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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 
Πηγή: Der Spiegel (Τεύχος 44, 30 
Οκτώβριου 2021) Μετάφραση 
Γιώργος Παπασπυρόπουλος. Ο 
φτωχός Νότος υφίσταται 
εκμετάλλευση, ώστε ο πλούσιος 
Βορράς να μπορέσει να μεταβεί 
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
Ολόκληρες εκτάσεις γης 
καταστρέφονται για να 
εξασφαλιστούν οι πόροι που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
ανεμογεννητριών και ηλιακών 
κυψελών. Υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις; 

πάρχει ένα 
βρώμικο μυστικό 
κρυμμένο σε  

κάθε ανεμογεννήτρια. 
Μπορεί να μετατρέπουν τον 
κινούμενο αέρα καθαρά και 
αποτελεσματικά σε ηλεκτρική 
ενέργεια, αλλά λίγοι γνωρίζουν 
πολλά για το από τι αποτελούνται. 

εγάλο μέρος του 
υλικού μέσα στις 
ανεμογεννήτριες 

είναι προϊόν βάναυσων 
καταπατήσεων στον 
φυσικό μας κόσμο. 
Κάθε μονάδα απαιτεί τσιμέντο, άμμο, 
χάλυβα, ψευδάργυρο και αλουμίνιο. 
Και τόνους χαλκού: για τη γεννήτρια, 
για το κιβώτιο ταχυτήτων, για το 
σταθμό μετασχηματιστή και για τα 
ατελείωτα σκέλη του καλωδίου. 
Περίπου 67 τόνοι χαλκού μπορούν 
να βρεθούν σε έναν υπεράκτιο 
στρόβιλο μεσαίου μεγέθους. Για την 

εξαγωγή αυτής της ποσότητας 
χαλκού, οι ανθρακωρύχοι πρέπει να 
μετακινήσουν σχεδόν 50.000 τόνους 
χώματος και βράχου, περίπου πέντε 
φορές το βάρος του Πύργου του 
Άιφελ. Το μετάλλευμα τεμαχίζεται, 
αλέθεται, ποτίζεται και ξεπλένεται.  

ουσία: πολλή φύση 
καταστρέφεται  
για λίγη  

πράσινη δύναμη. 

 
Μια επίσκεψη στο ορυχείο Los 
Pelambres στη βόρεια Χιλή παρέχει 
μια σαφή κατανόηση των 
διαστάσεων του προβλήματος. Είναι 
ο τόπος ενός από τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο, 
ένας τεράστιος γκρίζος κρατήρας σε 
υψόμετρο 3.600 μέτρων (11.800 
πόδια). Η γη εδώ είναι γεμάτη από 
κοιτάσματα μεταλλεύματος. Κάτι 
λιγότερο από το 2 τοις εκατό της 
παγκόσμιας παραγωγής χαλκού 
προέρχεται από αυτό το τεράστιο 
λάκκο. Ανατρεπόμενα φορτηγά, 
ιπποδύναμης 3.500 ίππων, 
μεταφέρουν φορτία πολλών τόνων 
στους χωματόδρομους που 
περιστοιχίζουν το ορυχείο. Οι 
ογκόλιθοι μεταφέρονται με ιμάντα 
μεταφοράς σχεδόν 13 χιλιόμετρα (8 
μίλια) στην κοιλάδα, όπου ο χαλκός 
εξάγεται από τον κάθε βράχο. Αυτή η 
επεξεργασία απαιτεί τεράστιες 
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και 
νερού, ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό 
σε αυτή την άνυδρη περιοχή. Το 
έργο διαχειρίζεται η Antofagasta, μια 
εταιρεία εξόρυξης στην Χιλή με έδρα 
το Λονδίνο, η οποία κατέχει το 60% 
του ορυχείου. Η εταιρεία 
κατασκεύασε ένα υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο το 2013, σχεδόν 
αποκλειστικά για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Los 
Pelambres. Οι αγρότες 

διαμαρτυρήθηκαν για αυτό και 
κατηγόρησαν το έργο για την 
έλλειψη νερού στην περιοχή. Τώρα, 
όμως, το ορυχείο αναμένεται να 
μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Η 
εταιρεία αντλεί επιπλέον ποσότητες 
αφαλατωμένου θαλασσινού νερού 
από τις ακτές του Ειρηνικού σε όλη 
τη χώρα. Τα στελέχη της εταιρείας 
ελπίζουν ότι αυτό θα τους επιτρέψει 
να συνεχίσουν τη λειτουργία του 
ορυχείου για μερικά ακόμη χρόνια. Η 
παγκόσμια ζήτηση για χαλκό, 
άλλωστε, αναμένεται να αυξηθεί 
πάρα πολύ, για καλώδια ρεύματος 
και ηλεκτρικούς κινητήρες. Και για 
ανεμογεννήτριες. «Χρησιμοποιούμε 
πόρους του μέλλοντος για να 
πληρώσουμε για το παρόν». Mathis 
Wackernagel, ερευνητής πόρων. 
Υπάρχουν μεγάλες ελπίδες ότι η 
πράσινη τεχνολογία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη 
διάσωση του κλίματος, αλλά αυτή η 
διάσωση συνεπάγεται επίσης την 
αφαίρεση πολύτιμων πόρων από 
τον πλανήτη. Και αυτό είναι το 
παράδοξο που κρύβεται πίσω από 
αυτό που είναι σήμερα το πιο 
σημαντικό έργο του 
βιομηχανοποιημένου κόσμου: η 
παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. 

 
Το δίλημμα, το οποίο γίνεται ολοένα 
και πιο εμφανές, βρίσκεται επίσης 
στο μυαλό των 25.000 περίπου 
αντιπροσώπων στην Παγκόσμια 
Διάσκεψη για το Κλίμα που 
διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη 
Γλασκώβη. Τα κοιτάσματα στον 
φτωχό Νότο αξιοποιούνται έτσι 
ώστε ο πλούσιος Βορράς να 
μπορέσει να μεταβεί στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
Τουλάχιστον σε έναν τρόπο ζωής 
που φαίνεται βιώσιμος. Ο Mathis  
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Wackernagel, ένας ερευνητής πόρων που ζει στην 
Καλιφόρνια, το περιγράφει ως μια καταστροφική εξέλιξη. 
«Δεν έχουμε σκεφτεί καλά το μέλλον», λέει. Ο Wackernagel, 
ο οποίος γεννήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, το 1962, 
είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στο 
περιβαλλοντικό κίνημα. Επινόησε δύο έννοιες που έχουν 
επηρεάσει τη σκέψη για τη βιωσιμότητα σε όλο τον κόσμο. 
Το ένα είναι η ιδέα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
που δείχνει πόση χερσαία και θαλάσσια έκταση χρειάζεται 
για να ανανεωθούν οι πόροι που έχουμε καταναλώσει. 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Wackernagel, θα 
χρειαζόταν 1,75 φορές τη Γη για να αναγεννηθεί ο 
πλανήτης. Αν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη 
συμπεριφέρονται τόσο σπάταλα όσο οι κάτοικοι της 
Γερμανίας, θα χρειάζονταν σχεδόν τρεις φορές τη Γη. Η 
άλλη ιδέα είναι η Ημέρα Υπέρβασης της Γης, η οποία 
σηματοδοτεί κάθε χρόνο, την ημέρα κατά την οποία η 
ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει όσους πόρους μπορεί 
να αναπληρώσει ο πλανήτης σε ένα χρόνο. Φέτος, εκείνη η 
μέρα ήταν στις 29 Ιουλίου. Οι δύο έννοιες αυτές 
χρησιμεύουν για να υπογραμμίσουν την βασική 
διαπίστωση του Wackernagel: «Χρησιμοποιούμε πόρους 
του μέλλοντος για να πληρώσουμε για το παρόν». Και 
αναφέρεται στην ημερήσια κατανάλωση περίπου 90 
εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, στη χρήση γης 
για κτίρια, δρόμους ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις – και επίσης 
στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. Ο Wackernagel λέει 
ότι ο βιολογικός προϋπολογισμός μας είναι περιορισμένος 
και ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουμε για ποιο 
σκοπό θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Εάν τον 
χρησιμοποιήσουμε για την εξόρυξη χαλκού, τότε δεν θα 
είναι, για παράδειγμα, διαθέσιμος για την καλλιέργεια 
τεύτλων. Λέει ότι είναι πολύ κοντόφθαλμο να πιστεύουμε 
ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε 
το περιβάλλον είναι να αναπαράγουμε έναν κόσμο που 
τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα 
και να ανταλλάξουμε την εξακύλινδρη Jaguar με το Tesla 
που λειτουργεί με μπαταρίες. Λίγοι γνωρίζουν αυτό το 
γεγονός, καθώς οδηγούν το ηλεκτρικό τους όχημά, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό από αιολική ή ηλιακή 
ενέργεια ή έχουν μια εγκατάσταση αποθήκευσης ιόντων 
λιθίου στο υπόγειο – πράγματα που τους κάνουν να 
αισθάνονται πρωτοπόροι στη βιωσιμότητα. Πολλοί δεν 
συνειδητοποιούν πόσο εξαιρετικά ρυπογόνος είναι 
πραγματικά η παραγωγή πρώτων υλών από τις οποίες 
παράγονται οι κλιματικές τεχνολογίες. Ποιος ξέρει, για 
παράδειγμα, ότι εκπέμπονται 77 τόνοι διοξειδίου του 

άνθρακα κατά την κατασκευή ενός τόνου νεοδυμίου, ενός 
μετάλλου της κατηγορίας των σπάνιων γαιών που 
χρησιμοποιείται στις ανεμογεννήτριες; Συγκριτικά: Ακόμη 
και η παραγωγή ενός τόνου χάλυβα εκπέμπει περίπου 
μόνο 1,9 τόνους CO2. Σχεδόν 50 χρόνια αφότου η 
Αμερικανίδα επιστήμονας Donella Meadows και οι 
συνεργάτες της προειδοποίησαν για «τα όρια στην 
ανάπτυξη» στην έκθεσή τους προς τη Λέσχη της Ρώμης, η 
υπερεκμετάλλευση της φύσης αποκτά μια εκπληκτική νέα 
διάσταση. Η μαζική ζήτηση για υλικά ήταν ένας μόνιμα 
υποτιμημένος παράγοντας σε όλες τις τεχνολογίες που 
προορίζονται να βοηθήσουν να γίνει ο κόσμος πιο 
βιώσιμος. 

νεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά 
συστήματα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
μπαταρίες ιόντων λιθίου, γραμμές 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 
και κυψέλες καυσίμου έχουν όλα ένα 
κοινό χαρακτηριστικό: Ασύλληπτες 
ποσότητες ακατέργαστου υλικά που 
καταναλώνονται στην παραγωγή τους. 
Σε ένα ηλιακό πάρκο διαστάσεων 1.000 επί 1.000 μέτρα, 
υπάρχουν 11 ολόκληροι τόνοι ασημιού. Ένα μόνο Tesla 
Model S περιέχει τόσο λίθιο όσο περίπου 10.000 κινητά 
τηλέφωνα. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί έξι φορές 
περισσότερες κρίσιμες πρώτες ύλες από έναν κινητήρα  
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εσωτερικής καύσης – κυρίως χαλκό, γραφίτη, κοβάλτιο και 
νικέλιο για το σύστημα μπαταριών. Μια χερσαία 
ανεμογεννήτρια περιέχει περίπου εννέα φορές 
περισσότερο αυτές τις ουσίες σε σχέση με μια μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο παρόμοιας 
χωρητικότητας. Είναι οι συγκεκριμένες ιδιότητες που 
περιέχουν που κάνουν αυτά τα μέταλλα τόσο επιθυμητά. Το 
κοβάλτιο και το νικέλιο αυξάνουν την ενεργειακή 
πυκνότητα σε μια μπαταρία. Το νεοδύμιο ενισχύει τις 
μαγνητικές δυνάμεις στις ανεμογεννήτριες. Η πλατίνα 
επιταχύνει τις διεργασίες στις κυψέλες καυσίμου και το 
ιρίδιο κάνει το ίδιο για τους ηλεκτρολύτες. Η αγωγιμότητα 
του χαλκού τον καθιστά σημαντικό σε κάθε ηλεκτρική 
εγκατάσταση. Περίπου 150 εκατομμύρια τόνοι χαλκού είναι 
εγκατεστημένοι σε ηλεκτροφόρα καλώδια σε όλο τον 
κόσμο. Και η ανθρωπότητα βρίσκεται μόνο στην αρχή της 
ενεργειακής της μετάβασης. Σύμφωνα με υπολογισμούς 
του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια 
ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες θα τετραπλασιαστεί έως 
το 2040 – στην περίπτωση του λιθίου, η ζήτηση αναμένεται 
να είναι έως και 42 φορές μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τον 
επικεφαλής του IEA Fatih Birol, αυτά τα υλικά θα είναι τα 
«βασικά συστατικά ενός μελλοντικού καθαρού παγκόσμιου 
ενεργειακού συστήματος». Κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Birol, ο οποίος έχει 
διδακτορικό στα οικονομικά της ενέργειας, δεν χρειάστηκε 
ποτέ να ασχοληθεί πραγματικά με αυτά τα υλικά - μέχρι 
πρόσφατα. Η περιοχή εστίασής του ήταν πάντα το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αρχικά ως αναλυτής του 
ΟΠΕΚ και αργότερα, στον ΔΟΕ, που ιδρύθηκε στο Παρίσι 
το 1974 από τις καταναλώτριες χώρες ως απάντηση στην 
πρώτη κρίση των τιμών του πετρελαίου. Η κρίση έδειξε 
οδυνηρά στις κυβερνήσεις πόσο εξαρτημένες είχαν γίνει 
και από τη σταγόνα πετρελαίου λίγων κρατών-
παραγωγών. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, ο Birol 
παρατηρεί τώρα πώς τα βιομηχανικά έθνη πέφτουν σε μια 
νέα εξάρτηση – όχι από το πετρέλαιο, αλλά από τα μέταλλα. 
Και θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμα πιο σοβαρή. Πολλά 
από αυτά τα κρίσιμα εμπορεύματα προέρχονται από μια 
μικρή ομάδα χωρών. Η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες 
κατέχουν περίπου το 45 % της παγκόσμιας προσφοράς 
νικελίου. Η Κίνα προμηθεύει το 60 % των μετάλλων 
σπάνιων γαιών. Το Κονγκό είναι υπεύθυνο για περίπου τα 
δύο τρίτα της παραγωγής κοβαλτίου. Η Νότια Αφρική 
κυριαρχεί περίπου στο 70 % της αγοράς πλατίνας. Και η 
γεωγραφική συγκέντρωση είναι ακόμη πιο έντονη από ό,τι 
στην επιχείρηση πετρελαίου. Ο ΟΠΕΚ καλύπτει μόλις το 35 

% της παγκόσμιας προσφοράς. Στην εξόρυξη, από την 
άλλη πλευρά, μόνο 10 χώρες παράγουν περίπου το 70 % 
των πρώτων υλών σε αξία. Τα καλά νέα είναι ότι, από 
γεωλογική άποψη, δεν υπάρχει έλλειψη μετάλλων. Ακόμα 
και οι σπάνιες γαίες δεν είναι ούτε σπάνιες ούτε γαίες. Από 
την άλλη πλευρά, η εξόρυξη γίνεται ολοένα και πιο ακριβή 
και η ποιότητα του μεταλλεύματος και η περιεκτικότητα σε 
πρώτες ύλες μειώνονται. Καθώς η περιορισμένη 
προσφορά ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση, οι 
τιμές εκτοξεύονται στα ύψη. Μέσα σε 12 μήνες, σημαντικά 
μέταλλα έχουν γίνει μαζικά πιο ακριβά: η τιμή του νικελίου 
έχει αυξηθεί κατά 26 τοις εκατό, του χαλκού κατά 43 % και 
του αλουμινίου κατά 56 τοις εκατό. Η τιμή του ανθρακικού 
λιθίου έχει τριπλασιαστεί περίπου σε ένα χρόνο σε 
περισσότερα από 20.000 δολάρια ανά τόνο. Την ίδια ώρα, 
τα αποθέματα μετάλλων σε αποθήκες σε όλο τον κόσμο 
πέφτουν κατακόρυφα. Ο επικεφαλής της IAE Birol είναι 
εξοικειωμένος με την κατάσταση από τις επιχειρήσεις 
πετρελαίου και οι αγορές μετάλλων θα μπορούσαν επίσης 
να περιπέσουν σε παρόμοια κατάσταση. Ο Birol μιλά για 
την διαφαινόμενη διαφορά μεταξύ φιλοδοξίας και 
προσφοράς: μεταξύ της φιλοδοξίας για προστασία του 
κλίματος και της δυσκολίας απόκτησης αρκετού προσιτού 
χαλκού, νικελίου και λιθίου. Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα 
των πόρων συγκεντρώνεται σε λίγες χώρες, ιδιαίτερα σε 
εκείνες που είναι πολιτικά ασταθείς, ο εφοδιασμός της 
αγοράς γίνεται παγκόσμιο ζήτημα ασφάλειας. «Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αναταράξεις», προειδοποιεί ο 
Birol. Και έτσι γεννιέται το ερώτημα:  



 

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 20-21 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 207 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 5 

 
Το Hamdallaye ήταν ένα χωριό στη βορειοδυτική Γουινέα 
στη Δυτική Αφρική, ένας οικισμός με καλύβες από αχυρένια 
λάσπη και σκιερά οπωροφόρα δέντρα. Ο κοινωνιολόγος 
Mamadou Malick Bah, 25 ετών, ζούσε στο χωριό. Όμως ο 
Μπαχ έπρεπε να φύγει πέρυσι. Το χωριό και οι 700 κάτοικοί 
του ήταν εμπόδιο στην εξόρυξη βωξίτη.Το κοκκινωπό 
μετάλλευμα που βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τη γη 
θεωρείται ο χρυσός της Γουινέας, καθώς είναι η πρώτη ύλη 
για το αλουμίνιο, ένα σημαντικό ελαφρύ μέταλλο στις 
ανεμογεννήτριες και τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Οι κάτοικοι 
του Hamdallaye εγκαταστάθηκαν σε ένα νέο χωριό που 
βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα μακριά από το παλιό. Στις 
φωτογραφίες, η νέα κοινότητα, χτισμένη σε ένα σωρό από 
μπάζα της εξόρυξης, μοιάζει με τοπίο ερήμου. «Είναι σαν 
να βρίσκεσαι στον Άρη» λέει ο Bah. Δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί τίποτα εκεί. Πράγματι, το έδαφος είναι τόσο 
φτωχό που η CBG, η εν μέρει κρατική εταιρεία εξόρυξης της 
Γουινέας, πρέπει τώρα να υποστηρίξει τους μικρούς 
αγρότες, που προηγουμένως έβγαζαν τα προς το ζην στα 
δικά τους χωράφια. Σε κάθε αγρότη παρέχεται το 
ισοδύναμο των 94 ευρώ το μήνα. «Όλο και περισσότεροι 
νέοι φεύγουν από το χωριό», λέει ο Bah, και έτσι κι αλλιώς 
οι ντόπιοι δεν βρήκαν δουλειά στην CBG. Οι εταιρείες 
άρχισαν να εξορύσσουν στην περιοχή Boké πριν 
περισσότερο από 50 χρόνια και σήμερα οι εκσκαφείς 
λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα.  

Γουινέα, μια από τις φτωχότερες 
χώρες του κόσμου, έχει τα 
μεγαλύτερα κοιτάσματα βωξίτη 

στη Γη. 
Έχουν δοθεί παραχωρήσεις εξόρυξης για μεγάλο μέρος της 
επικράτειας της χώρας, ενώ συμμετέχουν και κινεζικές 
εταιρείες. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες ήταν 
καταστροφικές. Ο Bah λέει ότι είχαν σαν αποτέλεσμα την 
καταστροφή της φυσικής βιοποικιλότητας και των πηγών 
πόσιμου νερού. Η δόνηση των μηχανών έκανε την καλύβα 
του στο παλιό χωριό να καταρρεύσει πριν από τέσσερα 
χρόνια. Αλλά δεν έχει λάβει ακόμη καμία αποζημίωση. Μια 

αμφιλεγόμενη πτυχή του έργου εξόρυξης είναι το γεγονός 
ότι εμπλέκεται η γερμανική κυβέρνηση. Το 2016, το 
Βερολίνο παρείχε εγγυήσεις δανείων ύψους 246 
εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του ορυχείου, παρά 
την κριτική της Γερμανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Σε 
έκθεσή του, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών 
επαίνεσε την παγκοσμιοποίηση της Γουινέας ισχυριζόμενο 
ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί δίκαια. Αντί να 
επικεντρωθεί στις απαλλοτριώσεις των αγροτών της 
Δυτικής Αφρικής, η έκθεση σημείωσε ότι η επένδυση 
βοήθησε στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας στη Γερμανία. 
Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η επέκταση του ορυχείου θα 
επιτρέψει στη γερμανική εταιρεία Aluminium Oxid Stade 
(AOS) να εξασφαλίσει την παραγωγή της για περισσότερα 
από 10 χρόνια. Η AOS είναι η τελευταία εναπομείνασα 
γερμανική εταιρεία επεξεργασίας βωξίτη και σημαντικός 
προμηθευτής προϊόντων για την αυτοκινητοβιομηχανία. 
Ένα όχημα Audi E-Tron περιλαμβάνει 804 κιλά αλουμινίου. 
Η αμφιλεγόμενη εξόρυξη βωξίτη στη Δυτική Αφρική είναι 
μόνο ένα παράδειγμα αυτής της αποσύνδεσης μεταξύ των 
δημοφιλών φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
«Made in Germany» και της προέλευσης των συστατικών 
τους. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για το παράδοξο 
μιας αφθονίας που βασανίζει χώρες όπως η Γουινέα. 
Έχουν τεράστιο ορυκτό πλούτο και όμως αποτυγχάνουν 
να επιτύχουν μια ευρεία ευημερία. Πράγμα που δεν 
συμβαίνει παντού απαραίτητα. Η Νορβηγία είναι επίσης 
ευλογημένη σε πόρους και όμως καταφέρνει να 
αξιοποιήσει σωστά αυτό το πλεονέκτημα: Η χώρα είναι 
αξιόπιστη πολιτικά, οι θεσμοί της είναι ισχυροί και έχει 
χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας. Η χρηστή 
διακυβέρνηση είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι χώρες 
όπως η Γουινέα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την 
παγκόσμια έκρηξη της εμπορικής αξίας των προϊόντων 
τους. Τα κύρια κοιτάσματα βρίσκονται στα τρία «Α» – την 
Αφρική, την Αυστραλία και τις Άνδεις, τα οποία υποφέρουν 
εξαιρετικά από την κλιματική αλλαγή. Σε όλα αυτά τα μέρη, 
το νερό είναι εξαιρετικά σπάνιο και απαιτούνται τεράστιες 
ποσότητες ενέργειας για την επεξεργασία του 
μεταλλεύματος. Η σύνθλιψη και η άλεση των πετρωμάτων 
αντιπροσωπεύει έως και το 3 % της παγκόσμιας ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Κι αυτό είναι περισσότερο από το 
σύνολο της ποσότητας που καταναλώνει η Γερμανία. 

εξορυκτική βιομηχανία 
περιγράφει τον εαυτό της σαν  
μια «βρώμικη, σκονισμένη, 

επικίνδυνη» επιχείρηση. Καμία  
άλλη βιομηχανία δεν είναι τόσο 
καταστροφική για το περιβάλλον. 

