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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Επί χρόνια το ίδιο τροπάρι… Άλλοι 
να αμφισβητούν εν συνόλω τους 
νεκρούς του Πολυτεχνείου, να μην 
κάνουν καν λόγο για τους έως 
αναπηρίας τραυματίες 
(Μουστακλής, Οπρόπουλος, 
Μουστάκα κ.α.) άλλοι να 
αμφισβητούν ότι υπήρξαν νεκροί 
εντός του Πολυτεχνείου και άλλοι να 
ανεβάζουν τους νεκρούς -εντός 
εκτός σε εκατοντάδες. 

πιο αξιόπιστη 
έρευνα έγινε από 
τον Εισαγγελέα 

Δημήτρη Τσεβά. 
Σε αυτή παρουσιάζονται οι νεκροί 
και τραυματίες. Ανάμεσα στους 
νεκρούς υπάρχουν περίπου 10, οι 
οποίοι μεταφέρθηκαν στο 
Ρυθμιστικό Κέντρο, τις αντίστοιχες 
πρώτες βοήθειες της εποχής χωρίς 
να έχουν βεβαίωση έγκυρη και 
αδιαμφισβήτητη που ακριβώς 
βρέθηκαν, από ποιόν κλπ. Με 
βεβαιότητα θεωρείται ότι όλοι αυτοί 
ή κάποιοι εξ αυτών έχασαν τη ζωή 
τους εντός του Πολυτεχνείου και 
μεταφέρθηκαν άρον-άρον στο 
Ρυθμιστικό χωρίς έγκυρα 
συνοδευτικά για ευνόητους λόγους. 

 

 

άντως στις σορούς αυτών και στο αίμα των 
τραυματιών έχτισαν καριέρα περαστικοί  
από το Πολυτεχνείο, άσχετοι με αυτό, ακόμα  

και πολέμιοί του πράκτορες υπηρεσιών που 
εμφανίστηκαν ως… αγωνιστές του. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα δεν τιμά κανείς συγγενείς νεκρών η 
τραυματιών, αλλά τη θέση τους παίρνουν περαστικοί ή κάποιοι με εντελώς 
ασήμαντη παρουσία… Μετά τόσα χρόνια η επέτειος σημαδεύει κάθε Νοέμβρη 
έντονα τη χώρα, ακριβώς γιατί η σπέκουλα υπερβολής και υποβάθμισης 
μεταφράστηκε σε πολιτική εξουσία συνέχειας. 

 

Η 
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«Τα συμπεράσματα του πορίσματος 
Τσεβά Στο πόρισμα του (14/10/1974), 
ο εισαγγελέας Δ. Τσεβάς σημείωνε 
εισαγωγικά ότι: « 

αρύς υπήρξεν ο 
φόρος του αίματος 
εις νεκρούς  

και τραυματίας ο 
καταβληθείς δια  
την καταστολήν της 
εξεγέρσεως του 
Πολυτεχνείου. 
Και των µεν τραυματιών τον αριθμόν, 
ήγγισε, µετά βεβαιότητας µάλλον, η 
έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όµως, 
παραμένει εισέτι ο ακριβής αριθμός 
των νεκρών. Σύντοµοι 
κατεβλήθησαν προς την 
κατεύθυνσιν ταύτην προσπάθιαι και 
πέραν των αµέσως ή εµµέσως 
περιερχοµένων εις γνώσιν µου 
έκκλησις δια του Τύπου δηµοσία 
διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή 
αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή 
και εξαφανίσεων ατόµων συνεπεία 
των γεγονότων του Πολυτεχνείου. 
Και είναι αληθές ότι ουδέν 
περιστατικόν κατηγγέλθη. Δεν 
αντλείται, όµως εντεύθεν απόδειξις 
περίν ανυπαρξίας τοιούτων. Διότι 
κατά τη διαδρομήν της ερεύνης 
εβεβαιώθησαν ή και απλώς 
επιθανολογήθησαν περιστατικά 
εδραιούντα παρ’ εμοί την 
πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των 
γεγονότων του Πολυτεχνείου 
υπήρξαν περισσότεροι των 
επισήμως ανακοινωθέντων. Δι’ ο και 
κατανοώ τα ελατήρια της σιωπής 
των παθόντων». 

 

 

Τσεβάς εκτιμούσε ότι ο αριθμός των νεκρών 
μπορεί να φθάνει τους 34 (18 επώνυμους και  
16 ανώνυμους), τους οποίους διέκρινε  

σε τρεις κατηγορίες: 
α) Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί, στους οποίους περιλάμβανε τους γνωστούς 
15. β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες, στους οποίους περιλάμβανε άλλους 3. γ) 
Νεκροί βασίμως προκύπτοντες, στους οποίους συγκατέλεξε 16 ανώνυμους 
νεκρούς, για τους οποίους υπήρξαν επώνυμες καταθέσεις. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται 10 που προέκυψε ότι διακομίστηκαν στο Ρυθμιστικό Κέντρο 
Αθηνών, χωρίς να καταχωρηθούν επισήμως. Καταμέτρησε επίσης 1013 πολίτες 
και 61 αστυνομικούς ως τραυματίες. Ένα χρόνο αργότερα, ο αντιεισαγγελέας 
εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης έκανε λόγο για 23 νεκρούς, ενώ κατά τη διάρκεια της 
δίκης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, προστίθεται ένας ακόμη νεκρός. Οι 
πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου δικαιολογούν ως ένα βαθμό τη σύγχυση, 
λόγω του κλίματος των ημερών εκείνων, που ουσιαστικά δεν επέτρεπε την 
πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών. 

Β Ο 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
ταν 1η Μαρτίου 2012, όταν 
μαζί με τον Γιώργο Νούλα, 
διαβαίναμε, για μια ακόμη 

φορά, την πόρτα του κτιρίου 16 της 
«Ευελπίδων», προκειμένου να 
προσκομίσουμε ένα ακόμη 
«τσουβάλι» στοιχεία στους 
Οικονομικούς Εισαγγελείς που 
ερευνούσαν, υπό άκρα μυστικότητα, 
έχοντας την μάλιστα χαρακτηρίσει 
με τον ειδικό κωδικό «Ω», την 
Μηνυτήρια Αναφορά ΑΠ 2744/09-04-
2010 για το «έγκλημα» του 
Καστελλόριζου. Και μαζί με τα νέα 
στοιχεία, προσκομίζαμε στην 
Δικαιοσύνη και το 4ο 
Συμπληρωματικό Υπόμνημα, στο 
οποίο συνοψίζαμε όλο το ιστορικό 
της Μηνυτήριου Αναφοράς, των 
προηγούμενων Συμπληρωματικών 
Υπομνημάτων 1, 2 και 3, καθώς και 
του συνόλου του αποδεικτικού 

υλικού. Αυτή την φορά ήμασταν 
πλέον βέβαιοι ότι η Οικονομική 
Εισαγγελία θα έκανε το επόμενο 
βήμα. Γιατί είχαμε επί τέλους στα 
χέρια μας το πειστήριο του 
εγκλήματος της υποτιμητικής 
κερδοσκοπίας και της δι’ αυτής 
χειραγώγησης του δημοσίου χρέους 
της Πατρίδας μας κατά την περίοδο 
Ιουλίου 2009 – Μαΐου 2010. 

ίχαμε δηλαδή στα 
χέρια μας και 
προσκομίζαμε 

στους Οικονομικούς 
Εισαγγελείς, μαζί με 
όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία του 4ου 
Συμπληρωματικού 
Υπομνήματος, και το  
CD με την αναλυτική 
κατάσταση των 12.000 
συμβάσεων CDS επί 
των ομολόγων του 
ελληνικού δημοσίου, 
των ελληνικών 
τραπεζών και των ΔΕΚΟ. 
Ολόκληρο το αρχείο της 
μεγαλύτερης εκείνη την εποχή, 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
παρακολούθησης της παγκόσμιας 

αγοράς CDS, της Advantage Data 
από τις ΗΠΑ. 

 
Αυτή την φορά, λέγαμε με τον 
Γιώργο Νούλα, η «ανεξάρτητη», 
τυφλή ελληνική Δικαιοσύνη, θα 
πάψει να παραμένει ταυτόχρονα και 
κουφή και βουβή. 

ιδικά αφού, εν τω 
μεταξύ, έβραζε 
ολόκληρη η Ελλάδα, 

μετά τις αλλεπάλληλες 
παρεμβάσεις 
κοινοβουλευτικού 
ελέγχου κατά της 
κυβέρνησης του 
Γιώργου Παπανδρέου…. 

 

Ή 

Ε 
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αρχής γενομένης από τους ίδιους τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ και, στην συνέχεια, του Πάνου Καμμένου, του 
Κυριάκου Βελόπουλου και του Γιάννη Δημαρά. 

 

 
Και ακόμη περισσότερο, μετά την πρωτοφανή 
διεθνοποίηση των καταγγελιών μας, που οδήγησαν, 
μεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου του 
κόμματος του Ιταλού Εισαγγελέα με τα «Καθαρά Χέρια», 
Antonio Di Pietro και του γερουσιαστή Elio Lanutti και σε, 

ανάλογες με την ελληνική, μηνύσεις και εισαγγελικές 
έρευνες σε Ισπανία και Ιταλία, όπου, μάλιστα, κατέληξαν σε 
ποινικές διώξεις, καταδίκες και αποζημιώσεις προς το 
ιταλικό δημόσιο, που σε αντίθεση με το ελληνικό, μας 
κάλεσε να καταθέσουμε ως ειδικοί μάρτυρες. 

 
Αυτά, όμως, στην Ευρώπη των κυρίαρχων κρατών. Γιατί 
στην Ελλάδα των κυρίαρχων δανειστών, των 
κερδοσκόπων και των τραπεζών, ο στόχος ήταν 
διαφορετικός και δεν ήταν άλλος από…..  

 

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς προσκομίσαμε στους 
Οικονομικούς Εισαγγελείς με το 4ο Συμπληρωματικό 
Υπόμνημα της 01/03/2012….  
Αξιότιμε Κε. Εισαγγελέα,  
Στα πλαίσια της συνδρομής της Εισαγγελικής έρευνας που 
διεξάγετε, σε συνέχεια της ΑΠ 2744/09-04-2010 Μηνυτήριου 
Αναφοράς μας και των επ’ αυτής Συμπληρωματικών 
Υπομνημάτων, δια του παρόντος θέτουμε υπ’ όψη σας 
νεώτερα στοιχεία και έγγραφα, που είναι κατά τη γνώμη 
μας κρίσιμα και ουσιώδη για την περεταίρω διερεύνηση και 
αξιολόγησή της. 
Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων που 
επικαλούμαστε, η προσκόμισή τους στο παρόν Υπόμνημα 
γίνεται με την μορφή του ηλεκτρονικού αρχείου, σε CD, από 
το οποίο μπορείτε να τα αναγνώσετε, αποθηκεύσετε, 
αντιγράψετε και εκτυπώσετε. 
Ειδικότερα, προσκομίζουμε και επικαλούμαστε: 
1. Αναλυτική Κατάσταση μηχανογραφικού αρχείου αριθμού 
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (12.000) Συμβάσεων CDS (Credit 
Default Swaps), Καλυμμένων και Γυμνών, που έχουν 
εκδοθεί επί των εν συνεχεία αναφερομένων τίτλων: 
I. Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, 
ΙI.  Καλυμμένες Ομολογίες τύπου CDO (Collateralized Debt 
Obligations) των αλλοδαπών εταιρειών - οχημάτων ειδικού 
σκοπού (SPV – Special Purpose Vehicles) με τις επωνυμίες 
(α) HELLENIC SECURITISATION SA και (β) TITLOS Plc, των 
οποίων προσκομίζουμε και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 
έγγραφα, προκειμένου να διευκολυνθείτε ως προς την 
ανεύρεση των αλλοδαπών φυσικών προσώπων που 
απαρτίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια, 
III. Ομολογίες των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής 
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Ωφελείας (ΔΕΚΟ) με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΕ, ΟΣΕ 
ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και  
IV. Ομολογίες των Ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων με 
την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΕ, ALPHA BANK AE, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και 
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ. Από τους κωδικούς 
ταυτοποίησης των ανωτέρω 12.000 Συμβάσεων CDS 
μπορείτε, εφόσον υποβάλλετε αντίστοιχα ερωτήματα, να 
λάβετε αντίγραφα όλων των τίτλων αναφοράς από τους 
ίδιους του ανωτέρω εκδότες τους, όπως αυτοί 

αναφέρονται, τίτλο προς τίτλο, στην ανωτέρω κατάσταση 
και, επιπλέον, να εντοπίσετε τους εκδότες, κατόχους, 
κομιστές και διαμεσολαβούντες των συναλλαγών αγοράς 
και πώλησης όλων των ανωτέρω Συμβάσεων CDS, εφόσον 
απευθυνθείτε με ειδικό ερώτημα, με βάση την ανωτέρω 
κατάσταση και τους εξατομικευμένους κωδικούς κάθε 
Σύμβασης CDS, τίτλο προς τίτλο, στον αρμόδιο αλλοδαπό 
φορέα ISDA (International Swaps and Derivatives 
Association Inc.), στις εν συνεχεία παρατιθέμενες 
διευθύνσεις: 

 
 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΗΠΑ 
ISDA 
360 Madison Avenue,  
16th Floor  
New York, NY 10017 
Phone: 212 901 6000  
Fax: 212 901 6001 
E Mail : isda@isda.org  
 

 
ΟΥΑΣΙΓΚΝΤΟΝ ΗΠΑ  
ISDA 
1101 Pennsylvania Avenue 
Suite 600  
Washington, DC 20004  
Phone: 202 756 2980 
Fax: 202 756 0271 
E Mail : isda@isda.org  
 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
ISDA 
One Bishops Square  
London E1 6AD 
United Kingdom  
Phone: 44 (0) 20 3088 3550 
Fax: 44 (0) 20 3088 3555 
E Mail : isdaeurope@isda.org 
 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ISDA c/o NCI  
Park Leopold Business Centre  
4th floor,  
38/40 Square de Meeûs,  
Brussels 1000  
Phone: 32 (0) 2 401 8758  
Fax : 32 (0) 2 401 8762 
E Mail : isdaeurope@isda.org 
 

 
Επίσης, μπορείτε να απευθύνετε συγκεκριμένο ερώτημα, 
κατά όνομα και κωδικό αναφοράς εκάστου τίτλου, σε όλα 
τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις εταιρείες του ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού χώρου που εδρεύουν στην Ελλάδα, 
καθώς επίσης και στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως 
εποπτεύουσα αρχή των ανωτέρω, προκειμένου να 
εντοπίσετε, εφόσον υπάρχουν, τα εντός της Ελλάδος 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκδότες, κατόχους, κομιστές 
και διαμεσολαβούντες συναλλαγών αγοράς και πώλησης, 
μέρους των ανωτέρω Συμβάσεων Ελληνικών CDS, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην προσκομιζόμενη και 
επικαλούμενη κατάσταση. 
2. Τα στοιχεία της ανακοίνωσης από τον Ιστότοπο της 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο Διαδίκτυο, σχετικά με την 
Αντιμονοπωλιακή Έρευνα υπό τον κωδικό αριθμό 
ΙΡ/11/509/04-2011, για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, τον 
έλεγχο και τη χειραγώγηση της αγοράς των CDS, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές που αφορούν 
καλυμμένα και γυμνά Ελληνικά CDS, κατά των Τραπεζών 
JP MORGAN, BANK OF AMERICA, MERILL LYNCH, 
CITIGROUP, COMMERZBANK, CREDIT SUISSE, 
DEUTSCHE BANK, GOLDMAN SACHS, HSBC, MORGAN 
STANLEY, RBS, UBS, CREDIT AGRICOLE και SOCIETE 
GENERALE καθώς στην εταιρεία MARKIT ΛΟΝΔΙΝΟΥ, τον 
κορυφαίο πάροχο εμπιστευτικών πληροφοριών στην 
αγορά CDS, στην οποία συμμετέχουν οι περισσότερες από 
τις ανωτέρω Τράπεζες. 
3. Τα στοιχεία των εκκρεμών δικών, μηνύσεων και 
ποινικών διώξεων κατά των Οίκων Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης και συγκεκριμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, για την κατ’ εξακολούθηση 
διάπραξη των ίδιων ή αντιστοίχων αδικημάτων με αυτά 
που καταγγέλλουμε ότι διέπραξαν στην Ελλάδα με την 

2744/09-04-2010 Μηνυτήριο Αναφορά μας και τα σχετικά 
επ’ αυτής Υπομνήματα και, ειδικότερα:  
I. ΜΗΝΥΣΗ 02/09/2011 ΚΑΤΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK, ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
(FHFA)  
II. ΜΗΝΥΣΗ 09/05/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
DEUTSCHE BANK  
III.ΜΗΝΥΣΗ 12/11/2009 ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS & 45 
ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 
SACRAMENTO (CALIFORNIA – ΗΠΑ)  
IV. ΜΗΝΥΣΗ 03/02/2012 ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS, ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΣΙΣΙΠΙ – ΗΠΑ 
V. ΜΗΝΥΣΗ 02/09/2011 ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
(FHFA)  
VI. ΜΗΝΥΣΗ 11/04/2011 KATA ΤΗΣ GOLDMAN SACHS, ΑΠΟ 
TΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ WEILI DAI & 
SEHAT SUTARDJA  
VII. ΜΗΝΥΣΗ 06/01/2011 ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS, 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ACA FINANCIAL 
GUARANTE CORPORATION  
VIII. ΜΗΝΥΣΗ 09/06/2010 ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHSΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BASIS YIELD ALPΗA FUND 
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IX. ΜΗΝΥΣΗ 16/04/2010 KATA ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΚΑΙ 
ΤΟΥ FABRICE TOURRE, ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΠΑ (SEC)  
X. ΜΗΝΥΣΗ 25/02/2011 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ STANDARD & POORS, 
MOODY’S KAI FITCH, ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΙΣΠΑΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΟ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟ Κ.ο 
GONZALO BOYE.  
XI. ΜΗΝΥΣΗ 13/10/2011 ΚΑΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ, 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 
ΙΤΑΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Κο 
ORAZIO FERGNANI 
XII. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΥ 
ΤΥΠΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ OIKΩΝ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ STANDARD & POORS, 
MOODY’S KAI FITCH ΤΗΝ 31/12/ 2011 
 
