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Διαβάστε με προσοχή το κείμενο. Είναι αληθινή ιστορία.Αυτοί που μας κυβερνούν προωθούν σκοτεινά σχέδια. Ένα από αυτά είναι ο απόλυτοςέλεγχος του χρήματος. Με τα διάφορα δήθεν προαιρετικά σχέδιά τους (όπως
ηφοροκάρτα) ετοιμάζουν την απόλυτη ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε οικονομικήςσυναλλαγής… Είναι καιρός να καταλάβουμε το σχέδιό τους και αν έχουμε δυνατότητανα αντιδράσουμε. Θα πρέπει να μην ξαναμπεί στη
Βουλή κανένας από όσους είναι ήστηρίζουν την επικίνδυνη σημερινή κυβέρνηση της χώρας. Μόνο με τον τρόπο αυτόθα τους σταματήσουμε τα σχέδια. Διαβάστε περιστατικό πριν από λίγους μήνες σετράπεζα της χώρας μας…

Πρόσφατα ἀποφασίσαμε μὲ τὴν σύζυγό μου, νὰ μεταφέρουμεκάποιες ἀποταμιεύσεις μας (ὅλα-ὅλα 25.000 Εὐρώ, γιὰ 2 ἄτομα, γιὰ ὅλα τὰ χρόνια ἐργασίαςμας), ἀπὸ μία συγκεκριμένη τράπεζα, σὲ ἄλλη.
Πηγαίνοντας στὸ ταμεῖο, γιὰ νὰ ἐκδώσωτραπεζικὴ ἐπιταγή, ὁ ταμίας μὲ κοιτάζει μὲ ἕνα περίεργο ὕφος και ̀ μοῦ λέει:
–Ἔχετε ἐκκαθαριστικὸτῆς Ἐφορίας μαζί σας;
– Ὄχι, γιὰ ποιό λόγο χρειάζομαι ἐκκαθαριστικὸ ἐφορίας, γιὰ νὰ κάνω μία ἀνάληψη;
– Γιὰ τόσο μεγάλα ποσὰ χρειάζεται.
– Μὰ τί λέτε, εἶναι μεγάλο ποσὸ αὐτό;
– Ἀπὸ δῶ και ̀ στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπεινὰ προσκομίζετε ἐκκαθαριστικὸ τῆς ἐφορίας και ̀ μάλιστα πρόσφατο.
– Δηλαδή, μοῦ λέτε ὅτι δὲν μπορῶ νὰ πάρω τὰ χρήματά μου;
– Ἂν δὲν ἔχετε μαζί σας ἐκκαθαριστικό, ὄχι!
– Δὲν εἶναι δυνατόν! Μέχρι τώρα δὲν εἶχα συναντήσει κανένα πρόβλημα μὲπαρόμοιες συναλλαγές.
– Τώρα δὲν γίνεται. Ἐκτὸς ἂν ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὸ κατάστημα, στὸ ὁποῖο ἀνοίξατετὸν λογαριασμό σας και ̀ μᾶς στείλουν ἀπὸ ἐκεῖ ἕνα ἐκκαθαριστικό, ἀλλὰ πρέπει νὰεἶναι πρόσφατο.
Διαμαρτυρήθηκαἀμέσως στὸν διευθυντή:
– Κύριεδιευθυντά, ἐγὼ ἔχω κάνει και ̀ ἄλλες φορὲς τέτοιες ἀναλήψεις και ̀ οὐδέποτε μοῦ ἐζήτησαναὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ ζητᾶτε.
– Δὲν τὸ λέω ἐγώ, ὁ νόμος τὸ λέει, ὅτι στὸ ἑξῆς γιὰ κάθε ἀνάληψη ἢ ἀκόμα και ̀ γιὰκάθε κατάθεση πάνω ἀπὸ 15.000 Εὐρώ, πρέπει νὰ ζητᾶμε ἐκκαθαριστικὸ Ἐφορίας, ἢ νὰἐλέγχουμε ἂν αὐτὸ ποὺ
προσκομίσατε, ὅταν ἀνοίξατε τὸ λογαριασμό σας, εἶναιπρόσφατο.
– Δὲν καταλαβαίνω ὅμως ποιός εἶναι ὁ λόγος κ. διευθυντά, μπορεῖτε νὰ μοῦ ἐξηγήσετε;Μὲ ἀντιμετωπίζετε, λὲς και ̀ ἔχω κάνει κάτι κακό.