 

Η Η 
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Οι δραστηριότητές της συχνά αφήνουν πίσω τους ένα 
σεληνιακό τοπίο, πέρα από λεκάνες γεμάτες μολυσμένη 
λάσπη, τα λεγόμενα απόβλητα, στην οποία συλλέγονται τα 
υπολείμματα της επεξεργασίας. Περίπου 32.000 από αυτές 
τις τοξικές λίμνες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Τον 
Ιανουάριο του 2019, ένα φράγμα που βρισκόταν κοντά σε 
ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία έσκασε και 
δημιούργησε μια λασπολίσθηση που χύθηκε στην κοιλάδα 
και σκότωσε περισσότερα από 270 άτομα. Στο παρελθόν, 
η αγνόηση του περιβάλλοντος ήταν κάτι που οι εταιρείες 
εξόρυξης είχαν την πολυτέλεια να κάνουν. Αλλά σήμερα 
αντιμετωπίζουν αντίσταση. Το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο, μια διαμαρτυρία από αυτόχθονες Μάγια 
στη Γουατεμάλα κατά μιας ελβετικής εταιρείας εξόρυξης 
νικελίου στα βορειοανατολικά οδήγησε τη χώρα να κηρύξει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλοί πελάτες εταιρειών 
εξόρυξης, ειδικά επενδυτές, δεν δίνουν πλέον εύκολα άδεια 
για ανάρμοστη συμπεριφορά – τουλάχιστον όχι στις 
μεγαλύτερες εταιρείες. Αποφεύγουν βιομηχανίες που 
θεωρούνται περιβαλλοντικά αμφιλεγόμενες, ακόμα κι αν 
είναι οικονομικά υποσχόμενες. Αυτό αναγκάζει τις εταιρείες 
εξόρυξης να δράσουν επίσης. «Διατηρούμε όλες τις 
προϋποθέσεις για να είμαστε ενδιαφέροντες για τους 
επενδυτές» είπε ο Iván Arriagada, Διευθύνων Σύμβουλος 
του χιλιανού κολοσσού χαλκού Antofagasta, φλερτάροντας 
τους επενδυτές. Ο Arriagada, 58 ετών, είναι ένα σύγχρονο 
στέλεχος με μεταπτυχιακό από το London School of 
Economics - και όχι ένας από τους μεγιστάνες εξόρυξης της 
παλιάς σχολής που δεν θα εμφανιζόταν ποτέ χωρίς να 
φορέσει γραβάτα. Ο Arriagada επιδιώκει να τοποθετήσει 
την Antofagasta σε θέση πρωτοπόρου στην προστασία του 
περιβάλλοντος – τουλάχιστον στο βαθμό που είναι αυτό 
δυνατό στη βιομηχανία. Λέει ότι σχεδόν το μισό νερό που 
χρησιμοποιεί η εταιρεία σε ορυχεία όπως το Los Pelambres 
προέρχεται τώρα από τη θάλασσα αντί από τα βουνά. Και 
μέχρι το 2025, το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 90%. 
«Χρησιμοποιούμε κάθε σταγόνα νερού επτά ή οκτώ φορές 
πριν εξατμιστεί», λέει ο Arriagada. Λέει επίσης ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται θα παραχθεί εξ 
ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές το επόμενο έτος. 
Περίπου δώδεκα εταιρείες εμπλέκονται στην παγκόσμια 
επιχείρηση εμπορευμάτων. Η ελβετική Glencore κυριαρχεί 
στην αγορά του κοβαλτίου, η αμερικανική εταιρεία 
Albermarle είναι η Νο 1 στο λίθιο, η Vale της Βραζιλίας είναι 
ο παγκόσμιος ηγέτης στο νικέλιο και η Χιλιανή Codelco 
μαζί με τη βρετανική Antofagasta πρωτοστατούν στον 
χαλκό. Όλες αυτές οι εταιρείες αισθάνονται αυξανόμενη 
πίεση για την προστασία του περιβάλλοντος. «Πρέπει 
πραγματικά να αλλάξουμε νοοτροπία», ομολόγησε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Rio Tinto Jakob Stausholm σε 

πρόσφατο συνέδριο επενδυτών στο Λονδίνο. Η 
αγγλοαυστραλιανή εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να μειώσει 
στο μισό τις εκπομπές CO2 έως το 2030. Ταυτόχρονα, οι 
συνθήκες υπό τις οποίες η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί 
να εξορύξει ορυκτούς πόρους γίνονται πιο δύσκολες. «Ο 
ορίζοντας του σχεδιασμού μας εκτείνεται σε δεκαετίες». 
Arriagada, Διευθύνων Σύμβουλος της Antofagasta. Τα 
τελευταία 15 χρόνια, η περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα 
χαλκού στα ορυχεία της Χιλής μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα 
τρίτο στο 0,7%. Πριν από τρεις γενιές, το ποσοστό αυτό 
ήταν 2 με 3 τοις εκατό. Σήμερα, η βιομηχανία πρέπει να 
σκάψει πολύ βαθύτερα για να εξάγει τις ίδιες ποσότητες 
πολύτιμων μετάλλων από ό,τι στο παρελθόν – και 
καταναλώνει αντίστοιχα περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια 
και καύσιμα. Τα κοιτάσματα που εξορύσσονται ευκολότερα 
έχουν ήδη εξορυχθεί και δεν έχουν αξιοποιηθεί σημαντικά, 
νέα κοιτάσματα στη Χιλή εδώ και χρόνια. Μόνο το 2% όλων 
των εξερευνήσεων καταλήγουν πραγματικά στην 
κατασκευή ορυχείου. «Χρειάζεται τύχη, πολλή επιμονή και 
επιμονή», λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Antofagasta, 
Arrigiada. Και κατά μέσο όρο, χρειάζονται 16 χρόνια από 
την ανακάλυψη ενός κατάλληλου σημείου πριν ξεκινήσουν 
οι εργασίες εξόρυξης. «Ο ορίζοντας του σχεδιασμού μας 
εκτείνεται σε δεκαετίες», λέει.Πράγματι, είναι δύσκολο να 
αυξηθεί η τρέχουσα προσφορά μετάλλων. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του IEA, οι όγκοι από ενεργά αλλά και 
προγραμματισμένα ορυχεία δεν θα επαρκούν πλέον για να 
καλύψουν τη ζήτηση. Για παράδειγμα, οι τρέχουσες 
εργασίες εξόρυξης θα καλύψουν μόνο το ήμισυ της 
μελλοντικής ζήτησης για λίθιο και κοβάλτιο. «Τα σχέδια 
προμήθειας και επενδύσεων για πολλά κρίσιμα ορυκτά 
υπολείπονται πολύ από αυτό που απαιτείται για την 
υποστήριξη της ταχείας εγκατάστασης ηλιακών 
συλλεκτών, ανεμογεννητριών και ηλεκτρικών οχημάτων», 
προειδοποιεί ο επικεφαλής του IEA Birol. Ο Arriagada λέει 
ότι η εταιρεία του ανάμενε την άνοδο της ζήτησης στις 
προβλέψεις της, αλλά η δυναμική της τους εξέπληξε. Ο 
κύριος λόγος για αυτό είναι η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση 
για πράσινες τεχνολογίες. Λέει ότι η ηλεκτροκίνηση 
ευθύνεται επί του παρόντος για το 1 ή 2 % της ζήτησης 
χαλκού. Μέχρι το 2030, αυτό το μερίδιο αναμένεται να 
αυξηθεί σε περισσότερο από 10 τοις εκατό. «Η πανδημία 
έχει δημιουργήσει μια συνειδητοποίηση ότι πρέπει να 
δράσουμε συλλογικά και γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε 
συστημικούς κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή», λέει ο 
Arriagada. Η εταιρεία του επωφελείται από αυτή την 
εξέλιξη. 
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Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας, ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο απαιτεί από 150 έως 250 κιλά ειδικών πρώτων 
υλών. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από γραφίτη, 
νικέλιο και χαλκό, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από 
μαγγάνιο, λίθιο και κοβάλτιο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
προχωρούν τώρα στην επέκταση των ηλεκτρονικών 
στόλων τους και έχει ξεσπάσει ανταγωνισμός μεταξύ τους 
για την εξασφάλιση προμηθειών πρώτων υλών. Αυτή την 
άνοιξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Oliver Zipse 
έδωσε μια τολμηρή υπόσχεση στους πελάτες και τους 
μετόχους του. Διακήρυξε ότι η BMW θα κατασκευάσει το πιο 
«πράσινο» αυτοκίνητο στον κόσμο. Δεν είναι μόνο ο αέρας 
στις πόλεις που πρέπει να γίνει καθαρός, αλλά και όλοι οι 
κρίκοι στην αλυσίδα αξίας. Για τη Zipse, αυτό σημαίνει 
επίσης ότι οι πρώτες ύλες δεν μπορούν να προέρχονται 
από ορυχεία όπου εργάζονται παιδιά ή τα νερά είναι 
μολυσμένα από ρύπους. Τα λόγια του Zipse μπορεί να 
έχουν μια μυρωδιά φτηνών περιβαλλοντικών δημοσίων 
σχέσεων, αλλά είναι πιθανό να είναι αυθεντικά. Άλλωστε, 
απλώς ακολουθεί την οικονομική λογική. Τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα έχουν να κάνουν με το ξεπέρασμα των 
κινητήρων εσωτερικής καύσης όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα. Αλλιώς, το πιο σημαντικό επιχείρημα για τις 
πωλήσεις αποτυγχάνει. Ακόμα κι αν η παραγωγή των 
πρώτων υλών για ένα ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και η 
μπαταρία του καταβροχθίζουν τεράστιες ποσότητες 
πόρων, εξακολουθεί να είναι πολύ πιο συμφέρον για το 
περιβάλλον από την οδήγηση ενός συμβατικού οχήματος. 
Όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο έχει σαφές πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, 
ένα όχημα εσωτερικής καύσης εκπέμπει 40 τόνους αερίων 
του θερμοκηπίου σε έναν κύκλο ζωής 200.000 χιλιομέτρων, 
πάνω από το διπλάσιο από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

αδυναμία του e-car είναι ότι 
απαιτεί πολύ περισσότερες 
ορυκτές πρώτες ύλες από  

ό,τι τα οχήματα εσωτερικής καύσης, 
συμπεριλαμβανομένων  
πολλών κρίσιμων υλικών  
που συχνά εξορύσσονται  
υπό αμφίβολες συνθήκες. 

Η μπαταρία του ηλεκτρικού SUV iX που παρουσίασε 
πρόσφατα η BMW περιέχει περίπου 6 κιλά κοβάλτιο, 10 
κιλά λίθιο και 60 κιλά χαλκό. Όλες αυτές είναι πρώτες ύλες 
που σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν βρίσκονται σε κινητήρα 
αερίου ή ντίζελ. «Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να 
λειτουργούμε βιώσιμα στα δικά μας εργοστάσια». Patrick 
Hudde, διευθυντής βιωσιμότητας της BMW. Περίπου το 
ήμισυ της αύξησης της ζήτησης που θα προκαλέσουν οι 
πράσινες τεχνολογίες τις επόμενες δύο δεκαετίες 
σχετίζεται αποκλειστικά με την προβλέψιμη έκρηξη στα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στην αποθήκευση ενέργειας. Η 
BMW προβλέπει ότι έως το 2030, το 50 τοις εκατό των 
αυτοκινήτων που θα πουλάει θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα, από ένα ποσοστό μόλις 3 τοις εκατό σήμερα. Η 
εταιρεία βρίσκεται σε δίλημμα. Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία 
στο Κονγκό δεν θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό 
για να έχουν καθαρό αέρα οι εύποροι άνθρωποι στο 
Μόναχο. «Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να 
λειτουργούμε βιώσιμα στα δικά μας εργοστάσια», λέει ο 
Patrick Hudde, επικεφαλής βιωσιμότητας της αλυσίδας 
εφοδιασμού και της διαχείρισης πρώτων υλών της BMW. 
Αυτό ώθησε την αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει ένα 
ασυνήθιστο βήμα. Η εταιρεία λέει ότι δεν θέλει πλέον να 
βασίζεται σε μεσάζοντες και τις δεσμεύσεις τους ότι οι 
πρώτες ύλες τους προέρχονται από καθαρές πηγές. Η 
BMW αγοράζει τώρα λίθιο και κοβάλτιο απευθείας από 
φορείς εκμετάλλευσης ορυχείων - όχι στο Κονγκό, όπου το 
μεγαλύτερο μέρος της εξόρυξης γίνεται με το χέρι, αλλά από 
εταιρείες εξόρυξης στο Μαρόκο, την Αυστραλία και την 
Αργεντινή, τις οποίες η BMW ισχυρίζεται ότι έχει εξετάσει 
προσεκτικά. Ο Hudde λέει ότι η διαδικασία επιλογής ήταν 
αυστηρή και ότι περισσότεροι από 100 προμηθευτές δεν 
έλαβαν συμβάσεις «επειδή δεν ήμασταν πεπεισμένοι για τη 
συμμόρφωσή τους με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
πρότυπα». Αλλά η BMW φτάνει γρήγορα σε οριακή 
κατάσταση όσον αφορά την ικανότητά της να διεξάγει 
ελέγχους. Η εταιρεία προγραμματίζει τακτικές και κατά 
καιρούς απροειδοποίητες επισκέψεις από εκπαιδευμένους 
ελεγκτές. Οι εργαζόμενοι στους προμηθευτές μπορούν 
επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στην BMW. 
«Εάν αντιληφθούμε παραβιάσεις, διασφαλίζουμε αμέσως 
ότι τα παράπονα διορθώνονται επιτόπου», λέει. Τελικά, 
ωστόσο, είναι μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η BMW 
βασίζεται τελικά στους συνεργάτες της για τη συμμόρφωση 
με τα συμβατικά συμφωνημένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε περίπτωση παραβίασης, η 
αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να 
εγκαταλείψει έναν προμηθευτή. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο 
να αντικατασταθεί γρήγορα ένας μεγάλος προμηθευτής 
κοβαλτίου. Αντιμέτωπη με μια τέτοια δύσκολη θέση, μια 
εταιρεία θα μπορούσε να προσπαθήσει να μειώσει τη 
χρήση πρώτων υλών με τεχνολογικά μέσα. Η πρώτη γενιά 
του αυτοκινήτου υδρογόνου Mirai της Toyota 
εξακολουθούσε να απαιτεί 40 γραμμάρια πλατίνας ανά 
όχημα. Στα νέα μοντέλα, το απαιτούμενο ποσό έχει μειωθεί 
κατά ένα τρίτο. και μέχρι το 2040, η Toyota θέλει να το 
μειώσει στα 5 γραμμάρια. Αλλά ακόμη και τέτοια 
κατορθώματα μηχανικής στην καλύτερη περίπτωση 
απλώς μετριάζουν την εξάρτηση της βιομηχανίας από τις 
πρώτες ύλες. Δεν μπορούν να την εξαλείψουν.

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 20-21 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 207 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 8 

 
Αυτή η πραγματικότητα έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις 
μεταξύ των δυτικών οικονομιών και της Κίνας.  

ε μερίδιο περίπου 50% της 
παγκόσμιας ζήτησης για πρώτες 
ύλες, η Κίνα κατέχει τώρα μια 

θέση υπεροχής που επιφυλασσόταν 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα 
του 20ου αιώνα….. 
λέει ο Peter Buchholz, ο επικεφαλής της Γερμανικής 
Υπηρεσίας Ορυκτών Πόρων ( DERA). «Αυτό δεν πρόκειται 
να αλλάξει σύντομα». Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής πολλών μετάλλων. Ταυτόχρονα, το Πεκίνο 
έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο χωρών εταίρων – και τις έχει 
εξαρτήσει. Διοχετεύει κεφάλαια σε χώρες όπως η Χιλή, η 
Βολιβία και το Κονγκό, αγοράζοντας δικαιώματα εξόρυξης 
και πρόσβαση σε σπάνιους πόρους. Η κυριαρχία της Κίνας 
στη μεταποίηση είναι ακόμη πιο έντονη. Η χώρα είναι ο 
κορυφαίος παραγωγός σε 23 από τα 26 επεξεργασμένα 
προϊόντα και το μερίδιό της σε σπάνιες γαίες είναι περίπου 
90 τοις εκατό. Το Πεκίνο στοχεύει να καλύψει όλα τα στάδια 
της αλυσίδας αξίας, από το μετάλλευμα έως τις μπαταρίες 
ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 75 
% της συνολικής χωρητικότητας παραγωγής μπαταριών 
ιόντων λιθίου παγκοσμίως. Η Αμερική και η Ευρώπη 
παρακολουθούν με ανησυχία καθώς αυξάνεται η ισχύς του 
γίγαντα του εμπορίου στην αγορά. Ο Τιερί Μπρετόν, 
Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προειδοποιεί για «πλήρη εξάρτηση από την Κίνα», ειδικά 
για τις προμήθειες σπάνιων γαιών. Πριν από δέκα χρόνια, 
η Κίνα έδειξε τη δύναμη μόχλευσης που διαθέτει όταν 
ξαφνικά μείωσε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οδηγώντας 
τις τιμές στα ύψη και βυθίζοντας τον κόσμο σε κρίση 
εφοδιασμού. Έδωσε έτσι την ευκαιρία στη Γερμανία να 
διατυπώσει ένα πρώτο προσχέδιο της στρατηγικής της για 
τις πρώτες ύλες. Η Κίνα χρησιμοποιεί τις επενδύσεις της 
στην Αφρική και τη Νότια Αμερική ειδικά, για ένα παιχνίδι 
γεωπολιτικής ισχύος. Εξασφαλίζει με αυτοπεποίθηση 
επιρροή, χορηγεί δάνεια δισεκατομμυρίων και έτσι 
δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης με έναν αυξανόμενο αριθμό 
χωρών. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Thomas 

Straubhaar με έδρα το Αμβούργο, τίποτα σχετικά με τις 
κινήσεις που γίνονται από το Πεκίνο δεν είναι τυχαίο. Η 
χώρα ακολουθεί μια «νηφάλια στρατηγική εξουσίας», λέει. 
Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες έχει γίνει όργανο 
εξωτερικής πολιτικής. Η μοναδική θέση της Κίνας δεν 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα εδάφη στην Άπω Ανατολή 
είναι πλουσιότερα σε ορυκτά – υπάρχουν επαρκή 
κοιτάσματα πρώτων υλών σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά 
τη γεωλογία, η Γερμανία θα μπορούσε ακόμη και να 
καλύψει κάποιες από τις απαιτήσεις της σε μέταλλα η ίδια. 
Περιοχές όπως τα βουνά Harz και Erzgebirge έχουν ήδη 
εξορυκτικές παραδόσεις αιώνων. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις 
επέλεξαν να αγοράσουν μέταλλο από το εξωτερικό – σε 
τιμή εξάρτησης. Τελικά, είναι φθηνότερο να αποκτήσει 
κανείς προμήθειες από το εξωτερικό. Κι ο κύριος λόγος 
είναι ότι δεν χρειάζεται να λερώσει τα χέρια του. Αλλού, οι 
χώρες εισαγωγής προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την 
ανωτερότητα της Κίνας ενεργοποιώντας εκ νέου τα 
αχρησιμοποίητα κοιτάσματα. Στην Καλιφόρνια, οι 
επενδυτές ξεκίνησαν ξανά το παλιό ορυχείο Mountain Pass 
το 2018 για την εξόρυξη μετάλλων σπάνιων γαιών. Άλλες 
εταιρείες εξερευνούν τα τελευταία σύνορα του πλανήτη: 
τους θησαυρούς που βρίσκονται αδρανείς στη βαθιά 
θάλασσα, δισεκατομμύρια τόνους μεταλλικών ορυκτών. 
Εταιρείες όπως η Deep Green και η UK Seabed Resources 
διερευνούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να 
εκμεταλλευτούν εμπορικά τον βυθό της θάλασσας. 
Υπήρξαν επίσης πρόοδοι στις τεχνολογίες μεταφοράς. 
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές βάρους έως 250 τόνων 
μπορούν να μεταφέρουν τις πρώτες ύλες προς τα πάνω 
χρησιμοποιώντας θωρακισμένους σωλήνες. Είναι 
ιδιαίτερα αξιόπιστοι και ικανοί να αντέχουν την ακραία 
πίεση νερού. Θα ήταν πολύ δύσκολο αν χρειαζόταν για να 
συνεχίσουν να τους επαναφέρουν στην επιφάνεια για 
επισκευές. Οι αναλυτές της BCC Research αναμένουν μια 
νέα εμπορική φρενίτιδα, που θα προκληθεί από την 
εξόρυξη σε βαθιά ύδατα, με όγκο αγορών έως και 15 
δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Την 
ίδια στιγμή, οι περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν για την 
καταστροφή οικοσυστημάτων που μόλις και μετά βίας 
έχουν διερευνηθεί εάν ο βυθός της θάλασσας οργωθεί ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η βαθιά θάλασσα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια γρήγορη, ανταγωνιστική και, το πιο 
σημαντικό, φιλική προς το περιβάλλον, πηγή πρώτων 
υλών. Η ανάκτηση μετάλλων από τα απόβλητα παρέχει 
μεγαλύτερη υποσχεσιμότητα. 

Μ 
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Το νησί Peute στο λιμάνι του Αμβούργου φιλοξενεί τα 
μεγαλύτερα εργοστάσια χαλκού της Ευρώπης, τα οποία 
διαχειρίζεται η Aurubis. Το εργοστάσιο παράγει χαλκό για 
σωλήνες, λαμαρίνες και σύρματα από το 1907, με 
περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόνους προϊόντων 
χαλκού κάθε χρόνο. Εκτός από το μετάλλευμα που 
παραδίδεται από τη Χιλή, το Περού ή τη Βραζιλία, το 
εργοστάσιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανακυκλωμένα 
υλικά. Βουνά του εμπορεύματος μπορούν να βρεθούν στις 
εγκαταστάσεις, σωροί από γυαλιστερούς, κοκκινωπούς 
κόκκους χαλκού ποικίλης σύστασης, άλλοι χονδροειδείς, 
άλλοι λεπτοί – όλα αυτά παράγονται από πεταμένο σύρμα. 
Δίπλα στους σωρούς υπάρχουν βαρέλια γεμάτα με τα 
θρυμματισμένα υπολείμματα υπολογιστών ή κινητών 
τηλεφώνων. Ο Christian Plitzko, μεταλλουργός στο 
Aurubis, αρπάζει μια χούφτα. «Εδώ είναι οι θησαυροί που 
μας ενδιαφέρουν», λέει. «Αν οι παραγωγοί έβαζαν ετικέτες 
στις πλακέτες των κυκλωμάτων τους, θα μπορούσαμε 
αργότερα, στη διαδικασία ανακύκλωσης, να αφαιρέσουμε 
συγκεκριμένα μέταλλα προτού λιώσουν». Christian Plitzko, 
μεταλλουργός της Aurubis Ο Plitzko, ο οποίος είναι στην 
Aurubis για 24 χρόνια, κοιτάζει το γυαλιστερό πράσινο και 
ασημί υλικό στο χέρι του με τα γάντια. «Αυτή ήταν μια 
πλακέτα κυκλώματος σε έναν υπολογιστή», λέει. Κάθε κιλό 
υλικού πλακέτας κυκλώματος περιέχει 250 γραμμάρια 
καθαρού χαλκού. Είναι τεχνικά εφικτό να εξαχθούν άλλα 
μέταλλα από τέτοια απόβλητα, αλλά η προσπάθεια 
παραμένει πολύ μεγάλη. Εάν ήταν δυνατό να αφαιρεθούν 
συγκεκριμένα, για παράδειγμα, εξαρτήματα από νεοδύμιο 
από μια πλακέτα κυκλώματος με τη βοήθεια ενός 
γραμμικού κώδικα και ενός λέιζερ, τότε ίσως άξιζε τον 
κόπο, λέει ο Plitzko. «Εάν οι παραγωγοί έβαζαν ετικέτες 
στις πλακέτες των κυκλωμάτων τους, θα μπορούσαμε 
αργότερα, στη διαδικασία ανακύκλωσης, να αφαιρέσουμε 

συγκεκριμένα μέταλλα προτού λιώσουν». Η ζήτηση για 
χαλκό έχει αυξηθεί αισθητά και οι κάμινοι τήξης στην 
Aurubis λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα – με την 
παραγωγή στο εργοστάσιο να συνεχίζεται όλο το 
εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η εταιρεία 
επωφελείται από το γεγονός ότι ο χαλκός είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο σε όλες τις πράσινες τεχνολογίες και 
ότι η ανακύκλωση είναι μια σχετικά καθαρή μέθοδος 
αντιστάθμισης της σπανιότητας της πρώτης ύλης. Η 
ανάκτηση του μετάλλου που είναι ενσωματωμένο σε μια 
πλακέτα κυκλώματος απαιτεί μόλις το ένα 20ο της 
ενέργειας που απαιτείται για την εξαγωγή του μετάλλου 
μέσω της εξόρυξης. Η διαδικασία επιτρέπει στη βιομηχανία 
να καλύψει ένα τουλάχιστον μέρος της ζήτησης για πρώτες 
ύλες χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν αυξάνουν την 
εξάρτησή της από τις χώρες προέλευσης. Περισσότερο 
από ποτέ, η ανακύκλωση έχει γίνει βασικό στοιχείο της 
προσφοράς εμπορευμάτων. Αλλά υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη. 

λο και περισσότερα ηλεκτρονικά 
απόβλητα παράγονται με  
τη μορφή πεταμένων  

κινητών τηλεφώνων,  
τηλεοράσεων και ψυγείων. 
Όμως, αντί να καταλήξουν σε σταθμούς ανακύκλωσης, 
πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες βρίσκουν το δρόμο τους σε 
χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρωτήρων 
απορριμμάτων. Στη Γερμανία, συλλέγεται μόνο το 44% 
περίπου των ηλεκτρονικών σκραπ, ενώ το παγκόσμιο 
ποσοστό είναι χαμηλότερο από ένα 20%. Η βιομηχανία  
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αιολικής ενέργειας έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο. Πολλοί στρόβιλοι από τις πρώτες μέρες 
της βιομηχανικής παραγωγής τους είναι τώρα έτοιμοι να 
αντικατασταθούν. Οι παραγωγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
είναι πρόθυμοι να αποφύγουν να επαναλάβουν αυτό το 
λάθος. Εργάζονται πάνω σε ιδέες που θα διευκολύνουν την 
ανακύκλωση των πολύτιμων υλικών που 
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την κατασκευή 
νέων οχημάτων. Το μισό από το αλουμίνιο που 
χρησιμοποιεί η BMW στους κινητήρες και τα αμαξώματα 
αυτοκινήτων της, για παράδειγμα, ανακυκλώνεται, αλλά το 
μερίδιο είναι σημαντικά χαμηλότερο για υλικά όπως το 
νικέλιο, το κοβάλτιο και το λίθιο που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή μπαταριών. Η εποχή των ηλεκτρικών 
οχημάτων, σε τελική ανάλυση, μόλις ξεκίνησε και δεν 
υπάρχει ακόμη τεράστια προσφορά χρησιμοποιημένων 
μπαταριών. Αυτό, ωστόσο, θα αλλάξει μόλις τα 
ηλεκτρονικά αυτοκίνητα θα αποτελούν το ήμισυ ή 
περισσότερο της κίνησης των οχημάτων τα επόμενα 
χρόνια. Μέχρι τότε, η BMW σχεδιάζει να έχει εισαγάγει μια 
στρατηγική ανακύκλωσης που οδηγεί σε όλο και μικρότερη 
εξάρτηση από τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Η 
πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Tesla ελπίζει 
μάλιστα ότι μια μέρα θα μπορέσει να καλύψει σχεδόν όλες 
τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες από παλιές μπαταρίες. Ο 
Jeffrey Brian (JB) Straubel, ο οποίος ήταν ο τεχνικός 
εγκέφαλος της εταιρείας για χρόνια, μαζί με τον Elon Musk, 
ίδρυσε ακόμη και τη δική του εταιρεία ανακύκλωσης για το 
σκοπό αυτό. Πιστεύει ότι θα υπάρξει μια «ριζική στροφή» 
προς τη μείωση των τιμών των μπαταριών όταν τεράστιοι 
αριθμοί μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν κατά 95-
98%. Πιστεύει ότι αυτό θα ήταν τόσο οικολογική όσο και 
οικονομική αποκάλυψη για τους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων. Οι μπαταρίες αντιπροσωπεύουν επί του 
παρόντος περίπου το ένα τρίτο της τιμής αγοράς ενός 
ηλεκτρονικού οχήματος, ως επί το πλείστον σαν 
αποτέλεσμα των ακριβών υλικών που περιλαμβάνονται 
στην κατασκευή τους. Μια πιλοτική εγκατάσταση της 
Volkswagen έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της στο 
Salzgitter, ακριβώς δίπλα στην τοποθεσία όπου ένα 
εργοστάσιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2024, 
παράγοντας σύμφωνα με τους υπολογισμούς 500.000 
μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάθε χρόνο. Οι 
απορριφθείσες μπαταρίες θα αποσυναρμολογούνται σε 
μια αποθήκη αυλακωτής λαμαρίνας και θα τεμαχίζονται 

πριν φιλτραριστούν οι πολύτιμες ουσίες που έχουν μέσα. 
Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία ελπίζει να ανακυκλώσει το 
97% όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Επί 
του παρόντος, η VW επιτυγχάνει ποσόστωση περίπου 
50%, αριθμός που αναμένεται σύντομα να ανέλθει στο 72% 
με τη βοήθεια της νέας εγκατάστασης ανακύκλωσης. Η VW 
δεν θεωρεί ότι οι παλιές μπαταρίες είναι «επικίνδυνα 
απόβλητα», αλλά «πολύτιμη πηγή πρώτων υλών». 

