάγου στήν προχθεσινή διάσκεψή της, τέτοιο 
ἦταν. Ἀφοροῦσε τήν λεγόμενη «ξενοδικία». Ἄν, δηλαδή, 
μπορεῖ μέ συμφωνία νά ἐπεκτείνονται τά ὅρια τῆς 
ἐκπροσώπησης τῶν ὑποκειμένων τῆς δίκης ἐνώπιον τῆς 
Δικαιοσύνης. Ἐάν ἁπλούστερα μπορεῖς νά παρασταθεῖς 
στό δικαστήριο γιά λογαριασμό ἄλλου καί νά διεκδικήσεις 
τίς ἀπαιτήσεις του, προσφεύγοντας ὑπέρ του, ἀκόμη καί 
γιά ἀναγκαστική ἐκτέλεση καί πλειστηριασμό. Αὐτό ἦταν τό 
ἐπίδικο: ἄν οἱ λεγόμενοι services, οἱ ὑπεργολάβοι τῶν 
πλειστηριασμῶν γιά λογαριασμό τῶν funds –μέ νομικούς 
ὅρους «διαχειριστές ἀπαιτήσεων», μποροῦν νά 
παρασταθοῦν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης χωρίς νά ἔχουν 
συμβατικό δεσμό μέ τούς ἀντιδίκους τους. Τό θεμέλιο τῆς 
ποινικῆς μας δικονομίας ὅριζε μέχρι προχθές ὅτι δικαίωμα 
δικαστικῆς προστασίας ἔχει μόνον ὅποιος εἶναι 
ὑποκείμενο τῆς ἔννομης σχέσης. Μέ τήν προχθεσινή 
ἀπόφασή της, ἡ «κυβερνῶσα» Ὁλομέλεια ἀνέτρεψε αὐτό τό 
θεμέλιο καί ὅρισε ὅτι τρίτοι μποροῦν νά κάνουν τά 
«θελήματα» τῶν ὑποκειμένων καί νά ἀντιδικοῦν μέ φυσικά 
πρόσωπα, μέ τά ὁποῖα δέν τούς συνδέει ἔννομη σχέση. Τό 
δικαστήριο ἀποφάσισε μέ ψήφους 54 ἔναντι 9 ὑπέρ τῶν 
funds ἀλλά καί ὑπέρ τῶν τραπεζῶν, τίς ὁποῖες μέ νόμο τοῦ 
2003 –ὅταν δέν ὑπῆρχαν «κόκκινα» δάνεια– ἀπάλλαξε ἀπό 
φορολογία ὕψους 58 δισ. εὐρώ (γιά τίς μεταβιβάσεις τῶν 
ἀπαιτήσεων). Προφανῶς καί  

απόφαση του δικαστηρίου και 
των 63 αξιότιμων Αρεοπαγιτών 
είναι σεβαστή. Με λύπη, όμως, 

πληροφορούμαστε ότι τα κριτήρια 
ίσως καί να μην ήταν αμιγώς νομικά 
αλλά να ήταν και πολιτικά. 
Κάτι πού προκύπτει εὐθέως καί ἀπό τίς διαρροές πού 
κάνουν στά ΜΜΕ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τό Ὑπουργεῖο 
Οἰκονομικῶν (ρεπορτάζ σελίδα 2). Ὅσα συνέβησαν τήν 
προηγούμενη ἑβδομάδα στούς διαδρόμους ἀλλά καί πίσω 
ἀπό τίς κλειστές πόρτες στόν Ἄρειο Πάγο, μᾶλλον δέν 
περιποιοῦν τιμή σέ κανέναν. Δικηγόροι τραπεζῶν, 
καθηγητές συνταγματικοῦ δικαίου ἦταν παρόντες κάθε 
μέρα ἐκεῖ, γιά νά ἀσκήσουν μέ κομψό τρόπο πιέσεις ὑπέρ 
τῶν ἀπόψεών τους. Οἱ ἐννέα δικαστές πού διαφώνησαν μέ 
τό «πράσινο φῶς» γιά τούς πλειστηριασμούς (οἱ 
Ἀρεοπαγῖτες Βενιζελέας, Πλατιᾶ, Νάκου, Τζούμαρη, 
Πρίγκουρη, Μπερτσιᾶ, Πάπαρη, Νικόπουλος, 
Χασιρτζόγλου) λέγεται ὅτι δέχθηκαν λεκτικούς 
προπηλακισμούς μέχρι τέλους, προκειμένου νά καμφθοῦν 
καί νά ὑπαναχωρήσουν στίς ἀπόψεις τους. Ἀλλά τό 
χειρότερο, ἄν συνέβη: Πληροφορούμαστε ὅτι πίσω ἀπό τίς 
κλειστές πόρτες τῶν γραφείων (ὄχι ἐντός τῆς διάσκεψης) 
ἔγινε, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπόπειρα πειθοῦς γιά 
ἀλλαγή στάσης μέ τά ἑξῆς ἐπιχειρήματα: «Σιγά, μήν 
ἐπιβραβεύσουμε τούς κακοπληρωτές!». Ἤτοι, 700.000 
Ἕλληνες εἶναι γιά τόν Ἄρειο Πάγο συλλήβδην 
μπαταχτσῆδες. Ἐπίσης, λέγεται πώς ἀκούστηκε τό 
ἐπιχείρημα, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε διαφορετικά, θά 

καταπέσουν οἱ ἐγγυήσεις τοῦ “Ἡρακλῆ”, θά αὐξηθεῖ τό 
δημόσιο χρέος κατά 50 δισ. εὐρώ μέ νέα ἀπόφαση τῆς 
Eurostat καί θά ὁδηγηθοῦμε σέ νέο μνημόνιο.» 
Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ἀκούστηκε πίσω ἀπό τίς 
κλειστές πόρτες ἡ ἄποψη, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε 
διαφορετικά ὑπέρ τῶν δανειοληπτῶν, θά χάσουμε τήν 
ἐπενδυτική βαθμίδα.» Οἱ πηγές τῆς «Ἑστίας» εἶναι 
ἐξαιρετικά σοβαρές. Πόσῳ μᾶλλον, ὅπως θά διαπιστώσετε 
ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς σελίδας 2, ὅτι ταυτόσημη ὁρολογία 
χρησιμοποιοῦν ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. 
Ἐάν ἰσχύουν ὅλα αὐτά τά κριτήρια λήψης τῆς ἀποφάσεως, 
δέν εἶναι ἀμιγῶς νομικά. Εἶναι καί πολιτικά. Στήν καλύτερη 
περίπτωση, ἀποτελοῦν ἐπίκληση τοῦ «δικαίου τῆς 
ἀνάγκης» (χρήση του ἔγινε στά μνημόνια ἀπό τό ΣτΕ), πού 
ἀμφιβάλλουμε ὅμως ἄν ἀναφέρεται στό κείμενο τῆς 
ἀποφάσεως. Ἐπειδή οἱ ἀνώτατοι δικαστές μας τούς 
ὁποίους σεβόμαστε καί ὑποληπτόμεθα, δέν ἔδωσαν ὅρκο 
στά funds, στούς servicers ἤ στούς οἴκους ἀξιολόγησης 
ἀλλά στό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θέλουμε νά 
πιστεύουμε ὅτι τά φρικώδη πού μᾶς μεταφέρθηκαν, δέν 
εἶναι ἀλήθεια. Θά περιμένουμε ἀπό τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο 
τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου νά τά διαψεύσει γιά νά 
ἀνακουφιστοῦμε. Ὅπως θά ἀναμένουμε καί νά διαψεύσει 
ὅτι ἡ στάση μέρους τῆς Ὁλομελείας γιά ἕνα θέμα πού 
ἀκουμπᾶ τίς ἰδιοκτησίες χιλιάδων Ἑλλήνων, δέν 
διαμορφώθηκε μέ κριτήριο τίς προαγωγές τοῦ Ἰουνίου, 
ὅπως, ἐπίσης ψιθυρίζεται στούς διαδρόμους τοῦ Ἀνωτάτου 
Δικαστηρίου μας, τό ὁποῖο κάθε Ἕλλην ἔχει μέχρι σήμερα 
πολύ ψηλά στήν συνείδησή του. Ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε 
διαρρήδην τήν σκέψη, ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν συμβεῖ. Ἐπειδή 
ὅμως οἱ πληροφορίες ἐπιμένουν, θά θέλαμε νά ἀκούσουμε 
τήν διάψευση καί ἀπό ἐπίσημα χείλη».  

 
Ιδού και το άρθρο του Νίκου Νικολόπουλου: «Δεν θα 
επιτρέψουμε να παραδώσουμε και το τελευταίο μας 
ταμπούρι (σπίτι), ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΑΚΟΥΕΙ 
ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ όσα είπε το κρυφομητσοτακικό εξαπτέρυγο 
του Σημίτη; Εάν η αλαζονεία έχει φράξει τα αυτιά των 
ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ, τότε κακό του κεφαλιού τους. Εμείς 
πιστεύουμε πως τα όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου για 
τα αίτια της πτώσης του ΠΑΣΟΚ ,ισχύουν και στη περίοδο 
Μητσοτάκη. «Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, η λαϊκή και η 
εκσυγχρονιστική, έδιναν διαρκώς εσωτερικές μάχες και η 
εξουσία ή η προοπτική της εξουσίας, τις κρατούσε 
ενωμένες αλλά διχασμένες», σημείωσε, για να προσθέσει 
πως ήρθε η κρίση ως «τεκτονικός σεισμός στον χώρο της 
κοινωνίας και προφανώς της πολιτικής» και «ταρακούνησε 
συθέμελα το πολιτικό σύστημα και κυρίως το κόμμα που 
ήταν εκείνη την στιγμή πάνω στο ρήγμα». Συνέπεσε η 
εξήγηση της, με την ανάλγητη και απάνθρωπη απόφαση 
του Μητσοτάκη, να στηρίξει τα αρπακτικά και το κράτος 
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των τραπεζών, που μετά την κατάπτυστη απόφαση των 
αρχιδικαστών είναι έτοιμοι, να βουτήξουν 700.000 ακίνητα 
και να πετάξουν στο δρόμο τους ιδιοκτήτες τους και 
δανειολήπτες.  

ρκεί να διαβαστούν οι δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού, για να 
καταλάβουμε πως έρμαια στις 

ορέξεις των τραπεζών και των funds, 
αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
τους εκατοντάδες χιλιάδες 
δανειολήπτες που κινδυνεύουν,  
να χάσουν τα σπίτια τους μετά  
την απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο αρνείται να φέρει Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου για να αναστείλει κάθε 
πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης 
και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές, όπως είχε ζητήσει ο 
Αλέξης Τσίπρας, αλλά στέλνει τους δανειολήπτες 
κατευθείαν στα νύχια των τραπεζών. Συγκεκριμένα, όταν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε στην Καστοριά, για το κατά πόσο 
η κυβέρνηση θα βοηθήσει τον συνεπή δανειολήπτη ώστε 
να σώσει το σπίτι του, απάντησε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει 
και η άλλη όψη του νομίσματος, εκεί γίνονται οι 
περισσότερες ρυθμίσεις που είναι οι ιδιωτικές διευθετήσεις 
μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των 
servicersκυρίως, που πλησιάζουν τα 30 δισ. Αφορούν 
σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας. Αυτοί ρυθμίζουν. Είναι 
πολύ σημαντικό γιατί προφανώς, όταν κάποιος ρυθμίζει τις 
οφειλές του, τότε δεν υπάρχει η απειλή οποιαδήποτε 
πλειστηριασμού». Ο Μητσοτάκης μίλησε για «ιδιωτικές 
διευθετήσεις μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των 
servicers», επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να παρέμβει. Αποκαλύπτεται σε αυτές τις λίγες 
γραμμές, ολόκληρη η δύσοσμη «πιστωτική μαφία» που 
έχει στηθεί, για την εκμετάλλευση των δανειοληπτών. Ο 
Μητσοτάκης βρίσκεται σε πλήρη αποσύνδεση από την 
πραγματικότητα των πολιτών και προσπαθεί, να 
αντιμετωπίσει το κύμα της λαϊκής οργής με τον ισχυρισμό 
«και η Αντιπολίτευση ευθύνεται». Ένα γεγονός που όμως 
δεν μειώνει σε κανένα επίπεδο, τις δικές της ευθύνες για 

όσα η ίδια κάνει -και όσα δεν κάνει- τα τελευταία 4 χρόνια, 
που είναι σε αυτοδύναμη θέση εξουσίας. Οι περισσότερες 
ρυθμίσεις που γίνονται από το Μητσοτάκη, όταν γίνονται, 
είναι απλά προσχηματικές με σκοπό να «κερδηθεί 
χρόνος». Ο Μητσοτάκης το μόνο που θέλει είναι, να 
προλάβει τις εκλογές χωρίς πολλούς πλειστηριασμούς. 
Εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
κόμματος βροντοφωνάζουμε, πως εάν δεν υπάρξει 
ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση που να 
προασπίσει τα συμφέροντα των δανειοληπτών, είναι 
προδιαγεγραμμένο ότι οι δανειολήπτες θα χάσουν τελικά 
ολόκληρη την περιουσία τους. Όλα τα κινήματα και οι 
σύλλογοι δανειοληπτών, καθώς και οι δικηγορικοί 
σύλλογοι της Ελλάδας συμπίπτουν στην εκτίμηση πως, αν 
δεν υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση αργά 
η γρήγορα εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα βρεθούν σε 
κατάσταση υποχρεωτικής χρεοκοπίας και τελικά θα 
χάσουν όλη τη περιουσία τους. Είναι αδιανόητο οι 
ψηφοφόροι με την δίκη τους ψήφο, να επιτρέψουν τον 
οικονομικό και επαγγελματικό αφανισμό τους. Η 
προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης η 
προστασία των δανειοληπτών, γίνεται εφόσον υπάρχει η 
βούληση του κυρίαρχου λάου να τιμωρήσει τα κόμματα 
που κάνουν πλάτες στο ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Υπάρχουν νόμοι που 
ψηφίστηκαν στην Ελλάδα και εξασφάλιζαν την περιουσία, 
την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Τα 
κόμματα και οι Αρχηγοί λείπουν, που θα διαλέξουν να 
υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι των 
ΚΟΡΑΚΙΩΝ. Στις εκλογές που έρχονται καλούμαστε να 
ψηφίσουμε, κόμματα και πολιτικούς που θα δώσουν λύσεις 
στο πρόβλημα της υπερχρέωσης και πραγματικές 
«δεύτερες ευκαιρίες». Η λύση βρίσκεται στα χέρια μας ! 
Έχουμε πάρει την απόφαση να πάρουμε την ζωή μας στα 
χέρια μας και να τους ανατρέψουμε αυτούς, που 12 χρόνια 
μας έχουν μαραζώσει και παίρνουν εύγε και μπράβο από 
τους ξένους δυνάστες δανειστές; Επιτέλους θα 
αντιδράσουμε; Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια, είδαμε το 
ΧΑΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ που μας περιμένει και στη 
καταπακτή που μας οδηγούν, τα συστημικά κόμματα 
εξουσίας με τους δεσμώτες ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της ΝΕΑΣ 
ΕΠΟΧΗΣ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δεν θα τους 
επιτρέψουμε και δεν θα παραδώσουμε το τελευταίο 
ταμπούρι, το τελευταίο όρυγμα, που είναι το σπίτι μας, το 
κεραμίδι μας. Είναι το τελευταίο οχυρό της ανεξαρτησίας, 
της αξιοπρέπειας και της ύπαρξης μας. Μπορούμε να τους 
πετάξουμε από τις καρέκλες της εξουσίας». Ιδού και η 
εκπομπή του Ανδρέα Παπακυριακόπουλου με… ονόματα: 
https://bit.ly/3ZfCOjH. 
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του Βασίλη Βιλιάρδου 
Οικονομολόγου 
Βουλευτή Επικρατείας 
Ελληνικής Λύσης  

 

Στις αρχές περίπου του καλοκαιριού 
του 2022, είχαν δημοσιευθεί 
τέσσερις αποφάσεις από τα 
μεγαλύτερα Εφετεία της χώρας μας – 
με τις οποίες είχαν κρίνει ότι, οι 
εταιρίες διαχείρισης κόκκινων 
δανείων (servicers), οι οποίες 
διαχειρίζονταν δάνεια που 
μεταβιβάσθηκαν μέσω τιτλοποίησης 
βάσει του νόμου του 2003, αντί του 
νόμου του 2015, δεν μπορούσαν να 
προβούν σε κατασχέσεις, 
πλειστηριασμούς, διαταγές 
πληρωμής, άσκηση αγωγών κλπ. 
Μήνες πριν, τον Ιούλιο του 2021, είχε 
συμφωνήσει επίσης το πρώτο 
τμήμα του Αρείου Πάγου – αλλά 
μόνο σε επίπεδο σκεπτικού και όχι 
επίλυσης συγκεκριμένης διαφοράς. 
Η ουσιαστική αιτία ήταν το ότι, το 
2003 η Βουλή ψήφισε έναν νόμο που 
αφορούσε την αφορολόγητη 
τιτλοποίηση απαιτήσεων – με στόχο 
την ύπαρξη ενός πλαισίου 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 
μέσω της πώλησης των απαιτήσεων 
τους. Ο νόμος αυτός δεν προέβλεπε 
τη δυνατότητα των servicers να 
προβαίνουν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως οι 
πλειστηριασμοί κλπ. – ενώ φυσικά 
δεν αφορούσε τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά τα 

κανονικά. Αντίθετα, το 2015 η Βουλή ψήφισε έναν άλλο νόμο για τα κόκκινα 
δάνεια, με στόχο την προστασία των δανειοληπτών – όπου, εκτός της 
φορολόγησης, υπήρχε μία ειδική ρύθμιση που υποχρέωνε της τράπεζες να 
διαπραγματευθούν με τους δανειολήπτες, πριν την πώληση των δανείων τους. 
Εν τούτοις, ο συντριπτικά μεγαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσμων ή κόκκινων 
δανείων, μεταβιβάσθηκαν με το νόμο του 2003, αντί με αυτόν του 2015 – σκόπιμα 
βέβαια και υστερόβουλα, αφενός μεν για φορολογικούς λόγους, αφετέρου επειδή 
ο νόμος του 2003 δεν υποχρέωνε την εξώδικη πρόσκληση του δανειολήπτη και 
του εγγυητή, πριν την πώληση του δανείου, έτσι ώστε να επιδιωχθεί ο 
διακανονισμός του δανείου. 