4. Τις Ερωτήσεις με αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) 
του Ιταλού Γερουσιαστή του κόμματος του Εισαγγελέα 
ANTONIO DI PIETRO, κ.ου ELIO LANUTTI, σχετικά με την 
αυτεπάγγελτη Εισαγγελική έρευνα που διενεργείται στην 
Ιταλία από τις Εισαγγελίες Τράνι Απουλίας, Μιλάνου και 
Ρώμης, κατά των ΟΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
STANDARD & POORS, MOODY’S KAI FITCH, υπό τη σκέπη 
του Ιταλού Εισαγγελέα κ.ου ΜICHELE RUGGIERO, για το 
αδίκημα της χειραγώγησης του Ιταλικού Χρηματιστηρίου 
και της αγοράς Ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου, με τη 
δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών εκθέσεων για 
την κατάσταση της Ιταλικής Οικονομίας, προς όφελος των 
πελατών τους και με ζημία του Ιταλικού Δημοσίου και της 
Εθνικής Οικονομίας της Ιταλίας, την οποία έρευνα έχουμε 
κληθεί να συνδράμουμε και εμείς, ως ειδικοί μάρτυρες,   
 
5. Τα από 13/04/2011 Επίσημα Πρακτικά της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, με Πρόεδρο το 
Γερουσιαστή κ.ο CARL LEVIN, η οποία συστάθηκε υπό τον 
τίτλο «Η WALL STREET ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – Η 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ», για τη διερεύνηση του ρόλου των 
Τραπεζών GOLDMAN SACHS, JP MORGAN και DEUTSCHE 
BANK και των ΟΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
STANDARD & POORS, MOODY’S KAI FITCH, στη 
διαμόρφωση, τη χειραγώγηση και την εξέλιξη της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης των ΗΠΑ, που οδήγησε στην 
κατάρρευση της στεγαστικής πίστης κατά τα έτη 2007-2008, 
με ειδική αναφορά στο ζήτημα και το ρόλο των καλυμμένων 
και γυμνών CDS που είχαν τότε εκδοθεί από τις ανωτέρω 
Τράπεζες, οι οποίες έχουν αντίστοιχη εμπλοκή και στην 
περίπτωση της Ελλάδος, επί των καλυμμένων ομολογιών 
(CDO – Collateralized Debt Obligations) των Αμερικανικών 
Τραπεζικών Ιδρυμάτων που κατέρρευσαν κατά το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
 
6. Την ΕΚΘΕΣΗ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΔΝΤ) υπ’ αριθμό 09/244/2009, σχετικά με την κατάσταση 
της Ελληνικής Οικονομίας κατά το μήνα Αύγουστο του 
έτους 2009 και τα επί μέρους, ειδικότερα αναλυτικά στοιχεία 
του Δημοσίου Χρέους και του Δημοσιονομικού 
Ελλείμματος, που κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς του Ελληνικού Κράτους και, ως εκ τούτου, περιήλθε 
σε γνώση ΟΛΩΝ των Πολιτικών Κομμάτων και της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  Από την ανωτέρω Έκθεση 
αποδεικνύεται πέρα πάσης αμφιβολίας ότι:  
I.  Το ζήτημα της Ελληνικής Κρίσης Χρέους, με τα 
εξειδικευμένα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και τους 
οικονομικούς δείκτες αυτής και, ειδικότερα, το γεγονός ότι 
«ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ», ήταν γνωστό ΣΕ ΟΛΑ τα 
εκπροσωπούμενα στη Βουλή Πολιτικά Κόμματα και την 
Τράπεζα της Ελλάδος, ήδη από το μήνα Αύγουστο του 
έτους 2009 και 
II. Η υπαγωγή της Ελλάδος στο Μηχανισμό Στήριξης υπό 
το ΔΝΤ και το 1ο Μνημόνιο (Μάιος 2010) ήταν 
ΠΡΟΕΙΛΛΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ήδη από το 
Φθινόπωρο του έτους 2009, αφού στην ανωτέρω Έκθεση 
του ΔΝΤ περιγράφονται με λεπτομέρεια και αναλυτικές 
γραφικές παραστάσεις, ήδη από το μήνα Αύγουστο του 
2009, όλα τα δημοσιοοικονομικά μέτρα λιτότητας και 
εσωτερικής υποτίμησης που έχουν ληφθεί από το έτος 
2010 μέχρι και σήμερα.  
 
7. Το από 20/02/2012 Σχέδιο της Οδηγίας του 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, με κωδικούς αριθμούς αναφοράς 
2010/0251 (COD) PE-COS 68/11EF 164 ECOFIΝ 818 CODEC 
2154 OC 74 - ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΓΧΟΜΕΝΟΥ, 
σχετικά με την ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓOΡΑΣ ΤΩΝ CDS, ME ΡΗΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «ΓΥΜΝΩΝ CDS».  
Από το κείμενο του πρόσφατου αυτού Σχέδιου Οδηγίας ΕΕ 
του ανωτέρω σημείου 7, σε συνδυασμό:  
I. Με την ανωτέρω Αντιμονοπωλιακή Έρευνα του σημείου 
2 του παρόντος Υπομνήματος, που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπό τον κωδικό αριθμό ΙΡ/11/509/04-2011, για 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έλεγχο και χειραγώγηση 
της αγοράς των CDS,   
II. Με τα στοιχεία των εκκρεμών δικών, μηνύσεων και 
ποινικών διώξεων κατά των Οίκων Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης και συγκεκριμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, για την κατ’ εξακολούθηση 
διάπραξη των ίδιων ή αντιστοίχων αδικημάτων με αυτά 
που καταγγέλλουμε ότι διέπραξαν στην Ελλάδα,  
III. Με την ΕΚΘΕΣΗ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΝΤ) υπ’ αριθμό 09/244/2009 του σημείου 6 του 
παρόντος Υπομνήματος, σχετικά με τη δημοσιοποίηση της 
ασκούμενης σήμερα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ήδη από 
το μήνα Αύγουστο του έτους 2009, με τα επί μέρους 
εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία και τους οικονομικούς 
δείκτες του Δημοσίου Χρέους και του Ελλείμματος για το 
έτος 2009, 
IV. Με την συνέντευξη και τις αποκαλύψεις του πρώην 
Προέδρου του ΔΝΤ κ.ου NTOMINIK ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ στο 
Γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό CANAL PLUS, που 
αναφέρουμε στο σημείο 3 του από 14/10/2011 
Συμπληρωματικού Υπομνήματος στην ΑΠ 2744/09-04-2010 
Μηνυτήριο Αναφορά μας, 
Με τις καταγγελίες κατά συγκεκριμένων στελεχών της 
ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, που αναφέρουμε στο σημείο 2 
του από 14/10/2011 Συμπληρωματικού Υπομνήματος στην 
ΑΠ 2744/09-04-2010 Μηνυτήριο Αναφορά μας, σχετικά με τη 
νόθευση, παραποίηση και εσκεμμένη διόγκωση των 
στατιστικών στοιχείων του Ελλείμματος για το έτος 2009, 
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V. Με την Κοινοπρακτική Έκδοση του 5ετούς Ομολόγου της 
26/01/2010, που αναφέρουμε στο σημείο 1, του από 
14/10/2011 Συμπληρωματικού Υπομνήματος στην ΑΠ 
2744/09-04-2010 Μηνυτήριο Αναφορά μας, κατά την οποία 
ο ΟΔΔΗΧ και το Υπουργείο Οικονομικών άντλησαν από τις 
αγορές μόνο το ποσό των 8 ΔΙΣ ευρώ, ενώ οι 500 
κατατεθείσες προσφορές των Αναδόχων ξεπερνούσαν τα 
25 ΔΙΣ ευρώ,  
VI. Με τις καταγγελίες και την Ερώτηση με ΑΚΕ υπ’ αριθμό 
10403/624/19-05-2010, που αναφέρουμε στο από 07/02/2011 
Συμπληρωματικό Υπόμνημα ΣΔΟΕ στην ΑΠ 2744/09-04-
2010 Μηνυτήρια Αναφορά μας, των Βουλευτών κ.κ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ, ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΙΑΝΝΗ, ΑΛΕΥΡΑ 
ΝΑΣΟΥ, ΛΙΝΤΖΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΝΟΛΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ΓΕΡΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΗ, 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΗΛΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΓΕΛΗ 
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΥ και ΤΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΗ, σχετικά με το ζήτημα 
των ανοικτών πωλήσεων και της επιμήκυνσης της 
προθεσμίας διακανονισμού Τ+3, στο διάστημα από τους 
μήνες Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο του έτους 2010, 
VII. Με τις καταγγελίες, τις Ερωτήσεις με ΑΚΕ και τη 
Διακομματική Επερώτηση των Βουλευτών κ.κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑΡΑ και 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, που αναφέρουμε στα από 
19/05/2011 και 14/10/2001 Συμπληρωματικά Υπομνήματα 
στην ΑΠ 2744/09-04-2011 Μηνυτήριο Αναφορά μας, σχετικά 
με τις συναλλαγές καλυμμένων και γυμνών Ελληνικών 
CDS, με ιδιαίτερη αναφορά στις συναλλαγές που 
πραγματοποίησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 
VIII. Με την Αναλυτική Κατάσταση των ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
(12.000) Συμβάσεων Ελληνικών CDS, που προσκομίζουμε 
και επικαλούμαστε με το παρόν Υπόμνημα στην ΑΠ 
2744/09-04-2010 Μηνυτήριο Αναφορά μας, 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ πέρα πάσης αμφιβολίας η βασιμότητα 
όλων των καταγγελιών της ΑΠ 2744/09-04-2010 
Μηνυτήριου Αναφοράς μας και των σχετικών επ’ αυτής 
Συμπληρωματικών Υπομνημάτων. 

ράγματι, κατέστη πλέον 
ΠΡΟΦΑΝΕΣ και ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟ  
ότι η Ελληνική Κρίση Χρέους 

μετετράπη με ΔΟΛΟ σε  
Κρίση Δανεισμού…… 
δια της χειραγώγησης της αγοράς των Ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου και του συνόλου του Δημοσίου 
Χρέους της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και των 
Καλυμμένων Ομολογιών των αλλοδαπών εταιρειών – 
οχημάτων ειδικού σκοπού με τις επωνυμίες (α) HELLENIC 
SECURITISAZTION SA και (β) TITLOS Plc. 

καταγγελλόμενη Χειραγώγηση 
συντελέστηκε με την εκτέλεση 
Οργανωμένου Εγκληματικού 

Σχεδίου, με συντονισμένες δράσεις 
και μεθοδεύσεις, ήτοι αναλυτικότερα: 

 
1. Με την μεθόδευση της σύνταξης, δημοσίευσης και 
διάδοσης στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ψευδών και 
παραπλανητικών εκθέσεων από τους Οίκους 
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, για τη δήθεν συντελεσθείσα 
χρεοκοπία του Ελληνικού Δημοσίου κατά τους πρώτους 
μήνες του έτους 2010 και την αδυναμία εξυπηρέτησης των 
λήξεων των Ομολόγων σε κυκλοφορία κατά τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο 2010, τη δήθεν έξοδο της Ελλάδος από το 
Ευρώ και την επανέκδοση Εθνικού Νομίσματος (Δραχμή), 
προς όφελος συγκεκριμένων πελατών τους, οι οποίοι είχαν 
μέχρι τότε επενδύσει : 
* σε Καλυμμένα Ελληνικά CDS, αξίες τουλάχιστον 10 ΔΙΣ 
Δολαρίων ΗΠΑ. 
* σε Γυμνά Ελληνικά CDS, αξίες πολύ μεγαλύτερες και 
δυσανάλογες του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και, 
μάλιστα, με μόχλευση, καταβάλλοντας δηλαδή μόλις το 
10% των αντιστοίχων «ασφαλίστρων». Το στοιχείο αυτό 
είναι επιβαρυντικό του Δόλου των καταγγελλομένων 
δραστών, αφού αποδεικνύεται ότι είχαν εις γνώση τους 
επενδύσει σε ΓΥΜΝΑ CDS τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε 
υπαρκτούς τίτλους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποβλέποντας στην Υποτιμητική Κερδοσκοπία, την 
αισχροκέρδεια και τον παράνομο στοιχηματισμό στην 
κατάρρευση της Ελληνικής Οικονομίας, αφού ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ 
έννομο ασφαλιστικό συμφέρον επί του κινδύνου 
χρεοκοπίας που είχαν δήθεν ασφαλίσει. 
Ο Δόλος των καταγγελλομένων δραστών προκύπτει και 
από τη γενικότερη δράση και τη συμπεριφορά τους στις 
διεθνείς αγορές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και από τα οικονομικά εγκλήματα που τους 
αποδίδεται ότι διέπραξαν, ακόμη και σε ζημία του ίδιου του 
Δημοσίου των ΗΠΑ, προγενέστερα και μεταγενέστερα της 
δράσης τους στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από τη 
σωρεία των εκκρεμών δικών και των ποινικών 
δικογραφιών που εκκρεμούν εις βάρος τους, για τα ίδια και 
παρόμοια αδικήματα και οικονομικά εγκλήματα με αυτά 
που διέπραξαν στην Ελλάδα, όπως ειδικότερα αναφέρουμε 
στα σημεία 3, 4 και 5 του παρόντος Υπομνήματος. 
Επιβαρυντικό στοιχείο του Δόλου αποτελεί επίσης και το 
προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος των 
καταγγελλομένων δραστών, να επιδιώκουν – ακόμη και 
σήμερα - τη χρηματοοικονομική κατάρρευση της Ελλάδος, 
ήτοι την αδυναμία εξυπηρέτησης έστω και μίας εκ των 
λήξεων των Ομολόγων του Δημοσίου σε κυκλοφορία κατά 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προκειμένου: I. στην 
περίπτωση που ο ISDA (International Swaps and 
Derivatives Association Inc.) αποφάσιζε την επέλευση της 
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περίπτωσης του Πιστωτικού 
Γεγονότος, να προσκομίσουν 
παράνομο περιουσιακό όφελος 
εισπράττοντας τα Συμβόλαια των 
Γυμνών CDS που κατείχαν και II. 
στην περίπτωση που ο ISDA δεν 
αποφάσιζε την επέλευση του 
Πιστωτικού Γεγονότος, να 
προσκομίσουν παράνομο 
περιουσιακό όφελος από την 
κερδοσκοπία επί των ιδίων των 
Συμβολαίων CDS που κατείχαν, 
Καλυμμένων και Γυμνών, 
μεταπωλώντας τα σε τρίτους, σε 
αξίες τουλάχιστον τριπλάσιες από 
αυτές στις οποίες τα είχαν 
προηγουμένως αγοράσει (από τις 
150 στις 500, 700, ακόμη και 1.000 
μονάδες βάσης), εκμεταλλευόμενοι 
τον πανικό που οι ίδιοι προκάλεσαν 
στις διεθνείς αγορές, με τις ψευδείς 
παραστάσεις τους επί του 
ζητήματος της δήθεν 
συντελεσθείσας Χρεοκοπίας του 
Ελληνικού Δημοσίου. Τις ανωτέρω 
ψευδείς παραστάσεις τις 
κατασκεύασαν και τις διέδωσαν 
διαδοχικά, μέσω των διεθνών ΜΜΕ 
και δια του δήθεν «έγκυρου» και 
«έγκριτου» στόματος ενός 
οργανωμένου δικτύου τεχνικών 
αναλυτών, οικονομολόγων, 
καθηγητών πανεπιστημίου, πρώην 
υπουργών και δημοσιογράφων, 
καθοδηγώντας με Δόλο την 
προσοχή της παγκόσμιας κοινής 
γνώμης στα αλλοιωμένα στοιχεία 
του Ελλείμματος της Ελλάδος για το 
έτος 2009, το οποίο εμφάνιζαν ως 
δήθεν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
της Ιρλανδίας. Η μεθόδευση της 
διάδοσης της ανωτέρω ψευδούς 
παράστασης στην παγκόσμια κοινή 
γνώμη ξεκίνησε με τη μορφή της 
εμπιστευτικής πληροφορίας των 
αγορών, ήδη από το μήνα Δεκέμβριο 
2009 και πριν τη δημοσίευση των 
επίσημων στατιστικών στοιχείων 
της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2009 και, στη 
συνέχεια, δια του τεχνάσματος της 
αναθεώρησης, κατέστη επίσημο 
απολογιστικό στοιχείο της Ελλάδος, 
με τη συνδρομή συγκεκριμένων 
υπαλλήλων και στελεχών της 
ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, κατά 
των οποίων, όπως γνωρίζετε, 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
Εισαγγελική Έρευνα, 
επιτυγχάνοντας έτσι την 
παραπλάνηση της διεθνούς 
κοινότητας ως προς τα ανωτέρω 
οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, 
προκειμένου να συντηρηθεί στις 
αγορές η ψευδής παράσταση της 