στόσο, η ανακύκλωση από μόνη 
της δεν θα είναι αρκετή για  
να καλύψει τις τεράστιες 

απαιτήσεις σε πρώτες ύλες  
στις πράσινες βιομηχανίες. 
Ανακύκλωση σε ποσοστά από 45 έως 50 % για τον χαλκό 
υποδηλώνουν ότι υπάρχει ακόμη κάποια δυνατότητα 
ανακύκλωσης και ότι η οικολογική ισορροπία των 
συστημάτων μπαταριών, των ανεμογεννητριών και των 
ηλιακών πάρκων θα βελτιωθεί. Ωστόσο, αυτός ο 
υπολογισμός δεν αθροίζεται, λέει ο ειδικός της Aurubis, 
Plitzko. Ο χαλκός που ανακυκλώνεται σήμερα παρήχθη και 
χρησιμοποιήθηκε κατά μέσο όρο πριν από 35 χρόνια, όταν 
παραγόταν σημαντικά λιγότερος από αυτόν. Ως εκ τούτου, 
το ποσοστό ανακύκλωσης είναι περισσότερο από 80 %, 
λέει ο Plitzko. «Ως κοινωνία, δεν θα μπορέσουμε να 
καλύψουμε ολόκληρη τη ζήτηση για χαλκό με 
ανακύκλωση», λέει. «Θα χρειαστούμε επίσης πρωτογενή 
χαλκό εάν θέλουμε να καλύψουμε την τρέχουσα και 
μελλοντική ζήτηση». Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι πιο 
φιλόδοξες προσπάθειες ανακύκλωσης δεν θα ήταν αρκετές 
για να βάλουν τέλος στην ανελέητη εκμετάλλευση του 
περιβάλλοντος μας. Η φύση θα συνεχίσει να εξαντλείται, εν 
μέρει επειδή η ανθρωπότητα ελπίζει να ζήσει, να εργαστεί 
και να ταξιδέψει με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 
στο μέλλον. Εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε 
περισσότερα από όσα παράγει η φύση, θα ξεπεράσουμε τα 
όρια του πλανήτη μας. Είναι σαν έναν τραπεζικό 
λογαριασμό, λέει ο ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας 
Wackernagel: Μπορείτε να κάνετε υπερανάληψη του 
υπολοίπου σας για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά όχι για 
πάντα. Αυτό σημαίνει ότι το να αποκηρύξουμε την 
κατανάλωση είναι η μόνη λύση για να μειώσουμε την πείνα 
μας για πρώτες ύλες, όπως έχουν προτείνει ορισμένοι; Ο 
Wackernagel κάνει μορφασμούς. “Αυτό μου ακούγεται σαν 
κάτι με πάρα πολύ ατομικό πόνο και θυσίες”, λέει. Μια καλή 
ζωή, συνεχίζει, είναι επίσης δυνατή εντός των οικολογικών 
ορίων που υπάρχουν. Δεν χρειάζεστε ένα ηλεκτρικό όχημα 
δύο τόνων για να μεταφέρετε έναν άνθρωπο που ζυγίζει 75 
κιλά. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί να κάνει τη δουλειά 
εξίσου καλά. Επιπλέον, όπως πιστεύει ο Wackernagel, ένας 
διαφορετικός παράγοντας θα είναι καθοριστικός όσον 
αφορά τη μελλοντική βιωσιμότητα της κοινωνίας μας: ο 
αριθμός των ανθρώπων. Όταν γεννήθηκε το 1962, υπήρχαν 
περίπου 3,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. 
Σήμερα υπάρχουν 7,8 δισ. Εάν ο παγκόσμιος ρυθμός 
γεννήσεων δεν αλλάξει σημαντικά, θα είναι κοντά στα 10 
δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα. Ο Wackernagel 
πιστεύει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να αρχίσει 
να μειώνεται ξανά. Λιγότεροι άνθρωποι, τελικά, απαιτούν 
λιγότερους πόρους. «Μακροπρόθεσμα», λέει, «αυτός είναι 
ο πιο σημαντικός παράγοντας». 

Ω 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
ταν τέλη Δεκέμβρη του 
2011…..  
Μαζί με τον Γιώργο Νούλα 

«συναρμολογούσαμε» 
νυχθημερόν το παζλ με τα 

βουνά των στοιχείων που είχαν 
περιέλθει στα χέρια μας, από όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της Γης, 
προκειμένου να καταθέσουμε το 4ο 
Συμπληρωματικό Υπόμνημα στην 
Μηνυτήριο Αναφορά ΑΠ 2744/09-04-
2010. Και παράλληλα, αναμέναμε, 
μέρα με την ημέρα, την παραλαβή 
από τις ΗΠΑ του μηχανογραφικού 
αρχείου της ADVANTAGE DATA, με 
την αναλυτική κατάσταση των 
12.000 συμβάσεων CDS επί των 
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, 
των ελληνικών τραπεζών και των 
ΔΕΚΟ. Ήταν η κρισιμότερη στιγμή 
της έρευνας, αφού, το αρχείο με τα 
ελληνικά CDS συνιστούσε την 
αδιαμφισβήτητη πλέον απόδειξη 
όλων των ισχυρισμών μας για την 

εγκληματική μεθόδευση της πορείας 
της Ελλάδος προς το Μνημόνιο του 
Γιώργου Παπανδρέου. Ο οποίος, εν 
τω μεταξύ, είχε ήδη παραδώσει στον 
Παπαδήμο, με τους υπουργούς του 
και, ιδιαίτερα, με τον τότε Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Μιλιτάδη 
Παπαϊωάνου, να παίζουν τα ρέστα 
τους στην συγκάλυψη των ευθυνών 
του για το «έγκλημα» του 
Καστελλόριζου. 

ταν τότε, λοιπόν, 
που έπεσε, 
κυριολεκτικά ως 

«κεραυνός εν αιθρία», η 
είδηση της παραίτησης 
των Οικονομικών 
Εισαγγελέων κκ 
Πεπόνη και Μουζακίτη, 
που ήταν οι 
επικεφαλής της εν 
εξελίξει εισαγγελικής 
έρευνας !!! 
Με γραπτό αίτημα για την 
αντικατάστασή τους από το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, την 
28/12/2011, οι δυο Οικονομικοί 
Εισαγγελείς έκαναν λόγο για 
παρεμβάσεις και προσκόμματα στο 
έργο τους και συγκεκριμένα 
υπογράμμιζαν ότι δεν δέχονταν να 
είναι «εισαγγελείς υπό απαγόρευση 
και καθ’ υπαγόρευση», πολλώ δε 
μάλλον ότι δεν δέχονταν να 

αποτελέσουν ένα «άλλοθι και μία 
θεσμική κολυμβήθρα του Σιλωάμ» 
για τα πολυποίκιλα οργανωμένα 
συμφέροντα και τους 
ποικιλώνυμους εκφραστές τους που 
δραστηριοποιούνται και 
αναπτύσσονται στην γκρίζα ζώνη 
του οικονομικού εγκλήματος, 
επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι, με 
τροπολογία του ΥΠΟΙΚ 
επιχειρούνταν η αντικατάστασή 
τους, με το σκεπτικό, ότι, η θέση του 
οικονομικού εισαγγελέα θα έπρεπε 
να καλύπτεται από αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και όχι από 
εισαγγελέα Εφετών, όπως ήταν, εν 
προκειμένω, οι Πεπόνης και 
Μουζακίτης. 

 
Την ίδια μέρα, οι υπουργοί 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με 
κοινή ανακοίνωσή τους καλούσαν 
τους δύο εισαγγελικούς λειτουργούς 
να καταθέσουν συγκεκριμένα 
στοιχεία, καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση θα συνέβαλαν στη  

 

Ή 
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δημιουργία «γκρίζων ζωνών» που τόσο πολύ είχαν 
δηλητηριάσει τα τελευταία χρόνια τον δημόσιο βίο. Όπως, 
μάλιστα, ανέφεραν δικαστικοί κύκλοι, μετά την έκδοση της 
κοινής δήλωσης των κυρίων Βενιζέλου και Παπαϊωάννου, 
πραγματοποιήθηκαν δύο πολύωρες συσκέψεις στο 
υπουργείο Οικονομικών. Την επόμενη ημέρα, ο κ. Τέντες 
διέταξε τον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
επιθεωρητή των δικαστών και των δικαστηρίων, Φ. Μακρή, 
να διεξάγει επείγουσα έρευνα για τα όσα επικαλούνταν οι 
δύο Οικονομικοί Εισαγγελείς στο αίτημα αντικατάστασής 
τους. Οι δύο κλήθηκαν από τον επιβλέποντα το οικονομικό 
έγκλημα, κο Νίκο Παντελή, να παρέχουν προφορικές 
εξηγήσεις. 

ι Οικονομικοί Εισαγγελείς,  
κκ Πεπόνης και Μουζακίτης, 
ανέφεραν στους κυρίους  

Τέντε και Παντελή τα ονόματα των 
προσώπων που «παρενόχλησαν»  
το έργο τους. Ποιοι να ήταν άραγε ;;; 

 
Στο μεσοδιάστημα γίνεται συνάντηση του πρωθυπουργού 
Λουκά Παπαδήμου με τους προέδρους των Ανωτάτων 
Δικαστηρίων της χώρας και του κ. Τέντε, όπου γίνεται και 
ειδική αναφορά στο θέμα Πεπόνη-Μουζακίτη. Ακολούθως, 
την 30/12/2011, οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς 
προσέρχονται στον κ. Μακρή και καταθέτουν υπόμνημα 
δύο σελίδων, με το οποίο δηλώνουν ότι είναι Εισαγγελείς 
του Οικονομικού Εγκλήματος και παραμένουν στις 
επάλξεις, διευκρινίζοντας πως «ότι είχαν να πουν, το είπαν 
στο υπόμνημά τους». Σε αυτό, μάλιστα, σημειώνουν ότι: 
«Δεν θα χαθούμε σε δυσώδεις ατραπούς ονοματολογίας, 
αναλισκόμενοι σε ενασχόληση με το αυτονόητο και 
πασίδηλον, δυστυχώς, της νεοελληνικής 
πραγματικότητας». 

 κ. Μακρής, σε έγγραφό του 
προς τον κ. Τέντε, την 30/12/2011, 
ανέφερε ότι, αποκλειστικός 

λόγος που οδήγησε τους δύο 
Οικονομικούς Εισαγγελείς στο να 

υποβάλουν την παραίτησή τους,  
ήταν η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ, με την 
οποία στην ουσία τους καταργούσε. 
Λίγους μήνες αργότερα, στα τέλη Μαΐου του 2012, την 
απάντηση στο ποιοι και γιατί επεδίωκαν την 
«εκπαραθύρωση» Πεπόνη και Μουζακίτη από την 
Οικονομική Εισαγγελία, μας την έδωσε από τις Φυλακές 
Κορυδαλλού, ο μακαρίτης, σήμερα, Άκης Τσοχατζόπουλος, 
μέσα από τις χειρόγραφες σημειώσεις του, που 
δημοσιεύθηκαν, τότε, σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ της εποχής, από τις οποίες αποκαλύπτεται η 
προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσής του, 
επιδιώκοντας τον επηρεασμό της Δικαιοσύνης, και μάλιστα 
μέσω της πολιτικής ηγεσίας της, δηλαδή του τότε 
Υπουργού Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. 

 
Έτσι, λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων, ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος αποκάλυπτε ότι «Ο Μιλ. (προφανώς ο 
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου) τον ενημέρωνε, ότι, ότι η δομή 
του Πρωτοδικείου Αθηνών με την κ. Ελ. Ρ (σ.σ. Ελένη 
Ράικου) στην κορυφή της, τις κ.κ. Κυβ/ Σίσκου/ Παπανδέου 
(Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Ευγενία Κυβέλου, Ελένη 
Σίσκου και Πόπη Παπανδρέου) και ο Αντεισαγγελέας 
Οικονομικού Εγκλήματος, Γρηγόρης Πεπόνης, ήταν μία 
αυτοτελής και αυτονομημένη εξουσία, που ρύθμιζε θέματα 
κατά το δοκούν» και, ακόμη, ότι, για την υπόθεση των CDS 
(δλδ της Μηνυτηρίου Αναφοράς ΑΠ 2744/2010), που 
ερευνούσε τότε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Γρηγόρης 
Πεπόνης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος αναφέρεται σε κάποιο 
πρόσωπο, το οποίο, όπως γράφει, «δηλώνει την αδυναμία  

 

Ο 
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του να παρέμβει για το θέμα του Αντρίκου (σ.σ. 
Παπανδρέου) στην Εισαγγελία Αθηνών μέσω του κ. 
Πεπόνη».  

φού, λοιπόν, υπήρχε διαπιστω-
μένη αδυναμία παρέμβασης στο 
έργο των Εισαγγελέων, ο μόνος 

σίγουρος τρόπος για την «εκπαρα-
θύρωσή» τους από την Οικονομική 
Εισαγγελία, δεν ήταν άλλος από την 
τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για την 
αντικατάστασή τους !!! 

 
Όσο, λοιπόν, κατά το διάστημα Δεκέμβρη 2011 – Γενάρη 
2012, εξελίσσονταν το θρίλερ της παραίτησης και της 
αντικατάστασης των Οικονομικών Εισαγγελέων Πεπόνη 
και Μουζακίτη, οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι «Τηλε-
Εισαγγελείς των δελτίων ειδήσεων», διέδιδαν καθημερινά 
στα ΜΜΕ ότι επίκειτο, δήθεν, η αρχειοθέτηση της 
συγκεκριμένης δικογραφίας (ΑΠ 2744/09-04-2010), επειδή, 
δήθεν, η Εισαγγελική έρευνα Πεπόνη οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο, λόγω της δήθεν αδυναμίας των Εισαγγελικών 
Αρχών να αντλήσουν στοιχεία από τους επίσημους φορείς 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, τις ρυθμιστικές αρχές και 
τα εμπλεκόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 

τσι βόλευε στο βαθύ «μνημονιακό 
παρακράτος»  να κλείσει την 
υπόθεση, αφού το επίσημο 

κράτος δεν τόλμησε ποτέ να κινήσει 
την διαδικασία της Δικαστικής 
Συνδρομής από τις αρμόδιες 
αλλοδαπές αρχές !!! 
Ήταν τότε λοιπόν που δημοσιεύσαμε την Ανοικτή 
Επιστολή προς τους δυο Οικονομικούς Εισαγγελείς, 
επισημαίνοντας ότι, οι μισθοφόροι της συστημικής 
ενημέρωσης, επιδίδονταν σε έναν πρωτοφανή αγώνα 
παραπληροφόρησης ως προς την συγκεκριμένη 

δικογραφία και ότι, εκμεταλλευόμενοι το απόρρητο της 
εισαγγελικής έρευνας, επιχειρούσαν να πλαστογραφήσουν 
την αλήθεια και τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου 
να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και τη 
Δικαιοσύνη από την ουσία του ζητήματος, με σκοπό τη 
συγκάλυψη συγκεκριμένων πολιτικών και ποινικών 
ευθυνών. Με τις πολιτικές, πρωτίστως, ευθύνες, να 
αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον Πρωθυπουργό του 
«Καστελλόριζου», Γιώργο Παπανδρέου. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι Εισαγγελείς,  
Δια της παρούσης μου, υπό την ιδιότητα του Μηνυτή και με 
απόλυτο σεβασμό στα πρόσωπα και στο θεσμό που 
υπηρετείτε, απευθύνομαι ενώπιον Σας σχετικά με την 
ανωτέρω Μηνυτήριο Αναφορά και τα επ’ αυτής 
Υπομνήματα, τα οποία καταθέσαμε μαζί με το συνεργάτη 
μου κ.ο Γεώργιο Νούλα, Δικηγόρο-Διεθνολόγο. Με αφορμή 
το πρόσφατο ζήτημα του αιτήματος αντικατάστασης των 
Εισαγγελέων κ.κ. Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη και επειδή, 
μεταξύ άλλων, αυτό σχετίζεται άμεσα και με τη 
συγκεκριμένη Μηνυτήριο Αναφορά, τις συσχετισθείσες με 
αυτή δικογραφίες και τις αντίστοιχες έρευνες που 
διεξάγονται από την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, 
αποδείχθηκε πλέον, πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι η  

 

Α 
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υπόθεση αυτή είναι υψίστης πολιτικοοικονομικής 
σημασίας για την Ελλάδα και ιδιαίτερου Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, αφορά την ίδια την Εθνική Κυριαρχία της 
Πατρίδας μας και άπτεται ακόμη και της ενότητας της 
Ευρωζώνης. Δεν θα διαφύγει άλλωστε της προσοχής σας 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει για το ζήτημα αυτό 
ειδική Αντιμονοπωλιακή Έρευνα ενώ, αντίστοιχες 
Εισαγγελικές Έρευνες και για τα ίδια αδικήματα διεξάγονται 
ταυτόχρονα στην Ισπανία και, επίσης, στην Ιταλία, από τις 
Εισαγγελίες Τράνι Απουλίας, Ρώμης και Μιλάνου, υπό τη 
σκέπη του Εισαγγελέα κ.ου Μικέλε Ρουτζιέρο, στην οποία 
μάλιστα, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο κ.ος Γεώργιος 
Νούλας, θα καταθέσουμε ως ειδικοί μάρτυρες.  
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, κάποιοι μισθοφόροι της 
πληροφόρησης επιδίδονται σε ένα πρωτοφανή αγώνα 
παραπληροφόρησης ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και, 
εκμεταλλευόμενοι το απόρρητο της δικογραφίας, 
προσπαθούν να πλαστογραφήσουν την αλήθεια και τα 
πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να 
αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και τη Δικαιοσύνη 
από την ουσία του ζητήματος, με σκοπό τη συγκάλυψη 
συγκεκριμένων πολιτικών και ποινικών ευθυνών.  
Επειδή οι ανωτέρω, ενεργώντας ως αυτόκλητοι «ΤΗΛΕ-
Εισαγγελείς», διαδίδουν καθημερινά στα ΜΜΕ ότι επίκειται 
η αρχειοθέτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης (ΑΠ 2744/09-
04-2010), επειδή δήθεν η Εισαγγελική έρευνα οδηγήθηκε σε 
αδιέξοδο, λόγω της δήθεν αδυναμίας των Εισαγγελικών 
Αρχών να αντλήσουν στοιχεία από τους επίσημους φορείς 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, τις ρυθμιστικές αρχές και 
τα εμπλεκόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Επειδή όλα τα ανωτέρω 
είναι ψευδή και δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, αφού οι Εισαγγελικές Αρχές μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να απαιτήσουν την παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών από όλους τους ανωτέρω φορείς της 
Ελληνικής Πολιτείας αλλά, επίσης, και από τα 
καταδεικνυόμενα στη Μηνυτήριο Αναφορά και στα 
Υπομνήματά μας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, ειδικότερα δε μπορούν να απαιτήσουν την 
προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων και παραστατικών 
του Λογιστηρίου, από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία ΚΒΣ 
που υποχρεούνται να τηρούν κατά Νόμο τα ανωτέρω 
νομικά πρόσωπα. Επειδή κατά τα ανωτέρω και 
προκειμένου να συνδράμουμε την έρευνά Σας, έχουμε ήδη 
υποδείξει, με σχετικό Υπόμνημά μας, όλα τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε, καθώς επίσης 
και τις αντίστοιχες πηγές άντλησης αυτών και, ειδικότερα: 
* Αντίγραφα Συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο και 
Ατομικά Στοιχεία ταυτοποίησης των εκπροσώπων και των 
εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών τους, στην Ελλάδα 
και στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους, των Βασικών 
Διαπραγματευτών (Prime Dealers) των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, από Ιανουάριο 2009 μέχρι και 
σήμερα. 
*Αντίγραφα όλων των συμβάσεων CDS που έχουν 
συναφθεί από Ελληνικές Τράπεζες, αρχής γενομένης από 
το ΤΤ, Επενδυτικά Κεφάλαια και επιχειρήσεις του 
ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, με ειδική αναφορά 
στα στοιχεία των εκπροσώπων, των εκτελεστικών 
διευθυντικών στελεχών των αντισυμβαλλομένων και των 
διαμεσολαβητών σε πράξεις αγοράς και πώλησης, με 
ειδική μνεία στις συναλλαγές που αφορούν Γυμνά CDS. 
*Αντίγραφα Συμβάσεων CDS που έχουν διαπραγματευθεί 
με τη διαμεσολάβηση Τραπεζικών Ιδρυμάτων και εταιρειών 
του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και υπόκεινται στην 
εποπτεία της ΤΤΕ, με ειδική αναφορά των στοιχείων 

ταυτοποίησης των εντολέων τους, φυσικών και νομικών 
προσώπων, αντισυμβαλλομένων και διαμεσολαβητών, 
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους ή τη νομική 
τους μορφή. Οι ανωτέρω φορείς έχουν υποχρέωση να 
ελέγχουν και να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία 
ταυτοποίησης πελατών και αντισυμβαλλομένων, φυσικών 
και νομικών προσώπων, στα πλαίσια του ΚΒΣ και των 
διατάξεων περί ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, από το 
λογιστήριο του ΤΤ, με αναδρομή στις σχετικές λογιστικές 
εγγραφές και τα αντίστοιχα παραστατικά και στοιχεία ΚΒΣ, 
μπορούν να αντληθούν άμεσα τα εξής στοιχεία και 
πληροφορίες:  
Ποιός ήταν ο πωλητής του CDS κατά την αγορά του από το 
ΤΤ, ποιός ήταν ο διαμεσολαβητής της συναλλαγής αγοράς 
και ποια η προμήθεια που εισέπραξε, ποιός ήταν ο 
αγοραστής του CDS κατά την πώλησή του από το ΤΤ, ποιός 
ήταν ο διαμεσολαβητής της συναλλαγής πώλησης και ποια 
η προμήθεια που εισέπραξε, αν η αγορά έγινε με μόχλευση 
ή στο notional value και, αν έγινε με μόχλευση, σε τι 
ποσοστό αυτή ανήλθε, αν απεικονίστηκε η μόχλευση στις 
λογιστικές καταστάσεις του ΤΤ.  
Πόσα ήταν τα μικτά κέρδη της συναλλαγής (πώληση – 
αγορά) και πόσα από αυτά λογιστικοποιήθηκαν ως έσοδα 
του ΤΤ, πόσα από τα ανωτέρω έσοδα λογιστικοποιήθηκαν 
ως προμήθειες και αμοιβές τρίτων, ποιοι ήταν οι εκδότες 
των αντιστοίχων τιμολογίων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, σε ποιες τράπεζες και λογαριασμούς 
εμβάστηκαν τα χρηματικά ποσά των ανωτέρω προμηθειών 
και, ακόμη, ποιός είναι ο κωδικός ή οι κωδικοί ISDA του ΤΤ 
από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες 
συναλλαγές. 
Αντίστοιχα ερωτήματα μπορούν να απευθυνθούν και σε 
όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις επιχειρήσεις του 
ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα και υπόκεινται στην εποπτεία της ΤΤΕ 
και, ακόμη, στην ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
μπορεί να απαντήσει στα εξής συγκεκριμένα ερωτήματα:  
Αν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις του 
ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα και υπόκεινται στην Εποπτεία της 
ΤΤΕ, επιτρέπεται να επενδύουν σε CDS και αν 
υποχρεούνται να γνωρίζουν στην ΤΤΕ τις επενδύσεις των 
στοιχείων του ενεργητικού τους σε CDS, καλυμμένα και 
γυμνά. 
Αν επιτρέπεται στα Τραπεζικά Ιδρύματα να 
συνυπολογίζουν στα στοιχεία κάλυψης του κλασματικού 
αποθέματος τις επενδύσεις σε CDS που έχουν στα 
ενεργητικά τους, καλυμμένα ή γυμνά, και, αν ναι, σε τι 
ποσοστό.  
Ποιά Τραπεζικά Ιδρύματα πραγματοποίησαν κατά το 
επίμαχο διάστημα συναλλαγές σε Ελληνικά ή άλλα CDS, 
καλυμμένα και γυμνά, είτε ως αντισυμβαλλόμενοι σε 
πράξεις αγοράς και πώλησης, είτε ως διαμεσολαβητές και 
αντιπρόσωποι τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, 
ποιά Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν χρησιμοποιήσει CDS, 
καλυμμένα ή γυμνά, για την κάλυψη του κλασματικού τους  
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αποθέματος και σε τι ποσό και ποσοστό το καθένα εξ’ 
αυτών. 
*Στοιχεία αλλοδαπών Τραπεζών και εταιρειών του 
ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου στις οποίες 
συμμετέχουν Ελληνικές Τράπεζες, Επενδυτικά Κεφάλαια, 
Χρηματιστηριακές Εταιρείες κλπ., με ειδική αναφορά σε 
αυτές που έχουν ως εταιρικό σκοπό τους την έκδοση, 
διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση στην αγορά 
παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με ειδική 
αναφορά στα CDS. 
*Στοιχεία συμβάσεων καλυμμένων και γυμνών CDS επί 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που 
διαπραγματεύτηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
ειδική αναφορά στα στοιχεία και τα παραστατικά 
εκκαθάρισης των αντιστοίχων συναλλαγών. 
*Επίσημα στοιχεία της υπ’ αριθ. ΙΡ/11/509 
Αντιμονοπωλιακής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με την αγορά των CDS, ως προς την κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης, ελέγχου και χειραγώγησης της 
αγοράς, με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν 
καλυμμένα και γυμνά CDS επί Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, από τις Τράπεζες JP MORGAN, BANK OF 
AMERICA, MERILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK, 
CREDIT SUISSE, DEUTSCHEBANK, GOLDMAN SACHS, 
HSBC, MORGAN STANLEY, RBS, UBS, CREDIT AGRICOLE 
και SOCIETE GENERALE, καθώς και από την εταιρεία 
MARKIT ΛΟΝΔΙΝΟΥ, τον κορυφαίο πάροχο εμπιστευτικών 
πληροφοριών στην αγορά CDS, στην οποία συμμετέχουν 
οι περισσότερες από τις ανωτέρω Τράπεζες. 
*Αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συναλλαγών και 
εκκαθαρίσεων Καλυμμένων και Ακάλυπτων Ανοικτών 
Πωλήσεων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από το 
μήνα Οκτώβριο 2009 μέχρι το μήνα Απρίλιο 2010, με ειδική 
αναφορά στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης οι οποίες 
εκκαθαρίστηκαν εκπρόθεσμα, με τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης (recycling) και μετά την παρέλευση της 1ης 
ημέρας του διαστήματος Τ+3, καθώς και στα στοιχεία των 
αντισυμβαλλομένων, φυσικών και νομικών προσώπων, 
των εκπροσώπων, των εκτελεστικών και διευθυντικών 
στελεχών τους και των διαμεσολαβητών στις ανωτέρω 
συναλλαγές. 
*Στοιχεία Ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικών Προσώπων, κλπ., που διατηρούν 
κωδικό ISDA. Πηγές άντλησης όλων των ανωτέρω 
στοιχείων και πληροφοριών είναι οι Ελληνικές και 
Αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα Επενδυτικά 
Κεφάλαια, οι Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές 
Εταιρείες, οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών και 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα, το ΥΠΟΙΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΚΟΜΙΣΙΟΝ), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η ΕΚΤ, ο ΟΔΔΗΧ 
και η ΗΔΑΤ, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ο 
ISDA, η MARKIT, ο FSA κα η FED. Από τα στοιχεία που 
τηρούνται στα αρχεία των ανωτέρω φορέων, μετά από τις 
απαραίτητες διασταυρώσεις, μπορούν να εντοπιστούν 
όλες οι ύποπτες περιπτώσεις συσχετισμών. Όσο 
μεγαλύτερος ο αριθμός των συσχετισμών που θα 
προκύψουν συνδυαστικά, κατά φυσικό και νομικό 
πρόσωπο, ιδιότητα και είδος συναλλαγών, ιδιαίτερα δε σε 
εκείνες τις περιπτώσεις που τα ίδια πρόσωπα φέρονται 
ταυτόχρονα ως φορείς, διευθύνοντες ή διαμεσολαβούντες 
συναλλαγών που συνιστούν προφανείς συγκρούσεις 
συμφερόντων και περιπτώσεις εσωτερικής 