 

πομένως, οι τράπεζες και τα αρπαχτικά funds,  
δεν σεβάστηκαν καθόλου το νόμο που ψήφισε 
η Βουλή, για την προστασία των δανειοληπτών – 

παρακάμπτοντας τις αυστηρές προϋποθέσεις του,  
εις βάρος τόσο του δημοσίου (φορολογία), όσο  
και των Πολιτών. 
Ως εκ τούτου, ήταν λογικές οι αποφάσεις των Εφετείων και του Αρείου Πάγου – 
ενώ ήταν επίσης λογικό να πληρώσουν για τις «παράνομες» μεθοδεύσεις τους οι 
τράπεζες και τα αρπαχτικά funds. Δυστυχώς όμως, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
που συνεδρίασε σχετικά πρόσφατα για το θέμα, με μία απόφαση που λήφθηκε 
μόλις μέσα σε 8 ημέρες και καθαρογράφθηκε σε 16, σε χρόνους ρεκόρ δηλαδή που 
κατηγόρησε ακόμη και ο ΔΣΑ, είχε αντίθετη άποψη – αν και όχι ομόφωνη, αφού 
56 δικαστές τάχθηκαν υπέρ και 9 κατά. Η απόφαση δε αυτή, σύμφωνα με νομικούς, 
υιοθετεί μία αντίληψη περί έκδοσης αποφάσεων με γνώμονα τα οικονομικά 
συμφέροντα που διακυβεύονται – όχι τις αποδεκτές ερμηνευτικές μεθόδους που 
παρέχουν ασφάλεια δικαίου.  Ειδικά όσον αφορά το σκεπτικό της μειοψηφίας των 
9 δικαστών, είναι το εξής: «Ο νόμος 4354/2015 ουσιαστικά δεν εφαρμόσθηκε, αφού  
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τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, αξιοποιώντας τη 
νομική δυνατότητα που τους δόθηκε, με τη διατήρηση σε 
ισχύ του Ν. 3156/2003, (α) για να αποφύγουν τις αυστηρές 
ρυθμίσεις του Ν. 4354/2015, που έχουν θεσπισθεί προς 
προστασία των δανειοληπτών και ιδίως τη θεσπιζόμενη με 
τον νόμο αυτό (άρθρο 3 παρ. 2) ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη νομιμότητα της πώλησης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων καταναλωτών, προηγούμενη 
πρόσκληση των συνεργάσιμων δανειολήπτη και εγγυητή 
να διακανονίσουν την οφειλή τους, βάσει γραπτής 
πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους 
αποπληρωμής, και (β) για να επωφεληθούν από τη 
φορολογική ατέλεια του Ν. 3156/2003 […] και να μην 
καταβάλουν έτσι τους αναλογούντες φόρους, που θα 
κατέβαλαν, αν οι μεταβιβάσεις γίνονταν κατά τον Ν. 
4354/2015, επέλεξαν, όπως τους παρασχέθηκε, το σχετικό 
δικαίωμα να μεταβιβάσουν τις κατά των δανειοληπτών 
απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 
3156/2003». Αν και δεν γνωρίζουμε εδώ ποιος τους παρείχε 
το σχετικό δικαίωμα, η θέση της μειοψηφίας των δικαστών 
είναι ξεκάθαρη και απολύτως κατανοητή – ενώ είναι 
γνωστά και λυπηρά όσα γράφηκαν στα ΜΜΕ, περί πιέσεων 
που ασκήθηκαν από τους δανειστές, για τις συζητήσεις των 
δικαστών σχετικά με τους κινδύνους για την οικονομία της 
χώρας μας από τυχόν αντίθετη απόφαση τους κλπ. 

υτυχώς πάντως για τους 
δανειολήπτες που η απόφαση  
του Αρείου Πάγου δεν δεσμεύει 

νομικά τα κατώτερα δικαστήρια 
– τα οποία είναι έτσι σε θέση, εφόσον έχουν ίδιες απόψεις 
με τη μειοψηφία των 9 δικαστών, να στηρίξουν τους 
οφειλέτες που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους και που δεν τους δίνεται η νόμιμη 
δυνατότητα διαπραγματεύσεων από τα κοράκια. 

Συνεχίζοντας, με την έννοια κοινωνικός αυτοματισμός 
εννοείται η τοποθέτηση της μίας κοινωνικής ομάδας 
εναντίον της άλλης – όπου, στην περίπτωση των κόκκινων 
δανείων, αυτοί που εξυπηρετούν τα δάνεια τους ή που δεν 
έχουν αγοράσει σπίτι με πίστωση, κατακρίνουν εκείνους 
που δεν πληρώνουν, λέγοντας πως σωστά τους παίρνουν 
το σπίτι αφού δεν πληρώνουν όπως οι ίδιοι, ότι δεν θα 

έπρεπε να δανεισθούν αφού δεν ήταν σίγουροι κ.ο.κ. 
Φτάνουν ακόμη και στο σημείο, όπως ένας ανόητος 
δημοσιογράφος, να απειλούν τις τράπεζες με τη μη 
πληρωμή των δόσεων τους, εάν σταματήσουν τις 
κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς – χωρίς να κάνουν 
την παραμικρή σκέψη, σχετικά με την αιτία του 
προβλήματος. Δηλαδή για το ότι, δεν οφείλεται στους 
ίδιους, όσον αφορά ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων – αλλά στη 
χρεοκοπία του κράτους και στην επιβολή των 
καταστροφικών μνημονίων. Ειδικότερα, ήταν φυσιολογικό 
ένας Πολίτης να αγοράσει ένα σπίτι, έχοντας αποταμιεύσει 
κάποια χρήματα για την προκαταβολή, είχε έναν 
ικανοποιητικό μισθό και υπολόγιζε ότι, οι τόκοι που θα 
πλήρωνε θα ήταν χαμηλότεροι από το ενοίκιο – ενώ η αξία 
του σπιτιού θα αυξανόταν με τον καιρό, μεταξύ άλλων λόγω 
του πληθωρισμού. Δεν μπορούσε δε να υποθέσει πως η 
χώρα θα χρεοκοπούσε – οπότε θα έχανε τη θέση εργασίας 
του, εάν όχι ο μισθός του θα μειωνόταν κατακόρυφα κ.ο.κ. 
Φαίνεται άλλωστε καθαρά πως τα κόκκινα δάνεια στην 
Ελλάδα, τα οποία ήταν από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, 
αυξήθηκαν μετά τα μνημόνια – από μόλις 14,6 δις € το 2008 
ή περί το 6% του ΑΕΠ στα 106,5 δις € το 2015 ή στο 60,15% 
του ΑΕΠ (175,6 δις, πηγή). Όπως αναφέραμε δε, η Ελλάδα 
δεν υπερχρεώθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η 
Ιρλανδία ή η Ισπανία που βίωσαν μία κρίση ακινήτων και 
ως εκ τούτου τραπεζών, παράλληλα με την αμερικανική, 
αλλά από το δημόσιο – ενώ χρεοκόπησε από την 
απίστευτη κακοδιαχείριση της κρίσης. Όσον αφορά τώρα 
το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών που 
επικαλούνται το κράτος και οι τράπεζες, για να 
χειραγωγήσουν τους Πολίτες, πρόκειται για μία μικρή 
μειοψηφία – ειδικά όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Αν μη 
τι άλλο, κράτος και τράπεζες θα έπρεπε να είχαν εκπονήσει 
πίνακες που θα διαχώριζαν τους κακοπληρωτές από τους  
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υπόλοιπους – έτσι ώστε να χειριστούν διαφορετικά τη μία 
ομάδα, από την άλλη.  

Περαιτέρω, όλα αυτά που συζητούνται για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας από το νόμο Κατσέλη, από αυτόν του 
ΣΥΡΙΖΑ για τα σπίτια κάτω των 280.000 € κλπ., είναι 
ανοησίες – αφού  

υποχρέωση της Πολιτείας δεν 
είναι απλά να προστατεύσει την 
πρώτη κατοικία των Ελλήνων  

που δεν φταίνε για τη χρεοκοπία  
του κράτους, αλλά να την διασώσει.  
Η προστασία άλλωστε, είτε με τον ένα νόμο, είτε με τον 
άλλο, έχει ημερομηνία λήξης – ενώ οι προοπτικές να 
αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία στα επίπεδα προ 
μνημονίων, όσον αφορά τους μισθούς σε αγοραστική αξία, 
τις συντάξεις κοκ., με κυβερνήσεις τοποτηρητές της Τρόικα, 
είναι ανύπαρκτες. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται, μεταξύ 
άλλων από το ότι, το μέσο εισόδημα των Ελλήνων έχει 
καταρρεύσει στο 64% της ΕΕ, ξεπερνώντας πια μόνο τη 
Βουλγαρία – από 96% πριν τα μνημόνια. Εν προκειμένω, 
υπάρχουν ξεκάθαρες λύσεις για τη διάσωση – όπως το 
αμερικανικό μοντέλο του 1933 όπου, με πολύ απλά λόγια, 
αντί να πουλούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια τους 
υποθετικά στο 20% της αξίας τους στα funds, θα τα 
πουλούσαν σε έναν οργανισμό του δημοσίου. Ο 
οργανισμός αυτός στη συνέχεια, θα έδινε τη δυνατότητα 
μακροπρόθεσμης εξόφλησης στους οφειλέτες, με χαμηλά 
επιτόκια – σημειώνοντας πως αναφερόμαστε μόνο στα 
στεγαστικά κόκκινα δάνεια των μνημονίων, τα οποία είναι 
της τάξης των 28 δις €, εκ των οποίων μόνο τα 12 δις € 
αφορούν την πρώτη κατοικία (πίνακας).  

 
Όπως διαπιστώνεται καθαρά, ο οργανισμός του δημοσίου 
θα χρειαζόταν μόλις 5,6 δις € για να αγοράσει ο ίδιος όλα τα 
στεγαστικά στο 20% της αξίας τους ή 2,4 δις € όλα της 
πρώτης κατοικίας – πολύ λιγότερα δηλαδή, από αυτά που 
δαπάνησε το κράτος για την επιστρεπτέα προκαταβολή 
(πάνω από 8 δις €), για τις απευθείας αναθέσεις της 
πανδημίας (άνω των 9 δις €), για τις εγγυήσεις του 
«Ηρακλής» στις τράπεζες (18,7 δις € για τα καλύτερης 
ποιότητας ή senior ομόλογα, έναντι μίας νόμιμης 

προμήθειας, για να μη θεωρηθεί παράνομη κρατική 
ενίσχυση από την ΕΕ, ανάλυση) κοκ. Μία άλλη λύση είναι 
το κυπριακό ή το ισπανικό μοντέλο –  δηλαδή, η 
δυνατότητα που δόθηκε στους οφειλέτες να αγοράσουν τα 
δάνεια τους περίπου όσο τα funds, συν κάποιο κέρδος και 
τα έξοδα τους. Εδώ, επειδή θα μπορούσε να αντιτείνει 
κανείς ότι, δεν θα έχουν τα χρήματα οι δανειολήπτες να 
πληρώσουν τα funds, θα μπορούσε πολύ εύκολα να 
παρέμβει ένας κρατικός οργανισμός, όπως αυτός που 
αναφέραμε προηγουμένως – με ελάχιστα κεφάλαια. 
Συμπερασματικά λοιπόν, υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις για 
τη διάσωση και όχι απλά για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας – οπότε ο λόγος που δεν δρομολογούνται δεν 
μπορεί να είναι άλλος, από την πρόθεση λεηλασίας των 
Ελλήνων, εκ μέρους των ξένων, όπως θα αναλύσουμε στη 
συνέχεια.  

Συνεχίζοντας, στην ελληνική αγορά έχουν εισβάλει τα 
διεθνή funds που εξειδικεύονται στην αγορά χρεών, στα 
οποία μεταβιβάσθηκαν κόκκινα δάνεια των τραπεζών, 
ύψους περί τα 87 δις € (γράφημα) – χωρίς καν να 
ερωτηθούν οι δανειολήπτες. Τα κερδοσκοπικά αυτά funds 
δε, έχουν αναθέσει την είσπραξη των απαιτήσεων τους 
κυρίως στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) – 
επίσης σε δικηγορικά γραφεία «τύπου Πάτση» ή σε 
εισπρακτικές εταιρίες. Εν προκειμένω, οι δανειολήπτες δεν 
έχουν καμία δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας με 
τα funds που αγόρασαν τα δάνεια τους,  αλλά μόνο με τις 
παραπάνω εταιρίες διαχείρισης – οι οποίες έχουν αναλάβει 
από την είσπραξη των δανείων και τις ρυθμίσεις, έως τις 
κατασχέσεις, τους πλειστηριασμούς, τις αγωγές κλπ. 
Βέβαια, το βασικότερο εργαλείο στα επιχειρηματικά 
εγχειρήματα (business plan) αυτών των servicers, των 
κορακιών καλύτερα, το οποίο έχει συμφωνηθεί τόσο με τις 
τράπεζες, όσο και με τις ελληνικές κυβερνήσεις, είναι οι  
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πλειστηριασμοί – ενώ όσο πιο αποτελεσματικά είναι τα 
κοράκια, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να εκπέσουν 
οι εγγυήσεις που έδωσε το κράτος στις τράπεζες, στα 
πλαίσια του προγράμματος Ηρακλής (15 πακέτα κόκκινων 
δανείων ύψους 47,9 δις €), για να πουλήσουν τα κόκκινα 
δάνεια τους στα funds. Τα κόκκινα αυτά δάνεια που 
πουλήθηκαν στους επενδυτές, στην ουσία μετατράπηκαν 
σε ομόλογα – τα οποία διαπραγματεύονται ελεύθερα στη 
δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι σωστό πως ο τρόπος που επιλύθηκε το 
πρόβλημα  των κόκκινων τραπεζικών δανείων, με τη 
δημιουργία ομολόγων πώλησης σε funds, στήριξε ακόμη 
μία φορά τις τράπεζες – ενώ έδωσε τους δανειολήπτες 
βορά στα αρπαχτικά funds. Περαιτέρω, στη χώρα μας 
δραστηριοποιούνται περί τα 20 αρπαχτικά funds 
(γράφημα) – όπου τα μεγαλύτερα είναι το αμερικανικό 
Davidson Kempner (κατέχει 15,1 δις € δάνεια σε τιμές 
αγοράς), η σουηδική Intrum (13,5 δις €) και η ιταλική do 
value (11,4 δις €).  

 
Όσον αφορά τους servicers (γράφημα), έχουν αδειοδοτηθεί 
από την τράπεζα της Ελλάδας 23, με πιο δραστήριους 
αυτούς που ξεκίνησαν ως θυγατρικές των τραπεζών και 
σήμερα είναι μέλη των funds που επενδύουν στην αγορά 
χρέους – δηλαδή οι do Value Greece, Cepal και Intrum. 

υνολικά οι servicers 
διαχειρίζονται δάνεια στην  
Ελλάδα, αξίας πάνω από 134 Δις € – 

τα οποία φυσικά αγοράσθηκαν  
κατά πολύ φθηνότερα. 
Τέλος, τα μεγαλύτερα funds έχουν δημιουργήσει 
πλατφόρμες διαχείρισης ακινήτων, για να μπορέσουν να 
εκμεταλλευθούν τα ακίνητα που υφαρπάζουν από τους 
πλειστηριασμούς – ενώ έχουν επίσης ιδρύσει εταιρίες real 
estate με τεχνικούς και με συμβούλους, για την πώληση 
των ακινήτων, καθώς επίσης για την αναβάθμιση τους, έτσι 
ώστε να αυξηθεί η αξία τους. Για παράδειγμα, η εταιρία 
Altamira της do Value και η Intrum Reo Solutions της Intrum 
– ενώ αναμένεται ένα επόμενο κοινοπρακτικό σχήμα, με τη 
συμμετοχή της αμερικανικής Davidson Kempner Αυτός 
είναι λοιπόν ένας από τους βασικότερους λόγους που δεν 
θέλουν να διαπραγματεύονται πια ρυθμίσεις με τους 
δανειολήπτες, με κουρέματα χρεών – όπως στην αρχή που 
δεν είχαν αυτήν την οργάνωση. Την ίδια στιγμή διενεργείται 
ένα ακόμη κερδοσκοπικό πάρτι, στη δευτερογενή αγορά, 

όπου funds αγοράζουν πακέτα από άλλα funds – όπως στο 
παράδειγμα της πώλησης ενός πακέτου κόκκινων 
δανείων, μέσω της Intrum, αξίας 250 εκ. €, στο οποίο ήταν 
υποθηκευμένα 72 ξενοδοχεία που ανήκαν σε τρία ξένα 
funds. Πάντως, όπως καταλαβαίνει κανείς, τα κέρδη όλων 
αυτών των αρπαχτικών που δραστηριοποιούνται με 
διάφορες μορφές και με προσωπικό στην ελληνική αγορά, 
ως funds, servicers, πλατφόρμες, εταιρίες real estate κλπ., 
είναι πολύ μεγάλα – προφανώς με αντίστοιχες ζημίες των 
Πολιτών. Εκτός αυτού, οδηγούνται στο εξωτερικό – 
ζημιώνοντας φορολογικά το δημόσιο, καθώς επίσης την 
Ελλάδα με τις εκροές κεφαλαίων. 