δήθεν συντελεσθείσας Χρεοκοπίας του Ελληνικού Δημοσίου. 
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2. Με τη συντονισμένη δράση συναλλαγών ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και 
προσυμφωνημένων συναλλαγών αγοράς και πώλησης 
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ και ΓΥΜΝΩΝ CDS, επί των ιδίων 
Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα, ήτοι από το μήνα Οκτώβριο 2009 μέχρι 
και το μήνα Μάιο 2010.  
Το ζήτημα των ανοικτών πωλήσεων και της επιμήκυνσης 
της προθεσμίας τελικού διακανονισμού (Τ+3) των 
συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά των Ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με τη 
διαπραγμάτευση και τις προσυμφωνημένες συναλλαγές 
των CDS, Γυμνών και Καλυμμένων, αποτέλεσαν τον 
ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου στηρίχθηκε το 
εγκληματικό σχέδιο της χρηματοοικονομικής κατάρρευσης 
της Ελλάδος και της μετατροπής της Ελληνικής Κρίσης 
Χρέους, σε Κρίση Δανεισμού.  
* Τα CDS, Καλυμμένα και Γυμνά, χειραγώγησαν την αύξηση 
των spreads και του κόστους δανεισμού του Ελληνικού 
Δημοσίου και οδήγησαν στην απαξίωση των Ομολόγων 
αυτού, τα οποία έφτασαν σήμερα να διαπραγματεύονται 
μετά βίας στο 50% της ονομαστικής τους αξίας και να μη 
γίνονται δεκτά στις Τράπεζες ούτε ως εγγυήσεις ιδιωτικών 
δανείων. 
* Η καταστρατήγηση του (Τ+3) και οι Ανοικτές Πωλήσεις 
των Ελληνικών Ομολόγων, καλυμμένες και ακάλυπτες, 
οδήγησαν στη χειραγώγηση των Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά, δημιουργώντας 
εικονική υπερπροσφορά τίτλων που στην πραγματικότητα 
δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα την περαιτέρω απαξίωση και 
τη κατάρρευση των τιμών διαπραγμάτευσής τους, που 
είχαν ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες από την ανωτέρω 

μεθοδευμένη αύξηση των spreads. Αποδεικτικό του 
στοιχείου αυτού είναι το γράφημα του έγκριτου τεχνικού 
αναλυτή κ.ου Stephen Culp, που δημοσιεύτηκε από το 
Reuters κατά το ίδιο επίμαχο διάστημα, από το οποίο 
αποδεικνύεται η σύνδεση και η οικονομική αντιστοιχία της 
αύξησης του «κόστους των CDS» με αυτή των «spreads», 
ήτοι των διαφορικών επιτοκίων επί των επιτοκίων έκδοσης 
των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 5ετούς διάρκειας, 
καθ’ όλη την περίοδο από το μήνα Ιανουάριο 2009 έως το 
μήνα Μάρτιο 2010, η οποία παρατίθεται αυτούσια όπως 
δημοσιεύεται, στην πρωτότυπη έκδοσή της: 

 

τόχος των ανωτέρω μεθοδεύσεων 
ήταν η κατάρρευση της εσωτερικής 
αγοράς, ο αφανισμός της 

ανάπτυξης, η μεθοδευμένη υπαγωγή 
της Ελληνικής Οικονομίας σε 
καθεστώς «Στρατηγικής Ύφεσης»,  
η συρρίκνωση του ΑΕΠ και της 
αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων, προκειμένου να 
επιτευχθεί η εσωτερική υποτίμηση 
και η απαξίωση της Ελληνικής 
Οικονομίας…… 
ο αφανισμός των Ασφαλιστικών Ταμείων, η κατάρρευση 
του Τραπεζικού Συστήματος και των Εσόδων του 
Δημοσίου, ώστε να καταστεί μονόδρομος η εκχώρηση της 
οικονομικής κυριαρχίας της Ελλάδος στους Δανειστές της, 
η υπαγωγή του Δημοσίου Χρέους στο Αγγλικό δίκαιο και η 
αποδοχή των εμπράγματων εξασφαλίσεων. 
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Μοναδικός τρόπος για να την επίτευξη του ανωτέρω 
εγκληματικού σχεδίου ήταν η χειραγώγηση του Δημοσίου 
Χρέους και της αγοράς των Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, μέσα από την κατά τα ανωτέρω μεθόδευση της 
αύξησης των spreads, της μείωσης της αξίας των 
Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, της υπέρμετρης 
αύξησης του κόστους δανεισμού της Ελληνικής Οικονομίας 
και της καθοδηγούμενης προσφυγής της Ελλάδος σε όλο 
και μεγαλύτερα προγράμματα ακριβού δανεισμού. 
Οι ανωτέρω μεθοδεύσεις διευκολύνθηκαν από το 
πραγματικό περιστατικό ότι οι καταγγελλόμενοι δράστες, 
λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, συμμετείχαν, δια 
των επενδυτικών οίκων και των τραπεζικών ιδρυμάτων 
που εκπροσωπούσαν, ως Βασικοί Διαπραγματευτές, 
Ανάδοχοι Κοινοπρακτικών Δανείων, Αντισυμβαλλόμενοι 
και Διαμεσολαβούντες στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και, ως εκ τούτου, είχαν την 
απαραίτητη Εσωτερική Πληροφόρηση όλων των 
ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων της Ελληνικής 
Οικονομίας, της διάρθρωσης και διαχείρισης του Δημοσίου 
Χρέους αυτής, των χρόνων και των τρόπων προσφυγής 
του Ελληνικού Δημοσίου στο διεθνή δανεισμό και τις 
δανειακές ανάγκες αυτού ανά μήνα.  
Ειδικότερα, γνώριζαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε 
συγκεκριμένες ανάγκες ρευστότητας 16.700.000.000,00 
ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη λήξη ομολόγων 
της 20/04/2010, με ταμειακές υποχρεώσεις 8.200.000.000,00 
ευρώ και τη λήξη ομολόγων της 19/05/2010, με ταμειακές 
υποχρεώσεις 8.500.000.000,00 ευρώ και, με την Εσωτερική 
Πληροφόρηση αυτή, χειραγώγησαν με τις ανωτέρω 
μεθοδεύσεις και συντονισμένες δράσεις τους την 
πρωτογενή και δευτερογενή αγορά των Ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, κατά την ύποπτη χρονική περίοδο 
των ανωτέρω λήξεων, προκαλώντας την αύξηση των 
επιτοκίων και του κόστους δανεισμού του Ελληνικού 
Δημοσίου, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που οι αρμόδιοι 
φορείς (ΥΠΟΙΚ και ΟΔΔΗΧ) ήταν αναγκασμένοι να προβούν 
σε δανεισμό για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω λήξεων, 
ήτοι από το μήνα Ιανουάριο 2010, μέχρι το μήνα Μάιο 2010. 
Επιπλέον, οι καταγγελλόμενοι δράστες, με την ανωτέρω 
ιδιότητά τους και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 
συμμετείχαν με το προνόμιο της αποκλειστικότητας στις 
δημοπρασίες και τις κοινοπρακτικές εκδόσεις για τη 
διάθεση των εντόκων γραμματίων και ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου στους τελικούς επενδυτές, ρύθμιζαν 
τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά εντόκων 
γραμματίων και ομόλογων, προωθούσαν τις συναλλαγές 
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην εγχώρια όσο 
και στις διεθνείς αγορές και, τέλος, λειτουργούσαν ως 
αντισυμβαλλόμενοι στις διαχειριστικές πράξεις. 
Το πραγματικό περιστατικό της καταφανούς αυτής 
περίπτωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων και Εσωτερικής 
Πληροφόρησης, αποτελεί ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο 
του Δόλου, αφού τα ίδια πρόσωπα που στοιχημάτιζαν στην 
πτώχευση της Ελλάδος, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο 
ως αντισυμβαλλόμενοι ή διαπραγματευτές ή 
διαμεσολαβούντες στις διαχειριστικές πράξεις 
συναλλαγών Ελληνικών CDS και Ακάλυπτων Ανοικτών 
Πωλήσεων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν 
ταυτόχρονα και αγοραστές ή αντισυμβαλλόμενοι ή 
διαπραγματευτές στις διαχειριστικές πράξεις της έκδοσης 
των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αποκομίζοντας 
περιουσιακά οφέλη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από τις 
συνεχώς αυξανόμενες προμήθειες τους, λόγω της αύξησης 
του κόστους δανεισμού που οι ίδιοι προκαλούσαν με τις 

ανωτέρω συντονισμένες δράσεις και μεθοδεύσεις τους, τις 
οποίες εισέπρατταν ταυτόχρονα : 
*από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, ως Ανάδοχοι και 
Βασικοί Διαπραγματευτές των κοινοπρακτικών εκδόσεων, 
*από τους πελάτες τους, για λογαριασμό των οποίων 
κάλυπταν τις κοινοπρακτικές εκδόσεις και 
*από τους τόκους που εισέπρατταν, για το μέρος εκείνο 
των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που 
διακρατούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους. 
Οι ανωτέρω, εκμεταλλευόμενοι: 
*την ιδιότητα τους αυτή, 
* τη γνώση όλων των ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων 
της Ελληνικής Οικονομίας και 
*την οικονομική δυνατότητα που διέθεταν, προέβησαν κατά 
τα ανωτέρω, με Δόλο, στη χειραγώγηση της αγοράς του 
Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος, με συντονισμένες δράσεις 
και μεθοδεύσεις, δια του τεχνάσματος της Υποτιμητικής 
Κερδοσκοπίας. 
Παρά όμως όλες τις ανωτέρω παράνομες πράξεις και 
μεθοδεύσεις τους κατά του αξιόχρεου του Ελληνικού 
Δημοσίου, εκτός από τη ΖΗΜΙΑ που αυτό υπέστη, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην ΑΠ 2744/09-04-2010 
Μηνυτήριο Αναφορά μας, ΔΕΝ υπήρξε ΟΥΔΕΜΙΑ επέλευση 
Πιστωτικού Γεγονότος, ΟΥΤΕ Χρεοκοπία του Ελληνικού 
Δημοσίου, ΟΥΤΕ έξοδος της Ελλάδος από το Ευρώ, ΟΥΤΕ 
επανέκδοση Εθνικού Νομίσματος (Δραχμή), κατά το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2010. Το πραγματικό αυτό περιστατικό 
αποδεικνύει από μόνο του το μέγεθος των ψευδών 
παραστάσεων ως προς την κατάσταση της Ελληνικής 
Οικονομίας, ειδικότερα δε ως προς το αλλοιωμένο στοιχείο 
του Ελλείμματος αυτής για το έτος 2009, που διέδωσαν 
κατά τα ανωτέρω οι καταγγελλόμενοι δράστες στην 
παγκόσμια κοινή γνώμη. 
Πράγματι, κατά το επίμαχο διάστημα από το μήνα 
Οκτώβριο 2009 μέχρι και το μήνα Μάιο 2010, παρά τον κατά 
τα ανωτέρω βομβαρδισμό της παγκόσμιας κοινής γνώμης 
με διαδοχικές ψευδείς παραστάσεις, που διαδόθηκαν μέσω 
των Ελληνικών και Διεθνών ΜΜΕ, δια του στόματος των 
Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και ενός οργανωμένου 
δικτύου Τεχνικών Αναλυτών, Οικονομολόγων, 
Δημοσιογράφων, Μεγαλοεπενδυτών, Επιχειρηματιών, 
Καθηγητών, Υπουργών και Πρωθυπουργών, το Ελληνικό 
Δημόσιο ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποκλείστηκε από τις Διεθνείς 
Αγορές, αφού ΟΥΔΕΠΟΤΕ κατέστη αδύνατος ο δανεισμός 
του και η εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους αυτού, με 
αποτέλεσμα Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 
ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ μέχρι και το μήνα Μάιο 
του έτους 2010.  Πράγματι, ενώ κατά τους μήνες Απρίλιο και 
Μάιο 2010, οι λήξεις των Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου ανέρχονταν σε: 
*20/04/2010, λήξεις 8.200.000.000 ευρώ, 
*15/05/2010, λήξεις 8.500.000.000 ευρώ, ήτοι σύνολο 
λήξεων 16.700.000.000 ευρώ, κατά την Κοινοπρακτική 
Έκδοση του 5ετούς ομολόγου της 26ης Ιανουαρίου 2010, 
έναντι συνολικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΚΑ 
ΕΠΤΑ (17) ΔΙΣ ευρώ, οι προσφορές των Αναδόχων ανήλθαν 
σε ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (500) και ξεπέρασαν σε ποσά τα ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ (25) ΔΙΣ ευρώ, ήτοι κατεγράφη ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ κατά ΟΚΤΩ (8) ΔΙΣ ευρώ.  Ειδικότερα, το 23%  
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των προσφορών κατατέθηκε από Ελληνικά χαρτοφυλάκια, 
το 6% από Αμερικανικά και το υπόλοιπο από Ευρωπαϊκά, 
ενώ οι ίδιοι οι έξι Ανάδοχοι της έκδοσης, ήτοι Credit Suisse, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική 
Τράπεζα και Eurobank, διακράτησαν στα χαρτοφυλάκιά 
τους από ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500) ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ 
έκαστος. Επίσης, μετά την πρωτοφανή επιτυχία της 
συγκεκριμένης έκδοσης, εν τω μέσω σεναρίων για τη δήθεν 
συντελεσθείσα χρεοκοπία του Ελληνικού Δημοσίου, ο τότε 
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Σπύρος Παπανικολάου, 
διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα μπορούσε να αντλήσει τα 
κεφάλαια που χρειάζονταν για όλο το έτος 2010 ενώ, 
παράλληλα, υποστήριξε ότι η επιτυχημένη αυτή έκδοση θα 
οδηγούσε και σε μία μείωση των υψηλών (spreads) μεταξύ 
των Ελληνικών και Γερμανικών ομολόγων. 
 
3. Με τις πράξεις και τις παραλείψεις της Πολιτικής Ηγεσίας 
και των αρμοδίων υπαλλήλων και στελεχών του 
Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ, που είχαν την 
αποκλειστική ευθύνη για το δανεισμό του Ελληνικού 
Δημοσίου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.  
Πράγματι, οι ανωτέρω, με τις πράξεις και τις παραλείψεις 
τους, αποφάσισαν να αντλήσουν μόνον ΟΚΤΩ (8) ΔΙΣ 
ευρώ, εκ των ανωτέρω ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΔΙΣ ευρώ που 
εξασφάλισαν οι Ανάδοχοι της συγκεκριμένης Δημοπρασίας 
της 26/01/2010, ήτοι αποφάσισαν να αντλήσουν ΔΕΚΑ 
ΕΠΤΑ (17) ΔΙΣ ευρώ ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τις κατατεθείσες 
προσφορές των Αναδόχων. Δεν θα διαφύγει όμως της 
προσοχής σας ότι ο λόγος της προσφυγής της Ελλάδος 
στο Μηχανισμό Στήριξης, το Μνημόνιο 1, την 1η Δανειακή 
Σύμβαση και την εποπτεία του ΔΝΤ το μήνα Μάιο 2010, 
ήταν οι ανωτέρω λήξεις των Ομολόγων του Δημοσίου των 
μηνών Απριλίου και Μαΐου 2010, συνολικού ποσού ΔΕΚΑ 
ΕΞΙ ΔΙΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (16,7 ΔΙΣ) ευρώ, τις 
οποίες η Ελλάδα δήθεν αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει και 
να εξυπηρετήσει.  
Από το πραγματικό αυτό περιστατικό, καθίσταται 
ΠΡΟΦΑΝΕΣ και ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟ ότι η Ελληνική Κρίση 
Χρέους ΔΕΝ θα είχε ΟΥΔΕΠΟΤΕ μετατραπεί σε Κρίση 
Δανεισμού και το Ελληνικό Δημόσιο ΔΕΝ θα είχε 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ προσφύγει στο Μηχανισμό Στήριξης και στο 
Μνημόνιο 1, το Μάιο του 2010, αν η Πολιτική Ηγεσία και οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ και του 
ΟΔΔΗΧ, που έχουν σύμφωνα με το Νόμο την 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ και την ΕΥΘΥΝΗ της 
διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, της διοργάνωσης των 
Κοινοπρακτικών Εκδόσεων και των Δημοπρασιών και της 
απόφασης για την απορρόφηση των προσφορών και την 
άντληση των χρηματικών ποσών που εξασφαλίζουν οι 
Ανάδοχοι και οι Βασικοί Διαπραγματευτές, ΔΕΝ 
αποφάσιζαν να ΜΗΝ αντλήσουν την 26/01/2010 το ποσό 
των ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΔΙΣ ευρώ, το οποίο προσέφεραν κατά 
την ανωτέρω Δημοπρασία οι Ανάδοχοι της 
Κοινοπρακτικής Έκδοσης Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και 
Eurobank. 
Από το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα ανωτέρω, 
αποδεικνύεται πέρα πάσης αμφιβολίας ότι ο λόγος 
προσφυγής της Ελλάδος στο Μηχανισμό Στήριξης ήταν 
προσχηματικός και είχε ήδη αποφασιστεί μετά τη 
δημοσίευση, από το μήνα Αύγουστο του 2009, της ανωτέρω 
ΕΚΘΕΣΗΣ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΝΤ) 
υπ’ αριθμό 09/244/2009, όπως αναφέρουμε στο σημείο 6 
του παρόντος Υπομνήματος και όπως αποκάλυψε και ο 
ίδιος ο κ.ος ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ στην ανωτέρω 