πληροφόρησης, εις βάρος και σε ζημία του Ελληνικού 
Δημοσίου, τόσο περισσότερο κατά των προσώπων που 
συγκεντρώνουν σωρευτικά τις περισσότερες περιπτώσεις 
συσχετισμών, στοιχειοθετούνται επαρκείς ενδείξεις 
σχετικά με την τέλεση των οικονομικών εγκλημάτων που 
καταγγέλλονται με την από 09/04/2010 Μηνυτήριο Αναφορά 
και τα συμπληρωματικά επ’ αυτής Υπομνήματα, 
προκειμένου αυτοί να παραπεμφθούν σε ποινική δίκη. 
Ειδικό δε αντικείμενο της έρευνας πρέπει να αποτελέσει η 
κατά τα ανωτέρω διασταύρωση όλων των περιπτώσεων 
που αφορούν την ταυτόχρονη ταύτιση της ιδιότητας του 
βασικού διαπραγματευτή στην κύρια αγορά των Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, στο ίδιο ή σε σχετιζόμενο 
πρόσωπο με εκδότες ή πωλητές ή διαμεσολαβητές σε 
συναλλαγές καλυμμένων και γυμνών CDS και short sellers, 
σε ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, ιδιαίτερα δε σε αυτές που εκκαθαρίστηκαν 
εκπρόθεσμα, με τη διαδικασία του recycling, μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας Τ+3. Επειδή επίσης, οι 
Εισαγγελικές Αρχές μπορούν να ζητήσουν τη δικαστική 
συνδρομή των αρμοδίων αρχών του εξωτερικού, ιδιαίτερα 
δε της ΕΕ και των ΗΠΑ, προκειμένου να αντλήσουν 
στοιχεία των οικείων δικογραφιών, οι οποίες, όπως 
καταδεικνύουμε με τη Μηνυτήριο Αναφορά και τα 
Υπομνήματά μας, άπτονται, μεταξύ άλλων, και της 
χειραγώγησης του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος και της 
αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τη στιγμή 
μάλιστα που ερευνώνται ως ύποπτοι συγκεκριμένοι 
Έλληνες Πολίτες. 
Επειδή ακόμη, οι Εισαγγελικές Αρχές μπορούν να 
ζητήσουν τα πρακτικά της υπ’ αριθ. ΙΡ/11/509 
Αντιμονοπωλιακής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με την αγορά των CDS, ως προς την κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης, ελέγχου και χειραγώγησης της 
αγοράς, με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν 
καλυμμένα και γυμνά CDS επί Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, που αφορά την αγορά των συμβολαίων 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps 
- CDS), στην οποία εμπλέκονται τα ανωτέρω 16 τραπεζικά 
ιδρύματα, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν μεταξύ τους 
ώστε να ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών και τη 
διαμόρφωση των τιμών στην αγορά των CDS, κατά το ίδιο 
επίμαχο χρονικό διάστημα που κάποια εξ’ αυτών είχαν την 
ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή (Prime Dealer) και 
του αντισυμβαλλομένου με το Ελληνικό Δημόσιο, στην 
πρωτογενή αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  
Επειδή περαιτέρω οι Εισαγγελικές Αρχές μπορούν να 
απαιτήσουν την παροχή των συγκεκριμένων επίμαχων 
στοιχείων και πληροφοριών, που αναφέρονται στις 
καταγγελίες που έκαναν με την κατάθεση της υπ’ αριθ. 
10403/624/19-05-2010 Ερώτησής τους στη Βουλή 15 
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρουμε στο σχετικό 
Υπόμνημά μας και, ειδικότερα, οι κ.κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ, 
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΥΡΑΣ ΝΑΣΟΣ, ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΓΕΛΗΣ 
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ και ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, οι οποίοι την 
13/07/2010 επανήλθαν στην ανωτέρω ερώτησή τους, 
διαμαρτυρόμενοι προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.ο 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι δεν τους δόθηκαν 
επαρκείς απαντήσεις ενώ, τα στοιχεία που παρασχέθηκαν 
από την ΤτΕ στη Βουλή, σε απάντηση της ανωτέρω 
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ερώτησής τους, δεν ανταποκρίνονταν στις συγκεκριμένες 
πληροφορίες που είχαν ζητήσει. Επειδή επίσης οι 
Εισαγγελικές Αρχές μπορούν να απαιτήσουν την παροχή 
των συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών, που 
αναφέρονται στις καταγγελίες που έκαναν με την κατάθεση 
των από 26/05/2011 και 11/10/2011 Ερώτησης και 
Διακομματικής Επερώτησης τους στη Βουλή, όπως 
αναφέρουμε στο σχετικό Υπόμνημα μας, οι Βουλευτές κ.κ. 
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (ΝΔ), ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΛΑΟΣ) και ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ (ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ), οι 
οποίοι διαμαρτύρονται ακόμη και σήμερα προς τον 
Υπουργό Οικονομικών κ.ο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ότι τόσο 
αυτός, όσο και ο προκάτοχός του κ.ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εντελώς παράνομα, 
αντισυνταγματικά και κατά παράβαση του Κανονισμού της 
Βουλής, ουδέποτε προσδιόρισαν τις ανωτέρω προς 
συζήτηση στη Βουλή και, για το λόγο αυτό, οι σχετικές 
καταγγελίες και τα αντίστοιχα με αυτές ερωτήματα 
παραμένουν ακόμη αναπάντητα.  Επειδή από όλα τα 
ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η Εισαγγελική έρευνα είναι 
αδύνατο να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αφού δεν προκύπτει σε 
καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αδυναμία των αρμόδιων 
Εισαγγελικών Αρχών να αντλήσουν στοιχεία από τους 
επίσημους φορείς χρηματοοικονομικής εποπτείας και τις 
ρυθμιστικές αρχές, τα εμπλεκόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και τις ανωτέρω αρχές της ΕΕ και 
των ΗΠΑ που διεξάγουν έρευνες που σχετίζονται με τη 
συγκεκριμένη δικογραφία, αφού όπως πολύ σωστά Εσείς 
οι ίδιοι επισημάνατε: «οι Εισαγγελείς δεν ζητούν, 
Απαιτούν». Επειδή εξ’ αιτίας των καταγγελλομένων με την 
ανωτέρω Μηνυτήρια Αναφορά παράνομων πράξεων και 
παραλήψεων, εκατομμύρια Ελλήνων Πολιτών 
καταδικάστηκαν να ζουν σήμερα περιθωριοποιημένοι στην 
εξαθλίωση και τη δυστυχία, κάτω από το όριο της φτώχειας, 
οδηγούμενοι σε ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα, 
απλήρωτοι, υποαπασχολούμενοι, άνεργοι, ανεπάγγελτοι, 
οικονομικά κατεστραμμένοι, χρεωμένοι σε τράπεζες και 
τοκογλύφους, ανασφάλιστοι και χωρίς υγειονομική 
περίθαλψη, αδυνατώντας να προσφέρουν ακόμη και τα 
στοιχειώδη στα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
οδηγούμενοι χιλιάδες εξ’ αυτών ακόμη και στην 
αυτοκτονία, στερούμενοι την αξιοπρέπεια και την ίδια τη 
ζωή τους, αφού θυσιάστηκαν στο βωμό της σωτηρίας του 
τραπεζικού συστήματος, της εξυπηρέτησης των δανειστών 
και του επονείδιστου δημοσίου χρέους, στο βωμό της 
ευημερίας των αριθμών και των αλλοιωμένων στατιστικών 
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, καθώς και στο 
βωμό της μακροημέρευσης του διεφθαρμένου πολιτικού 
συστήματος, που συνεχίζει να ζει πλουσιοπάροχα με τις 
μίζες και το μαύρο χρήμα των σκανδάλων, τις παράνομες 
δανειοδοτήσεις από το ίδιο τραπεζικό σύστημα που 
αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και τους 
φορολογούμενους που το διέσωσαν υποθηκεύοντας το 
μέλλον των παιδιών τους, καθώς και από τις σκανδαλώδεις 
χορηγίες του προϋπολογισμού, ήτοι από τα φορολογικά 
έσοδα και τα κάθε λογής χαράτσια, οι οποίες χορηγίες από 
μόνες τους, με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται και 
εκταμιεύονται, αποτελούν αντικείμενο αυτεπάγγελτης 
επέμβασής Σας. Επειδή το «Μακελειό» με το οποίο 
απείλησαν την Ελληνική Κοινωνία οι ανεγκέφαλοι 
«κοτζαμπάσηδες» του διεφθαρμένου πολιτικού 
συστήματος, επειδή Εσείς τολμήσατε να πράξετε το 
καθήκον Σας και να εφαρμόσετε το Νόμο, έχει ήδη 
συντελεστεί στην Ελληνική Κοινωνία και είναι προ των 
πυλών και σε Εθνικό επίπεδο, ενόψει της εκχώρησης της 
Εθνικής Κυριαρχίας επί του Προϋπολογισμού και των 
εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, της άφιξης εντεταλμένου 
Επιτρόπου – Υπέρ Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες και 
της υπαγωγής του δημοσίου χρέους στο Αγγλικό Δίκαιο και 
στις εμπράγματες εξασφαλίσεις των δανειστών επί της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Επειδή η τελευταία 
ελπίδα των Ελλήνων Πολιτών, πριν την προσφυγή μας στο 
άρθρο 120 του Συντάγματος, είναι η Δικαιοσύνη και, 

ειδικότερα, ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, αφού η Εισαγγελία είναι 
Δικαστική Αρχή ανεξάρτητη από τα Δικαστήρια και την 
Εκτελεστική Εξουσία, δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως 
αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία 
των πολιτών και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας 
τάξης, ενώ ο Εισαγγελέας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί 
αδέσμευτα, υπακούοντας μόνο στο Νόμο και στη 
συνείδησή του, καλείστε να συνεχίσετε να πράττετε το 
καθήκον Σας με τόλμη και χωρίς να ανέχεστε παρεμβάσεις 
στο έργο Σας, τιμώντας τα υψηλά ιδανικά της Πατρίδας, της 
Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης.  

 
Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Μαρτίου 2012, καταθέταμε 
το 4ο, καίριο Συμπληρωματικό Υπόμνημα, στο οποίο 
επισυνάψαμε και το CD με την αναλυτική κατάσταση των 
12.000 συμβάσεων CDS επί των ομολόγων του ελληνικού 
δημοσίου, των ελληνικών τραπεζών και των ΔΕΚΟ, την 
ώρα που, ταυτόχρονα, με τον Πάνο Καμμένο, ιδρύαμε τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες.  

 
Και λίγο μετά τις εκλογές του 2012 και την ανατροπή του 
πολιτικού σκηνικού της μεταπολίτευσης, παράλληλα με το 
σχέδιο για το κλείσιμο των τραπεζών, που ομολόγησε με 
10 χρόνια καθυστέρηση ο σημερινός αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, ένα άλλο σχέδιο, 
που δυστυχώς δεν έμεινε στο συρτάρι της ΤτΕ, αλλά 
εκτελέστηκε μέχρι κεραίας, λάμβανε χώρο στα άδυτα της 
«ανεξάρτητης» Ελληνικής Δικαιοσύνης…… 

Αυτό της εξαφάνισης 
της Δικογραφίας !!! 

Συνεχίζεται....
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 

 

ίναι γεγονός ότι  
η εμφάνιση του 
πληθωρισμού 

αποτέλεσε μια μεγάλη 
οικονομική έκπληξη 
(για άλλη μια φορά) 
τόσο για την 
ευρωπαϊκή,  
όσο και για την  
ελληνική οικονομία. 
Μετά από μια μακρά περίοδο πολύ 
μικρού πληθωρισμού ή ακόμα και 
αποπληθωρισμού, δεν περίμενε 
κανείς να κάνει την εμφάνιση του 
ένας απειλητικός πληθωρισμός. Ο 
αυστηρός έλεγχος της προσφοράς 
χρήματος, το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και η συνεπής 
αντιπληθωριστική πολιτική με 
οποιοδήποτε κόστος αποτελούσαν 
την εγγύηση της μη επανεμφάνισης 
του πληθωρισμού. Γι’ αυτό η πρώτη 
αντίδραση των αρχών μετά την 
έκδηλη αμηχανία ήταν η άποψη ότι  

 
πρόκειται περί ενός παροδικού φαινομένου. Αυτή η αντίδραση αποτέλεσε το 
άλλοθι αλλά και την απαραίτητη δικαιολογία για την μη λήψη μέτρων. Εφόσον η 
αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα σταματήσει τον Δεκέμβριο, δεν 
χρειάζεται να λάβουμε κάποια μέτρα. Όσο όμως περνάει ο καιρός καταλαβαίνουμε 
ότι δεν πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο. Και αυτό φαίνεται να 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αιτίες που οδήγησαν στην αύξηση των τιμών 
δεν είναι περιστασιακές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι έκδηλες οι πολιτικές 
του προστατευτισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών και αντιστροφής 
της παγκοσμιοποίησης και της ανεμπόδιστης κίνησης των εμπορευματικών 
ροών. Επιπλέον μόλις πρόσφατα συνειδητοποιήσαμε ότι το κόστος της πράσινης 
μετάβασης είναι υψηλό και τα σχέδια υποκατάστασης πλημμελώς δομημένα. 

ι φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας 
δεν φαίνεται να μπορούν να καλύψουν επαρκώς 
την ζήτηση για ενέργεια. Επιπρόσθετα, το κόστος 

υποκατάστασης των παραδοσιακών καυσίμων 
απαιτεί μεγάλες επενδύσεις…… 

Ε Ο 
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που δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να 
χρηματοδοτηθούν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. 
 

Αν ρίξουμε μια ματιά στα ΜΜΕ της εποχής θα 
διαπιστώσουμε ότι, όπως τότε έτσι και σήμερα, η αρχική 
κυρίαρχη άποψη ήταν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ 
πρόσκαιρο φαινόμενο και σύντομα θα επανέρχονταν οι 
τιμές στην πρότερη κατάσταση. 

πως τότε έτσι και σήμερα, ο 
πληθωρισμός πυροδοτήθηκε  
από την αύξηση των τιμών της 

ενέργειας, αλλά σε μεταγενέστερο 
στάδιο οι πληθωριστικές προσδοκίες 
ήταν αυτές που συνετέλεσαν  
στην επιτάχυνσή του. 

 
Αποδείχτηκε ότι ακόμα και αν εκλείψουν οι παράγοντες της 
προσφοράς ή και της ζήτησης που συνετέλεσαν στην 
αύξηση των τιμών, η άνοδος τροφοδοτείται από τις 
προσδοκίες. Τέλος, όπως τότε έτσι και σήμερα πριν την 
εκδήλωση του πληθωρισμού είχε προηγηθεί ένα μεγάλο 
πρόγραμμα νομισματικής επέκτασης των Κεντρικών 
Τραπεζών. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ότι η τότε 

αντιπληθωριστική πολιτική είχε περισσότερους βαθμούς 
ελευθερίας, μιας και το χρέος της ελληνικής οικονομίας 
ήταν εξαιρετικά μικρό. 

λα τα παραπάνω είχαν  
σαν αποτέλεσμα ο πληθωρισμός 
να μην αποδειχτεί  

ένα παροδικό φαινόμενο. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία το 1972 είχε 
μονοψήφιο πληθωρισμό (6,6%). Όταν άρχισε να 
επιταχύνεται η άνοδος των τιμών το 1973 (30,7%) όλοι 
πίστεψαν ότι επρόκειτο για ένα εφήμερο φαινόμενο. 
Σύμφωνα με την ειδησιογραφία της εποχής, οι ελπίδες για 
εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας και 
για την βελτίωση της διάθεσης του σεΐχη Γιαμανί θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών του 
πετρελαίου. Δυστυχώς για εμάς ο ελληνικός πληθωρισμός 
ήταν επίμονος και ξαναέγινε μονοψήφιος μετά από είκοσι 
δύο χρόνια το 1995 (7,9%) και αυτή η μείωση έγινε με 
μεγάλο κόστος για την οικονομία. Το 1987 χρειάστηκε να 
επιστρατευτεί, μεταξύ των άλλων, η πολιτική της «σκληρής 
δραχμής» που είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη 
ελλειμματικότητα του εξωτερικού ισοζυγίου, την μείωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την 
διόγκωση του τομέα της παραγωγής των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών, δηλαδή των υπηρεσιών. Εφόσον 
υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ομοιοτήτων, θα ήταν 
χρήσιμη μια αναδρομή στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν 
των δεκαετιών του 1970 και του 1980, προκειμένου να 
αντλήσουμε συμπεράσματα. Με αυτό τον τρόπο 
εντοπίζουμε τις ομοιότητες, τα λάθη και γενικότερα αυτό 
που αποκαλούμε στα οικονομικά εμπειρικές 
κανονικότητες. 

 

Ό 

Ό 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Πολύ μικρό παιδάκι ήμουνα, 
μαθήτρια του Δημοτικού όταν έγινε η 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. 
Έχω μνήμες από την εποχή της 
Χούντας και θυμάμαι καταστάσεις 
που είχαν χαραχτεί στο παιδικό 
μυαλό μου, τις οποίες κουβαλάω 
στην ψυχή μου μέχρι σήμερα γιατί 

οτέ δεν θέλω να 
ξεχάσω και για να 
με οδηγούν πάντα 

στο να μάχομαι και να 
φωνάζω ποτέ πια η 
Ελλάδα να μην ζήσει 
άλλη Χούντα !!! 
Θυμάμαι τον πατέρα μου που 
μονίμως καλείτο στην Ασφάλεια 
πάντα για εξηγήσεις. Θυμάμαι τον 
πατέρα μου όταν συνελήφθη, 
φυλακίσθηκε, βασανίστηκε και 
εξορίστηκε. Θυμάμαι την μητέρα μου 
που σχεδόν κάθε ημέρα έβαζε το 
χαρανί για να φτιάχνει σαπούνι. 
Έπρεπε να καούν οι αντιστασιακές 
προκηρύξεις για να μην βρεθούν στο 
σπίτι σε κάποιο έλεγχο της 
Ασφάλειας. 

 
Θυμάμαι τους γονείς μου όταν γύρισαν από την κηδεία του Γέρου της 
Δημοκρατίας Γεωργίου Παπανδρέου πόσο φωτισμένα πρόσωπα είχαν, αλλά και 
πως μέσα σε λίγα λεπτά κλήθηκαν στην Ασφάλεια για να δώσουν εξηγήσεις γιατί 
είχαν παραστεί στην κηδεία. Θυμάμαι την Οργάνωση ΑΣΠΙΔΑ το γνωστό Κίνημα 
του Ναυτικού κατά των Χουντικών, όταν ο πατέρας μου και ο θείος μου ως μέλη 
της, τι υπέστησαν μετά την Δίκη. Θυμάμαι τον θείο μου να μένει στο σπίτι μας στο 
Γύθειο, γιατί δεν μπορούσε από τα «φωτάκια» να κοιμηθεί στο πατρικό σπίτι της 
Λίμνης. Μετά, μεγαλώνοντας κατάλαβα, ότι τα φωτάκια δεν ήταν παρά η λάμψη 
από τα σπίρτα όταν ανάβαν τα τσιγάρα τους οι Ασφαλίτες, πίσω από τους 
θάμνους που τον παρακολουθούσαν. Θυμάμαι την μητέρα μου να κρατάει 
«τσίλιες», γιατί ο πατέρας και ο θείος μου έπιαναν κρυφά στο ραδιόφωνο την 
Deutsche Welle, προκειμένου να ακούσουν την ελεύθερη φωνή και να μαθαίνουν 
τι γίνεται με την αντίσταση στο εξωτερικό. Θυμάμαι τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο 
όταν ήταν στο σπίτι μας και άλλαξε πουκάμισο όπου είδα το στερνό του όλο 
γαζωμένο από τις ριπές. 

υμάμαι τον πατέρα μου και τον θείο μου, όταν 
γύριζαν από την Ασφάλεια που ήταν πάντα 
μελανοί από το ξύλο και την κακοποίηση τους. 

 

Π 
Θ 
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Θυμάμαι τον πατέρα μου και τον θείο μου μαζί με άλλους 
αγωνιστές, όταν το τανκς εισέβαλλε στο Πολυτεχνείο, που 
βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι της Σοφίας Βέμπο και εκείνη 
τους έβαζε κραγιόν κάτω από τα μάτια διότι λόγω των 
χημικών δεν έβλεπαν. Θυμάμαι όταν περνούσε η διμοιρία 
των στρατιωτών κάτω από το σπίτι μου και άκουγα το 
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Θυμάμαι στην Δίκη των 
Χουντικών το 1974 τον πατέρα, μου να καταθέτει ως 
βασικός κατήγορος κατά του πραξικοπηματία Νίκου 
Ντερτιλή για την δολοφονία του 20χρονου Δημήτρη 
Μυρογιάννη, οπου ο Ντερτιλής τον εκτέλεσε εν ψυχρώ 
μπροστά στο Πολυτεχνείο με όπλο που πήρε από την θήκη 
Αστυνομικού. Θυμάμαι τον θείο μου να καταθέτει ως 
βασικός κατήγορος στην Δίκη των Χουντικών το 1974 κατά 
των Θεοδώρου Θεοφιλογιαννάκου και Δημήτρη 
Ζαγοριανάκου για τις θηριώδες που είχαν κάνει στο 
διάστημα της Χούντας και τα βασανιστήρια που είχε 
υποστεί στην Εξορία από εκείνους. Θυμάμαι τις εφημερίδες 
«Ελεύθερος Κόσμος» και «Ακρόπολη» που είχαν τις 
φωτογραφίες του πατέρα και του θείου μου στο 
πρωτοσέλιδο τους την ημέρα της κατάθεσης τους στην 
Δίκη των Χουντικών το 1974. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή που είπε το Ιστορικό μετά το τέλος της Δικής 
των Χουντικών: «Όταν λέμε Ισόβια εννοούμε Ισόβια». 
Θυμάμαι πολλά ακόμη πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν και 
αυτά που δεν είδα απλά άκουσα από εκείνους. Αυτά τα 
μαρτύριά τους που υπέστησαν ο πατέρας μου και ο θείος 
μου στην εξορία της Μακρονήσου και της Γυάρου. Θυμάμαι 
όμως και έχω βαθιά χαραγμένη μέσα μου την ευχή και 
κατάρα τους: «Όσο ζω και αναπνέω να μάχομαι για την 
Δημοκρατία, την Ελευθερία και να κτυπώ τον Φασισμό»! 

 
Με αφορμή την 48η Επέτειο από την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη του 1973 ας μην 
λησμονούμε ποτέ και έναν Σπουδαίο Έλληνα Πατριώτη, 
τον Σπύρο Μουστακλή! Ο Σπύρος Μουστακλής ως 
Ταγματάρχης συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά 
της Χούντας, συνεργαζόμενος με τους Αξιωματικούς του 
Ναυτικού. 

ταν το Κίνημα προδόθηκε, 
συνελήφθη στις 22 Μαΐου  
του 1973 και κρατήθηκε στα 

κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ για 47  
ημέρες όπου βασανίστηκε άγρια. 
Του τσάκισαν τα δόντια, του τσάκισαν τα δάκτυλα, του 
τσάκισαν τα πλευρά, του κάψανε το στήθος, του κάψανε τα 
πόδια, του συνέθλιψαν τους όρχεις, του έσπασαν την 
σαγώνα του, αλλά δεν μίλησε!!! Κατά την διάρκεια των 
βασανιστηρίων του ένα βαρύ κτύπημα στην καρωτίδα 
προκάλεσε εγκεφαλικό με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο 
Κ. Α. Τ. Παρέμεινε στο Νοσοκομείο δύο χρόνια. Το 
εγκεφαλικό του προξένησε ολική παραλυσία. Πέθανε στις 
27 Απριλίου του 1986 και κηδεύτηκε στο Μεσολόγγι με τιμές 
Ήρωα. Είχα την Τύχη και την μεγάλη Τιμή να τον γνωρίσω 
έστω μικρό κορίτσι που ήμουνα γιατί υπήρξε στενός φίλος 
της οικογένειας μου. Τον επισκεπτόμουνα με τον πατέρα 
μου και τον θείο μου και πάντα τον αντίκρυζα στην ίδια θέση 
στο κρεββάτι του. Αντίκρυζα κάθε φορά τον ίδιο Ήρωα. Η 
Ηρωική στάση αλλά και η τραγική κατάληξη του Σπύρου 
Μουστακλή παραμένουν Σύμβολα Αντιδικτακτορικής 
πάλης! 