Περαιτέρω, η πρώτη κατοικία μόνο των ευάλωτων 
προστατεύεται, εάν πιστοποιηθούν ως τέτοιοι από την 
Ειδική Γραμματία Διαχείρισης χρέους – με κριτήριο 
συγκεκριμένα, πολύ χαμηλά εισοδηματικά (μειωμένα κατά 
τον πληθωρισμό) και περιουσιακά στοιχεία. Όσοι δε 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του νέου εξωδικαστικού 
μηχανισμού, λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα για πέντε 
χρόνια – από 75 € έως 210 € το μήνα. Όσοι Πολίτες τώρα 
δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν δόσεις ρύθμισης, 
λαμβάνουν επίσης το επίδομα – αρκεί όμως, στα πλαίσια 
του νέου πτωχευτικού νόμου έκτρωμα (ανάλυση), να 
παραχωρήσουν το σπίτι τους σε έναν ειδικό φορέα 
απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που δεν έχει 
ακόμη λειτουργήσει. Σε αυτόν το φορέα, θα καταβάλουν 
ενοίκιο για 12 χρόνια – το οποίο θα υπολογίζεται με 
κριτήριο την εμπορική αξία του ακινήτου. Μετά την πρώτη 
δεκαετία δε, θα μπορούν να αγοράσουν το σπίτι τους στην 
τότε μελλοντική εμπορική αξία – χωρίς όμως να  
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προσμετρώνται τα ενοίκια που έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια.  

ν προκειμένω, για το διεθνή διαγωνισμό του 
φορέα, στον οποίο θα καταλήγουν τα σπίτια  
των ευάλωτων και των φτωχών, έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον έξι επενδυτικά σχήματα – 
μεταξύ των οποίων τα αρπαχτικά funds που έχουν 
αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. 
Πρόκειται λοιπόν για μία νέα πηγή κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων – ενώ, 
με δεδομένο το ότι, το σύνολο του ιδιωτικού χρέους έχει υπερβεί ήδη τα 410 δις € 
(γράφημα), κατανοεί κανείς πως το εμπόριο του χρέους θα έχει μεγάλη άνθιση και 
μεγάλες προοπτικές στη χώρα μας. Πόσο μάλλον όταν το δημόσιο χρέος έχει 
υπερβεί τα 400 δις €, όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε με 300 δις €, ενώ ξεκίνησε ξανά 
το πάρτι των δίδυμων ελλειμμάτων – το οποίο οδήγησε στο παρελθόν την Ελλάδα 
στην υπερχρέωση. 

Ολοκληρώνοντας, η ληστεία της μεσαίας τάξης, όποιων δηλαδή έχουν κάποια 
περιουσιακά στοιχεία, από τις ελίτ, με την ανοχή εάν όχι τη συμμετοχή των 
πολιτικών ελίτ, ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη – με την Ελλάδα να είναι ξανά το 
πειραματόζωο που προηγείται των άλλων χωρών λόγω των μνημονίων, στα 
οποία καταδικάσθηκαν οι Έλληνες από το κομματικό πελατειακό κράτος τους, με 
αποτέλεσμα να έχουν σκύψει οριστικά το κεφάλι, αποδεχόμενοι τα πάντα. 
Ειδικότερα, από εκείνη τη στιγμή που έπαψαν να αμείβονται οι Πολίτες ανάλογα 
με τη συμβολή τους στην παραγωγικότητα, καλύπτοντας τις ελλειμματικές 
αμοιβές τους με χρέη (μετά τη δεκαετία του 1980), καθώς επίσης από τότε που η 
παραγωγικότητα τους άρχισε να μειώνεται, ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσει 
να πλουτίζει το ανώτερο 1% του πληθυσμού, ήταν η ληστεία των υπολοίπων – 
ενώ κάτι ανάλογο συνέβη με τα φτωχότερα κράτη που ισοσκέλιζαν τα ελλείμματα 
τους με χρέη. Οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι, η ληστεία του δημοσίου δεν 
διενεργείται με τα επιτόκια των χρεών του, αλλά με το καταναγκαστικό ξεπούλημα 
των επιχειρήσεων του, κυρίως των κοινωφελών – σε εξευτελιστικές τιμές και με 
προοπτικές μεγάλης κερδοφορίας, οπότε «φορολογίας» των Πολιτών, αφού δεν 
μπορεί κανείς να ελέγξει τις τιμές του ηλεκτρικού, του νερού κλπ. Στα πλαίσια 

αυτά, δεν πρέπει να μας προξενεί 
εντύπωση η νέα πηγή πλουτισμού 
των ελίτ: η αγορά των χρεών που 
περιγράψαμε πώς λειτουργεί 
παραπάνω, με τη συμμετοχή πλέον 
και της Δικαστικής εξουσίας, όπως 
στο παράδειγμα του Αρείου Πάγου. 
Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το θέμα 
των επιδομάτων πείνας και 
φτώχειας, για να μην υπάρξουν 
αντιδράσεις – κάτι που όμως απαιτεί 
ιδιαίτερη ανάλυση. Από την άλλη 
πλευρά, όλα αυτά είναι δείγματα 
παρακμής της Δύσης – αφού στον 
υπόλοιπο πλανήτη τα πράγματα 
λειτουργούν διαφορετικά. Για να 
εξισορροπήσει δε τις διαφορές η 
Δύση, θεωρεί πως ο μοναδικός 
τρόπος είναι ο πόλεμος – ο οποίος 
έχει επίσης ξεκινήσει, από την 
Ουκρανία.  

Το 2010, η τότε υπουργός 
Οικονομίας Λ. Κατσέλη εισήγαγε για 
πρώτη φορά την έννοια της 
πτώχευσης των φυσικών 
προσώπων – όπου με το νόμο αυτό 
τα νοικοκυριά ρύθμιζαν τα χρέη τους 
δικαστικά, ενώ η πρώτη κατοικία 
εξαιρούνταν από τον 
πλειστηριασμό. Το 2015, υπό την 
πίεση της Τρόικας που απαιτούσε 
πλήρη κατάργηση της προστασίας, 
ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί το νόμο – 
περιορίζοντας τα όρια προστασίας 
που ίσχυαν, έως το 2018. Η πρώτη 
κατοικία προστατευόταν, εφόσον 
είχε αντικειμενική αξία έως 280.000 € 
και το εισόδημα του νοικοκυριού 
ήταν έως 40.000 ευρώ. Το 2019, με 
νέο νόμο (4605), ο ΣΥΡΙΖΑ 
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δημιουργεί νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
ακόμη πιο περιορισμένο – το οποίο παρατάθηκε από τη 
σημερινή κυβέρνηση δύο φορές, έως και τον Ιούλιο του 
2020. Παράλληλα, ψηφίστηκαν και άλλοι νόμοι, οι οποίοι 
διευκόλυναν την εκτέλεση των πλειστηριασμών – ενώ 
αφαίρεσαν τα νομικά όπλα άμυνας των οφειλετών. Με νόμο 
του 2017 δε, οι πλειστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά, μόνο 
στην Ελλάδα – για να αποφεύγονται τα εμπόδια που 
τοποθετούσαν οι οργανώσεις και οι δανειολήπτες. Το ίδιο 
έτος, ψηφίζεται μία τροπολογία – με την οποία 
θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη δίωξη για τους Πολίτες που 
εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
(θεσμοθετήθηκε επίσης το ακαταδίωκτο των τραπεζικών 
και διάφορα άλλα). Το 2021 γίνονται αλλαγές στον κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας για τους άγονους πλειστηριασμούς – 
δηλαδή για αυτούς που δεν ολοκληρώνονται, επειδή δεν 
βρίσκεται αγοραστής. Ειδικότερα, έως το 2021, μετά από 
έναν ανεπιτυχή πλειστηριασμό, η τιμή του ακινήτου 
μειωνόταν μόνο με δικαστική απόφαση – ενώ τώρα 
διενεργείται ηλεκτρονικά και μειώνεται αυτόματα κατά 20% 
την πρώτη φορά, καθώς επίσης κατά 35% συνολικά τις 
επόμενες. H αυτοματοποίηση όμως, δημιουργεί κίνητρα 
στον εκάστοτε αγοραστή να αποκτήσει το ακίνητο με 
χαμηλότερο τίμημα – οπότε στο τέλος να το αγοράσει στο 
65% της αξίας του. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
χάνει τη δυνατότητα να λάβει ότι περισσέψει από την 
πώληση – ενώ το  μειωμένο τίμημα μπορεί κάποιες φορές 
να μη φτάσει καν για το σύνολο των οφειλών που έχει και 
παραμένει χρεωμένος. Εκτός αυτού, ο οφειλέτης έχει χάσει 
επίσης τη βασικότατη αίτηση αναστολής του 
πλειστηριασμού κατά το στάδιο της κατάσχεσης – δηλαδή, 
ένα από τα κυριότερα μέτρα άμυνας που είχε. 

ε τον πτωχευτικό νόμο έκτρωμα 
τώρα, η ΝΔ θέλησε δήθεν να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα του 

ιδιωτικού χρέους – καθώς επίσης 
τους μαζικούς πλειστηριασμούς των 
ιδιοκτητών των κόκκινων δανείων. 
Οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές σε τράπεζες, 
funds και Δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), μέσω 
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών – ενώ 
μόνο έτσι μπορούν να προστατευτούν από 
πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Πρόκειται εδώ για μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει αίτηση – ενώ η ρύθμιση για τις δόσεις και το 
χρόνο που θα ξεχρεώσει τις οφειλές του, παράγεται 
μηχανικά μέσω ενός αλγόριθμου. Στα τελευταία νούμερα 
που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, ανέφερε μόλις 2.072 
ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 373 εκατ. € – ενώ ο 
νέος νόμος δεν δεσμεύει τράπεζες και funds να 
αποδεχθούν τις προτάσεις ρύθμισης που παράγει ο 
αλγόριθμος της πλατφόρμας. Τέλος, με την πρόσφατη 
τροπολογία για τον εξωδικαστικό, το μόνο που άλλαξε είναι 
το ότι, η απόρριψη της ρύθμισης από τα αρπαχτικά που 
θέλουν πια τα σπίτια των Ελλήνων, θα γίνεται γραπτά και 
όχι προφορικά – χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα ο 
δανειολήπτης να προσβάλει την αρνητική απόφαση. 

  

ε απλά λόγια, η κοροϊδία  
των Ελλήνων, η ληστεία τους 
καλύτερα, συνεχίζεται. 

Μ 
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του Άρη Σπίνου Δημοσιογράφου 
ο κούρεμα - μαμούθ των 146.000.000 ευρώ  
(!) του Κώστα Πηλαδάκη με αποικιακή  
συμφωνία, ο «επενδυτής» από τα νησιά Κέιμαν 

και ο άγνωστος Πέτρος Μυλωνάς. 

Τελικά την βρήκε την άκρη του ο πρωθυπουργικός φίλος Κώστας Πηλαδάκης! 
Δεύτερο «σχέδιο εξυγίανσης», αφού το δικαστήριο απέρριψε το πρώτο, σε 
αγαστή συνεργασία με το fund που απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
κραδαίνει το μαστίγιο των πλειστηριασμών μέσω funds, τραπεζών και servicers. 
Για τους λίγους, τους δικούς του ανθρώπους, παρέχει το καρότο του 
«κουρέματος» κατά 88,5% των δανειακών οφειλών του και της έγερσης εμποδίων 
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προκειμένου να πάρουν τις άδειες των καζίνων 
από τον στρατηγικό κακοπληρωτή αλλά πρωθυπουργικό φίλο Κώστα Πηλαδάκη. 
Το Documento αποκαλύπτει τη 

έα σκανδαλώδη συμφωνία «κουρέματος»  
των δανείων του κατά 146 εκατ. ευρώ που 
εμφάνισε ο Κ. Πηλαδάκης με το αφήγημα της 

εξυγίανσης των Καζίνων Πάτρας και 

Αλεξανδρούπολης  
και με πρόδηλο στόχο 
να «κουρέψει»  
και το περίπου 70%  
των οφειλών του  
σε δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία 
που ξεπερνούν  
τα 50 εκατ. ευρώ. 
Είναι η συνέχεια της σκανδαλώδους 
συμφωνίας «κουρέματος» που είχε 
αποκαλύψει το Documento τον 
Σεπτέμβριο του 2020. Τότε ο Κ. 
Πηλαδάκης είχε συμφωνήσει σε 
«κούρεμα» δανείων συνολικού 
ποσού 149,51 εκατ. ευρώ και να 
πληρώσει μόλις 11,1 εκατ. ευρώ. 
Τότε το σκάνδαλο είχε ανακοπεί από 
τη δικαστική απόφαση που 
απέρριψε το αίτημα εξυγίανσης. 
Στην πράξη ο Κ. Πηλαδάκης έρχεται 
με την «αγαστή» συνεργασία του 
fund που συνεργάζεται με την 
Τράπεζα Πειραιώς, και στο οποίο η 
διοίκησή της έχει μεταβιβάσει 47.000 
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«κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ (Sunrise 
II), να περικόψει από τα 165,53 εκατ. ευρώ που οφείλει τα 
146 εκατ. και να πληρώσει μόλις 18,9 εκατ. ευρώ. Μέσα από 
αυτήν τη διαδικασία που ονομάζεται συμφωνία εξυγίανσης, 
μόνο για το Καζίνο Αλεξανδρούπολης ο Κ. Πηλαδάκης 
επιδιώκει να περικόψει και όσα χρωστά στο ελληνικό 
δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 68% (από 21,755 
εκατ. σε 6,96 εκατ. ευρώ)! Συνολικά εμφανίζεται να χρωστά 
μέσω όλων των εταιρειών του πάνω από 50 εκατ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα o ίδιος servicer, η Intrum, αλλά και όλοι οι 
υπόλοιποι που συνεργάζονται με τα σκιώδη funds που 
έχουν πάρει «κόκκινα» δάνεια ύψους 90 εκατ. ευρώ και 
700.000 ακίνητα, προτείνουν «κουρέματα» σε 
πτωχευμένους δανειολήπτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να 
χάσουν την πρώτη κατοικία τους, που δεν ξεπερνούν το 
20% και βέβαια με γενναία προκαταβολή της τάξης των 
25.000 ευρώ. Δεν έχουν περάσει βέβαια παρά δώδεκα 
ημέρες από την ακραίου κυνισμού προτροπή του Κυρ. 
Μητσοτάκη προς τους δανειολήπτες να σπεύσουν να 
ρυθμίσουν τα δάνειά τους ώστε να μη χάσουν το σπίτι τους. 

Παρότι οι εργαζόμενοι του Καζίνου Αλεξανδρούπολης είναι 
συνηθισμένοι σε τέτοιες ενέργειες, μάλλον έπεσαν από τα 
σύννεφα όταν ήρθε η νέα αίτηση εξυγίανσης για την ένταξη 
στην προπτωχευτική διαδικασία που κατέθεσε ο Κ. 

Πηλαδάκης, στην οποία υπήρχε και η συμφωνία 
εξυγίανσης που είχαν συνάψει οι εταιρείες Πηλαδάκη με 
την Intrum και την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία αυτή 
υπογράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2022, με την αίτηση 
εξυγίανσης των 171 σελίδων να κατατίθεται στις 23 
Δεκεμβρίου 2022 και να ορίζεται δικάσιμος η 8η 
Φεβρουαρίου 2023. Εντός της αίτησης εξυγίανσης 
εμφανίζεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα 16 εταιρειών που 
συναλλάσσονται με σκοπό να «κουρευτούν» 
σκανδαλωδώς όχι μόνο τα χρήματα που οφείλει από 
δάνεια αλλά και το 77,2% των όσων οφείλει στα 
ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κ. Πηλαδάκης εμφανίζει έναν 
επενδυτή, την εταιρεία Glafka Global Opportunities SPC 
από τα νησιά Κέιμαν, ο οποίος θα καταβάλει 1,1 εκατ. ευρώ 
και θα αναλάβει δάνεια συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ 
μέσω μίας εταιρείας, της Invictus USA LLC, που έχει 
συστήσει στο Ντελαγουέαρ των ΗΠΑ. Αυτές οι δύο εταιρείες 
έχουν κοινό εκπρόσωπο τον Πέτρο Μυλωνά, ο οποίος 
ανέλαβε στις 16.12.2022 και μέσα σε μόλις έξι ημέρες 
κατάφερε όχι μόνο να συμφωνήσει αλλά και να συνταχτεί η 
συμφωνία των 110 σελίδων με το θηριώδες «κούρεμα» της 
τάξης του 88,5% (από 165,5 εκατ. να πληρώσει 18,9 εκατ.). 
Ο επενδυτής Glafka Global Opportunities SPC θα εισφέρει 
νέα κεφάλαια ποσού 1,1 εκατ. ευρώ συνολικά στη νέα 
εταιρεία και η εξυγίανση θα υλοποιηθεί και με 
κεφαλαιοποίηση δανειακής υποχρέωσης ποσού 8,9 εκατ. 
ευρώ από την Invictus USA LLC, η οποία είναι 
συμφερόντων του επενδυτή. Για τα υπόλοιπα 10 εκατ. 
ευρώ συμφωνήθηκε τα μεν 5 να πληρωθούν σε 22 έτη και 
τα υπόλοιπα 5 εκατ. να κεφαλαιοποιηθούν και να 
αποπληρωθούν μέσα από το τίμημα μεταβίβασης 
ακινήτων. 