συνέντευξή του στο Γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό CANAL 
PLUS, αφού τα 17 ΔΙΣ ευρώ που ΔΕΝ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ την 
26/01/2010 από τις κατατεθείσες προσφορές 500 Τραπεζών 
και Επενδυτικών Οίκων, επαρκούσαν για να καλύψουν τις 
δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου, όχι μόνο για 
τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2010, αλλά για όλο το έτος 
2010 και μέχρι το Μάιο του έτους 2011, αφού η επόμενη 
λήξη ομολόγων σε κυκλοφορία ήταν αυτή της 18/05/2011 
και για το ποσό των 6,6 ΔΙΣ ευρώ.  
Επειδή κατά την ίδια ανωτέρω περίοδο, ο τότε Υπουργός 
Οικονομικών κ.ος Γεώργιος Παπακωνσταντίνου 
αντικατέστησε - άγνωστο για ποιο λόγο - τον Γενικό 
διευθυντή του ΟΔΔΗΧ κ.ο Σπύρο Παπανικολάου με τον κ.ο 
Πέτρο Χριστοδούλου, πρέπει κατά τη γνώμη μας να 
διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο 
Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ, δια της Πολιτικής Ηγεσίας και 
των αρμοδίων υπαλλήλων και στελεχών τους, αρνήθηκαν 
να αντλήσουν κατά την 26/01/2010 το ανωτέρω χρηματικό 
ποσό των ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΔΙΣ ευρώ, για τη διακρίβωση 
τυχόν ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ από τις πράξεις και τις 
παραλήψεις των ανωτέρω φυσικών προσώπων κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
Μετά την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω στοιχείων, σε 
συνδυασμό με αυτά που έχουμε ήδη προσκομίσει με τα 
προηγούμενα Υπομνήματα στην ΑΠ 2744/09-04-2010 
Μηνυτήριο Αναφορά μας, μπορείτε πλέον να απευθυνθείτε 
με συγκεκριμένα στοιχεία στις Ελληνικές και Αλλοδαπές 
Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τις επιχειρήσεις 
του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
στους αλλοδαπούς Βασικούς Διαπραγματευτές (Prime 
Dealers) της αγοράς των Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου μέχρι το μήνα Μάιο 2010 και στον ISDA, όπου 
μετά από τις απαραίτητες διασταυρώσεις, από τους 
εξατομικευμένους κωδικούς ταυτοποίησης των 12.000 
Συμβάσεων CDS της ανωτέρω κατάστασης, μπορείτε να 
αντλήσετε τα στοιχεία ταυτοποίησης όλων των 
αντίστοιχων τίτλων αναφοράς, από τους ίδιους του 
ανωτέρω εκδότες τους, όπως αυτοί αναφέρονται, τίτλο 
προς τίτλο, στην ανωτέρω κατάσταση. Επιπλέον, μπορείτε 
να εντοπίσετε τους εκδότες, κατόχους, κομιστές και 
διαμεσολαβούντες στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης 
όλων των ανωτέρω 12.000 Συμβάσεων CDS και να 
αντλήσετε με ασφάλεια τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης 
των εκδοτών, αγοραστών, πωλητών και 
διαμεσολαβούντων στις συναλλαγές που αφορούν το 
σύνολο των 12.000 Ελληνικών CDS της ανωτέρω 
κατάστασης, που προσκομίζουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο 
με το παρόν Υπόμνημα.  
Ειδικότερα, στην περίπτωση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 
και των εταιρειών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού 
χώρου που εδρεύουν στην Ελλάδα, μπορείτε να 
εντοπίσετε, εφόσον υπάρχουν, τα εντός της Ελλάδος 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκδότες, κατόχους, κομιστές 
και διαμεσολαβούντες σε συναλλαγές αγοράς και 
πώλησης, μέρους των ανωτέρω 12.000 Συμβάσεων CDS, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προσκομιζόμενη 
κατάσταση. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των ανωτέρω 
ευρημάτων των συμβάσεων και των συναλλαγών των 
12.000 CDS της προσκομιζόμενης κατάστασης, μπορείτε  
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να τα αντιπαραθέσετε προς διασταύρωση με τα εξής 
έγγραφα και στοιχεία :  
*Με τα αντίγραφα των Συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο 
και τα 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 το μήνα Ιανουάριο 2009 
μέχρι και σήμερα. 
*Με τις Συμβάσεις 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, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει με το 
από 19/05/2011 Υπόμνημα στην ΑΠ 2744/09-04-2010 
Μηνυτήριο Αναφορά μας, έχουν την 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. 
Ειδικότερα, από το λογιστήριο του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, με αναδρομή στις σχετικές λογιστικές 
εγγραφές και τα αντίστοιχα παραστατικά και στοιχεία ΚΒΣ, 
μπορείτε να αντλήσετε άμεσα τα εξής στοιχεία και 
πληροφορίες: Ποιός ήταν ο πωλητής του επίμαχου 
Συμβολαίου 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 
και, αν έγινε με μόχλευση, σε τι ποσοστό αυτή ανήλθε και 
αν η μόχλευση απεικονίστηκε 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 πελατών τους, φυσικών και νομικών 
προσώπων, ποιά Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν 
χρησιμοποιήσει CDS, Καλυμμένα ή Γυμνά, για την κάλυψη 
του κλασματικού τους αποθέματος και σε τι ποσό και 
ποσοστό το καθένα εξ’ αυτών. 
*Ευρήματα 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 των 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. Από το σύνολο όλων των ανωτέρω 
στοιχείων και των ευρημάτων, μετά από τις απαραίτητες 
διασταυρώσεις, μπορούν να εντοπιστούν όλες οι ύποπτες 
περιπτώσεις συσχετισμών που υποδεικνύουν 
περιπτώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων, Εσωτερικής 
Πληροφόρησης και εγκλημάτων Λευκού Κολάρου. 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 ζημίωσαν τα συμφέροντα 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 ΑΠ 2744/09-04-2010 Μηνυτήριο 
Αναφορά μας και τα επ’ αυτής Υπομνήματα, προκειμένου 
αυτοί να παραπεμφθούν σε ποινική δίκη. 
Ειδικό δε αντικείμενο της έρευνας πρέπει κατά τη γνώμη 
μας να αποτελέσει η κατά τα ανωτέρω διασταύρωση όλων 
των περιπτώσεων που αφορούν την ταύτιση της ιδιότητας 
του Βασικού Διαπραγματευτή και Αναδόχου στην κύρια 
αγορά των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από το 
μήνα Οκτώβριο 2009 μέχρι το μήνα Μάιο 2010, στο ίδιο ή σε 
σχετιζόμενο πρόσωπο με εκδότες ή πωλητές ή 
διαμεσολαβητές σε συναλλαγές Καλυμμένων και Γυμνών 
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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. 
Επιπλέον, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, μπορείτε να 
ζητήσετε τη Δικαστική Συνδρομή των αρμοδίων Αρχών του 
εξωτερικού, ιδιαίτερα δε της ΕΕ (Ιταλίας και Ισπανίας) και 
των ΗΠΑ, προκειμένου να αντλήσετε τα στοιχεία εκείνα των 
οικείων ερευνών και δικογραφιών που άπτονται και της 
χειραγώγησης του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος και της 
αγοράς των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 
Ειδικότερα, μπορείτε ζητήσετε 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 των Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, στα 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 των Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου.  
Τέλος, μπορείτε να απαιτήσετε 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 στα προηγούμενα Υπομνήματά 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. 
Αξιότιμε Κ.ε Εισαγγελέα, 
Μετά όλα τα ανωτέρω στοιχεία με τα οποία συνδράμαμε 
την Εισαγγελική έρευνα επί δύο ολόκληρα χρόνια, τα οποία 
συλλέξαμε με πολύ κόπο και εκτιθέμενοι σε τεράστιο 
προσωπικό κίνδυνο, αναλώνοντας χιλιάδες ώρες έρευνας, 
καταγραφής, ταξινόμησης και ασφαλούς αρχειοθέτησής 
τους, μετά και την προσκόμιση της ανωτέρω κατάστασης 
με τα 12.000 Ελληνικά CDS, τα στοιχεία των οποίων, όπως 
γνωρίζετε, είναι αδύνατο να ανευρεθούν από κεντρικές 
βάσεις δεδομένων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, 
αφού αποτελούν το επτασφράγιστο μυστικό της 
Χρηματοπιστωτικής Κρίσης, έχουμε τη βεβαιότητα ότι η 
Εισαγγελική Έρευνα που διεξάγετε δεν αντιμετωπίζει 
πλέον ουδεμία περίπτωση αδυναμίας άντλησης στοιχείων 
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 Εσείς οι 
Εισαγγελείς επισημάνατε πρόσφατα….  

Οι Εισαγγελείς δεν ζητούν. Απαιτούν !!! 
Τέλος, για την περαιτέρω διευκόλυνση του έργου Σας και 
προκειμένου να έχετε πάντα στη διάθεσή Σας ένα on line, 
ανανεωμένο ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα στοιχεία της 
δικογραφίας, δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση στον εν συνεχεία 
αναφερόμενο σύνδεσμο του διαδικτύου, όπου θα 
συνεχίσουμε να αναρτούμε όλα τα νεώτερα έγγραφα και τα 
στοιχεία που θα προκύψουν, προκειμένου να λαμβάνετε 
καθημερινή ενημέρωση και γνώση, ακόμη και ως προς τις 
αντίστοιχες αλλοδαπές δικογραφίες. Ο σύνδεσμος είναι: 
www.scribd.com/my_document_collections/3477124?page
=1 
Παραμένουμε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε 
συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση. 
Αθήνα, 01/03/2012 

ήμερα, δέκα χρόνια μετά και λίγες 
μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου 
ξαναεκλεγεί (;;;) πρόεδρος  

του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, εμείς συνεχίζουμε 
να παραμένουμε στην διάθεση της 
Δικαιοσύνης, η οποία, με την σειρά της, 
συνεχίζει να παραμένει «Τετρα-
πληγική».  Δλδ Τυφλή, Κουφή, Βουβή 
και, πρωτίστως, Ανεξάρτητη !!! 
Συνεχίζεται……

Σ 

http://www.scribd.com/my_document_collections/3477124?page=1
http://www.scribd.com/my_document_collections/3477124?page=1
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση της 
περιόδου 2007-2009, έφερε στην 
επιφάνεια του επιστημονικού 
διαλόγου τις διάφορες κατηγορίες 
χρηματοοικονομικών παραγώγων 
(derivatives), που την περίοδο 2000-
2008 είχαν κατακλύσει το διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα από 
φορείς, όπως εμπορικές τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες 
επενδύσεων και χρηματιστηριακές 
εταιρίες. 

ύο από τις πιο 
διαδεδομένες 
μορφές 

χρηματοοικονομικών 
παραγωγών της 
περιόδου 2000-2008 
ήταν οι Συμβάσεις 
Ανταλλαγής Πιστωτικού 
Κινδύνου (CDS-Credit 
Default Swaps) και οι 

Υποχρεώσεις 
Ενυπόθηκου Χρέους 
(CDO-Collateralized 
Debt Obligations). 

 
Τα CDS και τα CDO άρχισαν να 
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη 
μετά το 1995 και ιδίως μετά το 2000. 
Διακεκριμένοι οικονομολόγοι, 
ανάμεσα στους οποίους 
συγκαταλέγεται και ο πρώην 
πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας 
των ΗΠΑ Ben Bernanke, έχουν 
υποστηρίξει ότι  

α golden boys  
των εμπορικών 
τραπεζών, των 

ασφαλιστικών 
οργανισμών, των 
επενδυτικών 
τραπεζών, κ.λπ., που 
έριχναν ασυστόλως  
τα CDS και τα CDO στις 
χρηματαγορές των ΗΠΑ, 
της Ευρώπης και 
οπουδήποτε αλλού,  
δεν είχαν συνειδη-
τοποιήσει την  
τεράστια ζημιά που 
προκαλούσαν στη 
λειτουργία του 
παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος….. 

και κατά προέκταση στις 
πραγματικές οικονομίες των ΗΠΑ 
και άλλων χωρών της διεθνούς 
οικονομίας. Με την παράθεση 
ορισμένων παραδειγμάτων θα γίνει 
κατανοητή η μέθοδος δόμησης των 
CDS και των CDO, έτσι ώστε να 
προσδιοριστεί η συμμετοχή τους 
στην πυροδότηση της διεθνούς 
χρηματοοικονομικής κρίσης το 
φθινόπωρο του 2007. Έστω ότι το 
Υπουργείο Οικονομικών μιας χώρας 
π.χ. Ελλάς, έχει εκδώσει κρατικό 
ομόλογο 10ετούς διάρκειας με 
ονομαστική αξία 10 δις ευρώ (€) 
έχοντας ετήσιο επιτόκιο 5%, με 
συνέπεια η ετήσια δαπάνη τόκων να 
ανέρχεται σε 500.000.000 €.  

 
Υποτίθεται ότι τα μερίδια του 
10ετούς ομολόγου συνολικής αξίας 
10 δις € έχουν αγοραστεί από 
τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και 
μεμονωμένα άτομα (φυσικά 
πρόσωπα). Το Υπουργείο 
Οικονομικών για λογαριασμό του 
ελληνικού κράτους απευθύνεται σε 
κάποια μεγάλη ξένη ασφαλιστική 
εταιρία, συνάπτοντας ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο που θα καλύπτει τον 
πιστωτικό κίνδυνο του ομολόγου σε 
περίπτωση μη αποπληρωμής του. 
Το Υπουργείο Οικονομικών 
εννοείται ότι σε ετήσια βάση θα 
κατέβαλε ένα σημαντικό ποσό στην 
ξένη ασφαλιστική εταιρία, 
επιβαρύνοντας ανάλογα τις 
δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η Ελλάδα μέσω 
του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο 
αγοραστής και η ξένη ασφαλιστική 
εταιρία ο πωλητής του συμβολαίου. 
Με το συναφθέν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, η Ελλάδα ανταλλάσσει 
τον κίνδυνο αποπληρωμής του 
10ετούς ομολόγου με την 
ασφαλιστική εταιρία. Το  

 

Δ 

T 



 

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 27-28 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 208 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 16 

 
συγκεκριμένο ασφάλιστρο συμβόλαιο ονομάζεται CDS. 

υνεπώς, τα CDS συνιστούν 
συμβάσεις ανταλλαγής μεταξύ 
αγοραστή (Ελλάς) και πωλητή 

(ασφαλιστική εταιρία), που 
αποσκοπούν στην διασφάλιση των 
κατόχων των μεριδίων του 10ετούς 
κρατικού ομολόγου, έναντι του 
κινδύνου αθέτησης από την πλευρά 
της Ελλάδας να μην ανταποκριθεί  
στο μέλλον στην αποπληρωμή  
του ποσού των 10 δις €. 
Αν η Ελλάδα δεν αποπλήρωνε σε κάποια μελλοντική 
στιγμή το κρατικό ομόλογο θα συντελούταν πιστωτικό 
γεγονός, καθότι το ομόλογο θα έμπιπτε σε κατάσταση 
αθέτησης. Από την άλλη μεριά, τα CDO είναι παράγωγα τα 
οποία έχουν δομηθεί σε διάφορες κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι για παράδειγμα οι 
κατοικίες. 

 

Η αξία των CDO εξαρτάται από την διαχρονική πορεία της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν 
δομηθεί. Η κατηγορία των CDO, που υπήρξε το βασικό αίτιο 
κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ το 2008, ήταν 
εκείνα που είχαν δομηθεί σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια 
(mortgage based security loans) χαμηλής πιστοληπτικής 
εξασφάλισης. Επρόκειτο για στεγαστικά δάνεια που είχαν 
χορηγηθεί με ελάχιστες εγγυήσεις, αναφορικά με τις 
πιστοληπτικές δυνατότητες αποπληρωμής τους από την 
πλευρά των δανειοληπτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία 
στεγαστικών δανείων ήταν ευρέως γνωστή ως δάνεια 
χαμηλής εξασφάλισης (subprime loans ή subprimes).  

 

νυπόθηκο στεγαστικό δάνειο είναι 
το δάνειο που η τράπεζα χορηγεί 
σε κάποιο άτομο, βάζοντας 

υποθήκη στην τράπεζα την κατοικία 
που αγοράζει με το χορηγηθέν δάνειο. 
Ας υποτεθεί ότι η αμερικανική τράπεζα Α έχει χορηγήσει 
στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 100 δις $ με μέσο ετήσιο 
επιτόκιο 7%. Έστω ότι η συγκεκριμένη τράπεζα δημιουργεί 
ένα CDO συνολικής αξίας 50 δις $, το οποίο καλύπτεται από 
χορηγηθέντα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αντίστοιχης 
αξίας. Δοθέντος ότι το μέσο ετήσιο επιτόκιο των 
στεγαστικών δανείων είναι 7%, συμπεραίνεται ότι η 
τράπεζα Α για το ποσό των 50 δις $ εισπράττει κάθε χρόνο 
από τόκους 350.000.000 $. Το CDO των 50 δις $ υποτίθεται 
ότι επιμερίζεται σε 500.000.000 μερίδια (μονάδες βάσης), με 
συνέπεια η αξία εκάστου μεριδίου να ισούται με 100 $. Αν η 
τράπεζα Α όριζε σε 5% την ετήσια απόδοση κάθε μεριδίου, 
θα προέκυπτε χρηματικό όφελος 5 $ ανά μερίδιο, με 
αποτέλεσμα η τράπεζα να κατέβαλε στους κατόχους των 
500.000.000 μεριδίων το ποσό των 250.000.000 $. Συνεπώς, 
το ετήσιο όφελος για την τράπεζα Α θα ανερχόταν σε 
100.000.000 $ (350.000.000$-250.000.000$=100.000.000$). 
Έστω ότι η τράπεζα Α, ασφαλίζει το CDO των 50 δις $ σε 
κάποια ασφαλιστική εταιρία καταβάλλοντας ετήσιο 
ασφάλιστρο 20.000.000 $. 
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Στην προκειμένη περίπτωση, το ετήσιο καθαρό όφελος για 
την τράπεζα Α θα ανερχόταν σε 80.000.000$ [350.000.000$-
(250.000.000$+20.000.000$]=80.000.000$). Πασιφανές είναι 
ότι το ετήσιο όφελος των αποδόσεων, που καρπούνται η 
τράπεζα Α(80.000.000$), οι κάτοχοι των 
μεριδίων(250.000.000$) και η ασφαλιστική 
εταιρία(20.000.000$), εξαρτάται άμεσα από την δυνατότητα 
των πολιτών να εξυπηρετούν ανελλιπώς στην τράπεζα Α 
τα στεγαστικά τους δάνεια συνολικής αξίας 50 δις $. Αν η 
οικονομία της χώρας (ΗΠΑ) ερχόταν αντιμέτωπη με το 
φάσμα της οικονομικής κρίσης, με συνεπακόλουθο τη 
μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων 
και την αύξηση του αριθμού των ανέργων, τα “μη 
εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια” (κόκκινα δάνεια) θα 
σημείωναν αισθητή άνοδο. Κάτω υπό αυτές τις ζοφερές 
οικονομικές συνθήκες, ένα σημαντικό μέρος των 
στεγαστικών δανείων των 50 δις $ επί των οποίων είχε 
δομηθεί το CDO δεν θα εξυπηρετείτο, με αναπόφευκτη 
συνέπεια την αδυναμία της τράπεζας Α να καταβάλλει 
στους κατόχους των μεριδίων και την ασφαλιστική εταιρία 
το ποσό των 270.000.000$. 