Ό 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

α κόλπα τα μεγάλα 
της Τράπεζας 
Πειραιώς, με τα 

οποία επιτίθεται  
με σφοδρότητα στις 
ακριβές περιουσίες 
Ελλήνων πολιτών 
αποκαλύπτονται σιγά-
σιγά μέσα και από 
δικαστικές αποφάσεις. 
Και αναιρέσεις της- ακόμα όρθιας- 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ή 
μήπως η Τράπεζα δεν κάνει κόλπα 
και είναι η αθώα παιδίσκη που την 
εκμεταλλεύονται διάφοροι και την 
ρίχνουν…κατάστρωμα; Π.χ. ένας 
κουμπάρος του Υπουργού 
Ανάπτυξης, ο οποίος με δικαστική 
απόφαση υποχρεώθηκε πριν χρόνια 
να πληρώσει στην Τράπεζα 
Πειραιώς εκατομμύρια ευρώ θα έχει 
να το λέει για την παροιμιώδη 
αβρότητα, με την οποία τον 
αντιμετώπισε η Τράπεζα Πειραιώς. 
Για το παροιμιώδες «τακτ» της 

Τράπεζας… Για την παροιμιώδη 
αυτοσυγκράτηση της Τράπεζας να 
μην τον στριμώξει, όταν η βασική 
του εταιρεία πτώχευσε. Εκείνος να 
λέει στην Τράπεζα γραπτώς ότι 
«ξέρατε πολύ καλά την πτώχευση 
και εσείς μας κάνατε υποδείξεις πώς 
να κινηθούμε στο πολυτελές κτήριο 
που είχαμε νοικιάσει» και εσείς 
παίρνατε τα μισθώματα μέχρι τότε 
που σταματήσαμε να σας τα 
δίνουμε…Κάπου 30 χιλιάρικα το 
μήνα, όχι αστεία πράγματα… 

 
Η Τράπεζα, η αθώα αυτή παιδίσκη 
(το μυαλό μας πήγε στις παιδίσκες 
του Μεγάλου Ανατολικού του 
Εμπειρίκου) να λέει ότι δεν ήξερε 
τίποτα για την πτώχευση, η οποία 
ήταν ηλίου φαεινοτέρα στο κρίσιμο 
διάστημα, στο οποίο έπρεπε να 
Τράπεζα να λάβει μέτρα. Η Τράπεζα 
παιδίσκη να πηγαίνει στα 
δικαστήρια και να βγάζει απόφαση 
πριν χρόνια να πάρει εκατομμύρια 
από την εταιρεία του κουμπάρου του 
Υπουργού Ανάπτυξης… 

 
Η Τράπεζα παιδίσκη (μεγάλε -πάνω 
φωτογραφία- Εμπειρίκε…) να είναι 
αθώα στα αργά παιδικά της βήματα 
και ο κουμπάρος να καταφέρνει 

στην αδέκαστη τυφλή δικαιοσύνη τα 
εκατομμύρια να τα κάνει κάτι 
εκατοντάδες χιλιάδες…  

 

Τράπεζα είχε 
παραδοθεί 
στις αγκαλιές  

του κράτους και  
επίσημα αυτή την 
κρίσιμη περίοδο  
που επιδεικνύει  
την αθωότητα  
της παιδίσκης και 
φανταζόμαστε τη 
θλίψη του Υπουργού 
Ανάπτυξης Άδωνη να 
σέρνεται ο κουμπάρος 
του στα δικαστήρια από 
μια κρατική Τράπεζα. 
Φανταζόμαστε την ανακούφισή του 
όταν η τυφλή αδέκαστη Δικαιοσύνη 
έβγαλε μια απόφαση χιλιάδων, αντί 
για απόφαση εκατομμυρίων… 
Φανταζόμαστε την ανακούφιση (;) 
και της κρατικής Τράπεζας, αφού 
δεν βρήκαμε κανένα δικόγραφο, με 
το οποίο να εκφράζει την οργή και τη 
θλίψη της για τα λεφτά που έχασε… 
Αντίθετα βρήκαμε δικόγραφα 
εναντίον ιδιωτών και μεταξύ αυτών, 
εναντίον των οποίων στρέφεται είναι  

 

T 
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και αξιωματούχος ξένης χώρας. Έδωσε, λέει, τα ακίνητα 
του αξιωματούχου στην… πολυεθνική εταιρεία ΙΝΤΡΟΥΜ 
για να κάνει κατάσχεση στα ακίνητα του αξιωματούχου, την 
ίδια ώρα που ο βασικός οφειλέτης, ο υπουργικός 
κουμπάρος δεν έχει πληρώσει τίποτα από όσα πραγματικά 
όφειλε… ΘΑ,ΘΑ,ΘΑ πληρώσει… Αυτή η εταιρεία ΙΝΤΡΟΥΜ 
δεν μας φάνηκε στα χαρτιά και πολύ… πολυεθνική. 
Στελεχώνεται, λέει, από υπαλλήλους (εκατοντάδες;) της 
Τράπεζας Πειραιώς. Για να μην αδικήσουμε κανέναν και μια 
και η Τράπεζα συντηρείται επί χρόνια με κρατικό χρήμα, 
μιας και η σύζυγος του διοικητή της υπερηφανεύεται ότι 
είναι κομματικό στέλεχος, στο ίδιο κόμμα με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης  

τείλαμε στον Διοικητή της 
Τράπεζας επιστολή, με την  
οποία του ζητάμε απαντήσεις  

στα καυτά ερωτήματα της έρευνας. 
Στην επιστολή του γράφουμε μεταξύ άλλων: «ΠΡΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗ (Διευθύνοντα Σύμβουλο) ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
κ. Χρ. Μεγάλου Δια του Γραφείου Τύπου και της 
Γραμματείας Κύριε Μεγάλου, …τηρώντας την δεοντολογία 
και κινούμενος στο νομικό πλαίσιο της χώρας, ερευνώ και 
υποθέσεις που σχετίζονται με την Τράπεζα Πειραιώς. Στα 
πλαίσια αυτά θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε στα 
εξής: 1. Πληροφορηθήκαμε από δημόσιες ανακοινώσεις ότι 
η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε πρόγραμμα 
εθελουσίας εξόδου και επίσης ότι περίπου χίλιοι 
υπάλληλοι της Τράπεζας φεύγουν από την Τράπεζα και 
πηγαίνουν στην ΙΝΤΡΟΥΜ ΕΛΛΑΣ. 

 

όσοι υπάλληλοι έφυγαν με 
εθελούσια έξοδο και ποιο  
ποσό δαπάνησε η Τράπεζα  

γι’ αυτό το πρόγραμμα ;;; 
Οι υπάλληλοι που εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 
ΙΝΤΡΟΥΜ ΕΛΛΑΣ πόσοι ακριβώς είναι και ποιος θα 
επιβαρύνεται με την μισθοδοσία και την ασφάλισή τους; 
2.Το στέλεχος της Τράπεζας κ. Τσιαντής εμφανίζεται ως 
εκπρόσωπος σε πλειστηριασμούς ακινήτου. Είναι 
υπάλληλος της δικής σας Τράπεζας ή της ΙΝΤΡΟΥΜ; 3. Ο 
πρόεδρος της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας 
SUNRISE I κ. Βογιατζής είναι υπάλληλος-στέλεχος της 
Τράπεζας Πειραιώς; 4. Μετά το κλείσιμο του καταστήματος 
Λονδίνου της Τράπεζας Πειραιώς η Τράπεζα διατηρεί άλλη 
δική της μονάδα στο Λονδίνο και αν ναι ποια ακριβώς, με 
πόσους υπαλλήλους και ποια ετήσια έξοδα; Προφανώς τα 
ερωτήματα είναι απλά και μπορείτε να τα απαντήσετε 
άμεσα. 

 

Σ 
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Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να έχω τις απαντήσεις σας 
μέχρι το Σάββατο 30/10/21 στο email, στο οποίο σας 
γράφω, ώστε να έχω τις δικές σας θέσεις κατά την ζωντανή 
ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία θα αναφερθούμε σε 
θέματα πλειστηριασμών από Τράπεζες…». 

Τράπεζα, η αθώα αυτή παιδίσκη 
που μας θυμίζει πολύ το Μεγάλο 
Ανατολικό στην καθ’ ημάς Ανατολή 

δεν απάντησε ακόμα… 
Ίσως να σκέπτεται ότι θα κουραστούμε και θα 
σταματήσουμε και να έχει το νου της πως θα σταματήσει 
την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία στον 
προκλητικό ενταφιασμό των τεραστίων σκανδάλων της 
ασκεί αναιρέσεις… Ίσως να σκέπτεται ότι με κάποιο τρόπο 
θα σταματήσουμε πριν αναγκαστεί να δώσει απαντήσεις… 
Οι δημοσιογράφοι σταματούν κάποτε, διότι είναι 
άνθρωποι. Σταματούν αν κουραστούν. Σταματούν αν 
χρηματιστούν.  

 
Σταματούν αν έχουν την τύχη του Γκιόλια ή του Καραϊβάζ 
και όχι να γλιτώσουν όπως ο Χίος, του οποίου τώρα 
προσπαθούν να κλείσουν τη φωνή (εφημερίδα) μέσω του 
Μαρινάκη και του πρακτορείου διανομής εφημερίδων. Και 
εκείνος «απαντά» με δημιουργία πολιτικού Κόμματος! Το 
πρακτορείο αυτό είναι ουσιαστικά μονοπώλιο και το πήρε 
ο Μαρινάκης την εποχή της παντοδυναμίας του. Κάποιοι 
τώρα ανησυχούν, γιατί ο Μαρινάκης, παρότι 
παντοδύναμος ακόμα, έχασε κρίσιμες μάχες στη 
Δικαιοσύνη με το ναρκόπλοιο και τον Πάνο Καμμένο. Επί 
εποχής Μητσοτάκη!!! Σκεπτόμαστε ότι η κρατική αυτή 
Τράπεζα-παιδίσκη μπορεί να μην μας απάντησε ακόμα, 
γιατί φοβάται ότι μπορεί η έρευνα να αποδείξει ότι η 
ΙΝΤΡΟΥΜ στην ουσία είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Και ως 
Μανωλιός έβαλε ρούχα ΙΝΤΡΟΥΜ για να μπορεί να επιλέξει 
σε ποια ακίνητα επιλεκτικά θα επιτεθεί και σε ποια θα κάνει 
τα στραβά μάτια. Και όταν θα διαμαρτύρονται τα θύματα (ο 
αξιωματούχος της ξένης χώρας είχε συνάντηση με τον 

Διοικητή Μεγάλου) η Τράπεζα- παιδίσκη θα λέει “όχι καλέ 
εγώ, η ΙΝΤΡΟΥΜ τα κάνει και εγώ (η παιδίσκη) είμαι αθώα 
και δεν έχω σχέση με ην ΙΝΤΡΟΥΜ.” 

  

ας φαίνεται, ως τώρα και  
εν αναμονή των κρίσιμων 
απαντήσεων της Τράπεζας,  

ότι Τράπεζα και ΙΝΤΡΟΥΜ είναι 
ακριβώς το ίδιο πράγμα. 
Έχουμε δυο γραπτά. Ένα της Τράπεζας και ένα της 
ΙΝΤΡΟΥΜ. Για την ίδια υπόθεση του αξιωματούχου της 
ξένης χώρας. Και είναι ακριβώς τα ίδια!!! Σαν καρμπόν!!! 
Ίδιες σειρές, ίδιες λέξεις, ίδια κόμματα, ίδιες παράγραφοι… 
Σαν εκείνες τις σικέ καταθέσεις δυο 30χρονων παιδιών τα 
οποία είχαν εμφανίσει σαν… Επιθεωρητές της Τράπεζας 
Ελλάδας για να βάλουν στο αρχείο, οι αχρείοι πολιτικοί, τα 
κομματικά θαλασσοδάνεια του μισού δις. Πιάστηκαν στα 
πράσα από το καρμπόν. Ακούστε και την εκπομπή του 
Κώστα Ουίλς στους 90,6 ΑΡΤ (αναφερόμαστε στην 
τελευταία μία ώρα της) για τα πολύ σοβαρά αυτά θέματα: 
https://bit.ly/30vBe3I 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 

ο Πολυτεχνείο 
παραμένει 
επίκαιρο όχι μόνο 

για να υπογραμμίζει  
το καθήκον προάσπισης 
των Δημοκρατικών 
αξιών αλλά και την 
ανάγκη για συνεχή και 
συνεπή προσπάθεια 
θωράκισης της 
Δημοκρατίας. 
«Ψωμί, παιδεία, ελευθερία»! Τρεις 
λέξεις, μια ιστορία, ένας φάρος 
διαχρονικών ιδανικών και αξιών. 
Μία διαρκώς ανοικτή πρόσκληση σε 
όλους, να μην ξεχνάμε. Και να μην 
ξεχνιόμαστε. Τίποτα δεν είναι 
αυτονόητο και νομοτελειακό. Το 
δέντρο της δημοκρατίας απαιτεί 
διαρκή προσπάθεια για να καρπίζει. 
Δεν υπάρχει όμως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
χωρίς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Δεν συμβαδίζει η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με τη ΔΙΑΠΛΟΚΗ και 
την ΑΝΟΜΙΑ. Η «νέα» 
μεταπολιτευτική Δημοκρατία μας -48 

ετών - κατάντησε άνευρη, αμήχανη, ξενέρωτη έως και μη υπάρχουσα. Κάποιος, 
κάποιοι την σέρνουν από το χέρι. Δεν έχει σημασία ποιος, ποιοι… Και αυτή 
δείχνει ντροπιαστικά πρόθυμη να πάει με τον οποιονδήποτε.  

 

Δεν είναι εκείνη που έφτιαχνε τους ήρωες του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, τραγούδια 
επαναστατικά και εμβατήρια, έρωτες μεγάλους που πάλευαν με σιδερόφραχτους 
στρατοκράτες και νικούσαν… 48 χρόνια μετά το ξεσηκωμό του Νοέμβρη άλλαξε 
τόσο σαν να είναι μια άλλη… Κάνουμε ακόμα πορείες και γιορτές κάνουμε γιορτές 
αντίστασης σε μια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αγνώριστη, άγνωστη και υποταγμένη στα «ναι» 
των συμβιβασμών της πολιτικής ελίτ των Αθηνών της διόλου ερυθριούσας από 
ντροπή, που την λες και ξεδιάντροπη, αφού η πολιτική έπαψε να είναι διάλογος 
εν δημοκρατία και εξέπεσε σε επιβολή του ισχυροτέρου και συνωμοσία της 
ολιγαρχίας των συμφερόντων. Ο λαός κι' αν είχε κάποιες αντιστάσεις κάποτε, κι' 
αν κρατούσε μιαν αξιοπρέπεια, τρέμοντας τον κορωνοϊό εξαφανίστηκε και 
παρέδωσε τα κλειδιά σε εξουσιαστές της πολιτικής και της μιντιοκρατίας… Αυτός 
είναι ο «ακήρυκτος πόλεμος» που συνιστά μία μορφή «δικτατορίας» και αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα «νέο Πολυτεχνείο» να είναι «προ των πυλών». Ένα 
ΝΕΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ που διεκδικεί το δικαίωμα όλων, ιδιαίτερα των νειάτων, στη 
δουλειά, στη μόρφωση και την αξιοπρέπεια… Στην ελευθερία της έκφρασης & του  
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Τύπου, της δικαιοσύνης (νομοθετικής, δικαιικής και 
κοινωνικής), της πατριωτικής και λαϊκής κυριαρχίας. Αυτά, 
48 χρόνια μετά, αποτελούν δυστυχώς και σήμερα 
ζητούμενα αγαθά. Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2021, οφείλουμε 
να πράξουμε ανάλογα και αντίστοιχα με όσα μάθαμε από 
την 17η Νοεμβρίου 1974. Τέρμα τα λόγια. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να πράξουμε άμεσα, με την ορμή και τα 
διδάγματα του 1974, για να δώσουμε στην Ελλάδα αυτά 
που απαιτεί από εμάς.  

ποκατάσταση των ατομικών μας 
ελευθεριών και δικαιωμάτων, 
Εθνική Αξιοπρέπεια,  

Εθνική Ακεραιότητα, Εθνικό Μέλλον  
με κοινωνική δικαιοσύνη και 
προκοπή για όλους και όχι μόνον  
για τους λίγους. 
Σήμερα ο Ελληνικός λαός, με πολύ οδυνηρό τρόπο έχει 
καταλάβει, πως υπάρχουν και… άλλου τύπου δικτατορίες, 
του COVID 19, της φτώχειας, της ανέχειας και της ανεργίας. 
Και εννοούμε ότι ο λαός μας σήμερα μέσα από τα πολύ 
μεγάλα βάσανα που περνάει, αντιλαμβάνεται ότι η έννοια 
της ελευθερίας δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν αφορά μόνον 
την στέρηση των ατομικών, πολιτικών ή εθνικών 
ελευθεριών. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζαμε την 
17η Νοεμβρίου με μία απολογιστική διάθεση. Επιστρέφαμε 
στο 1974, επιθυμώντας να τιμήσουμε την ιδέα και τις 
πράξεις όσων αισθανόντουσαν και έπρατταν ως ελεύθεροι. 
Επιστρέφαμε στην 17 Νοέμβρη 1973 αναζητώντας 
διδάγματα, επιδιώκοντας να μην ξεχάσουμε τον 
συμβολισμό της. Σήμερα, την 17η Νοεμβρίου 2021, δεν 
έχουμε χρόνο για απλές αναφορές στο παρελθόν. Δεν 
έχουμε χρόνο για στείρες συζητήσεις και για επικήδειους 
ιδεών και πράξεων.    Σήμερα 17 Νοέμβρη του 2021 που μας 
προσφέρουν ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ,και μας αποστερούν το δικαίωμα 
της ελεύθερης μετακίνησης, το δικαίωμα στην εργασία, 
στην προκοπή, σε ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο κ.α. Σήμερα 
που συνιστά μία μορφή «δικτατορίας» το γεγονός πως 
χιλιάδες νέες και νέοι δεν σκέφτονται το μέλλον τους μέσα 
στην χώρα αλλά και στο εξωτερικό… καθώς επίσης πως 
και εκατομμύρια δανειολήπτες κινδυνεύουν να 
ξεσπιτωθούν από τους ξένους δυνάστες των τραπεζών… 
Σήμερα που ζούμε έναν ακήρυκτο πόλεμο μένει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο ένα «νέο Πολυτεχνείο» να είναι «προ των 
πυλών»! Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2021, έχουμε 
υποχρεώσεις: Να αποδείξουμε πως τα μαθήματα της 
αντίστοιχης ημέρας του 1973 τα μάθαμε και τα μάθαμε καλά.  

 
Να αποδείξουμε πως οι θυσίες όλων των ελεύθερων στην 
σκέψη και στην πράξη δεν είναι ανάμνηση, είναι ζωντανή 
πρακτική. Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2021, οφείλουμε να 
πράξουμε με όσα μάθαμε από την 17 Νοέμβρη 1973. Τέρμα 
τα λόγια. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα πιστεύει πως 
επειδή αποδείχθηκε πως φτιάξαμε ένα σαθρό οικοδόμημα, 
επείγει να το ξαναστήσουμε σχεδόν από την αρχή. Και 
πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί και πάλι, χωρίς κανένας να 
περισσεύει!!! Αυτό είναι το μήνυμα των ημερών και προς 
αυτή την κατεύθυνση «βάζουμε πλάτη» και σπρώχνουμε 
τις πολιτικές εξελίξεις». Είμαστε αισιόδοξοι ότι και πάλι με 
αγώνες θα τα καταφέρουμε γιατί γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα 
είναι η χώρα των ηρώων και όμορφων ανθρώπων, καθώς 
η ωραιότης δεν υπάρχει στις άμορφες μάζες. Συνεχίζουμε 
τον αγώνα των νειάτων του Πολυτεχνείου με τα χαμόγελα 
και την περηφάνεια, που ποδοπάτησαν οι προδότες των 
ονείρων μας.  
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ι πρόσφατες 
δηλώσεις του 
Ερντογάν ότι 

ετοιμάζεται να 
στείλει στην Ελλάδα  
5 εκατομμύρια 
παράνομους μετα-
νάστες προμηνύουν 
πλέον μια νέα 
εργαλειοποίηση του 
μεταναστευτικού σε 
βάρος της Πατρίδας μας 
(www.naftemporiki.gr, 11/11/2021). 
Και παρότι στην παρούσα φάση οι 
μεταναστευτικές ροές 

επικεντρώνονται κυρίως στον 
βορειοανατολικό διάδρομο με 
αυξημένη πίεση στα σύνορα της 
Πολωνίας, οι συνεχείς κραυγές του 
Ερντογάν περί δήθεν pushbacks εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών αλλά 
και τα σχετικά δημοσιεύματα του 
τουρκικού Τύπου που είχαν 
προηγηθεί (www.dailysabah.com 
12/10/2021) δεν αφήνουν καμία 
αμφιβολία για τα σχέδια της 
Άγκυρας. Στο πλαίσιο αυτό η 
προσβλητική ερώτηση της 
Ολλανδής δημοσιογράφου η οποία 
δεν έκανε τίποτε άλλο από το να 
επαναλάβει τις αβάσιμες τουρκικές 
αιτιάσεις περί δήθεν pushbacks 
στην ουσία νομιμοποιεί την 
παράνομη τουρκική συμπεριφορά 
στο μεταναστευτικό και αποτελεί 
βούτυρο στο ψωμί της πολιτικής του 
Ερντογάν που έχει εργαλειοποιήσει 
το μεταναστευτικό στέλνοντας με 
κάθε μέσο χιλιάδες δύστυχους 
ανθρώπους στην Ελλάδα. Για τον 
λόγο αυτόν άλλωστε ως όφειλε ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε την 
δέουσα απάντηση στην Ολλανδή 
δημοσιογράφο. Eνόψει λοιπόν του 
νέου επικείμενου «ντου» χιλιάδων 
παρανόμων μεταναστών σε Έβρο 
και νησιά θα πρέπει να τονιστεί για 
άλλη μια φορά ότι 

προάσπιση των 
χερσαίων και 
θαλασσίων 

συνόρων της Πατρίδας 
μας έναντι παράνομων 
εισόδων υπηκόων 
τρίτων χωρών είναι 
σύννομη και σύμφωνη 
με τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

όπως άλλωστε ήδη έχουμε αναλύσει 
(Κυριακάτικη Kontra News 1/3/2020).  

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ελλάδα 
στο ζήτημα της διαχείρισης του 
μεταναστευτικού βρέθηκε 
κυριολεκτικά μόνη. Και μάλιστα 
απέναντι σε μια Τουρκία, η οποία 
εργαλειοποιώντας το 
μεταναστευτικό έστελνε συνεχώς 
χιλιάδες πρόσφυγες και κυρίως 
παράνομους μετανάστες στα νησιά 
του Αιγαίου και στον Έβρο. 
Επανειλημμένα στην Ευρωβουλή ως 
Ευρωβουλευτής είχα καταγγείλει την 
αδιαφορία της ΕΕ για το ζήτημα αυτό 
η οποία αντί να διευκολύνει την 
Αθήνα μέσω ενός συστήματος 
μετεγκατάστασης προσφύγων σε 
άλλες χώρες της ΕΕ αντίθετα 
δρομολόγησε μέσω Σκοπίων και 
Αλβανίας το κλείσιμο του 
βαλκανικού διαδρόμου. Και όταν 
τελικά η ΕΕ αποφάσισε να θέσει σε 
εφαρμογή το σύστημα των 
μετεγκαταστάσεων η Γερμανία, η 
Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους 
σε σχέση με τις μετεγκαταστάσεις 
προσφύγων. Έτσι σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία η Γερμανία 
δέχθηκε για μετεγκατάσταση μόνο 
το 40% των προσώπων που έπρεπε 
να έχει δεχθεί και η Γαλλία μόνο το  
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25%, ενώ η Πολωνία δεν πήρε με 
μετεγκατάσταση ούτε ένα 
πρόσφυγα. Και όλα αυτά παρότι 
βέβαια η Frontex έχει την έδρα της 
στην Βαρσοβία. 

πομένως τα 
ευρωπαϊκά 
κονδύλια που 

δόθηκαν στην Αθήνα 
λόγω μεταναστευτικού 
όχι μόνο δεν μπόρεσαν 
να καλύψουν το 
τεράστιο οικονομικό 

και κοινωνικό κόστος 
που έχει επωμιστεί  
η Ελλάδα λόγω  
των συνεχών 
μεταναστευτικών  
ροών από το 2015 
αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να 
αποτελέσουν πανάκεια δεδομένου 
ότι οι χιλιάδες πρόσφυγες και 
παράνομοι μετανάστες που έχουν 
πλέον εγκλωβιστεί στην Ελλάδα 
ξεπερνώντας τις 100.000 κατά βάση 
επιθυμούν να πάνε στις χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης και δεν επιθυμούν 

την παραμονή τους στην Ελλάδα. 
Ενόψει των αναμενόμενων νέων 
αυξημένων μεταναστευτικών ροών 
όπως έχουμε ήδη επισημάνει 
(sputniknews.gr 11/11/2021) η Αθήνα 
οφείλει να θέσει τις Βρυξέλλες προ 
των ευθυνών τους απαιτώντας τη 
θεσμοθέτηση ενός δίκαιου 
ευρωπαϊκού συστήματος κατανομής 
των προσφύγων και των 
μεταναστών ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΕ με βάση τον πληθυσμό, ΑΕΠ 
και τον αριθμό των προσφύγων που 
ήδη φιλοξενεί κάθε χώρα. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
υπολογίζεται αντιστρόφως ανάλογα 
τόσο το ύψος της ανεργίας όσο και 
το δημόσιο χρέος κάθε κράτους 
μέλους της Ένωσης.  

 
Εμείς από την πλευρά μας υποστηρίζαμε εδώ και χρόνια 
ότι 

παράνομη είσοδος σε μια χώρα 
και η εν συνεχεία υποβολή 
αίτησης ασύλου επί της ουσίας 

συνιστά καταχρηστική άσκηση  
του δικαιώματος ασύλου  
αυτού καθ΄ αυτού.  
Η θέση αυτή βεβαία ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις 
του συρμού που επικρατούν στους διάφορους πολιτικούς 
κύκλους των δήθεν «δικαιωματιστών» που 
συνεπικουρούμενοι από διάφορα παπαγαλάκια προωθούν 
τις επιδιώξεις της νέας τάξης πραγμάτων που στόχο έχει 
την κατάργηση των εθνών- κρατών και την πολτοποίηση 
των λαών προκειμένου να μετατρέψουν τις διάφορες 
χώρες σε χώρο και τους λαούς σε πληθυσμούς οι οποίοι 

δεν θα μπορούν πλέον να αντισταθούν στην 
παγκοσμιοποίηση και στην υπερεκμετάλλευση.  