λα αυτά, που προσφέρουν 
ελάχιστη εξασφάλιση στο fund, 
εμφανίζονται να υπογράφουν  

η Intrum και η Τράπεζα Πειραιώς. 
Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην αίτηση, η οποία 
συζητήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, ο Κ. Πηλαδάκης και ο  
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επενδυτής από τα νησιά Κέιμαν επιδιώκουν διά της 
δικαστικής απόφασης το «κούρεμα» των οφειλών προς 
δημόσιο και ΕΦΚΑ κατά περίπου 70% και την εξόφλησή 
τους σε δόσεις. Οι οφειλές προς το δημόσιο (συνολικού 
ύψους 4,5 εκατ. ευρώ) θα αναληφθούν σε ποσοστό 30% (1,8 
εκατ. ευρώ) ρυθμιζόμενες σε 240 άνισες άτοκες μηνιαίες 
δόσεις και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ζητείται να 
διαγραφεί. Αντίστοιχα  

ι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, 
συνολικού ύψους 17,17 εκατ.  
ευρώ (έως την 30ή Σεπτεμβρίου 

2022), προτείνεται να ρυθμιστούν  
με κούρεμα 77,2% 
και συγκεκριμένα ως εξής: μεταφέρονται και 
μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία υποχρεώσεις ποσού 
ύψους 5,15 εκατ. ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο ποσό 
οφειλής διαγράφεται σε ποσοστό 100%. Οι υποχρεώσεις 
της εταιρείας που θα συστήσει ο επενδυτής από τα Κέιμαν 
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) που 
δημιουργήθηκαν από την 30.9.2022 και μέχρι την έκδοση 
της δικαστικής απόφασης μεταφέρονται και μεταβιβάζονται 
στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή 
μόνο του βασικού χρέους κεφαλαίου της οφειλής στο 
σύνολό της (100%) πλην τόκων, προστίμων, 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που 
διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Το κατά την 30.9.2022 
σύνολο της μη διαγραφόμενης οφειλής των υποχρεώσεων 
της εταιρείας προς τους ΦΚΑ ως και το σύνολο του μη 
διαγραφόμενου βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής 
των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους ΦΚΑ από την 
1.10.2022 και έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης 
ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 240 
άτοκες άνισες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να 
επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις 
καθ’ ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της εν λόγω συμφωνίας. 
Μέχρι και οι οφειλές προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης που 
αφορούν το πενιχρό ποσό των 15.000 ευρώ ζητά να 
κουρευτούν ώστε να πληρώσει μόνο 5.000 ευρώ! Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι τόσο το δημόσιο όσο και ο ΕΦΚΑ που 
παραστάθηκαν με πρόσθετες παρεμβάσεις περιγράφουν 
αυτήν τη θολή συμφωνία περίπου ως απάτη, αφού 
χαρακτηρίζουν την προσκομισθείσα συμφωνία με το fund 
Sunrise ΙΙ και την Πειραιώς ως πλασματική και με στόχο να 
καταρτιστεί μια συμφωνία πιστωτών που θα 
συμπαρασύρει σε «κούρεμα» και τις υπόλοιπες οφειλές 
Πηλαδάκη. «Επειδή απαραδέκτως και παρά το νόμο, 
συγκροτεί η καθ’ ης την πλειοψηφία των συναινούντων 

πιστωτών (ποσοστό 86,20%), καθόσον ελέγχονται ως 
πλασματικές οι απαιτήσεις της πρώτης συμβαλλόμενης 
(συναινούσας) τράπεζας Πειραιώς και οι διαχειρίστριες 
εταιρείες – ειδικοί διάδοχοι SUNRISE II/ INVICTUS» 
αναγράφεται επί λέξει στο δικόγραφο της πρόσθετης 
παρέμβασης του ΕΦΚΑ. Ούτε λίγο ούτε πολύ η πλευρά του 
ΕΦΚΑ καταγγέλλει συμπαιγνία Τράπεζας Πειραιώς και fund 
με τον «άγνωστο» μέτοχο αλλά και τον Κ. Πηλαδάκη με 
σκοπό να προκαλέσουν μόνο για το Καζίνο της 
Αλεξανδρούπολης ζημία στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο άνω 
των 15 εκατ. ευρώ (αν περιληφθούν και οι προσαυξήσεις 
και τα πρόστιμα που ζητείται να διαγραφούν) με τη μέθοδο 
των πλασματικών απαιτήσεων.  

Την αίτηση για το Καζίνο Αλεξανδρούπολης καταθέτει η 
εταιρεία Vivere συμφερόντων Πηλαδάκη. Όμως ο ίδιος 
επενδυτής από τα Κέιμαν με τις ίδιες εταιρείες του Κ. 
Πηλαδάκη και βέβαια με την Τράπεζα Πειραιώς και την 
Intrum ως εκπρόσωπο της Sunrise ΙΙ υπογράφουν μια 
συμφωνία εξυγίανσης ίδιου περιεχομένου στις 19 
Δεκεμβρίου 2022 και βέβαια ίδιου ποσού δανείου. Αυτήν τη 
φορά όμως την αίτηση εξυγίανσης καταθέτει η εταιρεία 
Theros και αφορά το Καζίνο Ρίου. Η συζήτηση επί αυτής 
της αίτησης είχε οριστεί για την 7η Φεβρουαρίου, πλην 
όμως δεν συζητήθηκε διότι ο δικηγόρος της Theros ζήτησε 
αναβολή επικαλούμενος αφενός τη χιονόπτωση αλλά 
κυρίως, όπως ανέφερε, ότι επίκειται συμφωνία με το 
σωματείο εργαζομένων. Πρόκειται για σωματείο που έχει 
πολλάκις στο παρελθόν καταγγελθεί ως εργοδοτικό. Σε 
κάθε περίπτωση η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 7 Μαρτίου.  

 

Ο 
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ην παγίδα που προσπαθεί να 
στήσει ο Κ. Πηλαδάκης σε  
δημόσιο και ΕΦΚΑ αναλύει 

επακριβώς στην πρόσθετη παρέμβαση 
ο ΕΦΚΑ, που κάνει ευθέως λόγο  
για δόλια συμπαιγνία. 
«Όπως και ανωτέρω επισημαίνουμε οι αυτές οφειλές 
εμφανίζονται και στη με ΓΑΚ. 3059/2022 αίτηση 
επικύρωσης συμφωνίας της εταιρίας THEROS και 
προέρχονται από εγγυητική ευθύνη. Το γεγονός ότι και οι 
δυο εταιρίες VIVERE και THEROS εμφανίζουν τραπεζικό 
χρέος ύψους 165.531.747,24€ επηρεάζει τα ποσοστά 
επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης, με κίνδυνο τα ποσοστά 
συναίνεσης που ανέρχονται σε 68,7% για τη THEROS και 
σε 86,2% για τη VIVERE, να είναι πλασματικά. Σε κάθε 
περίπτωση ο συνυπολογισμός του ίδιου οφειλόμενου 
ποσού, ύψους 165.531,747,24€, τόσο ως εμφαινόμενο 
χρέος της VIVERE, όσο και της THEROS, ασκείται 
καταχρηστικά, καθώς αλλοιώνει τα πραγματικά ποσοστά 
συναινούντων πιστωτών. Η επίκληση εξάλλου της αυτής 
τραπεζικής οφειλής, ύψους 165.531.747,24€, τόσο ως 
αυτοτελούς χρέους της VIVERE, όσο και ως αυτοτελούς 
χρέους της THEROS, είναι δόλια, παραπλανητική και 
υποκρύπτει συμπαιγνία εις βάρος των υπόλοιπων 
πιστωτών (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο, εργαζόμενοι, 
προμηθευτές) προκειμένου να διαγραφεί το μεγαλύτερος 
μέρος των οφειλών και της VIVERE και της THEROS προς 
αυτούς» αναφέρει επί λέξει ο ΕΦΚΑ στην πρόσθετη 
παρέμβασή του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. 
Πηλαδάκης επιχειρεί να «δαγκώσει», κατά το κοινώς 
λεγόμενο, προμηθευτές, δημόσιο και εργαζόμενους (τους 
αφήνει απλήρωτους και δεν καταβάλλει τις ασφαλιστικές 
εισφορές). Ήταν 5 Σεπτεμβρίου 2020 όταν το Documento 
αποκάλυπτε την πρώτη συμπαιγνία της Τράπεζας 
Πειραιώς και του Κ. Πηλαδάκη με το προκλητικό τότε 
«κούρεμα» των δανειακών οφειλών από 149 εκατ. ευρώ σε 
11,4 εκατ. ευρώ. Τότε, με την ίδια μέθοδο που τώρα ο ΕΦΚΑ 
χαρακτηρίζει «δόλια, παραπλανητική και υποκρύπτει 
συμπαιγνία σε βάρος των υπόλοιπων πιστωτών», ο Κ. 
Πηλαδάκης επιχείρησε να πετύχει δικαστική απόφαση 
εξυγίανσης, με την από 29.6.2020 αίτηση επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας και με την από 30.9.2020 
συμπληρωματική-διορθωτική αίτηση αυτής, που 
υποβλήθηκε από τις εταιρείες Theros (Καζίνο Ρίου) και 
Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν ως 
απαράδεκτες ελλείψει εννόμου συμφέροντος με την υπ’ 
αριθμόν 693/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας. Σημειωτέον ότι και οι τρεις ως άνω 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Καζίνα Αλεξανδρούπολης, 
Ρίου και Κέρκυρας), με διευθύνοντα σύμβουλο τον Κ. 
Πηλαδάκη, είχαν μεταφέρει την έδρα τους στην Κέρκυρα 
προκειμένου να συνεκδικαστούν οι από 29.6.2020 τρεις 
αιτήσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, ενώ μετά την 
υπ’ αριθμόν 693/2021 απορριπτική απόφαση εξυγίανσης 
του ΠΠ Κέρκυρας η εταιρεία Theros μετέφερε την έδρα της 
στην Πάτρα (όπου την είχε εξαρχής) και η εταιρεία Vivere 
μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα (όπου την είχε εξαρχής). 

Τότε απέτυχε και προφανώς και η προκλητική συμφωνία 
δεν ίσχυσε. Τώρα οι ίδιοι παίκτες εμφανίζονται να κάνουν 
την ίδια διαδικασία με τη μόνη διαφορά ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς έχει μεταβιβάσει τα δάνεια σε σκιώδες fund με 
έδρα την Ιρλανδία. 

Τις σχέσεις αγαστής συνεργασίας του συστήματος Μαξίμου 
με τον Κ. Πηλαδάκη έχει αποκαλύψει στο παρελθόν το 
Documento. Άλλωστε για το χατίρι του Πηλαδάκη έχουν 
υπάρξει κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη φωτογραφικοί 
νόμοι, θηριώδη «κουρέματα» δανείων, διορισμός του 
πρώην φοροτεχνικού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε 
θέση-κλειδί, πρόσληψη –ως δικηγόρου– στενού 
πρωθυπουργικού συμβούλου και πίεση στους 
απλήρωτους εργαζόμενους. Ήταν στις 31 Ιουλίου του 
περασμένου έτους που το Documento αποκάλυψε τη 
σχέση του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου 
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Δημήτρη Ντζανάτου, ο οποίος έχει 
διοριστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τύγχανε, 
εκτός από πρώην αναπληρωτής γραμματέας της ΝΔ, και 
φοροτεχνικός του Κων. Μητσοτάκη, ενώ είχε οριστεί στο 
παρελθόν από τον Κ. Πηλαδάκη προκειμένου να διεξαγάγει 
οικονομικό έλεγχο ως ορκωτός λογιστής σε εταιρεία του. 
Όμως δεν μένει εκεί ο Κυρ. Μητσοτάκης. Έχει νομοθετήσει 
προκειμένου να μην πληρώσει τους εργαζόμενους και να 
μην κινδυνεύει με κλείσιμο το καζίνο με τον νόμο 4826/2021 
(άρθρο 92 παρ.1) και με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών καζίνο» να 
μην οδηγεί σε ανάκληση της άδειας η οφειλή (ανεξαρτήτως 
ύψος) προς τους εργαζόμενους. Από την άλλη έχει 
καταγραφεί στα μαύρα κατάστιχα της λειτουργίας αυτής της 
κυβέρνησης η προσπάθεια της γενικής γραμματέα του 
υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινάκη να πείσει τους 
απλήρωτους εργαζόμενους στα καζίνα να 
υπαναχωρήσουν από τις αξιώσεις τους «για να μη χαθούν 
θέσεις εργασίας».  

Ποια όμως είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία 
Sunrise IΙ NPL Finance Designated Activity Company που 
έχει αγοράσει 47.000 δάνεια της Πειραιώς συνολικής αξίας 
2,7 δισ. ευρώ; Ουδείς μπορεί να ξέρει τον πραγματικό 
μέτοχο. Η αιτία είναι ο ιρλανδικός νόμος που την 
προστατεύει. Εκεί εισέρχεται το απόρρητο και ο 
πραγματικός μέτοχος κρύβεται πίσω από τον διευθυντή. Η 
εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity 
Company ιδρύθηκε στις 14.06.2021. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ιρλανδικού αντίστοιχου ΓΕΜΗ ο διευθυντής 
της εταιρείας είναι διευθυντής άλλων 106 ιρλανδικών 
εταιρειών. Η Sunrise ΙΙ έχει ένα μέτοχο. Αν κάποιος θέλει να 
δει το ποιόν μιας εταιρείας, αρκεί να δει αν μοιράζεται τον 
ταχυδρομικό της κώδικα (Eircode) με άλλες εταιρείες. Αν το 
μοιράζεται, είναι σαφές ότι πρόκειται για εταιρεία-συρτάρι 
(εταιρείες που δεν έχουν γραφεία αλλά συστήνονται και 
λειτουργούν σε κάποιο δικηγορικό γραφείο της Ιρλανδίας 
και έχουν έδρα ένα συρτάρι αυτού του γραφείου). Η Sunrise 
I μοιράζεται το Eircode της με τουλάχιστον άλλες 96 
εταιρείες. Αυτή την εταιρεία εμπιστεύτηκε ο Θόδωρος 
Σκυλακάκης για να υπογράψει κρατικές εγγυήσεις υπέρ της 
συνολικού ύψους 1,24 δισ. ευρώ (ΦΕΚ Β΄ 652/2021).

Τ 
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της Κατερίνας Φραγκάκη  
δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω 

 

αρωτικές αλλαγές 
για χιλιάδες 
υπερχρεωμένους 

δανειολήπτες και 
οφειλέτες του 
Δημοσίου φέρνει 
τροπολογία, μέσα  
από την οποία 
επιδιώκεται να 
ρυθμιστούν οφειλές 
πολλών δισεκατομ-
μυρίων ευρώ 
προς τις τράπεζες, την εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα, οι 
βελτιώσεις στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι 
οι εξής: Εντός 2 μηνών από την ισχύ 
της τροπολογίας επιτρέπεται η 
υποβολή νέας αίτησης. Θα 

εντάσσονται οφειλέτες και με μία μοναδική οφειλή εφόσον είναι πάνω από 10.000 
ευρώ. Υποχρεωτική η αιτιολόγηση μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης από 
τον πιστωτή αλλά και τον οφειλέτη. Καταργείται η ποινή προεξόφλησης οφειλών. 
Από την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης των οφειλών. Οι πλειστηριασμοί σταματούν εάν γίνει οριστική 
υποβολή της αίτησης 3 μήνες πριν από τη διενέργειά τους. Σταματούν οι 
κατασχέσεις σε έσοδα από ενοίκια εάν ο οφειλέτης έχει αποπληρώσει το 75% της 
οφειλής. «Αναβίωση» 120 δόσεων με «κούρεμα» προσαυξήσεων και τόκων.  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες 
στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 
μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, με απαλλαγή κατά ποσοστό από 
τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν 
ως ακολούθως: Εφάπαξ με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής 100%. Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 
κατά 95%, Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 85%, από 13 έως 
και 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 80%, από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, 
με απαλλαγή κατά 75%, από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 45%, 
από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 30%, από 61 έως και 72 
μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 20%, από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή κατά 15% και από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 
10%. 

Σ 
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του Γιώργου Ψαράκη 
Δικηγόρου Αθηνών ΜΔΕ, 
LL.M.(LSE) 

 
Ένα ερώτημα που τίθεται αρκετά 
συχνά από δανειολήπτες, οι οποίοι 
καλούνται να εξοφλήσουν οφειλές 
τους μετά από αρκετά χρόνια είναι 
το εξής: μετά από πόσα χρόνια η 
τράπεζα μπορεί να διεκδικεί τα 
οφειλόμενα; Πότε δηλαδή επέρχεται 
η παραγραφή της αξίωσής της; Η 
απάντηση κατ' αρχάς είναι η εξής:  

ι απαιτήσεις  
των τραπεζών 
παραγράφονται 

μετά από 20 έτη. 
Η παραγραφή γενικά των 
απαιτήσεων στις ιδιωτικές σχέσεις 
είναι 20ετής (άρθρο 249 Αστικού 
Κώδικα), εκτός κι αν ορίζεται 
διαφορετικά. Εν προκειμένω, επειδή 
δεν υπάρχει κάποια διαφορετική 
ρύθμιση στο τραπεζικό δίκαιο, 
ισχύει η γενική παραγραφή των 20 
ετών, γεγονός που καθιστά 
πρακτικά αδύνατη την οιαδήποτε 
υποβολή ένστασης εκ μέρους του 
οφειλέτη (δανειολήπτη ή και 
εγγυητή). Ωστόσο η λεπτομέρεια 

που συχνά παραβλέπεται είναι η 
εξής: η παραγραφή της απαίτησης 
εκ του δανείου είναι 20ετής, εκτός κι 
αν προβλέπονται τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις όπου η παραγραφή 
καθίσταται 5ετής και αρχίζει από τη 
λήξη του έτους, μέσα στο οποίο κάθε 
δόση κατέστη ληξιπρόθεσμη και 
καταβλητέα. Ακόμα και τότε, όμως, 
επανερχόμαστε στον κανόνα της 
20ετίας, όταν το τοκοχρεωλυτικό 
δάνειο καταγγελθεί (Βλ. λ.χ. υπ' 
αριθμ. 1455/2007 απόφαση του 
Αρείου Πάγου: «Όταν ο δανειστής 
έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους 
όρους της δανειακής συμβάσεως, να 
την καταγγείλει προώρως, αν δεν 
πληρωθούν οι δόσεις, τότε όλες οι 
οφειλόμενες περιοδικές εκ του 
δανείου δόσεις, αφορώσες 
χρεώλυτρο ή τοκοχρεώλυτρο ή τόκο, 
γίνονται απαιτητές. Με την 
καταγγελία, η σύμβαση του δανείου 
λύεται και επομένως ενεργοποιείται 
ο συμβατικός όρος που παρέχει 
στον δανειστή το δικαίωμα να 
αξιώσει την άμεση πληρωμή από τον 
οφειλέτη ολοκλήρου του 
οφειλομένου κεφαλαίου, καθώς και 
τους τόκους υπερημερίας από την 
καταγγελία. […] Μόνον όμως όταν η 
αίρεση πληρωθεί και καταγγελθεί το 
δάνειο, δεν οφείλονται πλέον δόσεις,  