 

ύφεση που από τις αρχές του 
2007 έκανε την εμφάνισή της 
στην οικονομία των ΗΠΑ, είχε ως 
δραματικό αποτέλεσμα την 

θεαματική αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων και βασικά των 
subprime loans, εξωθώντας τράπεζες 
και ασφαλιστικές εταιρίες σε 
οικονομικό αδιέξοδο. 
Οι τράπεζες που είχαν εκδώσει σειρές CDO αξίας 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν είχαν την δυνατότητα να 
καταβάλλουν τα ασφάλιστρα των εκατοντάδων δις $ στις 
ασφαλιστικές εταιρίες που είχαν ασφαλίσει τα CDO, με 
συνέπεια το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ να 
πλημμυρήσει με επισφαλή CDO. Η οξύτατη κρίση της 
αμερικανικής οικονομίας συμπαρέσυρε προς τα κάτω την 
αξία των κατοικιών και σε συνδυασμό με την τρομακτική 
άνοδο των κόκκινων δανείων, η αξία των CDO άρχισε να 
κατρακυλά εκμηδενίζοντας έτσι τις αποδόσεις τους. Τα 

CDO που καλύπτονταν από μη εξυπηρετούμενα 
ενυπόθηκα δάνεια και ιδίως subprime loans, 
χαρακτηρίστηκαν τοξικά εξ ου και ο διεθνής όρος τοξικά 
χρεόγραφα (toxic securities). Αξιοσημείωτο είναι ότι με 
βάση τα CDS και τα CDO, δομούνταν άλλες μορφές 
πολύπλοκων χρηματοοικονομικών παραγώγων που 
ρίχνονταν στις χρηματαγορές από τα golden boys των 
τραπεζών, με την ανοχή και την έγκριση της Fed, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων κεντρικών 
τραπεζών. Στις διεθνείς αγορές παραγώγων, τα CDS, τα 
CDO και αρκετές άλλες μορφές πολύπλοκων 
χρηματοοικονομικών παραγώγων, απεικονίζονται σε 
μονάδες βάσης που κάθε μονάδα βάσης ισούται με 1/1.000 
ή 1‰. Αν για παράδειγμα, το ετήσιο ασφάλιστρο για την 
κάλυψη του κινδύνου ενός CDS ή CDO είναι 20.000.000 $, 
τότε η μια μονάδα βάσης θα ήταν ίση με 20.000$ 
(20.000.000$/1.000=20.000$). Τον Δεκέμβριο του 2007, η 
αξία των CDS και CDO, καθώς επίσης η αξία των 
χρηματοοικονομικών παραγώγων που είχαν δομηθεί σε 
CDS και CDO, εκτιμάτο συνολικά άνω των 100 
τρισεκατομμυρίων $. 

υτή η κερδοσκοπική φούσκα  
των χρηματοοικονομικών παρα-
γώγων έσκασε το 2008 στις ΗΠΑ…. 

βάζοντας σε μεγάλη περιπέτεια το αμερικανικό, το ευρωπαϊκό 
και γενικότερα το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ζημιές 
εκτιμώνται σε δεκάδες τρισεκατομμύρια $. Ζημιές που 
μέχρι σήμερα δεν έχουν στο σύνολό τους απορροφηθεί 
από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Με κοντά 100 θανάτους την ημέρα 
και τα κανάλια ασχολούνται με την 
«πασαρέλα» των υποψηφίων του 
ΚΙΝΑΛ…Ποτέ η δημοσιογραφία δεν 
είχε φτάσει σ' αυτό το επίπεδο 
κυνισμού και αθλιότητας. 

ι διασωληνωμένοι 
πέρασαν τους 600 
και ο Σωτήρης 

Τσιόδρας προαναγ-
γέλλει πως τις 
επόμενες ημέρες  
θα σπάσουμε κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ 
και θα φτάσουμε τους 
οκτακόσιους. 
 

 
Οι διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο δείχνουν πως έρχεται οριζόντιο 
lockdown για «να σώσουμε τα Χριστούγεννα». Ο Κ. Μητσοτάκης σπάει τα δικά 
του ρεκόρ, πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο. 

οτέ Πρωθυπουργός δεν κατάφερε με  
ένα διάγγελμα του, να συσπειρώσει  
όλη την αντιπολίτευση απέναντι του. 

Εδώ μιλάμε πλέον για καθημερινές απώλειες ενός πραγματικού πολέμου! Αν 
φανταστεί κανείς ότι με λίγα θύματα μόνο σε κάποιες εμπόλεμες περιοχές του  
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πλανήτη στην παγκόσμια ειδησιογραφία αυτά γίνονται 
πρώτη είδηση, με 80 έως και 100 πλέον θύματα καθημερινά, 
τι κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή την 
ανθρωποθυσία ώστε να καταστήσει «αξιόμαχο» το ΕΣΥ και 
έτσι να μην βρίσκονται εκτός ΜΕΘ ασθενείς και μην 
οδηγούνται κατά δεκάδες καθημερινά στον θάνατο; 
Εντύπωση αλγεινή προκαλεί το γεγονός πως κανείς 
αξιωματούχος του καθεστώτος Μητσοτάκη δεν βγήκε να 
διαμαρτυρηθεί για την εν μέσω COVID-19 προκλητική 
διοργάνωση μαζικών κλειστών πολιτικών 
συγκεντρώσεων, ακόμα και μαζικών διαδηλώσεων με 
επικεφαλής πολιτικούς αρχηγούς… Κανένας επίσης από 
τους καθημερινούς «παπαγάλους» του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΜΟΥ, 
από τους μισθωμένους τηλεοπτικούς «μαϊντανούς» δεν 
διαμαρτυρήθηκε, καθώς επίσης και κανένας από όλους 
εκείνους τους «ξεπλυμένους» ψευτοπροοδευτικούς της  

 

αριστεράς και της δεξιάς, που καθημερινά ζητούν να 
κλείσουν οι ιεροί ναοί, να μην γίνονται λιτανείες και… να 
ζητούν η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ να είναι έξω από τις εκκλησίες για 
την επίδειξη πιστοποιητικού πριν μπει να ανάψει ο πιστός 
ένα κερί…Ενδεχομένως να νομίζουν- ότι έχουν προνόμια 
και δικαιώματα, έναντι των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ η πιθανόν να 
πιστεύουν πως αυτοί να έχουν ΑΝΟΣΙΑ έναντι του 
κορωνοϊού… 

ικαιολογίες και κροκοδείλια 
δάκρυα δεν φτάνουν και  
δεν προσφέρουν λύσεις.  

Το ζήτημα λοιπόν είναι γιατί ο Κ. Μητσοτάκης έχει την 
ανάγκη για να κρυφτεί πίσω από τις φτηνές δικαιολογίες 
του «ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΝΑ», «ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΤΑ ΜΕΣΑ» κλπ ή να 
καμουφλαριστεί μέσα σε ψευδεπίγραφες ταυτότητες και 
πρακτικές. Διαπορούμε μήπως ο Κ. Μητσοτάκης 
αποφασίζει και δρα ανάλογα με το ιδιοτελές πολιτικό του 
συμφέρον συμβουλευόμενος τους δημοσκόπους και όχι 
τους λοιμωξιολόγους. Διαφαίνεται πάντως πως όποιος 
κλάδος ή ομάδα ΠΟΛΙΤΩΝ έχει δύναμη, αυτή έχει προνόμια 
του και άκρες έναντι των εκατοντάδων χιλιάδων 
εργαζομένων για παράδειγμα στην εστίαση, τα θέατρα, τα 
ψυχαγωγικά και λοιπά πολιτιστικά κέντρα, στα εμπορικά 
καταστήματα κλπ. Με τούτα και με τα άλλα 

ην απορούμε γιατί τα σημερινά 
νειάτα, τα σημερινά παιδιά, 
γυρίζουν την πλάτη και 

φασκελώνουν τους κυβερνητικούς… 
Είναι απέναντι τους, γιατί είναι το καθεστώς της μεγάλης 
«απάτης», των «επιβητόρων» της εξουσίας που έφτιαξε και 
συντηρεί όλο αυτό το σύστημα ανθρώπων και κομμάτων 
που δουλεύουν, πρωτίστως για την πάρτη και την 
προσωπική τους βόλεψη -μαζί με τους δικούς τους 
παρατρεχάμενους, τον άμεσο στενό και ευρύ κοινωνικό 
περίγυρο των κολλητών των κουμπάρων κλπ συγγενών 
και να που τώρα αποκαλύπτεται μέσω της κοινωνικής 
οδύνης, του εθνικού εξευτελισμού και του ατομικού 
αδιεξόδου. 
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ο διεφθαρμένο καθεστώς που 
μέσω και εν μέσω κορωνοϊού, 
Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία,  

τα πήραν και τα τρία !!! 
Οι κυβερνώντες θα όφειλαν να προχωρήσουν άμεσα σε 
διαδικασίες αυτοκριτικής…Τα ιστορικά στελέχη της 
παράταξης έπρεπε να έχουν ζητήσει πολιτικές ευθύνες και 
παραιτήσεις όλων όσων από εγκληματική αμέλεια η 
ιδιοτέλεια προκάλεσαν τόσο μεγάλο κακό… Οι «βαρόνοι» 
και θεματοφύλακες έπρεπε να έχουν επιβάλει την πολιτική 
απομόνωση των «κακοποιών στοιχείων» και τα ανώτατα 
καθοδηγητικά όργανα έπρεπε να αποκηρύσσουν 
ολοσχερώς, τους νεοφιλελεύθερους αποδομητές του ΕΣΥ 
που προκαλούν μία ευρύτερη ιδεολογική σύγχυση αλλά και 
την αίσθηση απουσίας μιας στιβαρής και αποφασισμένης 
να επιβάλλει την κάθαρση, ηγεσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
η φωνή για το ζήτημα δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι 
καταβάλλονται προσπάθειες για να καταπνιγεί και να 
αποπροσανατολισθεί ο λαός από τα μείζονα προβλήματα 
της κατά κυριολεξία επιβίωσης ατομικής και εθνικής. 

 
Γι’ αυτό η λαϊκή εκφορά της θα αναζητηθεί σύντομα αλλού. 
Όσο πιο σύντομα συνειδητοποιηθεί αυτό, τόσο πιο 
σύντομα θα μορφοποιηθεί η ανάγκη έκφρασής της μέσα 
από καινούργιους φορείς επαγρύπνησης, που 
αντιλαμβάνονται πλήρως το νόημα τον δυναμισμό και τις 
προοπτικές λαϊκής αντίστασης… Ο δύσβατος δρόμος είναι 
μπροστά μας και πρέπει να τον πορευθούμε σώοι και 

αβλαβείς , νικητές και τροπαιοφόροι! Από τις διαδηλώσεις 
που γίνονται σε όλον τον κόσμο προκύπτει πως 

λοι οι λαοί «σπάνε τα δεσμά» και 
επιστρέφουν στις ρίζες τους, στο 
παρελθόν τους, όποιο κι αν είναι. 

Σηκώνουν τα λάβαρά τους για να βρουν την δύναμη να 
αντισταθούν σε αυτό το ολοκληρωτικό σύστημα που 
εισβάλλει και απαιτεί να του παραδώσουμε τα κλειδιά της 
ελευθερίας μας. Αν το κάνουν αυτό οι άλλοι λαοί, εμείς τι 
κάνουμε; Φοβόμαστε; Άλλες εποχές, τα ερωτήματα αυτά θα 
έμεναν αναπάντητα για τους πολλούς. Τα όνειρα 
ξαναβρίσκουν ευτυχώς τη θέση τους στη ζωή μας! Η πίστη 
θεριεύει ότι πάντα μετά το θάνατο ακολουθεί η ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

ρθε ο καιρός που το έλλειμα 
ηγεσίας θα το καλύψουν απλοί, 
καθαροί, ηρωικοί, καθημερινοί 

βιοπαλαιστές, αγωνιστές πατριώτες…. 
που συνειδητά δεν μπλέχτηκαν στις διαδικασίες της 
εξουσίας, προστατεύοντας την ψυχή τους από 
συμβιβασμούς, ψεύδη και προδοσία. Η απόφαση για την 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ δεν είναι εύκολη, διότι έχει κόστος σ΄ αυτό που 
το σύστημα ονομάζει «επιτυχία». Μπορεί να γίνει πράξη, 
όταν οι πατριωτικές δυνάμεις συνειδητοποιήσουν 
εγκαίρως τους κινδύνους που καραδοκούν και 
αντιδράσουν αποτελεσματικά, με σωστές πολιτικές και 
εθνική κινητοποίηση. 

 

Τ 

Ό 

Ή 



 

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 27-28 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 208 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 21 

 

της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 

ν ένα μέρος της 
προσπάθειας  
που καταβάλλει 

η Κυβέρνηση για την 
επικοινωνιακή 
διαχείριση της 
Πανδημίας είχε 
δαπανηθεί για την 
αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της, 
σήμερα δεν θα είχαμε 
εκατόμβη ημερησίων 
θανάτων. 
Μεγάλη η επικοινωνιακή 
προσπάθεια για να καλυφθεί η 
αλήθεια για τις ευθύνες της 
Κυβέρνησης στην έξαρση της 
πανδημίας και οι παραλείψεις της 
που προκαλούν καθημερινή αύξηση 
των απωλειών σε ζωές, καθώς και ο 
πακτωλός χρημάτων στην 
επικοινωνία για να δημιουργηθεί η  

 
εικονική πραγματικότητα ότι «η πανδημία δεν ξέφυγε» πάρα το γεγονός ότι «όλα 
έχουν άριστα οργανωθεί» υπό το άγρυπνο βλέμμα του Πρωθυπουργού, αλλά… 
για όλα φταίνε οι Ανεμβολίαστοι. Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που 
εκδιωχθήκαν οι Υγειονομικοί από τα Νοσοκομεία; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι 
που δεν υπάρχουν Εντατικολόγοι και Αναισθησιολόγοι στα Νοσοκομεία; 

ταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που 
νοσηλεύονται ασθενείς με covid - 19  
σε κοντέινερς; 

Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που Διασωληνωμένοι ασθενείς με covid - 19 
νοσηλεύονται σε απλές κλίνες; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που δεν γίνονται 
χειρουργεία; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που παρατηρείται έλλειψη οξυγόνου  

 

Α Φ 
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στα Νοσοκομεία; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που 
κλείνουν Κλινικές στα Νοσοκομεία λόγω έλλειψης 
προσωπικού ή γιατί αυτοί μεταφέρονται στα covid 
περιστατικά; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που δεν 
επαρκούν οι μάγειροι, οι λαντζέρισσες και οι τραπεζοκόμοι 
στα Νοσοκομεία; Φταίνε οι ανεμβολίαστοι που εξετάζονται 
τα παιδάκια από τους Γιατρούς στα παγκάκια των 
Νοσοκομείων; Φταίνε άραγε οι ανεμβολίαστοι που δεν 
επιτάσσονται Ιδιωτικές Κλινικές για την νοσηλεία covid 
περιστατικών; Όχι, δεν φταίνε οι ανεμβολίαστοι και οι 
προϋπολογισμοί του 2021 και 2022 αποτελούν τους 
αδιάψευστους μάρτυρες για το ακριβώς αντίθετο. 

έρυσι και εν μέσω πάλι έξαρσης 
της πανδημίας στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό μειώθηκαν οι 

δαπάνες για την Υγεία κατά 16% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά….. 
ενώ ο ΟΟΣΑ κατέτασσε την Ελλάδα προτελευταία Χώρα 
της Ευρώπης ως προς τις έκτακτες δαπάνες για την 
πανδημία πριν την τελευταία Βουλγαρία. 

 
Εφέτος και την περασμένη Παρασκευή που σημειώθηκε το 
ρεκόρ 91 θανάτων κατατέθηκε ο Προϋπολογισμός για το 
2022 με 820 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από πέρυσι για τις 
δαπάνες Υγείας, με τα Νοσοκομεία να χάνουν 280 
εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι έκτακτες δαπάνες για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, μειώνονται κατά 600 
εκατομμύρια ευρώ ενώ η Κυβέρνηση για το 2022 

περικόπτει όλα τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών λόγω πανδημίας 
αφαιρώντας 12,3 δις ευρώ για την σχετική δαπάνη. Τελικά 
η Κυβέρνηση αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας δεν 
επενδύει στο ΕΣΥ, καθώς μειώνει τις τακτικές και έκτακτες 
δαπάνες για την Υγεία. Και αυτό γιατί ακολουθεί την 
Νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι το κόστος για την Υγεία δεν 
είναι Επένδυση. Μόνο το Επιχειρηματικό κέρδος 
αναφέρεται ως δείκτης Ανάπτυξης για εκείνη. 

 
Η καθυστερημένη κίνηση επιστράτευσης Γιατρών και ο 
τρόπος που έγινε με την σωρεία λαθών που απέδωσε μόλις 
20 Γιατρούς αναδεικνύει την πρόσκαιρη, ευκαιριακή και 
ελλιπή υποστήριξη του ΕΣY. Και έρχεται ο Υπουργός 
Επικράτειας Άκης Σκέρτσος να επικαλεστεί ότι οι 7.000 
Υγειονομικοί που παύτηκαν από τα καθήκοντα τους ως 
ανεμβολίαστοι δεν είναι απαραίτητοι για την Κυβέρνηση 
όσο οι ανεμβολίαστοι Αστυνομικοί, οι οποίοι αν 
απομακρυνθούν θα καταρρεύσει... το Σύμπαν. Όσον αφορά 
στις ΜΕΘ κάθε φορά που γίνεται λόγος για αύξηση τους ή 
Κυβέρνηση απαντά ότι αύξησε τις κλίνες από 550 σε 1.300.  

