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Ενας κόσμος άνω... κάτω
Ζ

ούμε και διάγουμε μέσα στην 
ευδαιμονία;  Το μόνο που 
σκεπτόμαστε είναι η καθημε-
ρινότητα μας ή το ποιές και 

πόσες περιουσίες θα έχουμε αυξάνο-
ντας τις υπάρχουσες ή αποκτώντας 
απαρχής καινούριες;  Είμαστε άν-
θρωποι θρησκευόμενοι που ενδια-
φερόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής 
μας και τη μετάβαση μετά θάνατον σε 
ένα πνευματικό παράδεισο; Ενδιαφε-
ρόμαστε μήπως για τα εκατομμύρια 
συνανθρώπων μας που βιώνουν πο-
λέμους και αντιμετωπίζουν τον θάνα-
το καθημερινά; Η μήπως για άλλους 
που βιώνουν την προσφυγιά, τον ξε-
ριζωμό τη μετανάστευση;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτηματικά 
σκιαγραφούν θα μπορούσε κανείς να 
πεί και  «φωτογραφίζουν» το σύγχρο-
νο άνθρωπο, το σύγχρονο κόσμο που 
ζούμε. Πλήν, στο σημείο αυτό, πρέπει 
να κάνω μία διόρθωση στο άρθρο 
της περασμένης Τετάρτης 22 Ιουλίου 
2016 προς αποφυγήν παρεξηγήσε-
ων. Εγραφα σε μιά παράγραφο:
«Η όλη διαδικασία κατάσχεσης και 
πλειστηριασμού του περιουσιακού 
σας στοιχείου στην Ελλάδα, ΔΕΝ θα 
διαρκεί παραπάνω από δύομιση ή 
τρείς μήνες, σε πολλές περιπτώσεις 
δε και 45 μέρες εφόσον οφείλετε στο 
Δημόσιο ή σε Τράπεζα , ποσα που 
μπορεί να είναι μόλις και 100 ευρώ.»  
Διορθώνω και επεξηγώ ότι δεν θα 
πρέπει να πανικοβληθεί ΚΑΝΕΙΣ και 
να τρομοκρατηθεί, δεδομένου, ότι 
κάποιες φορές και η υπερβολή σαν 
στοιχείο λόγου εξυπηρετεί τους σκο-
πούς της γραφής. Στη εν προκειμένου 
παράγραφο η αναγραφή του συγκε-
κριμένου ποσού των 100 ευρώ, δεν 
ανταποκρίνεται σε κατασχέσεις ακι-
νήτου, απλά εν τη ρύμη του λόγου, 
αναφέρεται στο γεγονός που επανα-
λαμβάνεται και παρακάτω στο άρθρο, 
ότι και για μικρά ποσά ίσως μπορεί 
να επιβληθούν ακραίες λύσεις. Βέ-
βαια, θεωρητικά, τυπικά και ουσια-
στικά υπάρχει η αντιμετώπιση μέσω 
της νομικής διαδικασίας ανακοπών 
κλπ, που όμως έχει περιοριστεί χρο-

νικά με τη ψήφιση του Νέου Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας το έτος 2015. 
Καταληκτικά δεν πρέπει να ανησυχεί 
κανείς αν οι οφειλές του αφορούν μι-
κροποσά τα οποία μπορούν να κατα-
βληθούν άμεσα ή να ρυθμιστούν. Εν 
πάση δε περιπτώσει, καλό είναι να 
φροντίσουν  όλοι να τακτοποιήσουν 
τις όποιες οφειλές τους στην Ελληνι-
κή εφορία.
Αυτη η παρένθεση, έγινε και προς 
αποφυγήν παρεξηγήσεων που τυχόν 
δημιουργήθηκαν από το περασμένο 
άρθρο αλλά από την άλλη καταδει-
κνύει ότι ασχολούμεθα με ήσσονος 
σημασία θέματα, κάποιες φορές, τη 
στιγμή που ζούμε σε ένα κόσμο κυ-
ριολεκτικά ανάστατο.  Η παγκόσμια 
οικονομία, στα πλαίσια της γενικό-
τερης παγκοσμιοποίησης και εξάρτη-
σης αλυσιδωτά της μιάς χώρας από 
την άλλη, δημιουργεί μεγαλύτερα 
προβλήματα από εκείνα που υποθε-
τικά θέλει να επιλύσει.  Τρανταχτό 
παράδειγμα η ανακοίνωση εξόδου 
της Μεγάλης Βρεττανίας, από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία έξοδος 
υπερψηφίστηκε από τους Βρεττανούς 
πολίτες, για τους λόγους εκείνους 
που οι ίδιοι οι ψηφοφόροι έκριναν 
πλέον συμφέροντες για τη χώρα τους. 
Στο κάτω κάτω εκείνοι είναι αρμόδιοι 
και επαΐοντες να κρίνουν το συμφέ-