 
αλλά ολόκληρο το μέχρι τότε 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και η αξίωση 
του δανειστή προς απόδοση του 
δανείου υπόκειται στη συνήθη 
εικοσαετή παραγραφή, ενώ αν δεν 
γίνει καταγγελία, η αξίωση των 
περιοδικών δόσεων, αφού αυτές 
διατηρούν την αυθυπαρξία τους, 
υπόκειται στην πενταετή 
παραγραφή»). Ως εκ τούτου,  

κατάσταση γίνεται 
επιβαρυντική για 
την τράπεζα, όταν 

στη δανειακή σύμβαση 

τοκοχρεωλυτικού 
δανείου δεν 
προβλέπεται 
δυνατότητα 
καταγγελίας, 
περίπτωση, ωστόσο, 
αρκετά σπάνια. 
Οι συμβάσεις δανείου ορισμένου 
χρόνου (μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται και όσες 
περιέχουν συμφωνία 
τοκοχρεωλυτικής απόδοσης) βάσει 
του Αστικού Κώδικα δεν μπορούν να 
καταγγελθούν, καθότι έχουν 
ορισμένο χρόνο λήξης. Μόνο αν έχει 
συμφωνηθεί τούτο ρητώς στη 
σύμβαση είναι δυνατή η καταγγελία. 
Μια τέτοια περίπτωση, για 
παράδειγμα, που δεν είχε 
προβλεφθεί αντίστοιχη συμφωνία 
δυνατότητας καταγγελίας εκ μέρους 
του πιστωτικού ιδρύματος, ήταν και 
αυτή ορισμένων δανείων 
συγκεκριμένου πιστωτικού 
ιδρύματος που δόθηκαν στο πλαίσιο 
ρύθμισης παλαιότερων οφειλών (οι 
ρυθμίσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει 
των προϋποθέσεων που έθετε η υπ’ 
αριθμ. 4216/Β/269/07.02.2001 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών περί 
ρύθμισης οφειλών κτηνοτροφικών- 
πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για 
την εξυγίανσή τους). Στις συμβάσεις 
αυτές δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη  
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για καταγγελία του δανείου παρά μόνο για καταβολή των 
επιμέρους ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Σε αρκετές 
από τις παραπάνω περιπτώσεις, το πιστωτικό ίδρυμα 
(πλέον υπό ειδική εκκαθάριση) καθυστέρησε στη δικαστική 
επιδίωξη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων πέραν της 5ετίας, 
με αποτέλεσμα, εφόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα 
καταγγελίας, οι απαιτήσεις να έχουν παραγραφεί. Ένα 
άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ποια η τύχη της 
παραγραφής, όταν η τράπεζα καταγγείλει το δάνειο αλλά 
μετά την παρέλευση της 5ετίας και από την τελευταία 
τοκοχρεωλυτική δόση. Στην περίπτωση αυτή ήδη έχει γίνει 
δεκτό ότι οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις παραμένουν 
παραγεγραμμένες και δεν είναι εφικτή η είσπραξή τους 
(εφόσον προβληθεί φυσικά με ορθό τρόπο η ένσταση 
παραγραφής εκ μέρους του δανειολήπτη). Με την 
καταγγελία του δανείου, καθίσταται 20ετής η παραγραφή 
όλων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αλλά μόνο εφόσον 
αυτές δεν έχουν ήδη παραγραφεί (δηλαδή δεν είχε 
παρέλθει η 5ετία όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Το 
Μονομελές Εφετείο Πατρών για παράδειγμα, στην 
πρόσφατη υπ’ αριθμ. 65/2021 απόφασή του, απεφάνθη ως 
εξής: «Στην προκειμένη περίπτωση, όμως,  

λες οι τοκοχρεολυτικές  
δόσεις του επίδικου δανείου,  
η τελευταία των οποίων έπρεπε 

να καταβληθεί την 28η-8-2002, έχουν 
υποπέσει στην πενταετή παραγραφή 
του άρθρου 250 περ. 15 ΑΚ 
, που συμπληρώθηκε την 1-1-2008 … καθώς… το … δεν 
ενεργοποίησε, με καταγγελία, τον προαναφερθέντα 
σχετικό όρο της σύμβασης του επιδίκου τοκοχρεωλυτικού 
δανείου, που παρείχε σε αυτό το δικαίωμα, σε περίπτωση 
καθυστέρησης δύο ή περισσοτέρων δόσεων, να κηρύξει 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το οφειλόμενο 
υπόλοιπο ποσό του δανείου με τους τόκους υπερημερίας, 
με συνέπεια οι αξιώσεις των περιοδικών τοκοχρεωλυτικών 
δόσεων τούτου να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, 
εξακολουθώντας να υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή 
του άρθρου 250 αρ. 15 ΑΚ, η οποία είχε ήδη συμπληρωθεί 
κατά τον ως άνω χρόνο (3-4-2008). […] Πρέπει δε να 

σημειωθεί επιπροσθέτως ότι ούτε το με αριθμό πρωτ../30-1 
-2009 ως άνω έγγραφο του …., αλλά ούτε και το με αριθμό 
./3-4-2012 έγγραφο του ….που εστάλη στον ανακόπτοντα 
με το οποίο του δηλώθηκε ότι η οφειλή του έχει καταστεί 
ληξιπρόθεσμη την 28η-8-2002 και κλήθηκε να εξοφλήσει  

 
όλο το ποσό του δανείου έχουν ισχύ καταγγελίας, καθώς 
αμφότερα συντάχθηκαν μετά τη συμπλήρωση της 
παραγραφής των αξιώσεων του καθ' ου, που κατά τα 
προεκτεθέντα έλαβε χώρα την 1-1-2008». Επομένως, είναι 
πράγματι αρκετά σπάνιο να τεθεί ζήτημα παραγραφής 
απαίτησης από δάνειο λόγω της γενικής πρόβλεψης της 
20ετίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ιδίως 
πιστωτικών ιδρυμάτων υπό ειδική εκκαθάριση, όπου οι 
ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης έχουν καθυστερήσει, 
εμφανίζεται έντονα ο σχετικός προβληματισμός, με 
συνέπεια να ενδέχεται ο δανειολήπτης να μπορεί να 
προβάλλει τη σχετική ένσταση παραγραφής είτε 
αμυνόμενος αλλά είτε και επιτιθέμενος. 
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του Γιάννη Βελώνη 
Οικονομικού Αναλυτή Συμβάσεων 

 
Η θέση όλων των φορέων και 
κομμάτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη. 
Η εκ του σύνεγγυς και υπερταχεία 
νομική θεμελίωση εξουσίας 
αντιπροσώπευσης των Servicers, 
είναι αμφίβολο, για ένα κοινωνικό 
δράμα που εξελίσσεται, εάν 
υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον. 
Σίγουρα δεν υπηρετεί το Κοινωνικό 
και Εθνικό Συμφέρον.  

ίναι αντικοινωνική 
και άδικη, μετά  
τα τόσα που  

έχουμε υποστεί  
για την στήριξη των 4  
συστημικών τραπεζών,  
η μη δικαστική 
προστασία μας στην 
κατάχρηση εξουσίας 
και υπέρβασης των 
ορίων της επιτρεπτής 
δράσης τους με την 

επαγωγή ζημίας στην περιουσία μας. 
Τον Αύγουστο του 2011, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(Τρόικα) ως προϋπόθεση για το οικονομικό πακέτο των 109 δισ. το οποίο 
προβλεπόταν από το Μνημόνιο της 21ης Ιουλίου του 2011, ανατέθηκε από την 
Τράπεζα της Ελλάδος μελέτη στην BlackRock (επενδυτική εταιρεία διαχείρισης 
κεφαλαίων) για τις ελληνικές τράπεζες. Συνοπτικά η μελέτη 102 σελίδων ανέφερε. 

 

ο 90% των στεγαστικών δανείων δεν δόθηκαν  
με τις συνήθεις πρακτικές. Η πρόταση… για 
«κούρεμα» τουλάχιστον 39% !!! Τα εγχώρια 

τραπεζικά ιδρύματα ουδέν έπραξαν.  
Πρόταση και θέση όλων των πολιτικών και συλλογικών φορέων που πρέπει να 
θέσουν ως βασικό αίτημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν είναι  
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τίποτε περισσότερο από το να γίνει έστω και σήμερα, μετά 
24 έτη, η συγκεκριμένη έκθεση-μελέτη-οδηγία πράξη, αφού 
λογικά και δίκαια, μετά τα Δις που οι τράπεζες πήραν, 
αφαιρεθούν όλες οι καταβολές δόσεων και τόκων και 
υπολογιστεί επί του υπολοίπου άληκτου κεφαλαίου 
επιτόκιο και δόση κεφαλαίου ανάλογα της οικονομικής 
κατάστασης που βιώνουμε και της πραγματικής 
οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη οφειλέτη. Αυτό 
είναι η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος για την παρούσα 
εξελισσόμενη τραγική κατάσταση που βιώνουμε. Το 
Δημόσιο Συμφέρον δεν είναι έννοια αυτόνομη και 
κατασκευαζόμενη. Δημόσιο είναι το συμφέρον, όταν 
υποκείμενό του είναι ο λαός, που έχει οργανωθεί με την 
έννομη τάξη σε κράτος. Το δημόσιο συμφέρον έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέεται με την έννομη τάξη. 
Βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου, το δημόσιο συμφέρον 
συμπίπτει με το συμφέρον όλων των μελών της κρατικής 
κοινωνίας, διότι αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών 
που μπορούν να έχουν όλα τα μέλη αυτά (πχ εθνική άμυνα, 
τάξη, ασφάλεια, υγιεινή και υγεία, διατροφή, παιδεία, 
συγκοινωνία, επικοινωνία, οικονομική ανάπτυξη, 
προώθηση του τουρισμού, αξιοποίηση του εθνικού 
πλούτου, ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, 
εξασφάλιση εργασίας στους πολίτες, προστασία του 
περιβάλλοντος, εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος 
της Χώρας).  

ημόσιο Συμφέρον δεν είναι  
οι πλειστηριασμοί πρώτης  
κατοικίας από ένα 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που 
στηρίχτηκε και αποποινικοποιήθηκε 
από την βίαιη και επιβαλλόμενη 
συνεισφορά όλων μας.  
Δημόσιο Συμφέρον δεν είναι η κατοικία να μεταλλάσσεται 
με δημιουργική λογιστική και ερμηνείες δικαίου σε μετοχή 
(χάρτινος τίτλος, μια καθαρά ανταλλακτική αξία). Οι 
χάρτινοι τίτλοι δεν αντιπροσωπεύουν πραγματική αξία, 
όσες φορές και αν μεταπωληθούν. Αντιπροσωπεύουν 
πάντα απλώς το δικαίωμα πάνω στην υπεραξία που 
ενδεχομένως θα προκύψει από το κεφάλαιο, το οποίο μέσω 
της έκδοσης των μετοχών έχει περιέλθει στον όποιον 
επενδυτή. Δημόσιο Συμφέρον δεν είναι έξω-χώριες 
εταιρείες σε γεωγραφική διασπορά με ειδικό ευνοϊκό 

φορολογικό καθεστώς (αποφυγή φόρων μεταβίβασης, 
μειωμένοι φόροι) να κατέχουν τις χίλιο-πληρωμένες 
κατοικίες μας σε μετοχές εισηγμένες σε κάποια 
χρηματιστηριακή αγορά, µε δυνατότητα άμεσης 
ρευστοποίησης. Δημόσιο Συμφέρον είναι τα καθαρά οφέλη 
που προκύπτουν από την δίκαιη διασφάλιση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της κατοικίας και είναι για όλη 
την κοινωνία βιοτικής σημασίας, επηρεάζουν (άμεσα ή 
έμμεσα) κάθε πτυχή της κοινωνίας: τους καταναλωτές, τους 
προμηθευτές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους, 
καθώς και εκείνους που αναζητούν ένα ανεκτό βιοτικό 
επίπεδο και ποιότητα περιβάλλοντος, για τους ίδιους και 
τις μελλοντικές γενιές. 

βαθμός στον οποίο η 
συγκεκριμένη ομάδα ιδιοκτητών 
(άρα η κοινωνία) έχει επηρεαστεί 

αρνητικά είναι μεγάλος και ποικίλλει 
ανάλογα με την εναντίον τους 
αναλαμβανόμενη δράση, τις 
ληφθείσες αποφάσεις και την 
εφαρμοζόμενη πολιτική. 
Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο Μ. 
Δρεττάκης (Δρεττάκης, 2005) παραθέτει στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία η συνολική αξία των ακινήτων το 1997 (με βάση 
τις τότε ισχύουσες αντικειμενικές αξίες) ήταν 101,5 τρισ. 
δρχ. (298 δισ. ευρώ), δηλαδή 3 φορές μεγαλύτερη από το 

  

Δ 

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 04-05 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 272 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 34 

 
ΑΕΠ της χώρας (32,7 τρισ. δρχ). Το πού φτάσαμε το 
γνωρίζουμε όλοι. Η ιδιοκατοίκηση με τις τελευταίες εξελίξεις 
των πλειστηριασμών από «πυλώνας της κοινωνικής 
σταθερότητας» έχει μετατραπεί προς μεν τους 
δανειολήπτες σε πρακτική καταστολής, προς δε τους 
δανειστές σε κερδοσκοπία.  

ι φορτωμένοι με χρέη ιδιοκτήτες 
κατοικιών δεν αντιδρούν, σε 
περιόδους ύφεσης η απειλή  

του πλειστηριασμού αποτρέπει τον 
κίνδυνο κοινωνικών και πολιτικών 
αναταραχών λόγω της ανεργίας και 
της υπερχρέωσης που τα τραπεζικά 
ιδρύματα μεθοδευμένα προξένησαν. 

 
Δημόσιο Συμφέρον δεν είναι η καταχρηστική διαδικασία 
εμπορευματοποίησης της κατοικίας (τιτλοποιήσεις) που 
εξελίσσεται ακόμη και μέσω έμμεσης κρατικής 
χρηματοδότησης (ΗΡΑΚΛΗΣ με εγγυήσεις Ελληνικού 
Δημοσίου). Το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο 
κερδοσκόπων επενδυτών, αντί να κατευθύνεται από τον 
κρατικό μηχανισμό στην παραγωγική διαδικασία, με 
νομικούς και οικονομικούς ακροβατισμούς διοχετεύεται και 
επενδύεται στα πιο σταθερά εθνικά περιουσιακά στοιχεία 
όπως είναι η κατοικία, (ένα αγαθό μακράς διαρκείας σε 
αξία), με σκοπό την γρήγορη αλλά βραχυπρόθεσμη 
κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κατά 
πόσο όλος ο μηχανισμός που έχει «στηθεί» προκειμένου 
να εξυπηρετήσει αυτό το μόρφωμα στο κυνήγι της 

ανταλλακτικής αξίας, εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον 
είναι όχι μόνο απορίας άξιο αλλά και οικονομικό-πολιτικής, 
νομικής ανάλυσης αναγκαίο. Οι τιτλοποιήσεις στην 
ονομαστική αξία ενός δανείου και η πώληση τους μείον 
10% -50% (ανάλογα την ταξινόμηση και κατηγορία) χωρίς 
να προτείνουν το ίδιο στους δανειολήπτες ή να 
ακολουθήσουν την έκθεση-οδηγία BlackRock στην ουσία 
του ίδιου του ΔΝΤ, μετέτρεψαν τα στεγαστικά δάνεια, τα 
οποία μέχρι τότε δεν ήταν διαπραγματεύσιμα, σε 
διαπραγματεύσιμες ομολογίες και μελλοντικά 
κερδοσκοπικά έσοδα. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες, που 
επέτρεψαν τη χορήγηση δανείων πέραν του ύψους των 
διαθέσιμων αποταμιεύσεων, (3 ανακεφαλαιοποιήσεις και 
μία έμμεση με το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ), απομακρύνουν τα 
δάνεια από τον ισολογισμό τους και αντλούν επιπλέον 
ρευστότητα.  

 

ξακολουθούμε να μην 
αντιλαμβανόμαστε τον 
επιδιωκόμενο σκοπό υπέρ 

Δημοσίου Συμφέροντος με τα 
συγκεκριμένα επιβαλλόμενα  
μέτρα και πρακτικές. 

 

Ο 
Ε 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Tanea.gr καταγράφουν την 
επιβάρυνση των φορολογούμενων 
κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης. Tο 82% των συνολικών 
εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις 
φορολογικές αρχές κατά το έτος 
2019, προερχόταν από μισθούς και 
συντάξεις, ενώ μόλις το 9% περίπου 
από εισοδήματα ακινήτων και το 
υπόλοιπο 9% αθροιστικά από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, από 
κεφάλαιο (μερίσματα κτλ.) και από 
τους αγρότες. 

μισθωτή εργασία 
«σηκώνει σχεδόν 
αποκλειστικά  

το βάρος του φόρου 
εισοδήματος φυσικών 
προσώπων». 