 

Π 
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Αν έγινε και διπλασιάστηκαν εν μέσω πανδημίας, αυτό 
αμφισβητείται διότι αφενός νοσηλεύονται Διασωληνωμένοι 
εκτός ΜΕΘ και αφετέρου σύμφωνα με τον ημερήσιο αριθμό 
δια σωληνωμένων, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι 
χρειάζεται τριπλασιασμός των ΜΕΘ διότι η ιδιαιτερότητα 
της νόσου covid κάνει τις ΜΕΘ την τελευταία σανίδα 
σωτηρίας των νοσούντων βαριά. Υπάρχουν βέβαια 
καταγγελίες από όλα τα Νοσοκομεία για εξοπλισμό ΜΕΘ 
χωρίς αντίστοιχη στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό 
που έρχεται να διαψεύσει και την αύξηση των κλινών που 
επικαλείται η Κυβέρνηση. Πρόσφατο παράδειγμα είναι του 
Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης όπου ο 
Πρωθυπουργός και η Αγγελόπουλου εγκαινίασαν 18 νέες 
κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Η 
Κυβέρνηση ψεύδεται όταν αναφέρει ότι δεν έχει ευθύνη για 
το μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων όταν εκατομμύρια 
ευρώ δόθηκαν με τις λίστες Πέτσα γι’ αυτό τον σκοπό και 
το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Εξάλλου μέλη της 
Επιστημονικής Επιτροπής για την διαχείριση της 
πανδημίας με δημόσια τοποθέτηση τους αποδείχθηκαν ότι 
απέτυχαν να πείσουν μεγάλο κομμάτι του Πληθυσμού.  

 
Αντίθετα η Πολιτική προπαγάνδα από τα χρηματοδοτημένα 
ΜΜΕ έδωσε αποτελέσματα, καθώς η Κυβέρνηση διατηρεί 
το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Έτσι ο Πληθυσμός 
μετράει φέρετρα καθημερινά και ο Πρωθυπουργός μετράει 
ψήφους. Δαπανήθηκαν πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων 
όχι βεβαίως για την ενημέρωση των Πολιτών, αλλά για 
Κυβερνητική προπαγάνδα, και είναι σαφές ότι πειθώ με 
τιμωρητικά, εκφοβιστικά και εκβιαστικά μέτρα δεν μπορεί 
να επιτευχθεί. Η επίρριψη της Ευθύνης όμως αποκλειστικά 
στους ανεμβολίαστους ειδικά για τις εκατόμβες των 
θανάτων διαψεύδεται και από τα Διεθνή συγκριτικά 
στοιχεία. Η σύγκριση μας με Χώρες με παρόμοια με εμάς 
ποσοστά εμβολιασμού όπως η Γαλλία και η Γερμανία, είναι 
ότι εμείς έχουμε τετραπλάσιους και οκταπλάσιους 
θανάτους. Γεγονός που εξηγείται μόνο ως αποτέλεσμα της 
πολύ κακής κατάστασης του ΕΣΥ. Και αυτό είναι μια 
πραγματικότητα που επιδεινώνεται όσο οι 
προϋπολογισμοί όχι μόνο δεν αυξάνονται σημαντικά, αλλά 
αντίθετα μειώνονται περισσότερο για την Υγεία. Μία άλλη 
διάψευση του αφηγήματος της αποκλειστικής ευθύνης των 
ανεμβολίαστων για ό,τι συμβαίνει σήμερα έρχεται και από 
ένα δημοσίευμα της σελίδας Huffpost και του 
Δημοσιογράφου Αντώνη Φουρλή στις 11 Νοεμβρίου που 
και δεν διαψεύστηκε ποτέ από τον ΕΟΔΥ, όπου σύμφωνα 
με αυτό το 41,83% των θανόντων από covid-19 τις 
τελευταίες 100 ημέρες αφορά σε πλήρως εμβολιασμένους. 
Αυτό σημαίνει ότι οι θάνατοι είναι περίπου μοιρασμένοι σε 
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Το γεγονός αυτό 
καταρρίπτει πλήρως τον Κυβερνητικό ισχυρισμό της 
«πανδημίας των ανεμβολίαστων». Όσον αφορά τα μέτρα 
που παίρνει η Κυβέρνηση για την πανδημία όσο 
στηρίζονται σε αναληθείς παραδοχές η πανδημία θα 

ξεφεύγει και οι εκατόμβες των ημερησίων θανάτων θα 
συνεχίσουν την ανηφόρα. Όσο η Κυβέρνηση εξακολουθεί 
να παίρνει μέτρα που αφορούν αποκλειστικά τους 
ανεμβολίαστους και οι εμβολιασμένοι συνωστίζονται σε 
Cafe, εστιατόρια, ΜΜΜ, εμπορικά καταστήματα, δημόσιους 
χώρους, σχολεία, πανεπιστήμια, θα συνεχίζεται η 
μετάδοση επιδεινώνοντας την έξαρση της μεγάλης 
εξάπλωσης. Το δε αφήγημα του Πρωθυπουργού ότι στην 
Χώρα μας δεν θα γίνει ξανά Lockdown διότι υπάρχει το 
εμβόλιο, αυτό καταρρίπτεται αυτομάτως από την εφαρμογή 
αυτού σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες που και εκεί υπάρχει το 
εμβόλιο και με τα ποσοστά εμβολιασμού του Πληθυσμού να 
είναι μεγαλύτερα από εμάς. Δυστυχώς σε μια δύσκολη και 
απαιτητική συγκυρία λόγω της νόσου covid - 19,η 
Κυβέρνηση λειτουργεί επικίνδυνα!!! Σήμερα, λοιπόν, 
δέχθηκα στο σπίτι μου την απογραφέα Υπάλληλο για να 
μου παραδώσει τον κωδικό προκειμένου να συμμετέχω 
στην Απογραφή του Πληθυσμού. Παρατήρησα ότι κτύπησε 
και σε άλλες πόρτες όπου ή της μίλησαν άσχημα ή δεν της 
άνοιξαν. Το να μην επιθυμεί κάποιος την Απογραφή του 
γιατί ίσως φοβάται, γιατί ίσως έχει ιδεοληψίες ή για οποίο 
άλλο λόγο μπορώ έστω να το καταλάβω. Όμως αυτό που 
δεν καταλαβαίνω, δεν δέχομαι καθόλου και στηλιτεύω με 
όλη την δύναμη της ψυχής μου είναι το γεγονός ότι μιλάνε 
άσχημα στον υπάλληλο που κάνει αυτή την εργασία. 

ι υπάλληλοι που περνούν από  
τα σπίτια μας είναι οι δικοί  
μας άνεργοι άνθρωποι που 

εργάζονται έστω περιστασιακά 
προκειμένου να βγάλουν  
ένα μεροκάματο. 
Το να τους φερόμαστε με άσχημο τρόπο, υποτιμητικό και 
υβριστικό αναδεικνύει μόνο και μόνο την δική μας 
αμετροέπεια και την έλλειψη Πολιτισμού μας. Κανείς μας 
δεν δικαιούται να ταπεινώνει και να ξεφτιλίζει κανέναν 
άνθρωπο που η τύχη τον έφερε στην πόρτα μας.  Δεν είναι 
δίκαιο για αυτούς τους ανθρώπους να εισπράττουν το 
μένος του καθενός επειδή έχουν ανάγκη έστω αυτή την 
πρόσκαιρη εργασία.  Τα οποία αρνητικά εσωτερικά μας 
συναισθήματα που μας κατακλύζουν αυτή την περίοδο ας 
μην τα ξεσπάμε στην καμπούρα αυτών των ανθρώπων, 
γιατί δεν είναι ο σάκος του μποξ.  Η Απογραφή του 
Πληθυσμού που γίνεται είναι μέρος της Ευρωπαϊκής 
Απογραφής και γίνεται κάθε 10 χρόνια. Η προηγούμενη 
έγινε το 2011 και δεν είχαν συμβεί τότε τα φαινόμενα που 
παρατηρούνται στην φετινή Απογραφή. Δυστυχώς η 
φετινή Απογραφή συνέπεσε με τα μέτρα της Κυβέρνησης 
για τους ανεμβολίαστους, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον 
δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει για την διαχείριση της 
πανδημίας και τα εμβόλια. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, 
τουλάχιστον αυτό να γίνει κατανοητό. 

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

 

πισώπλατη 
μαχαιριά  
της Μαδρίτης 

αιφνιδίασε την Αθήνα, 
καθώς ο σοσιαλιστής 
πρωθυπουργός της 
Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ 
συνοδευόμενος από  
το μισό υπουργικό του 
συμβούλιο και έχοντας 
δίπλα του το «πουλέν» 
των Ποδέμος Γιολάντα 
Ντίαθ τα έδωσε  
όλα στον Ερντογάν. 
Υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται να 
επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις 

κατά της Άγκυρας αλλά και πολιτική 
στήριξη για την μελλοντική ένταξη 
της Τουρκίας στην ΕΕ, αναβάθμιση 
της τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-
Τουρκίας ακόμη και ελεύθερη χωρίς 
βίζα κυκλοφορία των Τούρκων 
πολιτών στην ΕΕ. 

 
Αυτά προκύπτουν από το σημείο 11 
της ενδεκασέλιδης «Κοινής 
Δήλωσης της 7ης Συνόδου 
Τουρκίας-Ισπανίας» που εκδόθηκε 
στις 17/11/2021 συνολικής εκτάσεως  
3742  λέξεων στα Ισπανικά. Και η 
ιστορία δεν σταματά βέβαια εδώ 
αλλά όπως προκύπτει από την 
Κοινή Δήλωση, σε σχέση με το 
Κυπριακό δεν γίνεται κουβέντα για 
εφαρμογή των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως 
βάση για την επίλυση του 
Κυπριακού (σημείο 28), ενώ 
καθαγιάζεται ο ρόλος της Τουρκίας 
μιας και δηλώνεται ότι τα δύο «μέρη 
αναλαμβάνουν να εγγυηθούν  την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
Ανατολική Μεσόγειο» (σημ.29). Για 
τη Λιβύη ο Σάντσεθ έκανε γαργάρα 
τα περί απομάκρυνσης των ξένων 
στρατευμάτων και μισθοφόρων από 
την χώρα αυτή (σημ.30), ενώ για το 
ζήτημα της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
αποχώρηση της Τουρκίας από τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ο 
σοσιαλιστής ηγέτης σε ερώτηση 
δημοσιογράφου πέταξε τη μπάλα 
στην εξέδρα. Και το άκρον άωτον της 
όλης υπόθεσης ήταν οι σπονδές της 
ισπανικής κυβέρνησης Σοσιαλιστών 
–Ποδέμος στον Ερντογάν για τον 
δήθεν θετικό ρόλο του σουλτάνου 
τόσο σε σχέση με την αγορά 
εργασίας και την υγιεινή και 
ασφάλεια των τούρκων 

εργαζομένων (σημ.7) όσο και σε 
σχέση με το μεταναστευτικό (σημ.39-
41) αλλά και κατά της 
τρομοκρατίας!!! (σημ.19).  

έβαια το αντίτιμο 
που πήρε η 
Ισπανική πλευρά 

ήταν η παραπέρα 
διείσδυση των 
τραπεζών και των 600 
επιχειρήσεών της στην 
τουρκική οικονομία και 
η αύξηση της πώλησης 
όπλων στον Ερντογάν. 
Έτσι παρά το τουρκικό casus belli 
και την Κοινή Θέση 2008/944 ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου της ΕΕ που δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή όπλων που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
διεθνείς επιθετικές ενέργειες, τελικά 
από τις δηλώσεις του Ερντογάν 
παρουσία του Σάντσεθ προκύπτει 
ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να 
εξοπλίζει σαν αστακό την Τουρκία, 
όπως άλλωστε είχε αποκαλύψει από 
την προηγούμενη ημέρα ο 
ισπανικός Τύπος (elpais-com 
16/11/2021). Με το αζημίωτο βέβαια. 
Έτσι μετά από το ελικοπτεροφόρο 
Anadolu που ήδη κατασκευάστηκε 
από κοινού από τα ισπανικά 
ναυπηγεία Navantia και τα τουρκικά 
ναυπηγεία Sedef, η Navantia θα 
προχωρήσει για λογαριασμό της 
Τουρκίας τόσο στην κατασκευή ενός 
νέου αεροπλανοφόρου όσο και στην 
συμπαραγωγή υποβρυχίων και 
φρεγατών. Ταυτόχρονα Μαδρίτη και 
Άγκυρα στην Κοινή Δήλωση 
εκδηλώνουν πρόθεση για πιο στενή 
συνεργασία της πολεμικής 
βιομηχανίας των δύο χωρών (σημ. 
16-18).  
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Στο πεδίο της οικονομίας και σε μια φάση όπου η έκθεση 
των ισπανικών τραπεζών στην τουρκική οικονομία 
κυμαίνεται ήδη στα 60 δις δολάρια (www.reuters.com 
22/3/2021), Ισπανία και Τουρκία προσδοκούν αύξηση του 
διμερούς εμπορίου τους στα 20 δις δολάρια (σημείο 5). 
Ταυτόχρονα η ισπανική τράπεζα BBVA προχωρά πλέον 
στην εξαγορά και του υπόλοιπου 50,15%  της μεγαλύτερης 
τουρκικής τράπεζας Garanti-BBVA αντί ποσού 2,24 δις 
ευρώ (elpais-com 15/11/2021) γεγονός που χαιρετίστηκε 
από τον τουρκικό Τύπο με διθυράμβους 
(www.dailysabah.com 15/11/2021 και 
www.hurriyetdailynews, 16/11/2021). Στην ουσία η BBVA 
αξιοποιώντας την υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 
35% εξαγοράζει πλέον για ένα κομμάτι ψωμί τη μεγαλύτερη 
τουρκική τράπεζα. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τις 
ισπανικές εταιρείες ΑΠΕ που έχουν πέσει σαν κοράκια 
πάνω στην τουρκική οικονομία αξιοποιώντας  και αυτές με 
τη σειρά τους την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Καθώς 
λοιπόν οι οικονομικές σχέσεις Ισπανίας και Τουρκίας έχουν 
εδώ και χρόνια εξαιρετικό βάθος με αποτέλεσμα στο 
πολιτικό πεδίο να εκφράζεται πάντοτε η στήριξη της 
Μαδρίτης στην Άγκυρα, ήδη από τις αρχές του 2021 είχαμε 
έγκαιρα επισημάνει τα  παρακάτω: «Βέβαια  

την εξωτερική πολιτική 
πρυτανεύουν τα στενά  
οικονομικά συμφέροντα και αυτό 

αποδείχθηκε  έκδηλα και σ΄ αυτήν  
την περίπτωση με την Ισπανία να θέτει 
βέτο σε οποιαδήποτε σκέψη για 
κυρώσεις στην Τουρκία σώζοντας  
τις ισπανικές τράπεζες από μια 
ενδεχόμενη κατάρρευση  
της τουρκικής οικονομίας….. 
στην οποία είναι εκτεθειμένες με τουλάχιστον 62 δις  
δολάρια (Die Welt 17/9/2020). Επισημαίνεται ότι προ διετίας 
η έκθεση των ισπανικών τραπεζών στην τουρκική 
οικονομία είχε ανέλθει στο ποσό των 80 δις ευρώ 
(WolfStreet.com 10/8/2018). Μάλιστα η ισπανική τράπεζα 
BBVA παραμένει ο μεγαλομέτοχος της δεύτερης σε μέγεθος 
τουρκικής τράπεζας, της Turkiye Garanti Bankasi με 

ποσοστό 50%. Επιπλέον οι ισπανικές τράπεζες από το 
2015 και μετά αγοράζουν συστηματικά κρατικά τουρκικά 
ομόλογα χρηματοδοτώντας έτσι το εξοπλιστικό 
πρόγραμμα του Ερντογάν ενώ ταυτόχρονα παρέχουν 
αφειδώς δάνεια και εγγυήσεις διευκολύνοντας τις 
ισπανικές επενδύσεις στην Τουρκία ιδίως στον τομέα της 
ενέργειας. Και 

ο κερασάκι στην τούρτα αποτελεί 
η εμπλοκή των ισπανικών 
ναυπηγείων Navantia στην 

κατασκευή του τουρκικού 
αεροπλανοφόρου Anadolu». 
(Political 2/1/2021, σελ. 11). 