 
Ιστορικά το δικαίωμα ασύλου ήταν και ακόμη παραμένει 
ένα κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα που πρέπει να 
απολαμβάνουν οι απανταχού ακτιβιστές της δημοκρατίας 
και της ειρήνης. Και η αίτηση χορήγησης ασύλου συνήθως 
γινόταν στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών όπου οι 
διάφοροι αντιφρονούντες κατέφευγαν ζητώντας άσυλο. 

την σύγχρονη όμως εποχή 
παρατηρείται μια συνεχής 
κατάχρηση του δικαιώματος 

ασύλου εκ μέρους χιλιάδων 
οικονομικών μεταναστών οι οποίοι 
εισέρχονται παράνομα σε Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία κλπ και εν συνεχεία 
εμφανίζονται και ζητούν άσυλο.
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Η παράνομη όμως είσοδος και παραμονή χιλιάδων 
οικονομικών μεταναστών στις χώρες της ΕΕ και η 
κατάχρηση του δικαιώματος αιτήσεως ασύλου από αυτούς 
προκάλεσε αυξημένες αντιδράσεις των τοπικών 
κοινωνιών. Αντιδράσεις τις οποίες οι πολιτικές ελίτ, τα 
πολιτικά κόμματα του mainstream, τα ΜΜΕ και οι ΜΚΟ 
χλεύαζαν και λοιδορούσαν στο όνομα του δήθεν 
«δικαιωματισμού» και της δήθεν προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα το κλίμα του άκρατου 
«δικαιωματισμού» είχε επηρεάσει ακόμη και τη νομολογία 
των δικαστηρίων τα οποία είχαν προσαρμοστεί στη 
γραμμή του politicallycorrect. Όμως το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου 
με την ιστορική απόφασή του στις 13 Φεβρουαρίου 2020, 
στην υπόθεση N.D και N.T κατά Ισπανίας χάραξε 
διαφορετική ρότα. 

 
Ειδικότερα στις 13 Φεβρουαρίου 2020 με απόφαση της 
Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου κρίθηκε ότι 

α κράτη στο πλαίσιο της φύλαξης 
των συνόρων τους μπορούν  
να αρνηθούν την είσοδο στην 

επικράτειά τους σε αλλοδαπούς 
συμπεριλαμβανομένων και όσων 
διατείνονται ότι είναι αιτούντες άσυλο 
, οι οποίοι χωρίς πειστικούς λόγους επέλεξαν να 
διασχίσουν τα σύνορα μη τηρώντας τις νόμιμες 
προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα. Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου 
με την παραπάνω ιστορική απόφασή του στις 13 
Φεβρουαρίου 2020, αφού επισήμανε ότι τα κράτη με βάση 
το διεθνές δίκαιο έχουν το ακώλυτο δικαίωμα φύλαξης των 

συνόρων τους επικεντρώθηκε στις ευθύνες των κρατών 
μελών της Σένγκεν τα οποία οφείλουν να διαφυλάσσουν τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επισήμανε δε ότι το δικαίωμα 
φύλαξης των συνόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα 
πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν καθώς στον χώρο αυτόν τα  
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κράτη μέλη έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα. 
Ως εκ τούτου εάν δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη των 
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Συνθήκης 
Σένγκεν, τότε είναι δυνατόν σε αλλοδαπούς να εισέρχονται 
στην επικράτεια των χωρών Σένγκεν όχι μόνο εκείνων που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλά και στην επικράτεια 
των χωρών Σένγκεν που δεν διαθέτουν καν εξωτερικά 
σύνορα με τρίτες χώρες, όπως άλλωστε έχουμε ήδη τονίσει 
(Political 22/5/2021). Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισήμανε τις ιδιαίτερες 
ευθύνες των χωρών Σένγκεν πρώτης γραμμής σε σχέση με 
τη φύλαξη των συνόρων τους και την αποτροπή κάθε 
παράνομης εισόδου στην επικράτειά τους εκ μέρους 
οιουδήποτε προσώπου Επιπλέον επισήμανε ότι με βάση 
τη Σένγκεν υπάρχουν και λειτουργούν στα εν λόγω κράτη 
προκαθορισμένες επίσημες πύλες εισόδου απ΄ όπου κάθε 
υπήκοος των χωρών Σένγκεν αλλά και τρίτων χωρών 
εισέρχεται νόμιμα στο χώρο Σένγκεν. Τι γίνεται όμως σε 
σχέση με όσους διατείνονται ότι δικαιούνται διεθνούς 
προστασίας;  

 
Το Δικαστήριο έδωσε στην περίπτωση αυτή μια ιδιαίτερα 
πρακτική απάντηση επισημαίνοντας ότι υπάρχουν νόμιμοι 
τρόποι εισόδου στον χώρο Σένγκεν για όσους διατείνονται 
ότι είναι δήθεν πρόσφυγες. Έτσι, αποφάνθηκε ότι τα εν 
λόγω πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς 
προστασίας ή αίτηση ασύλου στις νόμιμες πύλες εισόδου 
που υπάρχουν στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν των 
διαφόρων χωρών. 

πομένως σύμφωνα με την 
παραπάνω δικαστική απόφαση 
όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση 

ασύλου στην Ελλάδα απαγορεύεται  
να περνούν παράνομα τον Έβρο ή  
να αποβιβάζονται παράνομα στις 
διάφορες παραλίες στα νησιά  
του Αιγαίου και οφείλουν να 
προσέρχονται αρμοδίως στις 
αντίστοιχες πύλες εισόδου  
Σένγκεν που διαθέτει η Ελλάδα. 

 
Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια απόφαση εάν εισέλθουν 
παράνομα στην Ελληνική επικράτεια, τότε θα πρέπει 
πάραυτα να συλληφθούν και να επαναπροωθηθούν άνευ 
άλλου τινός στην Τουρκία. Επίσης, το Δικαστήριο κάλεσε 
όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες να 
προσέρχονται επίσης στις πρεσβείες και στα προξενεία 
των χωρών-μελών Σένγκεν που βρίσκονται είτε στη χώρα 
καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα και 
εκεί να υποβάλλουν την αίτηση ασύλου. Έτσι με βάση τα 
παραπάνω όχι μόνο δεν επιτρέπεται η παράνομη είσοδος 
στον χώρο Σένγκεν ακόμη και απ΄ αυτούς που διατείνονται 
ότι είναι δήθεν πρόσφυγες προκειμένου εν συνεχεία να 
υποβάλλουν αίτηση ασύλου, αλλά επιπλέον  

α κράτη μέλη της Σένγκεν 
οφείλουν να φυλάττουν με  
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο  

τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα της ΕΕ μη επιτρέποντας  
την παράνομη είσοδο σε  
κανένα πρόσωπο.  
Τελεία και παύλα. 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Το «εξωτερικό και το εσωτερικό 
χρέος» συνθέτουν το «εθνικό χρέος» 
μιας χώρας. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ελλάδας «το εξωτερικό 
χρέος καταγράφει τις υποχρεώσεις 
της Ελλάδος έναντι άλλων χωρών, 
κατανεμημένες κατά τομέα 
της οικονομίας, ήτοι Τράπεζα της 
Ελλάδος, εμπορικές τράπεζες λοιπά 
νομισματικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (εμπορικές τράπεζες, 
κ.λπ.), γενική κυβέρνηση και λοιποί 
τομείς». Οι υποχρεώσεις από 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
σε μετοχές και οι άμεσες επενδύσεις 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
εξωτερικό χρέος της χώρας. 

 
Σαφές είναι ότι το εξωτερικό χρέος 
συντίθεται από δανειακά κεφάλαια, 
που διάφοροι κρατικοί φορείς, οι 
εμπορικές τράπεζες, η Τράπεζα της 
Ελλάδας, κ.λπ., έχουν λάβει από 

ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου. Από την άλλη μεριά, το 
«εσωτερικό χρέος» αποτελείται από 
δάνεια που το ελληνικό κράτος έχει 
εισπράξει από εγχώριες εμπορικές 
τράπεζες και διάφορους θεσμικούς 
επενδυτές σαν τους οργανισμούς  
κοινωνικής ασφάλισης. 

πειδή εγγυητής του 
εσωτερικού και του 
εξωτερικού χρέους 

είναι το ελληνικό 
κράτος, συνάγεται  
ότι αυτές οι δύο 
κατηγορίες χρέους 
συνθέτουν το συνολικό 
εθνικό χρέος  
της Ελλάδας (total 
national debt). 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα του κειμένου 
απεικονίζουν την εξέλιξη του 
εξωτερικού, του εσωτερικού και άρα 
του συνολικού εθνικού χρέους της 
Ελλάδας. Πηγή των στοιχείων είναι 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η 
Τράπεζα της Ελλάδας και η ΕΛΣΤΑΤ. 

α στατιστικά 
δεδομένα 
καταδεικνύουν  

τις τεράστιες ευθύνες  
του μεταπολιτευτικού 
κομματικού 
συστήματος 
κυβερνητικής εξουσίας. 
Μετά το 1980 η άνοδος του 
συνολικού εξωτερικού και 
εσωτερικού χρέους της Ελλάδας 
είναι αχαλίνωτη και συγκλονιστική. 
Τα έτη 1970 και 1980 το εθνικό χρέος 
της Ελλάδας ανερχόταν αντίστοιχα 
μόλις σε 2,4 και 11,4 δις ευρώ. Την 
περίοδο 1980-2021, η εξέλιξη του 
λόγου εθνικού χρέους προς ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)   

 
συντελείται με αλματώδεις ρυθμούς. 
Ο λόγος εθνικού χρέους/ΑΕΠ από 
μόλις 18,6% το 1970 και 27,9% το 
1980 εκσφενδονίζεται σε 294,5% το 
2011 και 350,3% το 2020. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδας, τον Ιούνιο του 2021 το 
εξωτερικό χρέος της Ελλάδας 
ανερχόταν σε 526,5 δις ευρώ. Τον 
Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους το 
εξωτερικό χρέος προσδιορίζεται στα 
560 δις ευρώ.  Παράλληλα, το 2021 
το εσωτερικό δημόσιο χρέος 
υπολογίζεται σε 105 δις ευρώ.  

ν στο εξωτερικό 
αθροιστεί και  
το εσωτερικό 

δημόσιο χρέος, τότε  
το 2021 το συνολικό 
εθνικό χρέος της 
Ελλάδας εκτιμάται  
σε 665 δις ευρώ 
αποτελώντας έτσι  
το  375,7% του ΑΕΠ!! 
Η στατιστική διαπίστωση ότι το 
εξωτερικό χρέος αντιπροσωπεύει το 
84,2% του συνολικού εθνικού χρέους 
πιστοποιεί την πολιτικοοικονομική 
εξάρτηση της χώρας έναντι των 
ξένων πιστωτών. Συγκλονιστική 
είναι η παρατήρηση, ότι, κατά την 
περίοδο 2007-2021 η πτωτική τάση 
του πραγματικού ΑΕΠ συνοδεύεται 
από την ακατάσχετη άνοδο του 
δημοσίου χρέους της χώρας. Οι 
αριθμοί εκπέμπουν δυσοίωνα 
μηνύματα για το μέλλον της εθνικής 
οικονομίας. Οι τύχες της Πατρίδας  
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εναπόκεινται στη βούληση αλλότριων πιστωτών. Αν 
κάποιος ανατρέξει στις βάσεις δεδομένων του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα 
διαπιστώσει ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα της 
υφηλίου, που την περίοδο 2007-2021 η καθοδική τάση του 
πραγματικού ΑΕΠ εξελίσσεται σε συνθήκες συνεχούς 
αύξησης του δημοσίου χρέους. Στο σημείο αυτό ανακύπτει 
ένα σοβαρότατο ζήτημα, που σχετίζεται με την 
παραπληροφόρηση των πολιτών ως προς την πραγματική 
κατάσταση της εγχώριας οικονομίας. Από τον Μάιο του 
2010 που η ελληνική κοινωνία μπήκε στη μέγγενη των 
εξοντωτικών μνημονιακών πολιτικών και μέχρι σήμερα, οι 
εκάστοτε κυβερνήσεις με υποβολείς την Τράπεζα της 
Ελλάδας και τα καθεστωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
ενημέρωσης, μεθοδευμένα και συγχρονισμένα 
συγκαλύπτουν την δραματική επιδείνωση των Δημοσίων 
Οικονομικών. Η φράση «δημόσιο χρέος» στο εγχώριο 
πολιτικοοικονομικό κατεστημένο προκαλεί αλλεργία και γι’ 
αυτό σκοπίμως αποσιωπείται η συντελούμενη δραματική 
επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 
Οι Έλληνες πολίτες που υφίστανται τα δεινά της ανεργίας, 
της συρρίκνωσης του πραγματικού τους εισοδήματος, της 
κατακρεούργησης των συντάξεών τους, της απαξίωσης 
των επιχειρήσεών τους, του ανελέητου  φοροκυνηγητού, 
της απώλειας των κατοικιών τους, κ.ο.κ., εξοργίζονται και 
αγανακτούν για τις πλύσεις εγκεφάλου που κατά ριπάς 
δέχονται από τα καθεστωτικά κέντρα παραπληροφόρησης. 

οικοκυριά και επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να 
υπερφορολογούνται για να 

εξυπηρετείται το κολοσσιαίο εθνικό 
χρέος που αχρεία και ανίκανα 
πολιτικά πρόσωπα δημιούργησαν. 

 

Η χρεοκοπία του 2009 και η υποταγή της Ελλάδας τον Μάιο 
του 2010 στη μπότα του δυνάστη των μνημονίων, φαίνεται 
ότι δεν συνέτισε τα κόμματα κυβερνητικής εξουσίας και 
τους καρεκλοκένταυρους που διαχειρίζονται τα Δημόσια 
Οικονομικά. Κατά την διάρκεια του 2021 η παγκόσμια 
οικονομία πλήττεται από την καταιγίδα του πληθωρισμού. 
Η πυροδότηση των πληθωριστικών πιέσεων  αποτελεί 
βούτυρο στο ψωμί των κερδοσκόπων.  

νησυχητική είναι η διεύρυνση  
των spreads των ομολόγων  
του ελληνικού δημοσίου. 

 
Δεν είμαστε μάντεις για να προσδιορίσουμε αν η διεύρυνση 
αυτή είναι πρόσκαιρη ή αν αναζητά τις ρίζες της σε 
κερδοσκοπικά παίγνια ξένων επιθετικών funds. Αν όμως η 
διεύρυνση των spreads συνεχιστεί και αποδειχτεί ότι 
οφείλεται σε εξωγενείς αισχροκερδοσκοπικούς 
παράγοντες, η Ελλάδα έχοντας στις πλάτες της τον 
ογκόλιθο του εθνικού χρέους των 665 δις ευρώ, 
αναπόφευκτα θα μπει σε φάση μεγάλων εθνικών 
περιπετειών. Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας 
προοιωνίζονται αβέβαιες. Στο βάθος του ορίζοντα τα 
σύννεφα φαίνονται γκρίζα. Ευχόμαστε να μην δικαιωθούν 
οι Κασσάνδρες. 

 

Ν 

Α 
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Έτη Εξωτερικό 
Χρέος (δις €) 
         1 

Εσωτερικό 
Χρέος (δις €) 
         2 

Εθνικό Χρέος  
Ελλάδας (δις €) 
      3 (1+2) 

ΑΕΠ 
(δις €) 
    4 

Εθνικό Χρέος 
Ελλάδας προς ΑΕΠ 
          3/4 

1970 
1980 
2003 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,7 
6,4 

162,9 
310,9 
366,9 

417,7 
419,1 

389,5 
453,1 
405,3 
416,6 
448,5 
494,5 
560,0 

1,7 
5,0 

82,9 
61,6 
68,9 
62,1 

156,6 
209,2 

60,8 
50,6 
60,7 
57,0 
87,6 

105,0 

2,4 
11,4 

245,8 
372,5 
435,8 
479,8 
575,7 
598,7 
513,9 
455,9 
477,3 

505,5 
579,1 

665,0 

12,9 
40,8 

178,9 
232,7 
242,0 
237,5 
224,1 

203,3 
188,4 
176,9 
179,6 
183,3 
165,3 
177,0 

18,6% 
27,9% 

137,4% 
160,1% 
180,1% 

202,0% 
256,9% 
294,5% 
272,7% 
257,7% 

265,8% 
275,9% 
350,3% 
375,7% 

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η ΕΛΣΤΑΤ και η Τράπεζα της Ελλάδας. Το εσωτερικό χρέος αφορά 
το «εσωτερικό δημόσιο χρέος» της Ελλάδας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) απεικονίζεται σε τρέχουσες τιμές.  
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού  
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,  
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

παράζ ελέγχων 
από τις Εφορίες 
για να προλάβουν 

την παραγραφή  
στο τέλος τους έτους 
χιλιάδων υποθέσεων 
φορολογίας 
εισοδήματος, 
αναδρομικών, 
εισοδημάτων 
εξωτερικού, 
συγκεντρωτικών 
καταστάσεων πελατών 
-προμηθευτών, τελών 
κυκλοφορίας. 

 
Όπως σημειώνει το insider.gr η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους 
στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα με εντολή να τρέξουν τις διαδικασίες 
ελέγχου των υποθέσεων και να στείλουν τα «ραβασάκια» με τους φόρους και τα 
πρόστιμα στους φορολογουμένους εντός του Δεκεμβρίου. 

ενώ όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε τηλεδιάσκεψη 
με τη διοίκηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ από την επόμενη χρονιά οι λίστες θα αποστέλλονται 

Μ 
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νωρίτερα στις αρμόδιες υπηρεσίες και η διάρκεια της 
«φορολογικής εκκρεμότητας» δεν θα υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια για να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος με 
μαζικές παραγραφές. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν 
επικεντρωθεί στις υποθέσεις του έτους 2015 οι οποίες στις 
31 Δεκεμβρίου θα περάσουν στην Ιστορία και θα 
«σβήσουν» οριστικά από τα αρχεία της Εφορίας. Ο 
ελεγκτικός μηχανισμός έχει ανεβάσει ταχύτητες και υπό τη 
πίεση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 
σύμφωνα με την οποία το δημόσιο χάνει το δικαίωμα 
επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός 
του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού 
διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο 
φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα πρέπει η πράξη προσδιορισμού του φόρου, 
όχι μόνο να εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής 
δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους αλλά και να κοινοποιηθεί 
στο φορολογούμενου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όχι 
έπειτα από αυτή.  

 

1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή 
δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα 
οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν 
παλαιότερα έτη. 2. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν 
ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες 
κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015. 3. Υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις 
οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις 
εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής 
προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο 
οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις 
υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς 
περιόδου παραγραφής. 4. Υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις 
οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου 
παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 
περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών 
«συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας 
ύλης. 5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν 
τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί 
ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 
15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» 
αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε 
να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή 
από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021. 

Λίφτινγκ στο μέτρο της καταβολής τελών κυκλοφορίας «με 
τον μήνα» σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών 
προκειμένου η δυνατότητα αυτή να παρέχεται πάγια στους 
οδηγούς των Ι.Χ. Όπως μεταδίδει το protothema.gr 
παραδοσιακά, κάθε χρόνο, λίγο πριν το Πάσχα, το 
υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί τα «τέλη κυκλοφορίας 
με τον μήνα» προκειμένου οι πολίτες να έχουν την 
δυνατότητα να κυκλοφορήσουν ξανά τα αυτοκίνητα τους 
πληρώνοντας τέλη ανάλογα με τους μήνες που τα 
χρειάζονται. 

υτό που φαίνεται να εξετάζεται 
είναι η μονιμοποίηση του μέτρου 
ή τουλάχιστον, η ενεργοποίηση 

τους όσο το δυνατόν νωρίτερα  
κάθε χρόνο προκειμένου να δοθεί 
περισσότερος χρόνος στους 
ενδιαφερόμενους. 
Τα τελευταία χρονιά μάλιστα έχουν καταργηθεί και τα 
πρόστιμα, δηλαδή η προσθετή επιβάρυνση στα τέλη 
κυκλοφορίας. Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 
μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας 
χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του 
ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών 

κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 
μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των 
αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, 
κ.ο.κ. Η άρση της ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ. Με τους κωδικούς 
TAXISnet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπαίνουν στην 
πλατφόρμα επιλέγουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή 
ακινησία και πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους 
μήνες που θέλουν. Στη συνέχεια γίνεται online έλεγχος εάν 
το όχημα είναι ασφαλισμένο και στο τέλος υποβάλλεται το 
αίτημα για άρση της ακινησίας. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι 
οχημάτων που καταθέτουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες 
κυκλοφορίας, μέσω της πλατφόρμας mycar της ΑΑΔΕ, δεν 
έχουν υποχρέωση να τις αποστείλουν στην Εφορία. 
Κρατούν τις πινακίδες στο σπίτι τους και όταν 
αποφασίσουν να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας 
του οχήματός τους πληρώνοντας τα τέλη με τον μήνα θα τις 
επανατοποθετήσουν στα αυτοκίνητά τους για να 
κυκλοφορήσουν ξανά στους ελληνικούς δρόμους. 

 

Α 
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Επτά στους δέκα φορολογουμένους που προσέφυγαν στη 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δικαιώθηκαν (ΔΕΔ). Όπως 
τονίζει η kathimerini.gr πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό μέγεθος. Μάλιστα  

ια πρώτη φορά στην ιστορία  
της ΔΕΔ καταγράφεται  
ποσοστό δικαίωσης 64,4%  

επί των προσφυγών…… 
που εξετάστηκαν τον Σεπτέμβριο και μάλλον θα είναι 
δύσκολο να επαναληφθεί. Και αυτό καθώς τα υψηλά 
ποσοστά προέρχονται κυρίως από συνταξιούχους που 
είχαν προσφύγει στη ΔΕΔ έστω και για μικροποσά 
αναδρομικών και δικαιώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. 
Σημειώνεται ότι το ποσοστό των φορολογουμένων που 
δικαιώνονται από την εν λόγω διεύθυνση κυμαίνεται μεταξύ 
του 35% και του 40% μηνιαίως.  Επιπλέον καταγράφεται και 
ένα ακόμα ρεκόρ. Μόνο τον Σεπτέμβριο εξετάστηκαν 1.201 
υποθέσεις, όταν τους προηγούμενους μήνες δεν 
ξεπερνούσαν τις 500. Η υπερδιπλάσια εξέταση 
φορολογικών υποθέσεων έγκειται στο γεγονός ότι πολλές 
από αυτές έληγαν στις 29 Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό 
ανάγκασε τη φορολογική διοίκηση να ζητήσει από τη ΔΕΔ 
υπερωρίες για να εξεταστούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες υποθέσεις, κάτι που όπως αποδείχθηκε ήταν 
απολύτως σωστό, καθώς οι εκατοντάδες συνταξιούχοι, οι 
οποίοι εντέλει δικαιώθηκαν, θα αναγκάζονταν να δεχθούν 
τις ετυμηγορίες των εφοριών δεδομένου ότι δεν θα 
μπορούσαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τόσο 
μικρά ποσά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,  

πό τις 1.201 υποθέσεις που 
εξετάστηκαν τον Σεπτέμβριο 
έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν  

όλω οι 752, απορρίφθηκαν 427,  
ενώ 22 φορολογούμενοι  
δήλωσαν παραίτηση.  

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι υποθέσεις που 
εξετάστηκαν κατά 129%, οι υποθέσεις της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών παραμένουν πολλές. Συγκεκριμένα, 
τον Σεπτέμβριο οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 
9.646, από τις οποίες εξετάστηκαν 1.201. Όμως αντί να 
μειωθούν στις 8.445, τελικά αυτές περιορίστηκαν στις 9.080. 
Αιτία οι νέες προσφυγές που κατατέθηκαν σε αυτό το 
διάστημα, καθώς κάθε περίπου δεκαήμερο κατατίθενται 
300 προσφυγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019 οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 
μόλις 1.834, το 2020 εν μέσω πανδημικής κρίσης έφθασαν 
τις 5.705, για να εκτοξευθούν στις 9.080. Όπως τονίζουν 
δικηγόροι, ο μόνος τρόπος για να «ξεφουσκώσουν» οι 
προσφυγές από την ΑΑΔΕ είναι να ακολουθηθούν οι 
πρακτικές της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι μικρές 
υποθέσεις στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στη 
Αγγλία ή τη Γαλλία, διεκπεραιώνονται από τις αντίστοιχες 
εφορίες και μόνο οι μεγάλες και δύσκολες υποθέσεις 
κατευθύνονται στη δική τους διεύθυνση επίλυσης 
διαφορών. Σημειώνεται ότι ενδικοφανείς προσφυγές 
υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της 
φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής 
διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών 
διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να 
επιτυγχάνονται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων 
εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών 
δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν 
σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης. 

ενδικοφανής προσφυγή  
ασκείται μέσω της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής (ΔΟΥ και 

Ελεγκτικά Κέντρα), ενώπιον της  
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.  
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Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή 
σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1.1.2014 και 
εφεξής σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει, 
πριν από την προσφυγή του στη διοικητική δικαιοσύνη, να 
ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής 
διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην 
αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται ότι για την άσκηση 
της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο. 

 
Σχεδόν µισό τρισεκατομμύριο δολάρια χάνουν οι χώρες 
από τη φοροαποφυγή των πολυεθνικών και των 
βαθύπλουτων και το ύψος των διαφυγόντων φορολογικών 
εσόδων βαίνει διαρκώς αυξανόμενο. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της kathimerini.gr 

τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 
έφτασε στα 483 δισ. δολάρια  
από τα 427 δισ. δολάρια στα  

οποία ανερχόταν το 2020. 

 
Η εικόνα προκύπτει από έρευνα τεσσάρων φορέων που 
διεξάγουν ένα είδος εκστρατείας για τη δίκαιη φορολογία, 
οι οποίοι είναι οι State of Tax Justice 2021, το δίκτυο Tax 
Justice Network (TJN), η Παγκόσμια Συμμαχία για τη 
Φορολογική Δικαιοσύνη (Global Alliance for Tax Justice) 
και η διεθνής ένωση Public Services International. Στα 
πορίσματά τους υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι τα 
διαφυγόντα φορολογικά έσοδα θα επαρκούσαν για να 

εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού το σύνολο του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Παράλληλα, όμως, προτείνουν το 
θέμα της διεθνούς φορολογίας να παραπεμφθεί στα 
Ηνωμένα Εθν., κρίνοντας τουλάχιστον αναποτελεσματικές 
τις σχετικές ζυμώσεις στους κόλπους του ΟΟΣΑ. 