Τα στοιχεία προέρχονται από την μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η κυρία Γεωργία Καπλάνογλου, καθηγήτρια του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για τη μελέτη με τίτλο «η 
άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους στα νοικοκυριά στην Ελλάδα», που 
παρουσιάσθηκε από το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ και εξετάζει τη μεταβολή του φορολογικού  

 

Η 
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βάρους των νοικοκυριών από το 
2008 μέχρι το 2019, εστιάζοντας στον 
φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων και στους έμμεσους 
φόρους. Σύμφωνα με τη μελέτη ο 
φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων αφορά κυρίως τον 
κόσμο της μισθωτής εργασίας και 
τους συνταξιούχους. Πριν την 
εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, 
οι μισθοί και οι συντάξεις 
αποτελούσαν το 74% του συνολικού 
δηλωθέντος εισοδήματος. Κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, τα εισοδήματα 
από κάθε πηγή κατέρρευσαν, όχι 
όμως στον ίδιο βαθμό. Την περίοδο 
2008 – 2019, τα εισοδήματα από 
μισθούς και συντάξεις μειώθηκαν 
κατά 14% περίπου, τα εισοδήματα 
από ακίνητα κατά 22%, τα αγροτικά 
εισοδήματα είχαν μειωθεί κατά 25%, 
ενώ τα εισοδήματα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα κατά 
75% περίπου. Η από το 2014 πλήρης 
κατάργηση του αφορολόγητου ή της 
μείωσης φόρου για εισοδήματα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, 
οδήγησε στην φορολόγηση του 
δηλωμένου εισοδήματος από το 
πρώτο ευρώ, στις πηγές αυτές των 
εισοδημάτων. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν να δημιουργηθούν κίνητρα για 
απόκρυψη εισοδημάτων. Έτσι  

ο 2019 το 82%  
των συνολικών 
εισοδημάτων  

που δηλώθηκαν στις 
φορολογικές αρχές 
προερχόταν από 
μισθούς και συντάξεις. 
Από το υπόλοιπο, το 9% περίπου 
προέρχεται από εισοδήματα από 
ακίνητα και το υπόλοιπο 9% 
προέρχεται αθροιστικά από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, από 
κεφάλαιο (μερίσματα κτλ.) και από 
τους αγρότες. Μάλιστα η μελέτη 
σημειώνει πως εάν κάποιος εύλογα 
υποθέσει ότι το εισόδημα από 
κεφάλαιο στο μεγαλύτερο μέρος του 
φορολογείται αυτοτελώς και όχι με 
βάση την προοδευτική κλίμακα 
φορολόγησης του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 
κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι 
αυτός που σηκώνει σχεδόν 
αποκλειστικά το βάρος του φόρου 
αυτού. 

Οι μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των τριών μνημονίων αύξησαν 
τη φορολογική επιβάρυνση για το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων. Η 
κατάργηση του αφορολόγητου και η αντικατάστασή του με μειώσεις φόρου για 
ορισμένες μόνο κατηγορίες εισοδήματος, η κατάργηση των περισσότερων 
φοροαπαλλαγών, η διεύρυνση της χρήσης των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης 
στο σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων, η εισαγωγή της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, η συμπίεση των εισοδηματικών κλιμακίων και η εφαρμογή υψηλών 
οριακών φορολογικών συντελεστών από χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα και 
άλλα μέτρα αύξησαν σημαντικά το ποσό των φόρων που καταλογίστηκε στα 
φυσικά πρόσωπα.  

(προφανώς ως αποτέλεσμα κυρίως της κατάργησης του αφορολόγητου για 
εισοδήματα που δεν προέρχονται από μισθούς και συντάξεις, της κατάργησης 
των περισσότερων φοροαπαλλαγών αλλά και της διεύρυνσης της χρήσης των 
τεκμηρίων) αλλά και για τα μεσαία εισοδήματα ύψους 11.000-19.000 ευρώ, τα 
οποία επιπροσθέτως επηρεάστηκαν από την αντικατάσταση του αφορολόγητου 
από τη μείωση φόρου, την κατάργηση του πρόσθετου αφορολόγητου για παιδιά 
και την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης. Από το 2014 έως το 2019 αυξήθηκε 
περαιτέρω η μέση φορολογική επιβάρυνση για όλους εκτός από αυτούς που 
ανήκουν στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια (με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 
ευρώ). H αύξηση του μέσου φορολογικού συντελεστή είναι εντονότερη για τα 
υψηλότερα εισοδήματα και αντανακλά την αύξηση των οριακών φορολογικών 
συντελεστών για τα εισοδήματα αυτά αλλά και τη μεγαλύτερη προοδευτικότητα 
της κλίμακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Πλουσιότεροι και φτωχότεροι: 
Ένα διαχρονικό δομικό χαρακτηριστικό της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο 
λίγο επηρεάστηκε από τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, 
είναι η συγκέντρωση του βάρους του φόρου σχεδόν αποκλειστικά σε αυτούς που 
με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις ανήκουν στο πλουσιότερο 40%. Μετά το 
2008, ένα μικρό ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης μετατοπίστηκε προς το 
φτωχότερο 60% των φορολογουμένων. Όμως συνολικά, το 99% των φόρων το 
2008 και το 94% των φόρων το 2014 και το 2019 καταλογίζονται στο πλουσιότερο 
40%. Εκείνο που, βέβαια, έχει αλλάξει διαχρονικά είναι το επίπεδο εισοδήματος 
που χρειάζεται ένας φορολογούμενος για να τοποθετηθεί στο πλουσιότερο 40%. 
Πριν από την κρίση, το 2008, οι φορολογούμενοι με δηλωθέν εισόδημα άνω των 
15.000 ευρώ θεωρούνταν ότι ανήκαν στο πλουσιότερο 40% των 
φορολογουμένων, ενώ το όριο αυτό μειώθηκε στις 11.000 ευρώ το 2014 και το 
2019. 

 

Τ 
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Ασκήσεις που ισοδυναμούν με αυτές της «άρσης βαρών» κάνουν τα νοικοκυριά 
για να αντέξουν το επιπλέον «βάρος» που τους προσθέτει η ακρίβεια. Όπως 
τονίζει το bankingnews.gr οι τιμές των προϊόντων της Σαρακοστής σε όλα τα είδη 
είναι «τσιμπημένες» εξαιτίας τη βίαιης ανόδου των τιμών των πρώτων υλών και 
της ενέργειας.  

τιμή της λαγάνας το 2010 είχε από 1,5 έως  
2 ευρώ, το 2015 η τιμή της ήταν στο από  
2,5 έως 2,8 ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι τιμή της λαγάνας 
έχει αυξηθεί κατά 133% τα τελευταία 
13 χρόνια. Την ερχόμενη Δευτέρα η 
τιμή της λαγάνας δεν θα ξεπεράσει 
τα 3, 5 ευρώ των 750 γραμμαρίων 
λέει ο πρόεδρος των αρτοποιών κ. 
Μιχάλης Μούσιος. Σε σχέση με 
πέρυσι η αύξηση δεν μπορεί να είναι 
υψηλότερη σε σχέση με την τιμή που 
είχε πριν από το Σεπτέμβριο του 
2021, διότι παραμένει σε εφαρμογή η 
διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων που δεν 
δικαιολογεί τη μεταβολή του 
ποσοστού κέρδους αν δεν 
δικαιολογείται με τιμολόγια αγορών 
πρώτης ύλης όπως είναι το αλεύρι, 
σουσάμι, τα οποία έχουν ενισχυθεί 
ως 70%. Ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αρτοποιών 
υποστηρίζει ότι οι φούρνοι της 
γειτονιάς έχουν προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα της αγοράς, τα οποία 
μεταξύ των άλλων επιβάλλουν να 
συντηρήσουν την πελατεία τους. 
Σημειώνεται ότι ειδικά την Καθαρά 
Δευτέρα η παραδοσιακή λαγάνα, 
λειτουργεί ως εργαλείο αύξησης του 
τζίρου με ένα σταθερό και σχετικά 
χαμηλό κέρδος που δεν ξεπερνά το 
10%. 

Το newmoney.gr έχει το ρεπορτάζ: 
Συγκεκριμένα, στις 22 Μαρτίου η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) βγάζει στο «σφυρί» 
13 ακίνητα και ακολουθούν άλλα 3 
στις 29 Μαρτίου (αφορούν 
ουσιαστικά στην ίδια υπόθεση). 
Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία 
οφειλών που δεν ρύθμισαν τα χρέη 
τους με την εφορία και ως εκ τούτου 
τους επιβλήθηκαν κατασχέσεις.  

α ακίνητα αυτά 
βγαίνουν τώρα 
στους e-πλειστη-

ριασμούς, ενώ οι 

προκηρύξεις θα 
ενταθούν μέσα 
επόμενους μήνες 
σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν οι 
φορολογούμενοι στο ταμείο για 
κλείσιμο των ανοιχτών τους 
λογαριασμών. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ 
δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
(παλαιά και νέα) έχουν σπάσει το 
φράγμα των 113,3 δισ. ευρώ. Στον 
προθάλαμο των κατασχέσεων 
τραπεζικών λογαριασμών και 
περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται 
πάνω από 2 εκατ φορολογούμενοι. 
Συγκεκριμένα με χρέη στην Εφορία 

εμφανίζονται 4.094.981 άτομα, εκ 
των οποίων 1.406.550 οφειλέτες 
βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη 
των αναγκαστικών μέτρων και 
2.045.763 φορολογούμενοι 
απειλούνται με κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς. Για τον Μάρτιο το 
πρόγραμμα των πλειστηριασμών 
έχει ως εξής: 22 Μαρτίου 2023: 1. 
Οικόπεδο με κτίσματα 3.562 τ.μ.στη 
Λέσβο Τιμή 1ης προσφοράς: 150.000 
ευρώ. 2. Γραφείο πρώτου ορόφου 
95,41 τμ. στην Αθήνα. Τιμή 1ης  

 

Η 
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προσφοράς: 96.000 ευρώ. 3. 
Επιχειρηματικό ακίνητο 4.552,50 τμ 
στην Αλεξανδρούπολη. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 471.000,0 ευρώ. 4. Δύο 
αγροτεμάχια 35.430 τμ. και 5.000 τμ 
στην Κομοτηνή. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 1.131.000 ευρώ. 5. 
Υπόγειο με αποκλειστική θέση 
στάθμευσης 87 τ.μ. στη Νέα Ιωνία. 
Τιμή 1ης προσφοράς 28.000 ευρώ 6. 
Οικόπεδο 209,30 τ.μ. με οικοδομή 
στον προσφυγικό συνοικισμό 
Καλογρέζας. Τιμή 1ης προσφοράς 

380.000 ευρώ 7. Οικόπεδο 780,89 τ.μ. 
με οικοδομή στη Νέα Ιωνία. Τιμή 1ης 
προσφοράς 2.650.000 ευρώ 8. 
Κατάστημα με αποκλειστική χρήση 
πάργκινγκ 132 τμ στη Νέα Ιωνία. 
Τιμή 1ης προσφοράς 106.000 ευρώ 
9. Γραφείο 132 τ.μ. στη Νέα Ιωνία. 
Τιμή 1ης προσφοράς 63.000 ευρώ. 
10. Γραφείο έκτου ορόφου 95,41 τμ 
στην Αθήνα. Τιμή 1ης προσφοράς 
87.000 ευρώ 11. Κατάστημα ισογείου 
128,46 τ.μ. στον προσφυγικό 
συνοικισμό Καλογρέζας. Τιμή 1ης 
προσφοράς 96.000 ευρώ 12. 
Εξ΄αδιαιρέτου οικόπεδο 367,32 τμ 
στην Νέα Ιωνία. Τιμή 1ης 
προφοράς11.000 ευρώ 13. Οικόπεδο 
200,42 τ.μ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. 
Τιμή 1ης προσφοράς 42.000 ευρώ 29 
Μαρτίου 2023: 1. Οριζόντια 
ιδιοκτησία 8,26 τ.μ στο Ρέθυμνο. 
Τιμή 1ης προσφοράς 301.000 ευρώ 
2. Οριζόντια ιδιοκτησία 32,06 τ.μ στο 
Ρέθυμνο. Τιμή 1ης προσφοράς 
301.000 ευρώ 3. Οριζόντια 
ιδιοκτησία 221,21 τμ στο Ρέθυμνο. 
Τιμής 1ης προσφοράς 301.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, για την είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 500 

ευρώ που δεν έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά 
την κρίση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας Εφορίας, τα εξής μέτρα: 
Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια 
του οφειλέτη, είτε κινητών και 
απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη 
που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, 
κατάσχεση ακινήτων. Πριν από τη 
λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η 
κοινοποίηση από τη φορολογική 
διοίκηση ατομικής ειδοποίησης 
καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με 
εξαίρεση την κατάσχεση 
χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια 
του φορολογουμένου ή τρίτου. Από 
την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη 
αντιγράφου της έκθεσης 
κατάσχεσης, αυτός στερείται του 
δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης 
του ακινήτου, ενώ εάν δεν έχει 
εντάξει τις οφειλές του σε 
πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την 
παρέλευση σαράντα ημερών και το 
αργότερο σε τέσσερις μήνες από την 
κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία 
πλειστηριασμού το αργότερο σε 
πέντε μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης του προγράμματος. 

 
Ο Μάριος Χριστοδούλου καταγράφει: Ανατροπές στο 
καθεστώς έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας φέρνει 
σχετική νομοθετική διάταξη για την διευκόλυνση των 
αγοραπωλησιών στα ακίνητα σε φορολογούμενους με 
ρυθμισμένα χρέη στην Εφορία. Ειδικότερα η νέα διάταξη 
που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου 

Υποδομών που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση 
προβλέπει τα εξής:  

ε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος έχει ενταχθεί  
σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών 

ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή  
σε αναστολή, εκδίδεται αποδεικτικό 
ενημερότητας περιορισμένης ισχύος 
, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα. Η 
Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του 
οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο 
παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό 
ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή 
μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου 
δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το 
παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη 
δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης 

Σ 
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οφειλών. Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος 
επ’ αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό 
παρακράτησης ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν 
υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων 
ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες 
οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 
50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και 

έως το ύψος των συνολικών 
οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα 
υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας 
και το ποσό της παρακράτησης, 
υπολογιζόμενο επί του τιμήματος 
είναι μικρότερο των οφειλών, 
εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας 
με υπολογισμό του ποσού της 
παρακράτησης επί της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 
και υπό την προϋπόθεση ότι το 
ποσό της παρακράτησης που 
προκύπτει από τον υπολογισμό 
αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ δύνανται να τροποποιούνται 
τα ποσοστά παρακράτησης και να 
ορίζονται ποσοστά παρακράτησης 
όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που βεβαιώνονται από 
φόρο κληρονομιών, γονικών 
παροχών και δωρεών και από 
φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο 
και το αποδεικτικό ενημερότητας 
εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή 
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος 
επ’ αυτού από επαχθή αιτία. 

 

κτεταμένη φοροδιαφυγή σε 
έντεκα κλάδους παροχής 
υπηρεσιών εντόπισαν οι  

ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

Σύμφωνα με το mononews.gr πρόκειται για επιχειρήσεις,  

 

Ε 
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στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο 
χειρισμό και τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό, λόγω στοιχείων των 
ελέγχων, όπως ο τόπος και η διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας. Έτσι, σημαντική απόκρυψη φορολογητέας 
ύλης εντοπίστηκε σε: * Υπηρεσίες ταχυμεταφορών * 
Ιατρικές υπηρεσίες * Υπηρεσίες φωτογράφισης * 
Τηλεπικοινωνίες * Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης * 
Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων * Υπηρεσίες εργολάβων 
τελετών * Ενεχυροδανειστήρια * Φροντιστήρια * 
Γυμναστήρια και Καφέ-μπαρ 

Ο κατάλογος της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενώ παρείχαν 
υπηρεσίες: • ΔΕΝ εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία • ΔΕΝ 
υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς 
φορολογικές δηλώσεις • ΔΕΝ είχαν δηλώσει στην Εφορία 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι ελεγκτές 
εντόπισαν τη φοροδιαφυγή αξιοποιώντας: * Καταγγελίες 
πολιτών, Έρευνες στο διαδίκτυο, Στοιχεία τραπεζικών 
λογαριασμών και Επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων. 

Ενδεικτικές υποθέσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά το 
έτος 2022 είναι οι ακόλουθες: • Σωματείο με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκοπική 
δραστηριότητα, από το 2016-2020, με ακαθάριστα έσοδα 
άνω των 2.400.000€. • Ατομική επιχείρηση στη Λάρισα, με 
αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών 
φωτογράφισης, εισέπραξε από το 2016 έως 2020 880.000€ 
χωρίς να εκδώσει 1.400 αποδείξεις! • Ομόρρυθμη εταιρεία 
στη Λάρισα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή 
υπηρεσιών φωτογράφισης, πραγματοποίησε κατά τα έτη 
2016 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 540.000€. • 
Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και 
αντικείμενο δραστηριότητας καφέ-μπαρ, υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, 
αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 470,000€. • 
Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο 
εργασιών την παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου, κατά τα 
έτη 2017-2019, δεν εξέδωσε 1.011 φορολογικά στοιχεία. Η 
καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε πάνω από 
215.000€. • Ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα και 
αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες χορήγησης 
πιστώσεων επ’ ενεχύρω αντικειμένων, από το 2012-2019, 
δεν εξέδωσε 15.183 φορολογικά στοιχεία, άνω των 
650.000€, ενώ, από το 2016-2019 εξέδωσε 39 εικονικά 

φορολογικά στοιχεία. • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 
έδρα την Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες 
οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020, 
υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας 
εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 
3,6 εκατ. ευρώ. • Γραφείο τελετών στα Δωδεκάνησα, από το 
2016-2020, δεν υπέβαλε ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις 
Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας 
φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 450.000€. • 
Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Κέρκυρα και αντικείμενο 
δραστηριότητας παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντοπίστηκε 
να αποκρύπτει εισοδήματα άνω των 430.000€, κατά τα έτη 
2015 έως 2019, τα οποία προέρχονταν από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις του εξωτερικού ως αμοιβή για παροχή 
ιατρικής υπηρεσίας σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους. • 
Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πιερία και αντικείμενο 
δραστηριότητας καθαρισμό κτιρίων και χαλιών, κατά το 
έτος 2020 δεν εξέδωσε 2.984 φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας άνω των 210.000€. • Υπαίθριος χώρος 
στάθμευσης στα Σπάτα, κατά τα έτη 2016-2020, δεν εξέδωσε 
30.540 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα 
ύλη συνολικού ύψους άνω των 460.000€. • Ανώνυμη 
εταιρεία με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και 
αντικείμενο δραστηριότητας τις τηλεπικοινωνίες υπέβαλε 
ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέα 
ύλη συνολικού ύψους άνω των 3.700.000€. • Ανώνυμη 
εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο κύριας 
δραστηριότητας ταχυμεταφορές δεν εξέδωσε 33 
φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 
συνολικού ύψους άνω των 1.500.000€. • Ιατρός στην 
Κομοτηνή, κατά το έτος 2016, δεν εξέδωσε 667 φορολογικά 
στοιχεία αξίας άνω των 28.000€. • Ομόρρυθμη εταιρεία με 
έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας 
υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής, 
κατά το έτος 2017, δεν εξέδωσε 2.264 φορολογικά στοιχεία. 
Η συνολική αξία των εν λόγω στοιχείων υπερέβαινε τα 
75.000€. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχει πληθώρα 
στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η ακύρωση της δυνατότητας των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που 
επιτρέπει να σου πάρουν το σπίτι με 
το πάτημα ενός κουμπιού 
επιχειρείται στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, όπου συνεχίζεται η 
συζήτηση της προσφυγής που είχε 
καταθέσει το 2018 η Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, η οποία 
ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη. 
Όπως αναφέρει το dikastiko.gr 
συνεχίστηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 
και ώρα 10.30 η δίκη για τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
στο ΣτΕ. « 

άν γίνει δεκτή η 
αίτηση, τελειώνει  
ο εφιάλτης των 

ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών για 
εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους μας  
και δίνεται ένα νέο 
εργαλείο άμυνας 
απέναντι στα funds 
, που κατέστησαν παντοδύναμα 
μετά την πρόσφατη, πολλαπλώς 

προκλητική, απόφαση του Αρείου Πάγου» σημείωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. 
Η συζήτηση ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη με την αγόρευση της Ζωής 
Κωνσταντοπούλου κατά την οποία ανέπτυξε διεξοδικά, με ιστορικές, πολιτικές, 
κοινωνικές, κοινοβουλευτικές και νομικές αναφορές, πώς, από το 2002 μέχρι 
σήμερα οι καλόπιστοι πολίτες και φερέγγυοι δανειολήπτες μετατράπηκαν 
ανυπαίτια σε υπερχρεωμένους κι απελπισμένους ανθρώπους, πώς 
θυματοποιήθηκαν από Τράπεζες, Κυβερνήσεις και funds, για να φτάσουμε στην 
σημερινή οργανωμένη αρπαγή των πρώτων κατοικιών και την λεηλασία των 
περιουσιών τους, που έχει χαρακτηριστικά επέλασης των funds, μέσω της 
διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.  