 

άλιστα προηγήθηκαν δύο 
εκτεταμένα άρθρα μας στην 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 14/12/ 2020 

με τίτλο «Μέρκελ, Λαγκάρντ και 
Ευρωπαϊκές τράπεζες γλύτωσαν τον 
Ερντογάν από τις κυρώσεις» και στις 
21/12/2020 με τίτλο «Η Ευρώπη των 
Τραπεζών εξοπλίζει τον Ερντογάν» 
όπου είχαμε έγκαιρα τις ευθύνες  
της Ευρώπης των Τραπεζών για τον 
υπερεξοπλισμό του Ερντογάν…… 
επισημαίνοντας με ιδιαίτερη έμφαση τους  σχετικούς 
κινδύνους που ενέχει για την Πατρίδα μας η κολεγιά της 
Άγκυρας με τη Μαδρίτη. Ειδικότερα στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 
στις 21/12/2020 αποκαλύπταμε τα παρακάτω: «Με τις 
ευλογίες του Ντράγκι το Mega Deal Ερντογάν με την 
ισπανική Navantia για την κατασκευή του τουρκικού  
αεροπλανοφόρου Anadolu. Τα ισπανικά ναυπηγεία το 
2008-2010 παρότι αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα  
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και είχαν μπει στο στόχαστρο της Κομισιόν για παραβίαση 
της Συνθήκης της ΕΕ σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις 
τελικά κατάφεραν με διάφορα «τρικ» της ισπανικής 
κυβέρνησης και του πανίσχυρου Ισπανού Επιτρόπου  
Χοακίμ Αλμούνια να ανακάμψουν και να αναδιαρθρωθούν. 
Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε και το νέο σχήμα των 
ναυπηγείων της Navantia  που ανήκουν στο ισπανικό 
κράτος και τα οποία πήραν το φιλί της ζωής από την 
Κομισιόν με διάφορες ρυθμίσεις σε πρώτη φάση μέχρι 
1/1/2015. Έτσι την ώρα που στην Αθήνα ψαχνόταν να δουν 
τι θα γίνει με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, μάγκες τελικά 
αποδείχθηκαν οι Ισπανοί και όχι κάποιοι άλλοι. Από την 
πλευρά μας με ιδιαίτερη επιμονή ζητούσαμε στην 
Ευρωβουλή από την ΕΕ να πάψει να διώκει την ελληνική 
ναυπηγική βιομηχανία καταθέτοντας μάλιστα και Ερώτηση 
στην Κομισιόν στις 29 Νοεμβρίου 2016 για την 
ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας 
(ekriti.gr 2/12/2016). Όπως προαναφέραμε με κονδύλια του 
ισπανικού υπουργείου βιομηχανίας ύψους σε πρώτη φάση 
3,5 δις ευρώ και φτηνό τραπεζικό δανεισμό λόγω 
ποσοτικής χαλάρωσης τελικά κατάφερε να γλυτώσει την 
πτώχευση η Navantia. Μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμο κρίθηκε 
το δανειακό πρόγραμμα που της χορήγησε η Santander 
Investment ύψους 116 εκατ. ευρώ που άνοιξε ουσιαστικά 
και την πόρτα στη Navantia για επιπλέον τραπεζικό 
δανεισμό (ED Economia Digital 4/7/2016). Ειδικότερα όπως 
αποδεικνύεται από σχετική μελέτη τα Ναυπηγία της 
Navantia πήραν χρηματοδότηση στο διάστημα 2010-2019 
από τις τράπεζες BBVA, Santander,  Bankia  και Bankinter 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκ μέρους τους της 
πολεμικής βιομηχανίας της Ισπανίας. Επιπλέον 4 

ασφαλιστικές εταιρίες και τουλάχιστον 2 συνταξιοδοτικά 
Προγράμματα επένδυσαν μέρος των κεφαλαίων τους στη 
Navantia. Η συνεργασία Τουρκίας και Ισπανίας για το 
αεροπλανοφόρο Anadolu ξεκίνησε ουσιαστικά στις 7 
Μαΐου του 2015 όταν το τουρκικό ναυπηγείο Sedef 
υπέγραψε σύμβαση με το τουρκικό κράτος μέσω της SSM 
για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλοίου τύπου 
LPD για το τουρκικό ναυτικό. Στο πλαίσιο αυτό η  Navantia 
συμμετέχει σε αυτήν τη σύμβαση ως τεχνολογικός 
συνεργάτης και παρέχει το σχεδιασμό, τη μεταφορά 
τεχνολογίας, εξοπλισμού και τεχνικής βοήθειας στη Sedef. 
Ο σχεδιασμός, βασισμένος στο LHD «Juan Carlos I» για το 
ισπανικό ναυτικό, προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του 
τουρκικού ναυτικού, έχοντας το πλεονέκτημα ότι ήταν ένα 
δοκιμασμένο πλοίο. Επίσης η Navantia θα παρέχει πολλά 
εξαρτήματα και συστήματα, όπως τους κινητήρες και το 
IPMS (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλατφόρμας). 
Όμως το Mega Deal της Τουρκίας με την Ισπανία για τη 
ναυπήγηση του αεροπλανοφόρου Anadolu δεν θα 
μπορούσε να γίνει χωρίς το γαϊτανάκι της ποσοτικής 
χαλάρωσης, η οποία έδρασε διττά. Έτσι η πλευρά των 
κατασκευαστών, δηλαδή η Navantia και τα τουρκικά 
ναυπηγεία Sedef επωφελήθηκαν από τα χαμηλότοκα 
δάνεια αλλά και τις κάθε λογής εγγυητικές επιστολές που 
έλαβαν από τις ισπανικές και τις ισπανοτουρκικές τράπεζες 
αντίστοιχα προκειμένου να προχωρούν στη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του αεροπλανοφόρου. Η 
δε πλευρά του παραγγελιοδόχου, δηλαδή η τουρκική 
κυβέρνηση, βρήκε τις πιστώσεις για την σταδιακή 
πληρωμή και εξόφληση του τιμήματος εκδίδοντας ομόλογα 
του τουρκικού κράτους τα οποία αγόρασαν οι ισπανικές  

 

Πίνακας 1 
τράπεζες», όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 1 και 2, 
«όπου καταγράφεται μεγάλης κλίμακας αγορά τουρκικών 
ομολόγων κυρίως μετά το 2016 όταν και κορυφώνονται οι 
εργασίες για το αεροπλανοφόρο, εργασίες που ξεκίνησαν 
στις 30/4/2016. Αντίθετα εάν δεν υπήρχε η ποσοτική 
χαλάρωση είναι προφανές ότι ο πακτωλός του χρήματος 
δεν θα ήταν στη διάθεση τόσο των κατασκευαστών όσο και 
της τουρκικής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να έχει 
δυσκολευθεί εξαιρετικά από οικονομικής πλευράς η 
κατασκευή και μάλιστα εντός σχετικά σύντομου 
διαστήματος του αεροπλανοφόρου το οποίο αναμένεται να 
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αναλάβει δράση το 2021. Επιπλέον σύμφωνα με ανακοίνωση της Navantia το 
αεροπλανοφόρο θα έχει 5 μηχανές Mann η οποία ως γνωστόν ανήκει στην  

 

Πίνακας 3 
Volkswagen που», όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, «επίσης πήρε φτηνό χρήμα από 
τα εταιρικά ομόλογα  του Ντράγκι. Μάλιστα πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
η ΕΚΤ στο πλαίσιο του QE αγόρασε  εταιρικά ομόλογα της Volkswagen, της 
Daimler and της BMW ύψους τουλάχιστον 75 δις ευρώ (Business Day  4/11/2019). 
Το ίδιο ισχύει και για την εταιρία Siemens εξαρτήματα της οποίας θα 
χρησιμοποιηθούν στο Anadolou.  Όλα τα παιδιά στην πίστα λοιπόν. 

λλά και τα 6 
υποβρύχια αξίας 
περίπου 2,5-3  

δις ευρώ τα οποία 
αγοράζει η Τουρκία  
από την Thysenkrupp 
Maritime Systems 
έχουν επίσης 
εξαρτήματα της 
Siemens….. 
ενώ οι γερμανικές τράπεζες από το 
2009, όταν και δόθηκε η παραγγελία 
των υποβρυχίων, μέχρι και σήμερα 
διατηρούν ομόλογα του τουρκικού 
κράτους που κυμαίνονται μεταξύ 2,5 
και 3,5 δις ευρώ καλύπτοντας έτσι 
δανειοδοτικά όλο το κόστος που 
έχουν τα υποβρύχια για την Άγκυρα. 
Τυχαίο και αυτό;  

 

 

το διάστημα 2010-2019 οι 
στρατιωτικοί εξοπλισμοί στην 
Τουρκία αυξήθηκαν κατά 86%...... 

(SIPRI fact Sheet Αpril 2020, p.2 και Daily Sabah 29/4/2020) 
ενώ τα μνημόνια επέβαλαν λιτότητα και βίαιη 
δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα οδηγώντας 
πέραν των άλλων και σε μείωση των αμυντικών δαπανών 
της χώρας κατά 23%». 
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Πίνακας 4 
Χαρακτηριστικός είναι ο Πίνακας 4 «που δείχνει τη ραγδαία αύξηση των 
τουρκικών εξοπλισμών ιδίως μετά το 2016. Επιπλέον για το 2020 ήδη ο 
προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ανέρχεται σε 19,7 δις 
δολάρια ποσό που αυξάνεται επιπλέον κατά 17,5 δις δολάρια αν προστεθούν και 
τα έξοδα και οι επιχορηγήσεις της τουρκικής κυβέρνησης στις διάφορες κρατικές 
βιομηχανίες όπλων, ανεβάζοντας έτσι το ποσό στα 37,5 δις δολάρια που 
σύμφωνα με δημοσιεύματα  αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του εθνικού 
προϋπολογισμού (Ahval 2/9/2020). Καθώς όμως η οικονομική κρίση λόγω 
πανδημίας και η κατρακύλα της τουρκικής λίρας οδήγησαν σε δημοσιονομικά 
ελλείμματα ο Ερντογάν αναγκάστηκε να βγει για δανεισμό εκδίδοντας νέα κρατικά 
ομόλογα. Όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται επισταμένα με τα της γείτονος το 
75% των τουρκικών εξοπλισμών προέρχεται από παραγωγές και συμπαραγωγές 
εντός Τουρκίας, όπου εμπλέκονται πάνω από 100 επιχειρήσεις. Αυτές είναι είτε 
διάφορες θυγατρικές επιχειρήσεις της κρατικής Τουρκικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας (SSB) είτε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Πολλά από τα 
εξαρτήματα όπως λογισμικό, τουρμπίνες, μηχανές κλπ τα προμηθεύονται από τη 
Δύση. Προκειμένου να γίνει αυτό οι τουρκικές εταιρίες παραγωγής όπλων 
χρειάζονται πιστώσεις, γραμμές χρηματοδότησης αλλά και εγγυητικές επιστολές 
τις οποίες τις παίρνουν αφειδώς από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως  

 

Πίνακας 2 
ισπανικές», όπως προκύπτει από τον σχετικό Πίνακα 2, «που διαμορφώσαμε με 
βάση τα ετήσια στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Χρήματα 

βεβαίως αλλά και εγγυήσεις τις 
οποίες οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν 
θα μπορούσαν να δώσουν εάν δεν 
είχαν τη φτηνή ποσοτική χαλάρωση 
της ΕΚΤ. Αντίστοιχα γεγονότα 
συμβαίνουν με τα λεφτά της ΕΚΤ σε 
Μεξικό και άλλες χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου την ώρα 
που ο ευρωπαϊκός νότος γονάτισε 
κυριολεκτικά περιμένοντας τις δήθεν 
επενδύσεις που θα γινόταν μέσω της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
τραπεζών που όμως προτίμησαν να 
επενδύσουν το χρήμα είτε σε 
χρηματιστηριακά προϊόντα, 
ενισχύοντας έτσι τον καπιταλισμό 
καζίνο είτε στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η 
βιομηχανία όπλων στην Τουρκία 
μπορεί να δει κανείς με βάση την 
έκθεση δράσης του έτους 2016 της 
Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας. 
Ειδικότερα για το 2016  η SSB 
προκήρυξε συνολικά 269 δημόσιες 
συμβάσεις ύψους 33 δις ευρώ. Από 
αυτές το 47,58% αφορούσε 
κατασκευή όπλων στο εσωτερικό 
της Τουρκίας, 20,7% αφορούσε την 
έρευνα και ανάπτυξη, 8% αφορούσε 
εντελώς τοπικές δράσεις, 10,8%  
αφορούσε προμήθεια όπλων και 
εξαρτημάτων από το εξωτερικό, 
8,5% αφορούσε τις συμπαραγωγές 
όπλων και 0,74% αφορούσε τις 
διεθνείς κοινοπραξίες. 

πως έχουμε ήδη 
αναλύσει οι 
ευρωπαϊκές 

τράπεζες είναι 
εκτεθειμένες  
στην Τουρκία με 
τουλάχιστον 122,7  
δις δολάρια, εκ των 
οποίων τη μερίδα  
του λέοντος έχουν οι 
ισπανικές τράπεζες  
με 62 δις δολάρια….. 
και ακολουθούν οι γαλλικές 
τράπεζες με 29 δις δολάρια, οι  

 

Ό 
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βρετανικές τράπεζες με 12 δις δολάρια, οι γερμανικές 
τράπεζες με 11 δις δολάρια και οι ιταλικές τράπεζες με 8,7 
δις ευρώ (Die Welt 17/9/2020). Τα ποσά ήταν μεγαλύτερα το 
2018 έχοντας ανέλθει στα 135 δις ευρώ με τις ισπανικές 
τράπεζες να είναι στην πρώτη θέση με 80 δις ευρώ 
ακολουθούμενες από τις γαλλικές τράπεζες με 40 δις ευρώ 
και τις ιταλικές τράπεζες με 18 δις ευρώ (WolfStreet.com 
10/8/2018)».  

 

Πίνακας 5 
Στον Πίνακα 5 «μπορεί να δει κανείς τις δανειοδοτήσεις των 
ευρωπαϊκών τραπεζών στην τουρκική οικονομία συνολικά, 
ήτοι σε τουρκικό κράτος, σε τράπεζες, σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα αλλά και την παροχή εγγυήσεων». Αν 
αναλύσει κανείς τον Πίνακα 2 «που παρουσιάζει την αγορά 
εκ μέρους των ισπανικών τραπεζών κρατικών τουρκικών 
ομολόγων αλλά και την παροχή  εγγυήσεων των 
ισπανικών τραπεζών προς κρατικές και ιδιωτικές 
τουρκικές επιχειρήσεις παρατηρεί ότι το διάστημα 2017-
2019 οι αγορές ομολόγων και η παροχή εγγυήσεων 
εκτοξεύονται στα ύψη όπως ακριβώς συμβαίνει και με την 
τεράστια αύξηση των τουρκικών εξοπλισμών το ίδιο 
διάστημα που παρουσιάζεται» στον Πίνακα 4, «γεγονός 
που αποδεικνύει ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα του 
Ερντογάν χρηματοδοτείται μέσω αγοράς κρατικών 
ομολόγων και παροχής εγγυήσεων από τις ευρωπαϊκές 
τράπεζες και ιδίως τις ισπανικές σύμφωνα με όσα 
αναλύσαμε παραπάνω. Έτσι οι ισπανικές τράπεζες 
φαίνονται να κατέχουν κρατικά τουρκικά ομόλογα ύψους 
21,9 δις ευρώ το 2017, έναντι μόλις 6,8 δις ευρώ το 2013. 
Στη συνέχεια το 2018 κατέχουν τουρκικά κρατικά ομόλογα 
ύψους 16,4 δις ευρώ, το 2019 ομόλογα ύψους  18,7 δις ευρώ 
και το 2020 ομόλογα  ύψους  15,6 δις ευρώ. Σε σχέση με την 
χορήγηση εγγυήσεων, το ύψος των εγγυήσεων εκτοξεύεται 
το 2016 στα 13 δις ευρώ από 3 δις ευρώ το 2015!!! Εν 
συνεχεία έχουμε εγγυήσεις ύψους 11,9 δις ευρώ το 2017, 
μετά 10,7 δις ευρώ το 2018, κατόπιν 9,6 δις ευρώ το 2019 
και τέλος 9 δις ευρώ το 2020. Είναι λοιπόν προφανές ότι η 
εκτίναξη σε εγγυήσεις μετά το 2016 και σε ομόλογα μετά το 
2017 έχει άμεση σχέση τόσο με την αύξηση των 
στρατιωτικών δαπανών της Τουρκίας όσο και με το Mega 
Deal της Navantia». 

αι όμως παρότι είχαμε 
αποκαλύψει τον ύπουλο ρόλο  
της Μαδρίτης για τα εθνικά μας 

θέματα εδώ και ένα χρόνο το 
μνημονιακό πολιτικό σύστημα της 
χώρας δεν έκανε τίποτε προκειμένου 
να αποτρέψει όχι μόνο την πώληση 
του ελικοπτεροφόρου Anadolu στην 
Τουρκία αλλά και τον μελλοντικό 
εξοπλισμό του Ερντογάν από την 
Ισπανία με νέο αεροπλανοφόρο, 
υποβρύχια και φρεγάτες. 

 
Πολύ δε περισσότερο καθώς με δύο άρθρα μας (Political 
2/1/2021 σελ. 11) και (Political 30/1/2021 σελ. 10) είχαμε 
επίσης αναλύσει το πώς η Αθήνα θα μπορούσε να 
αναγκάσει την Μαδρίτη να ανακρούσει πρύμνα. Τελικά με 
τέτοιους φίλους στην ΕΕ τι τους θέλεις πλέον τους εχθρούς; 

Κ 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Μέσα από την ιστοσελίδα oakke.gr 
καταγγέλλεται: Στη σύνοδο των 
Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα ο 
Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα 
προχωρήσει στο κλείσιμο όλων των 
λιγνιτικών ηλεκτρικών μονάδων της 
ΔΕΗ δήθεν στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής. Μάλιστα, δεσμεύτηκε να 
τις κλείσει το αργότερο ως το 2028, 
όταν ο προηγούμενος 
πρωθυπουργός, που άφησε έργο σε 
κλεισίματα, ο Τσίπρας είχε αφήσει 
ένα περιθώριο για να κλείσουν μέχρι 
το 2030, ενώ άφηνε να ζήσει το 17% 
της ηλεκτρικής παραγωγής από τα 
λιγνιτικά. 