έρευνα κάνει ιδιαίτερη αναφορά 
στην Ε.Ε. επισημαίνοντας τη 
συνενοχή των μελών της στη 

διευκόλυνση της φοροαποφυγής, 
παρά τις κατά καιρούς τοποθετήσεις 
της εναντίον της πρακτικής. 
Ανάμεσα στα πορίσματα της έρευνας ξεχωρίζει η 
επισήμανση πως «η μερίδα του λέοντος» από τη 
φοροαποφυγή αφορά τους γνωστούς φορολογικούς  
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παραδείσους στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή Βρετανία, 
Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, που αθροιστικά 
αντιπροσωπεύουν το 55% των διαφυγόντων φορολογικών 
εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συντάκτες της έρευνας 
τονίζουν μάλιστα πως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
συχνά αυτή η κατηγορία χωρών έχει χαρακτηριστεί και 
συχνά αποκαλείται «άξονας της φοροαποφυγής». Σε ό,τι 
αφορά γενικότερα τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, που 
δεσμεύθηκαν προσφάτως στην επιβολή ελάχιστου 
συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων ύψους 15%, η 
έρευνα διαπιστώνει πως είναι υπεύθυνες για τη 
διευκόλυνση του 78% της φοροαποφυγής. Ειδικότερα, οι 
χώρες του ΟΟΣΑ διευκολύνουν πολυεθνικές και 
βαθύπλουτους να αποφύγουν την καταβολή φόρων που 
ανέρχονται ετησίως σε πάνω από 378 δισ. δολάρια 
αθροιστικά. Και όμως, επισημαίνουν οι ερευνητές και 
συντάκτες της έρευνας, καμία χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ και 
καμία από τις χώρες του «άξονα της φοροαποφυγής» δεν 
εμφανίζεται στη μαύρη λίστα που έχει συντάξει η Ε.Ε. με τις 
χώρες – φορολογικούς παραδείσους. Σύμφωνα, πάντα, με 
την εν λόγω έρευνα, οι λίγες, ως επί το πλείστον μικρές 
νησιωτικές χώρες που εμφανίζονται στη μαύρη λίστα της 
Ε.Ε. δεν ευθύνονται παρά μόλις για το 1,1% της παγκόσμιας 
φοροαποφυγής. 

 
Επιπλέον, οι συντάκτες της έρευνας υπογραμμίζουν πως 
σε παγκόσμιο επίπεδο η φοροαποφυγή πλήττει βαρύτατα 
τις φτωχές χώρες και πολύ περισσότερο από τις πλούσιες 
χώρες. Εξηγεί συγκεκριμένα πως το ύψος των 
διαφυγόντων εσόδων στις πλούσιες χώρες είναι σαφώς 
υψηλότερο, καθώς φθάνει στα 443 δισ. δολάρια ετησίως. 
Αντιπροσωπεύει, ωστόσο, σαφώς μικρότερο μερίδιο των 
εσόδων των πλούσιων χωρών και μόλις το 9,7% 
αθροιστικά των προϋπολογισμών τους για την Υγεία. Στις 
φτωχές χώρες τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα είναι 
πολύ μικρότερα σε απόλυτους αριθμούς, καθώς 
υπολογίζονται σε μόλις 39,7 δισ. δολάρια ετησίως. 

Αντιπροσωπεύουν, όμως, πολύ μεγαλύτερη μερίδα των 
φορολογικών εσόδων τους και των δημόσιων δαπανών 
τους. Συνολικά οι φτωχές χώρες χάνουν σχεδόν το 48% του 
αθροίσματος των δαπανών τους για τη δημόσια υγεία. 
Όπως τονίζουν, άλλωστε, οι ερευνητές, σε αντίθεση με τις 
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, οι φτωχές χώρες δεν 
συνδιαμορφώνουν τους κανόνες που αποφασίζονται σε 
διεθνές επίπεδο. Πέραν της σύστασης για μεταφορά των 
διεθνών συνομιλιών από τον ΟΟΣΑ στον ΟΗΕ, ο ένας εκ 
των τεσσάρων φορέων που συνεργάστηκαν για τη σχετική 
έρευνα,  

State of Tax Justice 2021, 
προτείνει στις κυβερνήσεις  
να προβούν μονομερώς στην 

επιβολή φόρου επί των κερδών  
όσων πολυεθνικών συγκέντρωσαν 
υπερβολικά μεγάλα κέρδη στη 
διάρκεια της πανδημίας, με 
προεξάρχοντες βέβαια τους 
γνωστούς τεχνολογικούς κολοσσούς…. 
και να θεσπίσουν φόρο στον πλούτο, και τα έσοδα που θα 
προσπορισθούν να τα διαθέσουν για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και των μακροχρόνιων ανισοτήτων που 
διευρύνθηκαν περαιτέρω εξαιτίας της. Προτείνει, τέλος, να 
αυξηθεί ο ελάχιστος εταιρικός φόρος που συμφωνήθηκε 
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και του G20 τουλάχιστον στο 25%. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ντός του πρώτου 
τριμήνου του  
2022 αναμένεται  

να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ενός από τα 
μεγαλύτερα deal στην 
αγορά ακινήτων τα 
τελευταία χρόνια 
σύμφωνα με το powergame.gr. Ο 
λόγος για το Project Terra της 
Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο αφορά 
στην πώληση ενός χαρτοφυλακίου 
αποτελούμενο από 3.000 ακίνητα, με 
εκτιμώμενη αξία της τάξεως του 1 
δισ. ευρώ. Αυτήν την περίοδο 
προχωρούν οι συζητήσεις με τους 
επενδυτές που έχουν υποβάλλει μη 
δεσμευτικές προσφορές, με στόχο 
την επίτευξη όσο το δυνατόν 
υψηλότερου τιμήματος. Μόλις, 
ολοκληρωθεί ο κύκλος λήψης των 
βελτιωμένων προσφορών, θα 
ακολουθεί και ο σχετικός έλεγχος 
των ακινήτων από τους επενδυτές, 
ώστε να οριστικοποιηθούν οι τελικές 
προσφορές, μετά και τον γύρο τυχόν 
βελτιώσεων που θα γίνουν σε αυτές, 
προκειμένου να αναδειχθεί το 
επικρατέστερο σχήμα. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι μεταξύ των εταιρειών 
που διεκδικούν με αξιώσεις  

 
το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, είναι η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και το επενδυτικό 
fund Dromeus Capital, που επιχειρεί την επόμενη κίνησή του στην ελληνική 
αγορά μετά το 2019. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περισσότεροι 
διεκδικητές στην τελική φάση των συζητήσεων. Η Dromeus Capital διαθέτει 
ισχυρή ρευστότητα, καθώς έχει εξασφαλίσει κεφάλαια από «κολοσσούς», όπως η 
Blackstone. Η εταιρεία έχει ήδη συγκεντρώσει ακίνητα γραφείων, συνολικής αξίας 
300 εκατ. ευρώ, έχοντας αποκτήσει, μεταξύ άλλων και χαρτοφυλάκιο ακινήτων 
από την Prodea Investments, στο τέλος του 2019. Τότε, είχε υποβάλλει προσφορά 
ύψους 93 εκατ. ευρώ. Το Project Terra περιλαμβάνει 3.000 ακίνητα, τα οποία έχουν 
περιέλθει στην κατοχή της Πειραιώς, μέσω επαναγορών στο πλαίσιο 
πλειστηριασμών, ή από θυγατρικές του ομίλου, στο πλαίσιο προγενέστερων 
συγχωνεύσεων. Περίπου τα 1.500 ακίνητα, δηλαδή το 50% βρίσκονται στην Αττική 
και τα υπόλοιπα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών 
παράγουν εισόδημα, καθώς είναι μισθωμένα. Επίσης, ένα μέρος των ακινήτων 
αφορά σε υφιστάμενα υποκαταστήματα και γραφεία της Πειραιώς, τα οποία, βάσει 
των όρων που έχουν προταθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, πρόκειται να 
επαναμισθωθούν από τον όμιλο, μόλις ολοκληρωθεί η πώληση. 
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Με αυξανόμενο ρυθμό προχωρούν οι πλειστηριασμοί 
ακινήτων στη χώρα, καθώς μόνο κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος μήνα είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή 
2.248 πλειστηριασμών όπως καταγράφει το powergame.gr. 

υνολικά, μέχρι το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου του 2022 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

τουλάχιστον 6.315 πλειστηριασμοί 
ακινήτων….. 
καθώς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, σχεδιάζουν τη σημαντική 
επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, μετά και την 
σημαντική καθυστέρηση που επέφερε η πανδημία. Ένας 
ακόμα λόγος για την επιτάχυνση των πλειστηριασμών 
έγκειται και στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο 
οποίος ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Στις 
βασικές αλλαγές του, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, όπως η 
αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς του 
ακινήτου κατά 20%, μετά από δύο άγονους 
πλειστηριασμούς και κατά επιπλέον 15% εφόσον δεν 
προκύψει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε μετά την αρχική 
μείωση. Μέχρι πρότινος, για να γίνει μείωση της τιμής 
απαιτούνταν δικαστική απόφαση, κάτι που αύξανε 
σημαντικά και τον χρόνο για να ολοκληρωθεί ένας 
πλειστηριασμός. Επίσης, με την αυτόματη μείωση της 
τιμής, επιχειρείται να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και 
κυρίως να μειωθεί ο αριθμός των άγονων πλειστηριασμών. 
Μια ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά στην παροχή της 
δυνατότητας απόκτησης ενός ακινήτου από πολλούς 
διαφορετικούς αγοραστές. Έτσι, θα καταστεί ευκολότερη η 
πώληση ακινήτων μεγάλης αξίας, ιδίως αν υπολογιστεί ότι 
για να συμμετάσχει κανείς σε έναν πλειστηριασμό, καλείται 
να καταθέσει εγγυητική αξία ίση με το 25% της τιμής της 
πρώτης προσφοράς. Με βάση τα στοιχεία του iMEdD Lab, 
από το 2018 έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 
περισσότεροι από 46.800 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. 
Υπολογίζεται ότι το 84,3% των ολοκληρωμένων 
πλειστηριασμών έχει επισπευσθεί από τράπεζες ή από 

εταιρείες που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Από 
τους διεξαχθέντες πλειστηριασμούς οι οποίοι έχουν κινηθεί 
με εμπλοκή τραπεζών, το 75,7% ήταν εναντίον φυσικών 
προσώπων. Το 36,5% των πλειστηριασμών ή 29.806 
αφορούν κατοικίες, ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα 
ακινήτων, αφορά τα αγροτεμάχια που καταλαμβάνουν το 
11,9% των πλειστηριασμών (9.718). Επίσης, τα οικόπεδα 
με κτίσμα αφορούν το 10,4% των πλειστηριασμών, ή 8.491, 
ενώ οι αποθήκες το 8,7% ή 7.096 ακίνητα. Μεταξύ των 
πλειστηριασμών περιλαμβάνονται και 688 ξενοδοχεία 
(0,6%), όπως επίσης και 2.676 γραφεία (3,3%) και 6.079 
καταστήματα (7,4%). Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, επί 
δείγματος 7.590 ολοκληρωμένων πλειστηριασμών, έχει 
αποπληρωθεί το 47,9% του συνόλου της οφειλής. 
Συγκεκριμένα, οι πλειστηριασμοί αυτοί αφορούσαν 
υποθέσεις οφειλών 2,8 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, μέσω της 
διαδικασίας των πλειστηριασμών, αποπληρώθηκε τελικά, 
το ποσό των 841,7 εκατ. ευρώ. Οι πλειστηριασμοί αφορούν 
οφειλές φυσικών προσώπων. Όπως είναι αναμενόμενο, οι 
μεγάλες τράπεζες αφορούν την πλειονότητα των 
επισπευδόντων. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα είναι ο 
επισπεύδων για 20.152 πλειστηριασμούς (20,3%), ενώ 
ακολουθούν κατά σειρά η Τράπεζα Πειραιώς με 16.569 
πλειστηριασμούς, η Alpha Bank με 13.493 και η Eurobank 
με 6.695 πλειστηριασμούς. 
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Σταδιακά βέβαια, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των 
πλειστηριασμών με επισπεύδουσες τις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς 
ένα σημαντικό ποσοστό των «κόκκινων δανείων» έχουν 
πωληθεί από τις τράπεζες. Η Intrum Hellas είναι ο 
επισπεύδων σε 2.260 πλειστηριασμούς και η Cepal σε 717 
πλειστηριασμούς. Αντίστοιχα, υπάρχουν και 
πλειστηριασμοί που έχουν επισπευσθεί από κάποια 
εξωχώρια εταιρεία ειδικού σκοπού, που αποτελεί διάδοχο 
τράπεζας και η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από 
κάποια εγχώρια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις. 

 
Διάταξη που θα μεταφέρει τη δικαιοδοσία των 
συμβολαιογράφων για πλειστηριασμούς από τα 
πρωτοδικεία κάθε περιφέρειας στα εφετεία προωθεί το 
υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει 
τους πλειστηριασμούς, που σε αρκετές περιοχές 
προσκρούουν στην «αδυναμία» των συμβολαιογράφων να 
«σηκώσουν» το βάρος των ρευστοποιήσεων που 
προωθούνται από τράπεζες και funds. Το πρόβλημα, 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», εντοπίζεται 
σε συγκεκριμένες περιοχές –κυρίως νησιά– στα οποία 
εμφανίζεται έλλειψη συμβολαιογράφων που 
αναλαμβάνουν να κάνουν τους πλειστηριασμούς, με 
συνέπεια να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και 
αδυναμία διενέργειας προγραμματισμένων 
πλειστηριασμών. Μεταξύ των νησιών στα οποία 
εντοπίζεται το πρόβλημα είναι π.χ. η Ρόδος, αλλά και νησιά 
στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και η Κέρκυρα και η Κρήτη, όπου 
οι συμβολαιογράφοι των περιοχών αυτών εμφανίζονται να 
μην μπορούν να «αντεπεξέλθουν» στον αυξημένο όγκο των 
προγραμματισμένων ρευστοποιήσεων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι με πλειστηριασμούς δεν ασχολούνται 
υποχρεωτικά όλοι οι συμβολαιογράφοι. 

ενασχόληση με πλειστηριασμούς 
αποτελεί εκούσια επιλογή, την 
οποία αρκετοί επαγγελματίες 

του κλάδου αποφεύγουν να 
αναλάβουν, ειδικά εάν κατοικούν  
σε κλειστές κοινωνίες. 

Η αιτία είναι ότι δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με 
συμπολίτες τους, είτε πρόκειται για ιδιώτες που έχουν 
οφειλές και η περιουσία τους βγαίνει σε πλειστηριασμό είτε 
επιχειρήσεις που χρωστούν και τα περιουσιακά τους 
στοιχεία οδεύουν σε ρευστοποίηση. Εξαιτίας αυτής της 
πραγματικότητας διαπιστώνονται ελλείψεις στον αριθμό 
των απαιτούμενων συμβολαιογράφων και καθυστερήσεις 
στους πλειστηριασμούς. Ενδεικτικό της σημασίας που έχει 
λάβει το ζήτημα είναι το γεγονός ότι τράπεζες και funds 
έθεσαν επιτακτικά το θέμα στους επικεφαλής των θεσμών, 
ζητώντας άμεση λύση. Το γεγονός προκάλεσε και την 
παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο 
ανέλαβε να προωθήσει ρύθμιση που θα μεταφέρει τη 
δικαιοδοσία των συμβολαιογράφων για πλειστηριασμούς 
από τα πρωτοδικεία κάθε περιφέρειας στα εφετεία. Με τον 
τρόπο αυτό επιδιώκεται να διευρυνθεί η δικαιοδοσία των 
συμβολαιογράφων που ασχολούνται με πλειστηριασμούς 
και να ομαλοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας 
πλειστηριασμών. 

όσο οι τράπεζες όσο και τα funds 
που έχουν αγοράσει κόκκινα 
δάνεια θεωρούν ότι οι 

ρευστοποιήσεις αποτελούν  
βασικό εργαλείο επίτευξης των 
επιχειρησιακών στόχων για τους 
οποίους έχουν δεσμευθεί στο  
πλαίσιο και του «Ηρακλή». 
Όπως μάλιστα εξηγούν στελέχη που εμπλέκονται στη 
διαδικασία, η ομαλοποίηση των πλειστηριασμών είναι 
επιτακτική ανάγκη μετά τον «πάγο» που είχε μπει, όχι μόνο  

 

Η 

Τ 
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κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και κατά τη διάρκεια 
της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, κατά την οποία η 
διενέργειά τους είχε σχεδόν ανασταλεί – με εξαίρεση μικρά 
χρονικά διαλείμματα. Διάταξη θα μεταφέρει τη δικαιοδοσία 
των συμβολαιογράφων για πλειστηριασμούς από τα 
πρωτοδικεία κάθε περιφέρειας στα εφετεία. Πλέον, μετά και 
την άρση της απαγόρευσης που επιβλήθηκε λόγω 
πανδημίας, οι πλειστηριασμοί ακινήτων έχουν επανέλθει 
στην καθημερινή ατζέντα και με βάση τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction, 
6.308 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 1ης 
Νοεμβρίου 2021 και 30ής Ιουνίου 2022, ενώ οι 1.232 είναι 
προγραμματισμένοι να γίνουν εντός του τρέχοντος μηνός. 
Από την επεξεργασία των στοιχείων του e-auction που έχει 
κάνει το iMEdD Lab, από την 1η Ιανουαρίου 2018, οπότε 
καθιερώθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, έως και τις 
9 Νοεμβρίου 2021, έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 
46.800. Το νούμερο, αν και ακούγεται μεγάλο, στην 
πραγματικότητα δεν είναι εάν συγκριθεί με τον αριθμό των 
πλειστηριασμών που γίνονταν πριν από το 2009 σε ετήσια 
βάση και οι οποίοι άγγιζαν τον ίδιο αριθμό ετησίως. Θα 
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι οι πλειστηριασμοί που 
χαρακτηρίζονται ολοκληρωμένοι, δεν σημαίνει ότι υπήρξαν 
και γόνιμοι, δηλαδή ότι υπήρξε αγοραστής και ότι το 
ακίνητο άλλαξε χέρια. Η πλειονότητα αυτών των 
πλειστηριασμών υπήρξε άγονη και ένα μικρό μόνο μέρος 
πέρασε σε χέρια τρίτων ή στην κυριότητα των τραπεζών ή 
των funds που ήταν επισπεύδοντες. Σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων που έχει επεξεργαστεί το iMEdD Lab, από το 
σύνολο των «ολοκληρωμένων» πλειστηριασμών, δηλαδή 
αυτών που πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα από το αν 
κατέληξαν άγονοι, το 84,3% έχει «επισπευσθεί», δηλαδή 
έχει κινηθεί από τράπεζες ή από εταιρείες που συνδέονται 

με τραπεζικά χαρτοφυλάκια, ενώ από τους διεξαχθέντες 
πλειστηριασμούς οι οποίοι έχουν κινηθεί με εμπλοκή 
τραπεζών, το 75,7% ήταν εναντίον φυσικών προσώπων. 
Σύμφωνα με την ανάλυση των ίδιων στοιχείων,  

ο 36,5% των πλειστηριασμών που 
επισπεύδονται, δηλαδή περί  
τους 29.800, αφορά κατοικίες….. 

το 11,9%, δηλαδή 9.715, αγροτεμάχια, το 10,4%, δηλαδή 
8.490, αφορά οικόπεδα με κτίσματα και το 8,7%, δηλαδή 
7.095, αποθήκες. Στη συνέχεια της κατάταξης είναι οι θέσεις 
στάθμευσης που αντιπροσωπεύουν το 8,2% (6.713) και 
ακολουθούν τα καταστήματα που αντιπροσωπεύουν το 
7,4% (6.077), τα οικόπεδα το 5,5% (4.490), τα γραφεία το 
3,3% (2.676), οι βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι το 2,3% 
(1.916), άλλοι επαγγελματικοί χώροι το 2,1% (1.740), οι 
ξενοδοχειακές μονάδες που αντιπροσωπεύουν το 0,8% 
(688) και τέλος τα πλοία με το 0,2% (123). Οι περιοχές με τον 
μεγαλύτερο αριθμό προγραμματισμένων πλειστηριασμών 
είναι η Αθήνα με 20.190, η Θεσσαλονίκη με 8.556, η 
Ανατολική Αττική με 5.350, ο Πειραιάς με 3.534 και η 
Χαλκιδική με 2.194. Αμέσως μετά ακολουθούν οι Κυκλάδες 
με 1.665, η Λάρισα με 1.663, η Κορινθία με 1.598, τα 
Δωδεκάνησα με 1.570, η Αργολίδα με 1.496 
πλειστηριασμούς. Οι δήμοι με τους λιγότερους 
προγραμματισμένους πλειστηριασμούς είναι η Ευρυτανία 
με 94, η Σάμος με 167, η Λευκάδα με 172, η Χίος με 182, η 
Φλώρινα με 260, η Φωκίδα με 272, η Κεφαλονιά με 274, τα 
Γρεβενά με 291, η Ζάκυνθος με 321 κ.ο.κ. 

 

Διαβάστε τι μεταδίδει το radar.gr: Περίεργα πράγματα 
μαθαίνω ότι συμβαίνουν σχετικά με μεγάλη ιδιωτική 
τράπεζα και ακίνητα οφειλετών που βγαίνουν σε 
πλειστηριασμό! Στην πιάτσα εσχάτως κυκλοφορεί ότι, 
κάποιο νταραβέρι γίνεται, μέσα από κινήσεις σύννομες, 
πλην όμως υπόγειες, κατακριτέες και προς ίδιον όφελος ή 
εξυπηρέτηση ημετέρων, συγγενών και φίλων! Επί του 
προκειμένου, η αγορά βοά ότι σε συγκεκριμένους 
πλειστηριασμούς ακινήτων προβολής και υψηλής αξίας, η 
τράπεζα «μπαίνει» επιθετικά στην διαγωνιστική διαδικασία 
και καταφέρνει να αποκτήσει η ίδια το πλειστηριασθέν 
ακίνητο! Το οποίο στη συνέχεια, αφού περιέλθει επισήμως 
στην κατοχή της και στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, το 
πωλεί απευθείας σε…πελάτη της! Επί της ουσίας, με τις 
παρεμβάσεις της σε επιλεγμένα ακίνητα η ιδιωτική θεσμική 
τράπεζα, «παρακάμπτει» τον πλειστηριασμό, στον οποίο 

Τ 
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αποδεικνύεται η ίδια πλειοδότης! Και στη συνέχεια 
μεταπωλεί, με μικρό κέρδος, τα ακίνητα αυτά σε πελάτες, 
φίλους, ημέτερους ή ακόμη και …παλαιούς ιδιοκτήτες που 
κρύβονται πίσω από επιχειρηματικά κελύφη! Σε απλά 
λόγια, στην πιάτσα επικρατεί η αίσθηση ότι στην 
συγκεκριμένη τράπεζα γύρω από τα ακίνητα έχει στηθεί ένα 
χοντρό πανηγύρι νταραβεριού, εξυπηρετήσεων και μη 
σύννομων διαδικασιών, που υποκρύπτουν συναλλαγή, 
διαπλοκή, ίδιον όφελος, σκοπιμότητα και πιθανόν 
διαφθορά… Άραγε η διοίκηση δεν έχει πάρει χαμπάρι 
τίποτα; Ή κάνει τα στραβά μάτια; Και γιατί; 

 
Στις 23 Φεβρουαρίου θα γίνει η μάχη για ένα από τα 
τελευταία ακίνητα – φιλέτα στη Μύκονο, συνολικής 
επιφάνειας περίπου 70 στρεμμάτων, στη θέση Αγράρι. Για 
εκείνη την ημέρα έχει προγραμματιστεί βροχή 
πλειστηριασμών για τμήματα του μεγάλου ακινήτου που 
ανήκει στην εταιρεία ΕΚΤΑΚΤΟΝ και στους επιχειρηματίες 
Γ. Περρωτή και Κ. Θ. Σαραντόπουλο. Η συνολική τιμή 
εκκίνησης για τους πέντε πλειστηριασμούς, με 
επισπεύδων την Τράπεζα Πειραιώς, ξεπερνά τα 7,5 
εκατομμύρια ευρώ. 

διαδικασία συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον αρκετών ισχυρών 
ομίλων από το χώρο του real 

estate, όπως υποστηρίζουν  
στελέχη της αγοράς. 
Η παραλία του Αγραρίου βρίσκεται μεταξύ της παραλίας 
του όρμου Μπλιντρί (Super Paradise) και της παραλίας 
Ελιά. Μέσα στο μήνα θα μάθουμε πιθανώς περισσότερα και 
για τους αγοραστές του ποσοστού του ομίλου Intracom στο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Καλό Λιβάδι που 
αναπτύσσει από κοινού με τη βρετανική London & 
Regional. Οι πληροφορίες φέρουν ως αγοραστές τον Ρώσο 
Αλεξάντερ Αμπράμοφ, με μικρό ποσοστό να πηγαίνει στην 
Monterock του Πέτρου Στάθη. 

 

 

 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πλειστηριασμοί 
ακινήτων -ακόμα και πρώτης κατοικίας - δανειοληπτών 
που διεξάγονται εβδομαδιαίως αριθμούνται σε 
εκατοντάδες, ενώ αναμένεται έτι μεγαλύτερη αύξηση τους 
μήνες που ακολουθούν σύμφωνα με το bankingnews.gr. 
Για την αναστολή της διενέργειας των προγραμματισμένων 
και όσων αναμένονται να προγραμματιστούν 
πλειστηριασμών αποφασίζουν πλέον τα Δικαστήρια 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη της απαίτησης από τα 
δάνεια, πιστώσεις κ.α. για λόγους που αφορούν την 
εγκυρότητα των επικαλούμενων συνεχών μεταβιβάσεων 

(τιτλοποιήσεις) των απαιτήσεων και αναθέσεων 
διαχείρισης σε εταιρείες διαχείρισης. 