 

Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για τις 
επάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις των 
τραπεζών, που δεν συνοδεύθηκαν από τις 

οφειλόμενες απαλλαγές και διαγραφές χρεών  
των δανειοληπτών, κι ας αιμοδοτούσαν οι ίδιοι  
τις τράπεζες ως φορολογούμενοι πολίτες. 
Μίλησε για την κλιμάκωση της στοχοποίησης της πρώτης κατοικίας και την  

 

Ε Η 
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αναγόρευση των τραπεζών σε προνομιακούς δανειστές από το 3ο Μνημόνιο του 
2015 και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αναφέρθηκε στις μεθοδεύσεις που 
ακολούθησε η Κυβέρνηση Τσίπρα και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Κοντονής 
για την επιβολή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, με εκπρόθεσμες 
τροπολογίες και μια διαβλητή και διάτρητη σύμβαση ανάθεσης σε συντοπίτη του 
επιχειρηματία της επιλογής του. Αλλά και για τη σημερινή συνέχιση της 
διαδικασίας από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ιδιαίτερα σκληρά λόγια 
αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds, την οποία 
χαρακτήρισε προκλητική και σκανδαλώδη, ενώ δεν παρέλειψε να ανατρέξει στις 
συνεχείς παρεμβάσεις των δανειστών στη Δικαιοσύνη και στους Δικαστές. 
Επανειλημμένως απευθύνθηκε στο Δικαστήριο, υπογραμμίζοντας την υψηλή 
αποστολή του να προστατεύσει την κοινωνία και τους ευάλωτους κι 
ανυπεράσπιστους ανθρώπους, απέναντι στην εφιαλτική, οργουελιανή διαδικασία 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που επιτρέπει να σου πάρουν το σπίτι με το 
πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να έχεις ούτε πρόσβαση στη διαδικασία, χωρίς να 
είναι καν ο συμβολαιογράφος στο γραφείο του την ώρα του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. Μετά την διακοπή της δίκης, ο Νίκος και η Ζωή 

Κωνσταντοπούλου προέβησαν σε 
δηλώσεις. «Οι δηλώσεις μας σήμερα 
το πρωί στο ΣτΕ, στη δίκη κατά των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που 
ξεκίνησε και θα συνεχιστεί την 
Πέμπτη 2/3/2023 στις 10.30 πμ! 
Καλούμε και πάλι τους πολίτες να 
είναι εκεί! Η κατάμεστη αίθουσα 
σήμερα έδωσε τον τόνο της 
κοινωνικής εγρήγορσης κι 
επιφυλακής! Τέτοιες δίκες πρέπει 
πάντα να γίνονται υπό το βλέμμα της 
κοινωνίας! Το ζωηρό χειροκρότημα 
των πολιτών στη διεκδίκηση ήταν 
ηχηρό μήνυμα για τη σημασία αυτού 
του αγώνα!» είπε η κυρία 
Κωνσταντοπούλου. 

 

 
Το newmoney.gr αποκαλύπτει: Πριν 
πιάσουμε τα επιχειρηματικά deals 
ξεκινάμε τα νέα της αγοράς 
καλωσoρίζοντας τα κλιμάκια του 
SSM που πιάνουν δουλειά αυτήν την 
εβδομάδα με τις συστημικές 
τράπεζες. Γενικότερα  

ι τράπεζες είναι 
(και πάλι) στο 
μικροσκόπιο της 

εποπτείας, καθώς ως τα 
μέσα Μαρτίου πρέπει 
να παραδώσουν στον 
SSM τα αποτελέσματα 
της Διαδικασίας 
Αξιολόγησης της 
Επάρκειας Κεφαλαίου 
(ICAAP). Κατά τα ειωθότα η άσκηση 
έχει κανονικό και δυσμενές σενάριο 
και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι 
στα αποτελέσματα ο SSM θα βασίσει 
τις αποφάσεις του για τη διανομή ή 
μη μερίσματος για τη χρήση 2022, 
που επιθυμούν Εθνική και Εurobank. 
Έχει σημασία ο χρησμός του SSM, 
καθώς ενδεχομένως να επηρεάσει 
και τις τιμές των μετοχών στον 
τραπεζικό κλάδο, ανάλογα φυσικά 

με την επιχειρηματολογία που θα 
επικαλεστεί ο επόπτης. Για 
παράδειγμα, μια άρνηση λόγω 
υψηλού DTC προφανώς και δεν θα 
είναι μια θετική εξέλιξη. Ένας άλλος 
παράγοντας ενδεχόμενου κινδύνου 
για τις τραπεζικές μετοχές είναι η 
προεκλογική συζήτηση που έχει 
ξεκινήσει και συνεχίζεται για τους 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. 
Υπάρχει πράγματι προβληματισμός 
στην Κυβέρνηση, όπως κι ένα… 
brain storming για πιθανούς 
τρόπους διαχείρισης του ζητήματος, 
ωστόσο η κεντρική γραμμή στο Μ.Μ. 
είναι και παραμένει σταθερή: Στη 
δίνη των προεκλογικών πιέσεων η 
χώρα δεν θα διακινδυνεύσει την 
επενδυτική βαθμίδα. Ό,τι άλλο 
μπορεί να γίνει για τους 
πλειστηριασμούς, εφόσον δεν 
απειλεί την προοπτική της 
οικονομίας, είναι υπό συζήτηση. 

Το 902.gr έχει το ρεπορτάζ από τις δραματικές εξελίξεις:  

ι εικόνες Ισπανίας είναι ήδη  
εδώ, με ορατό τον κίνδυνο  
να πολλαπλασιαστούν…. 

με ό,τι αυτό σημαίνει. Θέλουν να ξεσπιτώσουν όλους τους 
Έλληνες! Νέα απόπειρα έξωσης σε βάρος ανήμπορών 
λαϊκών ανθρώπων απετράπη την προηγούμενη εβδομάδα, 
κάτω από την άμεση παρέμβαση μελών του ΚΚΕ, 
συνδικαλιστών και εργατικών Σωματείων. Δικαστικός 
επιμελητής, με την συνοδεία αστυνομίας, επιχείρησε να 
πετάξει έξω από το σπίτι της μια 50χρονη ανάπηρη 
γυναίκα, στον Άγιο Παντελεήμονα της Αθήνας, στη 
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συμβολή των οδών Αντιοχείας 20 και Ιθάκης. Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες της ίδια της γυναίκας, η οποία είναι σε 
αμαξίδιο, είχε πάρει στεγαστικό δάνειο και είχε αδυναμία 
αποπληρωμής. Το δάνειο πέρασε σε fund και όταν η 
γυναίκα πήρε την πενιχρή αναπηρική σύνταξη των 300 
ευρώ ζήτησε να γίνει διακανονισμός. Όμως ποτέ δεν έλαβε 
απάντηση, με αποτέλεσμα να επιχειρήσουν να την 
πετάξουν έξω από το σπίτι της!!! Ακόμη πιο αλγεινή 
εντύπωση προκαλεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις μάζεψαν 
τα φάρμακα της γυναίκας και τα έβγαλαν έξω από το 

διαμέρισμα! Όσα κατήγγειλε η γυναίκα ξεσπώντας σε 
κλάματα, είναι γροθιά στο στομάχι: https://bit.ly/3YjRvkB 

 

 
Εν μέσω ενός άγριου «τσουνάμι» 
πλειστηριασμών και εξώσεων σε 
βάρος νοικοκυριών και μικρών 
επιχειρήσεων, που διεξάγονται με 
την βάρβαρη χρήση ΜΑΤ, με 
ξυλοδαρμούς και δακρυγόνα, 
πραγματοποιείται για λόγους 
τρομοκρατίας, μετά από πολλές 
αδικαιολόγητες αναβολές, η Δίκη 

του Παναγιώτη Λαφαζάνη και 
συναγωνιστών του με κατηγορίες 
που περιλαμβάνουν το μισό ποινικό 
κώδικα! Συγκατηγορούμενοι/ες μαζί 
με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη είναι: 
Λεωτσάκος Στάθης, Παπαδόπουλος 
Λεωνίδας, Αφοξενίδου Μαρία, 
Παπαδοπούλου Μαρία, Μπούρας 
Απόστολος, Αλεξόπουλος Ανδρέας, 
Ρίζος Αναστάσιος, Δημητρόπουλος 
Ιωάννης, Φωτίου Δημήτρης, 
Κουμανιάς Δημήτρης, Δημούλης 
Ιωάννης και Κιουμουρτζή Ελένη. Η 
Δίκη, που γίνεται εν μέσω 
προεκλογικής περιόδου, ήταν να 
διεξαχθεί την Τετάρτη 1/3, στη Σχολή 
Ευελπίδων στις 9π.μ. Το 
«Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής 
Απελευθέρωσης» (ΔΗ.Κ.Ε.Α), του 
οποίου είναι πρόεδρος ο 

Παναγιώτης Λαφαζάνης και σειρά 
πολιτικών οργανώσεων και φορέων 
κάλεσαν τους πολίτες στη Σχολή 
Ευελπίδων σε συμπαράσταση προς 
τους κατηγορούμενους. Η 
αγωνιστική παρουσία πολιτών σε 
αυτήν Δίκη, η οποία ξεκίνησε από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την 
συνεχίζει απτόητα με διαρκείς 
αναβολές η κυβέρνηση Ν.Δ, πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο 
πολυπληθής με αίτημα να 
σταματήσει τώρα ο αυταρχισμός και 
η βιομηχανία πλειστηριασμών και 
βαρβάρων εξώσεων. Η Δίκη αυτή 
πρέπει επιτέλους να διεξαχθεί και να 
μην διανοηθούν πάλι κυβέρνηση και 
Δικαστικές Αρχές να συνεχίσουν την 
απαράδεκτη τακτική της αναβολής 
της. 

Συναγερμός έχει σημάνει σε τράπεζες και servicers για τα 
ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια, καθώς  

συνεχής άνοδος των επιτοκίων 
έχει «φουσκώσει» έως και 
διπλασιάσει σε ορισμένες 

περιπτώσεις (ανάλογα με τη  
διάρκεια του δανείου) τις  
μηνιαίες δόσεις, με συνέπεια  
να ζορίζονται οι δανειολήπτες. 
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν στο Euro2day.gr ότι όλα 
θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εφεξής, 
δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο. «Ήδη οι 
δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά 
και εφόσον το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ ξεπεράσει το 
3%, που αυτό εκτιμούμε ότι θα γίνει άμεσα, τότε η  

 

H 



 

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

 Σ/Κ 04-05 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 272 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 45 

 
επιβάρυνση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη», αναφέρουν και 
προσθέτουν: «Μελετάμε μια σειρά από παρεμβάσεις 
στήριξης είτε στα spreads είτε με επιμήκυνση της χρονικής 
περιόδου, εφόσον απαιτηθεί. Προς το παρόν 
παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή το στεγαστικό 
χαρτοφυλάκιο και είμαστε σε επιφυλακή». Στα τραπεζικά 
επιτελεία οι ασκήσεις που κάνουν επί του στεγαστικού 
δανειακού χαρτοφυλακίου βασίζονται σε αύξηση του 
συνολικού επιτοκίου (euribor συν spread), μετά τις 
επικείμενες αυξήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, στην περιοχή του 7%. Σήμερα, το συνολικό 
επιτόκιο κινείται κατά μέσο όρο στο 5%, με το euribor να 
δείχνει την περαιτέρω αυξητική τάση. 

η μεγαλύτερη επιβάρυνση  
στη μηνιαία δόση την έχουν  
υποστεί οι δανειολήπτες που  

έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο 
κυμαινόμενου επιτοκίου χρονικής 
διάρκειας 15 ετών.  
Εξαρχής πλήρωναν μεγαλύτερη δόση, ωστόσο τώρα η 
μηνιαία αύξηση της δόσης έχει ξεπεράσει σε ποσοστό το 
100%. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια 
του δανείου τόσο μικρότερη (σ.σ. όχι όμως αμελητέα) είναι 
η επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης. Με βάση τις εκτιμήσεις 
των τραπεζών, η μείωση των επιτοκίων θα καθυστερήσει 
ένα έτος. Συγκεκριμένα, προβλέπουν ότι ακόμη κι αν η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματήσει την ανοδική 
πορεία του επιτοκίου αναφοράς του ευρώ τον προσεχή 
Ιούλιο, η μείωση στα επιτόκια των στεγαστικών (σ.σ. και 
όχι μόνο καθώς αφορά στο σύνολο των δανείων) θα 
ξεκινήσει το πρώτο 3μηνο του 2024! «Στους νομισματικούς 
κύκλους, η άνοδος των επιτοκίων περνά σχετικά γρήγορα 
στα δανειακά χαρτοφυλάκια, σε αντίθεση με την πτώση, 
που καθυστερεί κάποιους μήνες», αναφέρει υψηλόβαθμο 
τραπεζικό στέλεχος στο Euro2day.gr. 

 

 
Ο Ευάγγελος Τρανώρης γράφει στο newsbomb.gr: Με 
δυσαρέσκεια και ιδιαίτερο προβληματισμό, αντιμετωπίζει η 
πλειοψηφία της νομικής κοινότητας αλλά και των πολιτών 
την υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου 
Πάγου, με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο, κατά 
πλειοψηφία (56-9), αποφάνθηκε ότι οι εταιρείες 
διαχείρισης, μπορούν να ενεργούν δικαστικές ενέργειες, 
και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και να προβαίνουν 
μεταξύ άλλων και σε πλειστηριασμούς, με τη δική τους 
επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των δικαιούχων, 
ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει 
την διαδικασία μεταβίβασης των υπό διαχείριση 
απαιτήσεων. Η απόφαση εκδόθηκε σε ταχύτατο χρόνο, 
μόλις σε 16 ημέρες και καθαρογράφηκε και δημοσιεύθηκε 

σε μόλις 6 ημέρες. Είναι εύλογη η δυσαρέσκεια, δεδομένου 
ότι διαπιστώνουμε ότι υφίσταται απονομή της δικαιοσύνης 
«δύο ταχυτήτων», όταν υποθέσεις πολιτών παραμένουν 
για μήνες έως και χρόνια εκκρεμείς στα Δικαστήρια. 