– Αὐτὸ γίνεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
–Βάσει ποίου νόμου γίνεται αὐτό; μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε τὸν ἀριθμὸ ΦΕΚ, νὰ τὸνμελετήσω;
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Ἔψαχνε τὸνόμο, ἐνῶ στὸ μεταξὺ ὁ ταμίας ἔπαιρνε τηλέφωνο μπροστά μου στὸ κατάστημα ποὺ εἶχαἀνοίξει τὸ λογαριασμό, σὰ νὰ ἤμουν καταζητούμενος: «Σᾶς παίρνω γιὰ κάποιονκύριο… ποὺ ἔχει
ἀνοίξει λογαριασμὸ σὲ ἐσᾶς, μὲ νούμερο… Ἔχει καταθέσει ἐκκαθαριστικὸτῆς Ἐφορίας; μπορεῖτε νὰ ψάξετε και ̀ νὰ μοῦ τὸ στείλετε;»
Μέχρι νὰ μὲ περάσουν ἀπὸ «κόσκινο», κάθισα νὰ περιμένω στὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντῆ,ὁ ὁποῖος μὲ φυσικότητα και ̀ εἰλικρίνεια μὲ ἐνημέρωσε ὡς ἑξῆς:
– Μᾶς ἐπιβάλλειὁ νόμος νὰ ἐλέγχουμε ὅλες τις̀ συναλλαγὲς πάνω ἀπὸ 15.000. Ἂν πᾶς στὸ ταμεῖο νὰκαταθέσεις ἢ νὰ κάνεις ἀνάληψη τέτοιου ποσοῦ, ἀμέσως θὰ «χτυπήσει κόκκινο» στὸγραφεῖο τοῦ
διευθυντῆ τοῦ καταστήματος, ἀλλὰ και ̀ στὸ κεντρικὸ σύστημα τοῦκράτους ποὺ παρακολουθεῖ αὐτὲς τις̀ συναλλαγές. Ἀπὸ κεῖ και ̀ πέρα μπορεῖ τὸ ΣΔΟΕνὰ σοῦ ζητήσει νὰ ἀποδείξεις ποῦ βρῆκες αὐτὰ τὰ
χρήματα. Ἀλλὰ και ̀ ὁ διευθυντής,ἔχει χρέος νὰ σοῦ ζητήσει στοιχεῖα γιὰ τὰ χρήματα αὐτά. Ἂν σὲ ἀφήσω ἐγὼ νὰκάνεις τὴν ἀνάληψη, θὰ λογοδοτήσω στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, γιατί δὲν σοῦζήτησα
στοιχεῖα. Προχθές, γιὰ παράδειγμα, τὸ ὑποκατάστημά μας στὴν Πάτρα,κινδύνεψε νὰ τιμωρηθεῖ μὲ τσουχτερὸ πρόστιμο, γιατί δέχθηκε μία μεγάλη κατάθεσηχωρις̀ ἔλεγχο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρέχει ὁ
διευθυντὴς νὰ ἀποδείξει, ὅτι ὁ ἄνθρωποςποὺ ἔκανε τὴν κατάθεση πούλησε τὸ σπίτι του!
Δὲν μπορεῖς οὔτε νὰ μεταφέρεις χρήματα ἀπὸ μία τράπεζα σὲ ἄλλη, χωρις̀ νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένοςνὰ ἀποδείξεις στὸ ΣΔΟΕ ποῦ τὰ βρῆκες. Εἰδικὰ ἂν τὰ μεταφέρεις σὲ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ,μπορεῖ νὰ
σοῦ κάνουν ἔλεγχο.
Ἐπίσης ἂν ἐσὺ κάνεις πολλὲς ἀναλήψεις μικρῶν ποσῶν π.χ. 3.000 Εὐρώ, και ̀ ἀθροιστικὰξεπεράσεις τὰ 15.000 Εὐρώ, πάλι εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐλέγξω ποῦ τὰ βρῆκες.