ο Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε 
την αναστολή εκτέλεσης διαταγής 
πληρωμής που εκδόθηκε από 

εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στο 
όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής 
εταιρείας (fund) εμφανιζόμενης ως 
νέας δικαιούχου της απαίτησης των 
δανειοληπτών. 
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης με την 
αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν 
προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων των 
οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η 
συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει η ενεργητική 
της νομιμοποίηση στην υποβολή της άνω αίτησης. 
Συνεπεία τούτων, το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι 
ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής 
πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της 
ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης και 
για αυτόν τον λόγο διέταξε την απαγόρευση διενέργειας 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, 
προσημείωση κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσί- 

Η 
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ας των εντολέων μας. Το Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε 
στην έκδοση προσωρινής διαταγής απαγορεύοντας την 
επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσίας 
δανειολήπτη, κρίνοντας ως βάσιμους τους ισχυρισμούς 

μας περί μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της 
αιτούσας τη διαταγή πληρωμή εταιρείας διαχείρισης με τα 
έγγραφα που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο. 

 

 

Διαβάστε το σχόλιο του powergame.gr: Προφανώς κάτι δεν 
πάει καλά με τις Εταιρείες Διαχείρισης των κόκκινων 
δανείων, αν λάβουμε υπόψη μας τη μάλλον ασυνήθιστα 
οξεία αντίδραση του Γιάννη Στουρνάρα. Το ζητούμενο, όταν 
στήθηκε ο μηχανισμός αποφόρτισης των τραπεζών, δεν 
ήταν οι servicers απλώς και μόνο να κυνηγήσουν τους 
οφειλέτες για να αποκομίσουν κέρδος, αλλά για να 
διαχειριστούν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια ήτοι να 
μπουν σε διαδικασία ρυθμίσεων, διευκολύνσεων αλλά και 
αναχρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρήσεων. Αμ, δε. Στην 
πραγματικότητα ο Διοικητής της ΤτΕ τους ανακάλεσε στην 
τάξη, καθώς οι καταγγελίες για καταχρηστικές 
συμπεριφορές όλο και πληθαίνουν… 

υτό που μάλλον δεν έχουν 
αντιληφθεί κάποιοι είναι ότι το 
«βουνό» των κόκκινων δανείων 

δεν εξαφανίστηκε. Απλώς άλλαξε 
χέρια. Τουτέστιν, πέρα από τα περίπου 
29 δισ. ευρώ, που παραμένουν στους 
ισολογισμούς των τραπεζών, 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
εξακολουθούν να χρωστούν άλλα  
130 δισ., με τη διαφορά ότι αυτά 
βρίσκονται, πλέον, στα χέρια των 
Εταιρειών Διαχείρισης…. 

 

Αιχμές για τις πρακτικές των εταιριών διαχείρισης 
κόκκινων δανείων περιείχε η ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα 
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Εταιριών Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
(ΕΕΔΑΔΠ). Όπως τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης, το χρέος 
ιδιωτών και επιχειρήσεων παραμένει, δεν εξαφανίζεται 
μέσω της μεταφοράς τους από τους ισολογισμούς των 
τραπεζών στις Εταιρείες Διαχείρισης. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό να μπορέσουν οι Εταιρείες Διαχείρισης να 
διαχειριστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το απόθεμα 
των ΜΕΔ που έχουν αναλάβει. Αυτό προϋποθέτει πλήρη 
αξιοποίηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 

Α 
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Οφειλών και των λοιπών διατάξεων του πρόσφατου νόμου 
περί Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, 
την λειτουργία του φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
του νόμου 4738/2020, αλλά και προσπάθεια επιτάχυνσης τη 
απονομής δικαιοσύνης όπου εκκρεμούν σχετικές 
διαδικασίες ή αποφάσεις. Είναι σημαντικό, υπογράμμισε ο 
επικεφαλής της ΤτΕ, οι Εταιρείες Διαχείρισης να 
προσφέρουν βιώσιμες λύσεις ρύθμισης σε πιστούχους ή 
σε πιο αποτελεσματική διαχείριση του ενεχύρου -όπου 
αυτό είναι απαραίτητο- ώστε να διευκολυνθούν οι 
πιστούχοι αυτοί να επανέλθουν στην παραγωγική 
διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, έως τώρα, καμία 
από τις εταιρίες διαχείρισης δεν έχει κάνει αίτημα για λήψης 
άδειας –κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015- που θα 
επιτρέπει την αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων. Όπως 
είπε ο κ. Στουρνάρας, σε αρκετές περιπτώσεις βιώσιμων 
επιχειρήσεων, η παροχή ρευστότητας στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης οφειλών είναι απαραίτητη. «Μας 
προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι η Τράπεζα της 
Ελλάδος λαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών από 
ιδιώτες και επιχειρήσεις αναφορικά με τις πρακτικές που 
εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης. Τα θέματα 

διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των 
συναλλαγών (conduct of business) είναι μία περιοχή την 
οποία λαμβάνουμε σοβαρά και αξιολογούμε στο πλαίσιο 
των εποπτικών μας δραστηριοτήτων. Η ουσιαστική 
τήρηση του πρόσφατα αναθεωρημένου Κώδικα 
Δεοντολογίας που έχει θεσμοθετήσει η Τράπεζα της 
Ελλάδος αποτελεί υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο τόσο για 
τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους servicers. 

διαχείριση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων 
πρέπει να γίνεται με πλήρη 

σεβασμό προς το δανειολήπτη και με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές όπως 
προβλέπονται στο Κώδικα 
Δεοντολογίας», υπογράμμισε. 

 
Κρίσιμο ρόλο για την αναβίωση δανείων που δεν 
εξυπηρετούνται και για την επιστροφή των οφειλετών 
«πράσινων» στις τράπεζες, θα διαδραματίσουν οι Εταιρείες 
Διαχείρισης. Σύμφωνα με το insider.gr έχοντας πλέον υπό 
τη διαχείρισή τους κόκκινα δάνεια 100 δισ. ευρώ, οι 
Εταιρείες Διαχείρισης εκπονούν σχέδιο για να επιλυθεί 
ουσιαστικά το πρόβλημα των NPLs με την έξοδό τους όχι 
μόνο από τους τραπεζικούς ισολογισμούς, αλλά και από 
την οικονομία. Μόνο μέσα στη διετία της πανδημικής 
κρίσης (2020 – 2021), οι Εταιρείες Διαχείρισης 
«πρασίνισαν» δάνεια άνω των 4,7 δισ. ευρώ, στην 
πλειοψηφία τους με «κούρεμα» οφειλής. Πρόκειται για 
δάνεια που βγήκαν εκτός τραπεζικών ισολογισμών με τη 
διαδικασία των τιτλοποιήσεων («Ηρακλής»). Επιπλέον, 
στη διετία 2020 – 2021, ρυθμίστηκαν δάνεια ύψους 3,8 δισ. 
ευρώ, τα οποία δεν έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτους 
επενδυτές και συνεχίζουν να ανήκουν σε πιστωτικά 
ιδρύματα. Τον καίριο ρόλο των Εταιρειών Διαχείρισης στην 

εξυγίανση των κόκκινων δανειοληπτών επεσήμανε, 
μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Εταιρειών Διαχείρισης 
από Δάνεια και Πιστώσεις, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
ΑΕΔΑΔΠ και Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Hellas, 
Τάσος Πανούσης. Όπως είπε αναφερόμενος στα δάνεια 
που έχουν περιέλθει στις Εταιρείες Διαχείρισης προς 
διαχείριση με τη διαδικασία των τιτλοποιήσεων, 
προτεραιότητα αποτελεί όπου αυτό είναι εφικτό, η 
αναβίωσή τους. «Να αναδιαρθρωθεί δηλαδή ο δανεισμός 
και να καταστεί και πάλι βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος. 
Μόνο για το 2020-2021, οι Εταιρείες Διαχείρισης 
αναδιάρθρωσαν δάνεια ύψους άνω των 4,7 δισ. ευρώ, 
προσφέροντας λύσεις που περιλαμβάνουν στην 
πλειοψηφία τους και άφεση χρέους. Πέρα από το άμεσο 
όφελος για τους σημερινούς κατόχους των δανείων 
(επενδυτές) αλλά και τους δανειολήπτες, η αναβίωση 
δανεισμού ως βιώσιμου, ανοίγει ένα νέο ενάρετο κύκλο.  

το μέλλον θα είναι δυνατή, δηλαδή, 
η επαναπώληση και επιστροφή 
τέτοιων χαρτοφυλακίων από  

τους σημερινούς κατόχους τους 
προς τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω  
των Εταιρειών Διαχείρισης.  
Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θα αυξήσουν το υγιές 
δανειακό τους χαρτοφυλάκιο ενώ χιλιάδες φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού 
συστήματος λόγω του ότι έχουν εκκρεμείς οφειλές εκτός 
ρύθμισης, θα μπορέσουν να επιστρέψουν και να 
ανακτήσουν την πρόσβασή τους στην τραπεζική 
χρηματοδότηση, με υγιείς πλέον όρους», επεσήμανε ο κ. 
Πανούσης. Τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται σήμερα 

Η 

Σ 
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συνολικά δάνεια και απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 100 
δισ. ευρώ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο μεταφέρθηκαν εκτός 
τραπεζικών ισολογισμών χαρτοφυλάκια 22 δισ. ευρώ, τα 
οποία έχουν αναλάβει να διαχειριστούν, ενώ σε διαδικασία 
μεταφοράς βρίσκονται ήδη άλλα 13 δισ. ευρώ δανείων. 
«Έχουμε αναδεχθεί το βάρος του μεγάλου προβλήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κληροδότησε η 
πολυετής κρίση στο τραπεζικό μας σύστημα. Χωρίς την 
ταχεία αντιμετώπισή του δεν θα μπορούσαμε να 
επιστρέψουμε σε ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας, 
σε ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και σε 
τροχιά ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για την 
Ελλάδα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών 
Διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια που παραμένουν 
εντός τραπεζικών ισολογισμών, ο κ. Πανούσης είπε ότι οι 
Εταιρείες Διαχείρισης έχουν πετύχει ρυθμίσεις σε χιλιάδες 
περιπτώσεις. Μόνο για τα έτη 2020 – 2021, ρυθμίστηκαν 
δάνεια ύψους 3,8 δισ. ευρώ, τα οποία δεν έχουν 
μεταβιβαστεί σε τρίτους επενδυτές και συνεχίζουν να 
ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα συγκεκριμένα δάνεια 
αναταξινομήθηκαν ως εξυπηρετούμενα και επανήλθαν στα 
υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων 
– και σε αυτή την περίπτωση με πολλαπλά οφέλη τόσο για 
τους δανειολήπτες, όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. Ο κ. 
Πανούσης τόνισε ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης καθημερινά 
προσφέρουν ευέλικτες και ουσιαστικές λύσεις, συμβατές με 
τις οικονομικές τους δυνατότητες, σε όλους τους 
δανειολήπτες που είναι συνεργάσιμοι και θέλουν να βρουν 
τρόπο για την εξυπηρέτηση της οφειλής τους. «Θέλω να 
είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε συμπάθεια ή κατανόηση για 
εκείνους που μπορούν αλλά δεν θέλουν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να φορτώσουν τα 
βάρη σε άλλους και τελικά στο κοινωνικό σύνολο και την 
οικονομία. Ο στρατηγικός κακοπληρωτής επιδεικνύει 

αντικοινωνική συμπεριφορά. Πιστεύω ότι αποτελεί 
κατάκτηση των τελευταίων ετών ότι η ουσιαστική 
διαφοροποίηση μεταξύ πραγματικά αδύναμων 
δανειοληπτών και “στρατηγικών κακοπληρωτών” έχει 
περάσει ως αντίληψη στην κοινή γνώμη», τόνισε. Ο κ. 
Πανούσης αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική λειτουργία 
των Εταιρειών Διαχείρισης στον αναπτυσσόμενο κλάδο 
των ακινήτων, παρέχοντας εγγύηση διαφάνειας τόσο για 
τους κατόχους των δανείων (επενδυτές) όσο και για τους 
δανειολήπτες, καθώς και δυνατότητα άντλησης ή και 
μόχλευσης σημαντικών κεφαλαίων για επενδύσεις στα 
ακίνητα... 

 

 

 

Παρόλο που τα πρώτα στοιχεία των τραπεζών είναι 
ενθαρρυντικά, καθώς εμφανίζουν περιορισμό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα παραμένει επιφυλακτική εκτιμώντας ότι ο 
«τελικός λογαριασμός» της πανδημίας μπορεί να 
αποδειχθεί πιο «τσουχτερός». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του economistas.gr σύμφωνα με τον SSM, τον εποπτικό 
βραχίονα της ΕΚΤ,  

ι υπηρεσίες της Κεντρικής 
Τράπεζας εντοπίζουν 
ανησυχητικά ευρήματα τα  

οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν  
σε ένα νέο κύμα πτωχεύσεων  
και κόκκινων δανείων. 
Η ΕΚΤ έχει διαπιστώσει, συγκεκριμένα, ότι ο δείκτης των 
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) αυξάνεται για τα 
δάνεια εκείνα που τελειώνει η περίοδος χάριτος 
(μορατόρια) ή για τις κατηγορίες των δανείων που 
ολοκληρώνεται η περίοδος της κρατικής εγγύησης. Τα 

O 
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δάνεια αυτά σε συνδυασμό με εκείνα τα οποία ήδη έχει γίνει 
κάποια ρύθμιση, προκειμένου να μην «κοκκινίσουν», 
αποτελούν σύμφωνα με τον SSM την «Αχίλλειο πτέρνα» 
των τραπεζών. Ο SSM εκτιμά ότι ακόμη και αν η πανδημική 
κρίση δεν οδήγησε σε άμεση αύξηση των ΜΕΔ στον 
τραπεζικό τομέα, ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας 
στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν έχει αποτυπωθεί 
πλήρως. Παρά τη μείωση των δεικτών NPL και τα χαμηλά 
επίπεδα αφερεγγυότητας το 2020 και το 2021, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των περιουσιακών 
στοιχείων καθώς τα μέτρα κρατικής στήριξης αποσύρονται 
σταδιακά. Την ίδια στιγμή, ορισμένοι οικονομικοί τομείς 
που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι στην πανδημία εξακολουθούν 
να αισθάνονται τον αντίκτυπό της, ενώ άλλοι πλήττονται 
από δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως διαταραχές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Επί του παρόντος, οι τράπεζες δεν 
φαίνεται γενικά να αναμένουν σημαντική επιδείνωση της 
ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Σε πολλές 
περιπτώσεις, τα κεφάλαια και η κερδοφορία των 
επιχειρήσεων που έχουν δανειστεί, έχουν πληγεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας και διατηρούνται εν ζωή μόνο χάρη 
στη ρευστότητα που έχουν λάβει μέσω των μέτρων 
στήριξης. 

τσι, με τα δεδομένα αυτά η 
πτώχευση των επιχειρήσεων 
αυτών δεν αποσοβείται απλώς 

αναστέλλεται για λίγο χρόνο. 
Συνολικά, ο SSM υπογραμμίζει ότι καθώς οι τελικές 
επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα του ενεργητικού 
των τραπεζών παραμένουν ασαφείς, τα πιστωτικά 
ιδρύματα δεν έχουν «βγει ακόμη στο ξέφωτο», καθώς η 
γρήγορη ανάκαμψη της κερδοφορίας που καταγράφεται 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά βραχύβια. Η ταχεία 
ανάκαμψη των τραπεζικών κερδών οφείλεται εν μέρει σε 
ασταθείς πηγές, όπως τα έσοδα από συναλλαγές, τα οποία 
θα μπορούσαν γρήγορα να υποχωρήσουν σε χαμηλότερα 
επίπεδα. Όσον αφορά στην ελληνική αγορά σύμφωνα με 
τα στοιχειά της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Ιουνίου 
2021 το ύψος των ΜΕΔ που βρίσκονται στους 
ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων (σε ατομική 
βάση) υποχώρησε σε 29,4 δισεκ. ευρώ και ο δείκτης ΜΕΔ 
σε 20,3%. 

 

ο θέμα της προσμέτρησης των 
συνολικού ύψους 23-24 δισ. ευρώ 
εγγυήσεων του Δημοσίου για  

τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή»  
στο δημόσιο χρέος παραμένει…… 
επίσης ανοιχτό, παρ’ όλο που ο άμεσος κίνδυνος έχει 
απομακρυνθεί, όπως έχει γράψει ήδη η «Εφ.Συν.». Το 
ζήτημα δεν αφορά απλώς μια «γραφειοκρατική εμπλοκή» 
που επιλύθηκε ή έστω μια κυβερνητική ολιγωρία για την 
οποία ισχύει το «τέλος καλό, όλα καλά». Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το ζήτημα έχει δύο διαστάσεις: Πρώτο, τις 
ευρωπαϊκές πιέσεις για τη «φόρμουλα» μεταβίβασης των 
«κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες στους servicers. Οι 

ευρωπαϊκές αρχές θέλουν μεγαλύτερη εμπλοκή του 
ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα την απορρόφηση 
σημαντικού ποσοστού των ομολόγων κατηγορίας 
mezzanine που εκδίδονται κατά την τιτλοποίηση των 
«κόκκινων» δανείων. Στις έως τώρα ελληνικές 
τιτλοποιήσεις απορροφήθηκαν από τους servicers, χωρίς 
τη συμμετοχή τρίτων «παικτών», της αγοράς. (Στην ιταλική 
περίπτωση, ένα μέρος των τιτλοποιήσεων μοιάζει με τις 
ελληνικές, σε ένα άλλο όμως υπήρξε συμμετοχή ιδιωτών 
«παικτών»). Καθώς εκκρεμούν περίπου άλλα 12 δισ. ευρώ 
τιτλοποιήσεων, η συμμόρφωση σε αυτή την απαίτηση θα 
κρίνει πιθανότατα την τελική στάση της Eurostat στο 
ζήτημα των 24 δισ. ευρώ. Το ερώτημα επομένως είναι: θα 
εκπληρωθεί αυτή η ευρωπαϊκή «απαίτηση» στις επόμενες 
τιτλοποιήσεις του «Ηρακλής»; Δεύτερο, «ευκαιρίας 
δοθείσης» η Eurostat αξιοποιεί αυτό το «χαρτί» για να 
ασκήσει πιέσεις στο υπουργείο Οικονομικών για επάνοδο 
στη δημοσιονομική πειθαρχία. Η ελληνική απάντηση στο 
email της Eurostat (στην οποία συνέβαλε και η ΤτΕ) εστάλη  
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και η Eurostat απάντησε «θα το εξετάσουμε». Η πιθανότητα 
πάντως το ευρωπαϊκό «πιστόλι» με τις εγγυήσεις του 
«Ηρακλή» να παραμείνει πάνω στο τραπέζι δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητη. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν η 
Eurostat να θεωρήσει ότι οι τιτλοποιήσεις δεν γίνονται με 
όρους αγοράς και να αξιολογήσει με βάση τα διεθνή 
στάνταρντ το ποσοστό ανάκτησης των απαιτήσεων από τα 
«κόκκινα» δάνεια (στην περιοχή 40-50%) και τα υπόλοιπα 
να τα προσμετρήσει στο δημόσιο χρέος. Το ευνοϊκότερο, 
να παραμείνει μεν το «πιστόλι πάνω στο τραπέζι», αλλά η 
τελική προσμέτρηση στο δημόσιο χρέος του ποσοστού 
που δεν θα ανακτηθεί να έρθει στην ώρα της, στα χρόνια 
2025-27. Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες είναι οι μόνες που 
δεν κινδυνεύουν από τον «Ηρακλή» όποιες κι αν είναι οι 
εξελίξεις: απαλλάχθηκαν από το «σκάρτο» ενεργητικό και η 
μόνη υποχρέωση που έχουν είναι η τακτική καταβολή της 
προμήθειας προς το Δημόσιο έναντι των εγγυήσεων που 
αυτό έχει παράσχει...  

Βαρύ τίμημα πληρώνουν οι τράπεζες για την εκκαθάριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω τιτλοποιήσεων, 
παρότι οι κρατικές εγγυήσεις του σχεδίου «Ηρακλής» 
περιορίζουν την επιβάρυνση. Μέσα σε ένα 18μηνο, δηλαδή 
το 2020 και το α' εξάμηνο του 2021, η Εθνική 
Χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι οι ζημιές που έχουν 
υποστεί οι τράπεζες από τις τιτλοποιήσεις πλησίασαν τα 
12 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες βρίσκονται στην τελική ευθεία 
προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 
μονοψήφιο ποσοστό, όπως εκτιμά σε έκθεσή της η 
χρηματιστηριακή. Όμως, η εκκαθάριση των 
προβληματικών δανείων δεν έρχεται χωρίς κόστος, όπως 
τονίζεται στην έκθεση, καθώς οι τράπεζες υποχρεώνονται 
να σχηματίζουν μεγάλου ύψους προβλέψεις και ανεβαίνει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα το κόστος ρίσκου, δηλαδή οι 
προβλέψεις για επισφάλειες ως ποσοστό του 
χαρτοφυλακίου δανείων. Το 2020, οι προβλέψεις που 
σχηματίσθηκαν και οι ζημιές που έχουν εγγραφεί για τις 
τιτλοποιήσεις ανήλθαν σε 5,6 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο 
ποσό για το 2021, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
χρηματιστηριακής, ήταν ακόμη μεγαλύτερο, φθάνοντας τα 
6,3 δισ. ευρώ. Έτσι, μέσα σε ένα 18μηνο οι απώλειες 
έφθασαν τα 11,9 δισ. ευρώ. Το δε κόστος ρίσκου 
διαμορφώθηκε σε 3,86% το 2020 και εκτινάχθηκε σε 8,91% 
το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της επιτάχυνσης των 
τιτλοποιήσεων. 

 

Καταιγίδα προμηθειών έρχεται να σαρώσει το επόμενο 
διάστημα τις τσέπες των συναλλασσόμενων με τις 
τράπεζες καθώς λόγω των χαμηλών επιτοκίων αλλά και 
της δεδομένης πτώσης της πιστωτικής επέκτασης οι 
τράπεζες αδυνατούν να παράγουν έσοδα από τόκους που 
αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων και κερδοφορίας τους. 
Όπως σημειώνει το bankingnews.gr το επόμενο διάστημα 

ναμένεται να αυξηθούν τα  
έξοδα εξέτασης φακέλων για 
στεγαστικά ή άλλα δάνεια, οι 

προμήθειες πιστωτικών καρτών  
και εμβασμάτων και το κόστος 
ενημέρωσης των πελατών.  
Οι τράπεζες οδηγούνται προς την κατεύθυνση αυτή 
έχοντας να αντιμετωπίσουν την ισχυρή πίεση των μετόχων 
τους για κερδοφορία την οποία δεν μπορούν να επιτύχουν 
από τη βασική τους δραστηριότητα δηλαδή την αγορά και 
πώληση χρήματος. Την ίδια στιγμή η προοπτική 
πιστωτικής επέκτασης για τον επόμενο χρόνο δεν είναι 
ευοίωνη, καθώς η περίοδος του ΤΕΠΙΧ και των εγγυήσεων 
του δημοσίου παρήλθε και έτσι τα νέα δάνεια δεν μπορούν 
να δοθούν με την άνεση της εγγύησης του δημοσίου.
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Η Amazon θα σταματήσει να δέχεται τις πληρωμές με 
πιστωτικές κάρτες Visa στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 
2022, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι χρήστες του Amazon 
ενημερώθηκαν για τις αλλαγές αυτή την εβδομάδα. Αφού 
πραγματοποίησαν αγορές, έλαβαν μια ειδοποίηση από την 
Amazon που έλεγε ότι « 

πό τις 19 Ιανουαρίου 2022, δεν  
θα δεχόμαστε πλέον πιστωτικές 
κάρτες Visa που εκδίδονται  

στο Ηνωμένο Βασίλειο», λόγω  
των υψηλών τελών που χρεώνει  
η Visa για τη διεκπεραίωση  
των συναλλαγών.  

 
Οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν χρεωστικές 
κάρτες Visa, πιστωτικές κάρτες της MasterCard και της 
American Express όπως και πιστωτικές κάρτες της Visa 
που έχουν εκδοθεί εκτός βρετανικού εδάφους, αναφέρει το 
bloomberg. «Το κόστος αποδοχής πληρωμών με κάρτα 
εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που 

προσπαθούν να παρέχουν τις καλύτερες τιμές για τους 
πελάτες», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon. «Αυτά τα 
κόστη θα πρέπει να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά αντίθετα συνεχίζουν να 
παραμένουν υψηλά ή ακόμη και να αυξάνονται». 

ι χρεώσεις καρτών αποτελούν 
ήδη πεδίο αντιπαράθεσης  
μεταξύ εμπόρων, τραπεζών  

και δικτύων πληρωμών όπως  
η Visa και η Mastercard. 
Οι έμποροι λιανικής παραπονούνται εδώ και καιρό για τα 
δισεκατομμύρια που ξοδεύουν κάθε χρόνο για να δέχονται 
ηλεκτρονικές πληρωμές, αριθμός που έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια καθώς αυξάνονται οι χρεώσεις και οι 
καταναλωτές συρρέουν σε κάρτες premium, οι οποίες 
έχουν υψηλότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. «Είμαστε 
πολύ απογοητευμένοι που η Amazon απειλεί να περιορίσει 
τις επιλογές των καταναλωτών στο μέλλον. Όταν οι 
επιλογές των καταναλωτών είναι περιορισμένες, κανείς δεν 
κερδίζει», δήλωσε εκπρόσωπος της Visa σε ένα email. 
«Έχουμε μια μακροχρόνια σχέση με την Amazon και 
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την επίλυση του θέματος». 
Πέρυσι, η Visa πραγματοποίησε μια σειρά από αλλαγές 
στις τιμές που πληρώνουν οι έμποροι των ΗΠΑ για να 
αποδεχτούν τις κάρτες της, ανέφερε το Bloomberg. Οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της εταιρείας - προμήθειες που 
χρεώνονται κάθε φορά που ένας καταναλωτής 
χρησιμοποιεί μια κάρτα - αυξήθηκαν ή μειώθηκαν ανάλογα 
με τον έμπορο και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής 
πληρώνει για τις αγορές του, σύμφωνα με έγγραφο που 
έστειλε η Visa στις τράπεζες πέρυσι και περιγράφει τις 
αλλαγές. Καθόρισε υψηλότερες προμήθειες για συναλλαγές 
σε ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ οι έμποροι 
λιανικής σε ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών, όπως τα 
ακίνητα και η εκπαίδευση, είδαν τα τέλη να μειώνονται. 
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