ρον της πατρίδας τους και της ζωής 
του και όχι όλοι οι άλλοι οι παρεπι-
δημούντες την Ιερουσαλήμ. 
Με βάση τα αρχικά ερωτήματα, την 
παγκόσμια οικονομική κατάσταση, 
τους κατά τόπους πολέμους που δυ-
στυχώς επεκτείνονται διαρκώς, τις 
όποιες αυτοκρατορικές τάσεις των 
μεγάλων χωρών δυνάμεων του πλα-
νήτη και τα σχέδια κυριαρχίας τους 
στον κόσμο, διαπιστώνεται ότι ζού-
με, για μια ακόμη φορά σε ένα κό-
σμο Ανω – Κάτω. Σταθερές, αξίες και 
έννοιες πανάρχαιες και πανανθρώ-
πινες που ξαναγεννήθηκαν μετά τα 
σκοτεινά χρόνια του μεσαίωνα, με 
την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση, τελικά 
φαίνεται ότι ξανααποθηκεύονται στο 
χρονοντούλαπο στης ιστορίας. Εκεί-
νες οι αντιλήψεις που ονομάζονται 
σύγχρονες κατά την αποψή μου, δεν 
είναι παρά η ξαναζεσταμένη σούπα 
του παρελθόντος. Ο σκοτεινός μεσαί-
ωνας φαίνεται ότι επανέρχεται πάνω 
στο πλανήτη και η διαφοροποίηση 
του συνίσταται στη δυνανότητα τα-
χύτερης επιβολής των όποιων ιδεών 
και πολιτικών μέσω της τεχνολογίας. 
Πάντα θεωρούσα ότι ο άνθρωπος 
και η ανθρωπότητα γενικότερα στην 
επί χιλιετίες πορεία του πάνω στη 
γή, δεν αλλάζει, στην νοοτροπία και 
στις αντιδράσεις του. Μέσα του πάντα 

κρύβει ίσως άλλος περισσότερο ίσως 
άλλο λιγότερο, εκείνο το πρωτόγο-
νο ζωώδες του χαρακτήρα του και το 
μόνο που τον διαφοροποιεί από τους 
προ του homo sapiens  προγόνους 
του, είναι το  life style και η χρήση 
της τεχνολογίας. Πώς να εξηγηθούν 
αλλιώς τα συγχρονα φρικαλέα εγκλή-
ματα κατά του ίδιου του ανθρώπου, 
τα όποια έργα πολιτισμού του μέχρι 
σήμερα κατά του μέλλοντος της ζωής 
του πάνω στο πλανήτη.
Ο κόσμος που ζούμε είναι κυριο-
λεκτικά άνω – κάτω, και το μέλλον 
άδηλον και αόριστον. Εξοπλισμοί, 
ανταγωνισμοί, προκλήσεις πολέμου 
και απειλές ή ποιός θα πατήσει πρώ-
τος το κουμπί του ολέθρου (εννοώ τη 
χρήση πυρηνικών όπλων).  Από την 
άλλη τα περίφημα διαστημικά κέντρα 
του εξωτερικού αναζητούν βιώσιμες 
λύσεις για λίγους και εκλεκτούς (με 
κριτήριο την οικονομική τους κατά-
σταση) σε χώρες και πλανήτες εκτός 
του δικού μας πλανήτη.
Ο πλανήτης Αρης, θεωρείται ο πλέον 
συγγενείς και βιώσιμος ή μετατρέ-
ψιμος σε βιώσιμο με την ανθρώπι-
νη παρέμβαση. Μάλιστα, δηλαδή με 
απλά λόγια αφού δεν είμαστε ικανοί 
να διατηρήσουμε τη γή μας το δώρο 
που μας δόθηκε για να ζούμε και δεν 
εγγυούμεθα την βιωσιμότητα της, 
τώρα θα στραφουμε να καταστρέψου-
με και ότι άλλο στη διαστημική μας 
γειτονιά.
Η απομόνωση μας και η μη συμμε-
τοχή μας σε κοινή λύση των όποιων 
προβλημάτων και ο εγκλεισμός μας 
στα στενά όρια του προσωπικού και 
μια γενικευμένη εσωστρέφεια σαν 
χαρακτηριστικό ατομικό και ευρύτε-
ρα κοινωνικό, είναι σίγουρο ότι το 
κόσμο αυτόν θα τον οδηγήσει στην 
ακρότητα με άγνωστες και απρόβλε-
πτες συνέπειες. Η παιδεία και η εν-
συνείδητη στροφή στο συνάνθρωπο 
και στη συμμετοχή  στους ευρύτερους 
κοινωνικούς αγώνες μπορεί να ανα-
στρέψουν τη σημερινή φθίνουσα πο-
ρεία της ανθρωπότητας.
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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
περιουσιών και σύνταξη διαθηκών στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.
•Γονικές Παροχές, Θέματα ασφάλισης και 
συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα.
•Τακτοποίηση με συνεργάτες λογιστές στην 
Ελλάδα των φορολογικών σας θεμά-

των - Ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά 
διαβατήρια.
•Κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων, πώλη-
ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
ποτε θέμα υπάρχει ανάγκη.
•Εκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κλειδαρίθμου κα-

θώς και διορισμό φορολογικού αντικλήτου 
στην Ελλάδα  - Υπαγωγή κατοίκων εξωτερι-
κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
λογικά σας θέματα και τις τυχόν οφειλές σας 
σε σχέση με την περιουσία σας στην Ελλάδα 
όπου και αν βρίσκεται εκεί.
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