– Μὰ κ.διευθυντά, τί πιὸ λογικό, ἕνας ἄνθρωπος (σὰν κι ἐμένα) ποὺ δουλεύει πάνω ἀπὸ 15χρόνια, και ̀ ἔχει κάποιες ἀποταμιεύσεις, νὰ θελήσει νὰ τις̀ χρησιμοποιήσει; Θὰπρέπει νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν
κάνει «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος;
– Τότε, ἂν εἶναι ἔτσι, αὐτὸς δὲν κινδυνεύει, θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦΣΔΟΕ, ὅτι τὰ χρήματα προέρχονται ἀπὸ τὴ δουλειά του. Μὴν ξεχνᾶς ὅμως ὅτι τὸ«ξέπλυμα» γίνεται συνήθως μὲ μικρὰ
ποσά, τὰ ὁποῖα, ἂν ἀθροιστοῦν, βγάζουνκάποια ἑκατομμύρια. Ἕνα τέτοιο κύκλωμα ἀνακάλυψαν πρόσφατα.
– Μὰ ὅπως καταλαβαίνω ἀπὸ αὐτὰποὺ μοῦ λέτε, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀντιστρέφεται τὸ «τεκμήριο τῆς ἀθωότητας» γιὰκάθε πολίτη και ̀ φτάνει στὸ σημεῖο, κάθε φορὰ ποὺ κάνει ἀνάληψη ἢ κατάθεση, νὰ
ἀποδεικνύειὅτι δὲν εἶναι ἀπατεώνας.
– Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι μὲ τὰ καινούργια μέτρα. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι στὸ ἑξῆς κάθεσυναλλαγὴ πάνω ἀπὸ 1.500 Εὐρὼ ἢ πάνω ἀπὸ 3.000 γιὰ ἐπαγγελματίες, πρέπει νὰγίνεται μέσῳ τράπεζας ἢ μὲ πιστωτικὴ
κάρτα.
– Αὐτὸ τὸ γνωρίζω, ἀλλὰ πεῖτε μου, ἂν κάποιος πελάτης μου δὲν ἔχει ἐπιταγὲς πῶςθὰ μὲ πληρώσει;
– Δὲν ἔχετε ἐπαγγελματικὸ λογαριασμό; Τί δουλειὰ κάνετε;
– Μηχανικός.
– Τότε θὰ πρέπει νὰ τὰ καταθέσει στὸν ἐπαγγελματικό σας λογαριασμό. Σὲπερίπτωση ὅμως ποὺ θέλει ἄμεσα ἀπόδειξη ὅτι σᾶς ἐξόφλησε, δὲν θὰ πρέπει ἐσεῖς νὰἔχετε συσκευὴ γιὰ πιστωτικὴ κάρτα,
ὥστε νὰ τοῦ τυπώσετε τὴν ἀπόδειξη;
–Μὰ θὰ τοῦ δώσω τὸ τιμολόγιο. Δὲν ἀρκεῖ αὐτό; Ἕνας μηχανικὸς θὰ πρέπει νὰπρομηθευτεῖ συσκευὴ πιστωτικῆς κάρτας, ὅπως τὰ καταστήματα;
– Αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο και ̀ εἶναι πολὺ εὔκολο. Οὕτως ἢ ἄλλως θὰ ἀναγκαστεῖς νὰτὸ κάνεις λόγῳ τῆς «φοροκάρτας». Μὴν κοιτᾶςποὺ τώρα εἶναι προαιρετική. Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ και ̀
θὰ πρέπεικαθένας νὰ μαζεύει τις̀ ἀποδείξεις του μέσῳ τῆς κάρτας. Ἄρα θὰ εἶσαιὑποχρεωμένος νὰ ἔχεις τέτοια συσκευή.
Ἄρχισα νὰ πνίγομαι συνειδητοποιώντας ὅτι θὰ ἐλέγχονται ὄχιμόνο οἱ μεγάλες (;) συναλλαγές, ὅπως προσπαθοῦσε μέχρι τώρα νὰ μοῦ ἀποδείξει, ἀλλὰκαι ̀ κάθε μηδαμινὴ συναλλαγὴ (μέσῳ τῆς
φοροκάρτας).
Τὸ μεγάλο σὸκ ὅμως τὸ ἔπαθα, ὅταν ξαφνικὰ μοῦ εἶπε:
– Τί νὰ τὰκάνεις ὅμως ὅλα αὐτά; Δὲν φέρνουν κανένα ἀποτέλεσμα στὴν καταπολέμηση τοῦ«ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Ἐπιπλέον μᾶς ἐπιφορτίζουν και ̀ ἐμᾶς, νὰ κάνουμετόσους ἐλέγχους χωρις̀
λόγο.