ρωτηματικά για ενδεχόμενη 
γνώση ή προσπάθεια επηρεασμού 
της απόφασης, δημιουργεί  

το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, 
ήδη από τον Νοέμβριο 2022,  
στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, αναφορικά με το 
ζήτημα της αποτελεσματικότητας  
των funds, διατύπωνε κρίση σαν  
να είχε πρόωρη γνώση της  
δικαστικής κρισιολόγησης… 
, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Σ.Α.. Επιπροσθέτως 
έχουν διατυπωθεί απόψεις, ότι η απόφαση λειτουργεί 
τιμωρητικά ως προς τους κακοπληρωτές, αγνοώντας όμως 
το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των οφειλετών είναι 
καλόπιστοι και ευάλωτοι δανειολήπτες, που θα 
απωλέσουν την περιουσία τους, συμπεριλαμβανομένου 
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και της πρώτης κατοικίας τους. Μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης, αναμένεται η επίσπευση αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της περιουσίας χιλιάδων οφειλετών 
«κόκκινων» δανείων, και η εκδήλωση τεράστιου κύματος 
νέων πλειστηριασμών, αλλά και η συνέχιση των 
πλειστηριασμών που έχουν ανασταλεί με δικαστικές 
αποφάσεις. Επερχόμενες Τροποποιήσεις της Διαδικασίας 
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού: Συμβάλουν πράγματι οι 
επερχόμενες τροποποιήσεις των διατάξεων του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, με ουσιαστικό τρόπο στην 
βελτίωση της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και στην εν 
γένει αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού 
χρέους; Είναι γεγονός ότι μεγάλη μερίδα οφειλετών έχουν 
υποβάλει αίτηση ρύθμισης, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού, με τις αιτήσεις να 
ξεπερνούν τις 45.000 σε μόλις 1,5 έτος, από την έναρξη 
ισχύος του νόμου, εκ των οποίων 3.755 οφειλέτες, έχουν 
ήδη προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο 
και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Εξετάζοντας τις 
προτεινόμενες αλλαγές στις διατάξεις του εξωδικαστικού 
μηχανισμού, διαπιστώνουμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, 
περί υποχρεωτικότητας αιτιολόγησης της απόρριψης της 
πρότασης ρύθμισης, που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος, 
τόσο από τους πιστωτές όσο και από τους οφειλέτες, 
κινείται προς ορθή κατεύθυνση. Προς την ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η ρύθμιση περί συναίνεσης των 
μικροπιστωτών, στην πρόταση ρύθμισης, υπό 
προϋποθέσεις, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση. 
Πράγματι με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, μπορούν να 
αποφευχθούν καταχρηστικές συμπεριφορές, από μέρους 
των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών φορέων, οι 
οποίες απορρίπτουν τις προτάσεις ρύθμισης χωρίς καμία 
αιτιολόγηση. Προκειμένου να επιλυθεί ωστόσο το ζήτημα, 
η αιτιολόγηση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και με 
αναφορά σε συγκεκριμένους εξατομικευμένους λόγους για 
τον εκάστοτε οφειλέτη, και όχι μέσω προδιατυπωμένων 
λόγων απόρριψης. Παρόλα αυτά η υποχρεωτικότητα 
αιτιολόγησης, δεν αρκεί για να επιλύσει το ζήτημα της μη 
αποδοχής των προτάσεων ρύθμισης από μέρους των 
πιστωτών, κυρίως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η 
παραπάνω ρύθμιση δεν κρίνεται επαρκής, διότι συνεχίζει 
να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών η 
συμμετοχή τους στη διαδικασία ή μη, αντιθέτως η υπό 
προϋποθέσεις, έστω και αυστηρές, υποχρεωτικότητα 
αποδοχής των προτάσεων ρύθμισης, αυξάνει τις 
πιθανότητες ευδοκίμησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων. 
Θετική αξιολογείται και η κατάργηση του περιορισμού του 
ποσοστού 90%, ανά πιστωτή, διότι αυξάνεται ο αριθμός 
των οφειλετών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
ρύθμισης. Η παραπάνω ρύθμιση προσφέρει την 
δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης και σε οφειλέτες 
που έχουν μια μόνο οφειλή άνω των 10.000 ευρώ, προς 
τους χρηματοδοτικούς φορείς, κυρίως δηλαδή οφειλέτες 
που έχουν λάβει ένα στεγαστικό δάνειο. Σημαντική 
τροποποίηση αποτελεί η μείωση του επιτοκίου της 
ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία 
επιβαρυνόταν με επιτόκιο Euribor συν 5 ποσοστιαίες 
μονάδες, δηλαδή περίπου 7,6%, ενώ με τις επερχόμενες 
ρυθμίσεις θα διαμορφωθεί σε 3% σταθερό. Η μεταβολή του 
επιτοκίου θα έχει αναδρομική ισχύ και θα καταλαμβάνει και 
τις έως σήμερα επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. Αναφορικά με τους τόκους 
προτείνεται με τις νέες διατάξεις και η διαγραφή σε 
ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν 
στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση 

προεξόφλησης αυτών. Ένα νομικό ζήτημα που είχε 
απασχολήσει τόσο τα ποινικά όσο και τα αστικά 
Δικαστήρια, ήταν η διχογνωμία αναφορικά με το πότε 
θεωρείται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά, διότι η 
οριστική υποβολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την έναρξη προστασίας του οφειλέτη, ζήτημα το οποίο 
αναμένεται να διευκρινιστεί. Διευρύνεται το εύρος των 
οφειλών και των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν, 
δεδομένου ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των 
οφειλών υπέρ τρίτων, όπως οι οφειλές σε δήμους, που 
εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, και η 
δυνατότητα ένταξης και νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διευκολύνεται η διαδικασία 
έκδοση βεβαίωσης οφειλών, προς τους χρηματοδοτικούς 
φορείς και το Δημόσιο, με την πρόβλεψη της δυνατότητας 
λήψης τους, μέσω της πλατφόρμας. Προβλέπεται η 
δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων 
οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, 
εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις. 
Αναμένονται και τροποποιήσεις της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς 
όφελος του οφειλέτη, ρύθμιση η οποία ήταν αναγκαία, διότι 
η προβλεπόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης, 
εφαρμόστηκε ελάχιστα και χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στην 
πράξη. Εντούτοις σημαντικά μειονεκτήματα του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, τα οποία δεν ρυθμίζονται, ούτε 
με τις επερχόμενες τροποποιήσεις, αποτελούν η μη 
επαρκής θωράκιση των περιουσιακών στοιχείων των 
οφειλετών από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, η 
απουσία ρύθμισης προστασίας της πρώτης κατοικίας, η 
έλλειψη διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η 
έλλειψη διαδικασιών ελέγχου και η μη πρόβλεψη 
διαδικασιών προσφυγής στα Δικαστήρια, η οποία θα 
προσέδιδε κύρος και θεσμικές εγγυήσεις στην διαδικασία, 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 
καταστρατήγησης της διαδικασίας.  

παιτούνται συνεπώς, ρεαλιστικές, 
βιώσιμες και αποτελεσματικές 
τροποποιήσεις, στο γενικότερο 

νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης 
οφειλών και προστασίας της 
κυριότητας της πρώτης κατοικίας 
των καλόπιστων οφειλετών, ειδάλλως το «καλάθι» της 
ρύθμισης των κόκκινων δανείων, θα είναι μικρότερο από το 
«καλάθι» της νοικοκυράς. 
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Για πρώτη φορά οι traders στοιχηματίζουν ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρατείνει τον κύκλο 
αύξησης των επιτοκίων της έως το 2024, οδηγώντας σε ένα 
ξεπούλημα τα γερμανικά ομόλογα, με τις αποδόσεις στα 
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 και πλέον ετών. 
Σύμφωνα με το bankingnews.gr η κίνηση των swaps 
καταδεικνύει ότι  

ι αγορές στοιχηματίζουν ότι η ΕΚΤ 
θα αυξήσει τα επιτόκια έως και  
το 3,9% μέχρι τον Φεβρουάριο 

του 2024.  
Μόλις πριν από εβδομάδες, οι traders στοιχημάτιζαν σε ένα 
ανώτατο επιτόκιο περίπου 3,5% τον Ιούλιο του 2023. Η 
αναπροσαρμογή των προσδοκιών προκλήθηκε από μια 
σειρά ισχυρών στοιχείων για τον πληθωρισμό και την 
ανάπτυξη στις ΗΠΑ. Περαιτέρω επιδείνωση της κίνησης 
έχει επιφέρει η υπόσχεση ορισμένων αξιωματούχων της 
ΕΚΤ να συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος δανεισμού για 
να επιβραδύνουν τον πληθωρισμό που παραμένει πολύ 
πάνω από τον στόχο του 2%. Υπενθυμίζεται ότι τον 
Φεβρουάριο η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της 
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε 3%, 3,25% και 
2,50% αντιστοίχως, Για τον Μάρτιο έχει ήδη προναγγείλει 
νέα αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης.  

Τα στοιχεία της Πέμπτης θα δείξουν πιθανότατα ότι ο 
δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα παραμείνει 
στο επίπεδο ρεκόρ του 5,3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με 
οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του 
Bloomberg.  

ΕΚΤ είναι πολύ πιθανό να 
προχωρήσει στην πρόθεσή της  
να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 

μονάδες βάσης όταν συνεδριάσει τον 
επόμενο μήνα, δήλωσε η πρόεδρος 
Christine Lagarde 
στην ινδική εφημερίδα Economic Times. Οι δείκτες της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και του δομικού 
πληθωρισμού καταδεικνύουν «συνεχιζόμενη 
ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», έγραψαν σε 
σημείωμά τους προς τους πελάτες οι στρατηγικοί αναλυτές 
της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων και ο George Cole. 
Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια κατά 300 μονάδες βάσης 
από τον περασμένο Ιούλιο, ανεβάζοντας το βασικό 
επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% τον Φεβρουάριο. 
Αναμένουν ότι οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών 
ομολόγων θα αυξηθούν προς την πρόβλεψή τους για 2,75% 
τις επόμενες εβδομάδες. Οι αποδόσεις αυτές αυξήθηκαν 
έως και τέσσερις μονάδες βάσης τη Δευτέρα στο 2,58%, το 
υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Εν τω μεταξύ, ανοιχτό 
αφήνει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, το 
ενδεχόμενο οι αυξήσεις επιτοκίων να συνεχιστούν και μετά 
τον Μάρτιο, καθώς όπως διεμήνυσε όλα εξαρτώνται από τα 
οικονομικά στοιχεία, ενώ στόχος παραμένει η υποχώρηση 
του πληθωρισμού στο 2%. «Από τον Ιούλιο (2022), έχουμε 
αυξήσει τα επιτόκια με ρυθμό και μέγεθος που δεν έχει  
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προηγούμενο. Τα επιτόκια είναι το 
πιο αποτελεσματικό εργαλείο στις 
παρούσες συνθήκες. Υπάρχει κάθε 
λόγος να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε 
άλλη μια αύξηση 50 μονάδων βάσης 
τον Μάρτιο. Μετά από αυτό, θα 
δούμε. Εξαρτόμαστε από τα 
δεδομένα» δήλωσε η Lagarde 
μιλώντας στην εφημερίδα The 
Economic Times (ET). Μάλιστα, η 
ίδια συμπλήρωσε ότι θα γίνουν κι 
άλλες αυξήσεις, εάν χρειαστεί, για να 
επιστρέψει ο πληθωρισμός έγκαιρα 

στον στόχο του 2%. «Δεν έχω κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχω στόχο, που είναι 
στόχος όλων. Πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκια σε ένα επίπεδα που είναι 
επαρκώς περιοριστικό, ώστε ο πληθωρισμός να επιτρέψει στο 2% και να 
διατηρήσουμε τα επιτόκια εκεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ώστε να 
είμαστε βέβαιοι ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% εγκαίρως» είπε 
χαρακτηριστικά. Η Lagarde δήλωσε ότι ο πληθωρισμός -σε μεγάλο βαθμό ως 
αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των δυσχερειών στον 
εφοδιασμό- αναμενόταν να είναι παροδικός, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία 
μείωσε την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι τιμές αυξήθηκαν. 
«Πήγαμε από το lockdown του Covid με μειωμένη δραστηριότητα στην 
επαναλειτουργία της οικονομίας. Ξαφνικά θέλατε να πάτε στο εστιατόριο ή στο 
μπαρ με τους φίλους σας. Υπήρξε μια αύξηση της ζήτησης, που καλύφθηκε από 
τη συγκρατημένη προσφορά» υπογράμμισε η επικεφαλής της ΕΚΤ. 

 
Στην τελευταία εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ 
αποδείχτηκε πως ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κατ΄ ουσίαν μοιράζονται 
τις ίδιες απόψεις για τους πλειστηριασμούς. Παρουσία του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη 
στο πάνελ έπαιξε ένα βίντεο με τις  

ηλώσεις του Ευκλείδη 
Τσακαλώτου, ο οποίος είπε: 
 «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

είναι σημαντικοί, όχι μόνο για  
να έχουμε καλές Τράπεζες,  
αλλά και για αναπτυξιακούς  
και κοινωνικούς λόγους». 
Ο Άδωνις Γεωργιάδης προφανώς ενθουσιάστηκε με τις 
δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, 
λέγοντας: «Εγώ συμφωνώ, καλά τα λέει»! Ακόμα μία 
απόδειξη πως ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζονται απόλυτα στην 
λαίλαπα των πλειστηριασμών…  

 
Ο bomber του Newsbomb 
αποκαλύπτει: Και τα τρία κόμματα 
δίνουν μάχες και 

κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα 
πάρει πιο ανώδυνα τα σπίτια των 
δύστυχων Ελλήνων που έπεσαν 
στην ανθρωποπαγίδα που το ίδιο το 
πολιτικό σύστημα έστησε την 
περίοδο των παχιών αγελάδων. 
Κανείς εκ των πολιτικών ταγών δεν 
λέει κουβέντα για το πώς φτάσαμε 
ως εδώ και για το πώς 
δημιουργήθηκε αυτή η λαιμητόμος 
που αποκεφαλίζει συνεχώς το 
ιερότερο και πιο θεμελιακό δικαίωμα 
του ανθρώπου, να μπορεί να 
στεγάσει την οικογένειά του σε ένα 
σπίτι… Η φάμπρικα που στήθηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες γύρω από τα 
λαϊκά σπίτια και γύρω από το 
δικαίωμα της ιδιοκατοίκησης είναι 
μοναδικής συλλήψεως: Σου δίνω 
εύκολο δάνειο, μετά σε φτωχοποιώ 

και στο τέλος σου παίρνω και το 
σπίτι και τα λεφτά του δανείου που 
έχεις πληρώσει και σε έχω μια ζωή 
να χρωστάς για κάτι που δεν έχεις! 

ύση επί του 
θέματος, δεν έχει 
ουδείς ούτε κι 

ενδιαφέρεται κάποιος 
να παλέψει και να 
έρθει αντιμέτωπος με 
τα funds. 
Απλά όλοι παίζουν το μουτζούρη και 
ψάχνουν να βρουν ποιος θα μείνει με 
τη μουτζούρα στο χέρι… 

Δ 
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Την ώρα που η φορολογία «τρώει» το λαϊκό εισόδημα, τα 
στοιχεία που έρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας είναι 
ακόμη πιο ανησυχητικά, καθώς αποδεικνύεται ότι και τα 
τελευταία ψήγματα καταθέσεων των νοικοκυριών, κάνουν 
φτερά. Ο imerodromos.gr σημειώνει πως σύμφωνα με το 
Δελτίο της ΤτΕ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα 
(νοικοκυριών και επιχειρήσεων) τον Ιανουάριο του 2023 
κατέγραψαν μείωση 4,51 δισ. ευρώ. Συνολικά τον 
Ιανουάριο οι αποταμιεύεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
ανήλθαν σε 184,1 δισ. ευρώ, από 188,7 δισ. που ήταν ένα 
μήνα νωρίτερα. Από τα 184,1 δισ. ευρώ, τα 44,3 δισ. ευρώ 
προέρχονται από τις επιχειρήσεις (από 47,4 δισ. τον 
Δεκέμβριο) και τα 139.8 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά (από 
141,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο). Η μείωση των καταθέσεων 
επομένως προέρχεται τόσο από τις επιχειρήσεις, που 
ξόδεψαν 3,1 δισ. ευρώ όσο και από τα νοικοκυριά που 
έβγαλαν 1,42 δισ. ευρώ. Αναλυτικά σύμφωνα με το δελτίο 
της ΤτΕ με τίτλο «Τραπεζική χρηματοδότηση και 
καταθέσεις- Ιανουάριος 2022», προκύπτει ότι η μηνιαία 
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική 
κατά 3.284 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2023, έναντι 
θετικής καθαρής ροής 3.491 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Στην πλέον δυσχερή θέση βρίσκονται οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, οι αγρότες και οι ατομικές επιχειρήσεις, 
καθώς τον Ιανουάριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή 
χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 89 εκατ. ευρώ, έναντι 
θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής 
τους διαμορφώθηκε σε -1,4%, από -0,9% τον προηγούμενο 
μήνα. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση των ιδιωτών και 
ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ήταν επίσης 
αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης αρνητικής 
καθαρής ροής 132 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους 
διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,5% τον προηγούμενο μήνα. 
Όσον αφορά τις καταθέσεις προκύπτει, όπως σημειώθηκε, 
μείωση των καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα κατά 4.510 
εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, έναντι 
αύξησης κατά 5.003 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,5% από 
4,8% τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 3.091 εκατ. 
ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις 
των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.790 εκατ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
μειώθηκε σε 2,9% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. 
Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3.396 
εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.620 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης 
κατά 830 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 
1.419 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 3.213 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής μειώθηκε σε 3,7% από 4,4% τον προηγούμενο 
μήνα. 

 
Σημαντικές αυξήσεις, που ξεπερνούν το 30%, καταγράφουν 
οι χρεώσεις μίσθωσης θυρίδων στις ελληνικές τράπεζες 
την τελευταία τριετία, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση 
αύξησης των χρεώσεων και προμηθειών που εφαρμόζουν 
τα πιστωτικά ιδρύματα για βασικές τραπεζικές εργασίες. 
Σύμφωνα με το capital.gr το ετήσιο κόστος διατήρησης 
μικρής θυρίδας ξεκινά από 70 ευρώ και φτάνει στα 150 
ευρώ περίπου, ενώ για το πολύ μεγάλο μέγεθος το κόστος 

ανέρχεται από 248 ευρώ έως τα 1124 ευρώ. Σημειώνεται ότι 
στους τιμοκαταλόγους προμηθειών όλων σχεδόν των 
τραπεζών, οι χρεώσεις μίσθωσης θυρίδων διατυπώνονται 
χωρίς ΦΠΑ. Επιπλέον, πέραν του ετήσιου μισθώματος, 
δεσμεύεται στον τραπεζικό λογαριασμό εγγύηση που στις 
περισσότερες περιπτώσεις ισούται με ένα ετήσιο μίσθωμα. 
Επίσης, σημαντικά είναι και τα έξοδα σε περίπτωση 
απώλειας κλειδιού, τα οποία αγγίζουν ακόμη και τα 124 
ευρώ ή ισούνται με το κόστος εργασίας που δεν 
αποσαφηνίζεται. Σε ό,τι αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των 
συγκεκριμένων προμηθειών, στις περισσότερες τράπεζες 
παρατηρείται αύξηση που αγγίζει ακόμη και το 30% σε 
βάθος τριετίας.  
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