– Τί ἐννοεῖτε κ. διευθυντά, δηλαδὴ τελικὰ δὲν καταπολεμεῖται ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα;
– Ὄχι βέβαια !
Και ̀ ἄρχισε μὲ εἰλικρίνεια (ἢ ἀφέλεια), νὰ μοῦ κάνει«φροντιστήριο», γιὰ τὸ πῶς ξεπλένεται τὸ μαῦρο χρῆμα:
α) – Τὸ χρῆμαδὲν «ξεπλένεται» μὲ καταθέσεις και ̀ ἀναλήψεις σὰν και ̀ αὐτές, ἀλλὰ μέσῳ τοῦχρηματιστηρίου. Ἂν π.χ. ἀγοράσει κάποιος σήμερα μετοχὲς ἀξίας 3.000 εὐρὼ και ̀ τις̀ πουλήσει αὔριο, τότε τὸ
χρηματικὸ αὐτὸ ποσὸ μπαίνει στὸ λογαριασμό του, χωρις̀ νὰεἶναι ὑποχρεωμένη ἡ τράπεζα νὰ κάνει κανένα ἔλεγχο, γιατί ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ ποσὸ εἶναιμικρὸ και ̀ ἀφ᾽ἑτέρου, προέρχεται ἀπὸ ἀγοροπωλησία
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μετοχῶν. Ἂν ἐπαναλαμβάνειτέτοιες συναλλαγὲς καθημερινά, μπορεῖ νὰ «ξεπλύνει» ἑκατομμύρια χωρις̀ ἐπίπτωση.
- Δηλαδὴ ἐσεῖς σὰν τράπεζα δὲν ἐλέγχετε μία τέτοια συναλλαγὴ ἀπὸ ἀγοροπωλησίαμετοχῶν;
- Ὄχι. Νὰ λοιπὸν πῶς γίνεται τὸ «ξέπλυμα».
β) Σὰν δεύτεροπαράδειγμα μοῦ ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ κάποιος λογιστὴς π.χ. νὰ ἔχει πολλοὺς πελάτες(ἀπ᾽ ὅ,τι κατάλαβα, ἀληθινοὺς ἢ πελάτες-μαϊμοὺ) και ̀ νὰ δηλώνει πολλὰ μικρὰ ποσὰσὰν νόμιμες
ἀμοιβές. «Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ποσὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν και ̀ πολλὰ «μαῦρα»; Ἐσὺτί λές;», μοῦ εἶπε. Κατάλαβα ὅτι ἂν ἕνας τέτοιος λογιστὴς ἐξασκεῖ μὲ σύστημα αὐτὴτὴν τακτική, θὰ νομιμοποιήσει
ἑκατομμύρια σὲ παράνομο χρῆμα.
γ) – Ἄλλοςτρόπος εἶναι μέσῳ τοῦ καζίνο. Σὲ πληροφορῶ ὅτι τὰ καζίνο στὴν Ἰταλία τὸ 40% τοῦτζίρου τους (ποὺ μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ παράνομο χρῆμα), τὸ «ξεπλένουν»,χρησιμοποιώντας πολλὰ
ἄτομα, ὑπεράνω ὑποψίας, στὰ ὁποῖα τὸ διανέμουν και ̀ τοὺςδίνουν μία καλὴ προμήθεια γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ «ξεπλύνει» ὁ καθένας. Γι’ αὐτὸ σοῦλέω, δὲν «πιάνεται» ἔτσι τὸ μαῦρο χρῆμα.
Μὲ τὰ τελευταῖα λόγια του διευθυντῆ, συνειδητοποίησα ὅτι ὅλοςαὐτὸς ὁ ἀσφυκτικὸς ἔλεγχος τῶν συναλλαγῶν κάθε πολίτη, τελικὰ δὲν ἔχει στόχο, ὅπωςπροφασίζεται τὸ κράτος, νὰ πατάξει τις̀
παράνομες συναλλαγὲς και ̀ τὸ «ξέπλυμα»χρήματος, ἀφοῦ τὸ ἴδιο τὸ σύστημα προσφέρει στοὺς ἰσχυροὺς και ̀ μεγάλους «παῖχτες»,πολλοὺς νόμιμους τρόπους γιὰ νὰ τὸ κάνουν. Τόσο προφανὲς εἶναι
αὐτὸ ποὺ και ̀ οἱἴδιοι οἱ διαχειριστὲς αὐτοῦ τοῦ συστήματος (ὅπως ὁ ἐν λόγῳ διευθυντὴς ἑνὸςμικροῦ καταστήματος, μιᾶς μικρῆς Τράπεζας) τὸ ὁμολογοῦν. Ἑπομένως, κάποιος ἄλλοςλόγος ὑπάρχει γιὰ
τὸν ἔλεγχο τῶν συναλλαγῶν και ̀ τὴν, μέσα ἀπὸ αὐτόν, κατάργησητῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου. Δὲν ἔχουν λοιπὸν ἄδικο αὐτοι ̀ ποὺ τὰ ἐπισημαίνουν ὅλααὐτὰ και ̀ κρούουν τὸν «κώδωνα». Ἀντίθετα
κατάλαβα ὅτι ὅσοι τὸ παίρνουν ἀψήφιστα, ὅσοιχλευάζουν αὐτοὺς ποὺ προβληματίζονται γι’ αὐτά, ὅσοι προβάλλουν τὰ «ἀνταλλάγματα»τῆς ψηφιοποίησης τῶν συναλλαγῶν, ὅλοι αὐτοι ̀ «ζοῦν στὸν
κόσμο τους». Μὲ αὐτὲς ὅλεςτις̀ σκέψεις και ̀ μετὰ ἀπὸ τὸ «κοσκίνισμα» ποὺ ὑπέστην στὴν τράπεζα, μὲ ἔπιασε ἀσυναίσθηταπονοκέφαλος και ̀ ἔνοιωθα σὰ νὰ μοῦ σφίγγουν τὸ λαιμὸ δέκα δυνατὰ
χέρια.Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ κατάστημασκέφθηκα ὅτι ζοῦμε σὲ μέρες Ἀποκαλύψεως και ̀ ὅτι ὅλα αὐτὰ μόνο ἀπὸ τὸ διάβολομπορεῖ νὰ προέρχονται. Ἀλλὰ γιατί λέγουν οἱ Πατέρες ὅτι μετὰ τὴΣταυρικὴ θυσία
και ̀ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμία ἐξουσίαπάνω στὸν ἄνθρωπο; Μάλιστα τὸν παρουσιάζουν μὲ ἕνα ἀκέφαλο τέρας ποὺ τοῦ ἔμεινεμόνο ἡ οὐρὰ σὰν τοῦ σκορπιοῦ, γιὰ νὰ τσιμπάει
ὅποιον τὸν πλησιάζει μὲ τὴ θέλησήτου. Νὰ τσιμπάει ὅμως, ὄχι νὰ καταδυναστεύει.

Ἡ ἀπάντηση ἦρθεμόνη της ἀπὸ μέσα μου: Γιατί ὁδιάβολος θὰ πέσει στὴ δικιά του παγίδα ὅπως ἔπεσε μὲ τὴ Σταυρικὴ θυσία τοῦΚυρίου, γιατί ὅ,τι και ̀ νὰ κάνει δὲν ἔχει ὑπολογίσει τὸ ἑξῆς: Ὅτι τοὺς
χριστιανοὺς δὲντοὺς φοβίζει ἡ φτώχια, οὔτε ἡ κακοπάθεια γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ. Δὲν τοὺς φοβίζειἀκόμα και ̀ νὰ χάσουν τὰ ὑπάρχοντά τους, νὰ πεινάσουν ἀκόμα και ̀ νὰ πεθάνουν, ἂνπρόκειται νὰ
ὁμολογήσουν τὸν Χριστό. Ἔτσι λοιπὸν στὰ χρόνια τοῦ Ἀντίχριστου(ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι και ̀ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε), θὰ γεμίσει ὁ οὐρανὸς μὲ ὁμολογητὲς και ̀ μάρτυρες και ̀ αὐτὸ θὰτὸ ἔχουν καταφέρει ἄθελά
τους οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ και ̀ σήμερα μᾶς κυβερνοῦν!
Πηγή
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