ο κλείσιμο  
των λιγνιτικών 
μονάδων τόσο  

από την προηγούμενη  
όσο και από τη  
νέα κυβέρνηση 
εμφανίζεται ως 
συμμόρφωση με  
την πολιτική του 
περιορισμού της 
χρήσης λιγνίτη με βάση 
τα κοινοτικά πλαίσια 
για την ενέργεια….. 
και τελικά της ολοκληρωτικής 
απανθρακοποίησης της ΕΕ η οποία 
όμως προβλέπεται για το 2050, με 
κάθε χώρα να είναι ελεύθερη να 

κάνει το δικό της σχεδιασμό. Με 
βάση το δικό της πλάνο η Γερμανία 
προχωρά σταδιακά για την πλήρη 
κατάργηση των λιγνιτικών το 2038, 
πολύ αργότερα από την Ελλάδα!!! 
Αντίθετα, στην Ελλάδα η νέα 
κυβέρνηση της ανάπτυξης εκπόνησε 
ένα πιο «φιλόδοξο» βιομηχανοκτόνο 
πρόγραμμα από αυτό του Τσίπρα 
ώστε να υλοποιηθεί το μεγαλύτερο 
μέρος της απολιγνιτοποίησης μέχρι 
το 2023 και η διαδικασία να 
ολοκληρωθεί το 2028, αντί για 
σταδιακή απολιγνιτοποίηση μέχρι  

 
το 2030 που ήταν το σχέδιο του 
ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, για την 
τρέχουσα δεκαετία, η πολιτική της 
ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα της 
περιόδου 2021-2030 καθορίζεται 
από ένα γενικό πλαίσιο το οποίο 
κάθε χώρα πρέπει να εξειδικεύσει σε 
εθνικά νομοθετικά και διοικητικά 
μέτρα. Αυτά τα μέτρα για την Ελλάδα 
περιγράφονται στο «Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα» 
(ΕΣΕΚ) που εκπόνησε η κυβέρνηση 
Τσίπρα και τροποποιεί τώρα η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρόκειται 
για τη δεύτερη δέσμη μέτρων για το 
κλίμα στα πλαίσια της συμφωνίας 
του Παρισιού που υπογράφτηκε το 
2016. Οι βασικοί στόχοι του 
κοινοτικού πλαισίου από το 2021 
μέχρι το 2030 είναι οι εξής: 
«Τουλάχιστον 40% περικοπές των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(από τα επίπεδα του 1990). 
Τουλάχιστον 32% για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Τουλάχιστον 32,5% 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. Το πλαίσιο εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον 
Οκτώβριο του 2014». 
(https://ec.europa.eu/clima/policies/
strategies/2020_en). Προηγούμενα, 
η πρώτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το 

κλίμα και την ενέργεια είχε βάλει 
τους παρακάτω τρεις στόχους μέχρι 
το έτος 2020: «20% μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(από τα επίπεδα του 1990). 20% της 
ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 20% βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης». Οι στόχοι 
αυτοί είχαν καθοριστεί από τους 
ηγέτες της ΕΕ το 2007 και εγκρίθηκαν 
νομοθετικά το 2009. 
(https://ec.europa.eu/clima/policies/
strategies/2020_en). Η κυβέρνηση 
της ΝΔ ισχυρίζεται ότι το άμεσο 
κλείσιμο επιβάλλεται από το νέο 
κοινοτικό πλαίσιο για «πράσινη 
ενέργεια». Πρόκειται για ένα μεγάλο 
και ελεεινό ψέμα. Ασφαλώς ο 
Τσίπρας μόνο ικανοποιημένος θα 
μπορούσε να είναι από την πολιτική 
του Κ. Μητσοτάκη για το λιγνίτη. Το 
κοινοτικό πλαίσιο για τον 
περιορισμό της χρήσης του λιγνίτη 
για παραγωγή ενέργειας και τη 
σταδιακή αντικατάσταση από πιο 
πράσινες τεχνολογίες, πέρα από το 
ότι έχει ένα μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, το 2050, λαμβάνει πάντα 
υπόψη για κάθε χώρα τη διασφάλιση 
της ενεργειακής επάρκειας ιδιαίτερα 
για τη βιομηχανία. 

ενεργοβόρα 
βιομηχανία, 
δηλαδή η 

βιομηχανία που 
καταναλώνει μεγάλες 
ποσότητες ενέργειας, 
δεν μπορεί να 
καλυφθεί από 
ενέργεια που 
προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές…. 
γιατί είναι δυσανάλογα ακριβή και  

 

Τ Η 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
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δεν μπορεί να καλύψει τόσο μεγάλες ποσότητες. Η 
εναλλακτική για την ενεργοβόρα βιομηχανία μετά το 
κλείσιμο του λιγνίτη είναι το φυσικό αέριο και για την 
Ελλάδα το ακριβό ρώσικο φυσικό αέριο. Οι ευρωπαϊκές 
χώρες είναι χώρες εισαγωγής και όχι παραγωγής φυσικού 
αερίου. Η πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
οποία υπονομεύουν οι ρωσόφιλοι μέσα στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών 
χωρών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απεξάρτηση 
από το ρώσικο φυσικό αέριο και η εξασφάλιση 
εναλλακτικών πηγών προμήθειας. Δεν υπήρχε λοιπόν 
καμία περίπτωση να μην πετύχει η Ελλάδα ευνοϊκές 
εξαιρέσεις από το πλάνο, αν παρουσίαζε ένα αποδεκτό 
περιβαλλοντικό πρότυπο λειτουργίας των λιγνιτικών 
μονάδων, με διασφαλισμένους τους όρους της πρόσβασης 
ιδιωτών στο λιγνίτη, που μέχρι τώρα είναι 
αποκλειστικότητα της ΔΕΗ, εφόσον έβαζε με έμφαση την 
ανάγκη της αποδέσμευσης από την ενεργειακή εξάρτηση 
από το ρώσικο φυσικό αέριο στη βάση της 
αποικιοκρατικής σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου 
που υπόγραψε ο Σημίτης με την Γκάζπρομ. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ενεργειακό πλάνο της κυβέρνησης 
προβλέπει ότι μετά την απόσυρση των λιγνιτικών 
μονάδων, η ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες που 
λειτουργούν με φυσικό αέριο θα έχει μεγάλο μερίδιο στην 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, μέχρι να ολοκληρωθεί 
το υπόλοιπο σκέλος του πλάνου που αφορά επενδύσεις σε 
ΑΠΕ και μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για τις οποίες 
επενδύσεις με τα δεδομένα της χώρας, δεν μπορεί να 
υπάρξει καμία εγγύηση σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα, 
το κόστος και την αποδοτικότητα. Ο μόνος σταθερός 
ενεργειακός πυλώνας που απομένει κάτω από αυτές τις 
συνθήκες είναι οι μονάδες του φυσικού αερίου, ενώ 
παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν χρειαστεί η 
κατασκευή νέων τέτοιων μονάδων. Σύμφωνα με το σχετικό 
ρεπορτάζ: «Γενικά, όπως σημειώνεται στο κείμενο, η 
εκτίμηση είναι ότι κατά την περίοδο 2020-2025 η 
ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο θα εμφανίσει τις 
υψηλότερες απόλυτες τιμές ηλεκτροπαραγωγής και 
αντίστοιχα μερίδια συμμετοχής στο σύνολο της εγχώριας 
ηλεκτροπαραγωγής. Η διατήρηση του μεριδίου του 
φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή σε σχετικά 
σημαντικά μερίδια μέχρι και το έτος 2030 (>30%) οφείλεται 
και στον ενισχυμένο του ρόλο ως τεχνολογία 
κατανεμόμενης παραγωγής, μετά την ολική απόσυρση των 
λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής» 
(https://greenagenda.gr/, 29/11/2019, «Τι προβλέπει το 

ΕΣΕΚ»). Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ακόμα και με το πλάνο 
της απανθρακοποίησης το 2050, 

Ελλάδα ειδικά με τα μεγάλα 
κοιτάσματα λιγνίτη, θα μπορούσε 
να διεκδικήσει άνετα την 

εξαίρεσή της με συγκεκριμένους 
όρους για τη χρήση λιγνίτη. Όχι μόνο 
δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά η Ελλάδα 
που έχει ειδικό συμφέρον από τη 
χρήση λιγνίτη, γίνεται η πρώτη χώρα 
που σπεύδει να τον κλείσει !!! 
Για να δικαιολογήσουν αυτό το τρομερό έγκλημα, 
προβάλουν το ψέμα ότι λόγω του διεθνούς και κοινοτικού 
κανονιστικού πλαισίου ο λιγνίτης έχει γίνει ζημιογόνος και 
ασύμφορος. Υπολογίζουν τη ζημιά των λιγνιτικών της ΔΕΗ 
στα 683 εκατ. ευρώ. Βασικός λόγος ισχυρίζονται για τον 
οποίο ο λιγνίτης έγινε ζημιογόνος είναι τα ποσά που 
πρέπει να πληρώνει η χώρα στα πλαίσια του συστήματος 
του εμπορίου ρύπων. Το ότι αυτή είναι μια υποχρεωτική 
ζημιά λόγω του κοινοτικού πλαισίου είναι μεγάλο ψέμα. Η 
υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) από τη βιομηχανική λειτουργία επιβλήθηκε 
στις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την προώθηση της 
μεγαλύτερης χρήσης πράσινης ενέργειας. 
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Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση 
Βιομηχανικών Ιδιοκτητών Κατανάλωσης Ενέργειας) «Οι 
περισσότεροι βιομηχανικοί κλάδοι εντάσεως ενέργειας 
δικαιούνται βάσει των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων 
Γραμμών να λάβουν αντιστάθμιση για το πρόσθετο κόστος 
που προκαλεί στο ανταγωνιστικό σκέλος της ηλεκτρικής 
ενέργειας η υποχρεωτική αγορά δικαιωμάτων εκπομπής 
ρύπων. Με απλά λόγια εάν η λιγνιτική ενέργεια αξιοποιείται 
από τη βιομηχανία, τότε απαλλάσσεται από το πρόσθετο 
κόστος των ρύπων». Η εξαίρεση αυτή έγινε ειδικά για την 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, 
ακριβώς γιατί δεν μπορεί καμία ευρωπαϊκή πολιτική να 
δολοφονεί τη βιομηχανική παραγωγή. Για να μην 
καταβάλλονται δικαιώματα αγοράς ρύπων για το λιγνίτη 
της βιομηχανίας θα έπρεπε οι βιομηχανίες να έχουν τη 
δυνατότητα να υπογράφουν διμερείς προθεσμιακές 
συμβάσεις (OTC) με λιγνιτικές μονάδες.  Σύμφωνα με την 
ΕΒΙΚΕΝ «Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διατηρήσει σε 
λειτουργία λιγνιτικά εργοστάσια που σε διαφορετική 
περίπτωση θα οδηγούνταν σε κλείσιμο». Αυτή η 
δυνατότητα δεν δόθηκε ποτέ στις ελληνικές βιομηχανίες 
γιατί ακολουθήθηκε η πολιτική της υποχρεωτικής 
ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το σύστημα των 
δημοπρασιών (ΝΟΜΕ), που δεν επιτρέπει τη σύναψη 
τέτοιων συμβάσεων. Αυτό το μοντέλο των δημοπρασιών 
υποτίθεται ότι λύνει το πρόβλημα να τηρούνται όροι 
ελεύθερης αγοράς στην προμήθεια της ηλεκτρικής 
ενέργειας εφόσον υπάρχει και κρατική ΔΕΗ και ιδιώτες 
παραγωγοί. Όμως αυτό δεν ήταν το μοναδικό διαθέσιμο 
μοντέλο για την τήρηση των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού. Οι δημοπρασίες αποτελούν έναν 
εναλλακτικό μηχανισμό υποβοήθησης της απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Αντίθετα στην Ελλάδα υιοθετήθηκε ως κύριος 
μηχανισμός συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις του τρίτου 
Μνημονίου που υπογράφηκε το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ 
(https://energypress.gr/news/oi-dimoprasies-nome-os-
mihanismos-enishysis-toy-antagonismoy-stin-elliniki-
agora-ilektrikis). Να λοιπόν, ποιος ξεκίνησε να βάζει και την 
ταφόπλακα, αφού σκάφτηκε ο λάκκος επί δεκαετίες για το 
λιγνίτη, για να αποτελειώσει τη βρωμοδουλειά, εφόσον το 
καταφέρει με τη συμφωνία όλων των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, η κυβέρνηση της ΝΔ. Το σύστημα ΝΟΜΕ 
καταργήθηκε πρόσφατα γιατί υιοθετήθηκε νέο κοινοτικό 
μοντέλο ενιαίο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι 
αποφάσεις για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων 
ωστόσο δεν άλλαξαν και δεν επιχειρήθηκε καμία 
προσαρμογή που να περιλαμβάνει και τη χρήση λιγνίτη με 
ευνοϊκούς όρους στο νέο μοντέλο. 

επιτυχημένη ένταξη του λιγνίτη 
σε οποιοδήποτε και κάθε 
σύστημα διάθεσης και 

προμήθειας, εθνικό ή κοινοτικό  
θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα  
για κάθε κυβέρνηση….. 
που ακολουθεί στοιχειωδώς και στο ελάχιστο πολιτική 
εθνικοανεξαρτησιακή, φιλική στη βιομηχανική παραγωγή, 
και τελικά φιλολαϊκή. Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση 
Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) πρόκειται για το 
μοναδικό εθνικό και ανταγωνιστικό για τη βιομηχανία 
καύσιμο: «Το μεταβλητό κόστος μας πλέον σύγχρονης 
μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, 
ακόμα και σήμερα (50Ευρώ/MWh), δεν οδηγεί σε 
ανταγωνιστική τιμή για τη βιομηχανία εάν συγκριθεί με τις 
τιμές που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές μας.  
Εκτός όμως από το θέμα του κόστους, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αποτελεί 
προτεραιότητα η χρήση και αξιοποίηση των εγχώριων 
πηγών ενέργειας, ενώ και στο πλαίσιο μας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής, κεντρικός στόχος είναι ο διαρκής 
περιορισμός μας ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές. 
Σε κάθε περίπτωση, η  ενεργοβόρος βιομηχανία δεν μπορεί 
να έχει βιώσιμο και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας από 
μονάδες βάσης που χρησιμοποιούν εισαγόμενο καύσιμο 
όπως είναι το  φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια από πλευράς 
ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και κόστους το 
ποσοστό του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα δεν πρέπει και 
δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από 30%» 
(https://energypress.gr/news/mellon-toy-ligniti-einai-
synyfasmeno-me-ti-viomihania). Καταλαβαίνει κανείς τι 
σημαίνει με αυτά τα δεδομένα η εγκληματική απόφαση της 
κυβέρνησης με τη στήριξη του διακομματικού καθεστώτος 
να κλείσει το λιγνίτη. Ένας άλλος λόγος που η κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι επείγει το κλείσιμο των λιγνιτικών 
μονάδων είναι γιατί όσο τις έχει κρατικές, πληρώνει 
πρόστιμα το κράτος και επιβαρύνει το έλλειμμα και το 
χρέος, αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτές δεν μπορούν να 
ιδιωτικοποιηθούν ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αλλαγές 
στην ενεργειακή πολιτική γιατί δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. 
Όμως η πτώση της αξίας των μονάδων λόγω της πολιτικής 
απανθρακοποίησης της ΕΕ, στα πλαίσια της οποίας καμία  
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ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν έκανε το ελληνικό κράτος 
για να τις διατηρήσει, δεν θα αρκούσε μόνη της για να 
ματαιώσει την ιδιωτικοποίηση τους κυρίως αν δεν είχε 
μεσολαβήσει το σαμποτάζ στις υποδομές της ΔΕΗ που έχει 
γίνει για χρόνια στα εργοστάσια λιγνιτοπαραγωγής και τα 
έχει απαξιώσει και δευτερευόντως αν δεν λειτουργούσε ένα 
στρεβλό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά ενέργειας στη 
χώρα. Ο αληθινός λόγος της μη ιδιωτικοποίησης των 
λιγνιτικών μονάδων είναι κατά τη γνώμη μας ότι η Ρωσία 
έχει περισσότερο συμφέρον να κλείσουν, όπως άλλωστε 
και όλη η βαρειά βιομηχανία, για να μην αποτελούν 
εμπόδιο στην απόλυτη οικονομική και κυρίως πολιτική 
εξάρτηση από το ρωσοκινεζικό άξονα και στην προκειμένη 
περίπτωση ειδικά από το το ρώσικο φυσικό αέριο. Αυτή 
ήταν η κατάσταση για τα λιγνιτικά εργοστάσια στη χώρα 
όταν έφτασε να μπει σε εφαρμογή το ενεργειακό πλαίσιο 
του 2021-2030 για την ΕΕ, μία μοναδική ευκαιρία να 
ξεφορτωθούν το λιγνίτη, χωρίς να χρεωθούν το έγκλημα. 
Το ίδιο αυτό ενεργειακό πλαίσιο της ΕΕ ασφαλώς δεν είναι 
ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει σαν προγραμματισμός για 
την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και 
οπωσδήποτε βάλανε σε αυτό το χεράκι τους οι φίλοι του 
Πούτιν και της Γκάζπρομ μέσα στην ΕΕ. Το 
χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Σχεδίου της Ελλάδας (ΕΣΕΚ) 

για τη συμμόρφωση με το κοινοτικό πλαίσιο παρουσιάζεται 
τώρα από την κυβέρνηση σαν άμεσα και όχι 
μακροπρόθεσμα υποχρεωτικό και μάλιστα σαν να έχει 
επιβληθεί από την Ευρώπη. Σε αυτή την παραπλάνηση του 
λαού βοηθάει το ότι  

πρώην και η νυν κυβέρνηση 
σκόπιμα συγχέει το ζήτημα  
της κοινοτικής πολιτικής για 

ελεύθερη πρόσβαση των ιδιωτών στο 
λιγνίτη, δηλαδή τη μη ιδιωτικοποίηση 
των λιγνιτικών μονάδων με την δήθεν 
αναγκαιότητα της κατάργησής τους.  
Πράγματι ο Τσίπρας δεν πούλησε, όπως είχε υποχρέωση 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία αλλά και με το τρίτο 
μνημόνιο, λιγνιτικές μονάδες και συγκεκριμένα τα τρία 
λιγνιτικά εργοστάσια, Μελίτη Ι και Μεγαλόπολη ΙΙΙ και ΙV, 
ενώ ο Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος να τα πουλήσει 
άμεσα από το 2020. Τα λιγνιτικά όμως όπως και όλη η ΔΕΗ 
σαμποταρίστηκαν τόσο άγρια από τον Τσίπρα που στο 
τέλος δεν άξιζαν τίποτα και δεν τα αγόραζε κανείς. Οπότε ο 
Μητσοτάκης έχει ένα επιχείρημα να τα κλείσει γιατί δεν 
πουλιούνται. Όλο αυτό το σαμποτάρισμα του Τσίπρα που 
υποστήριζε ανοιχτά ο Μητσοτάκης σαν αντιπολίτευση το 
κρύβει τώρα υποδυόμενος στον ΟΗΕ το μεγάλο 
υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιματική 
αλλαγή. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνούνται επί δεκαετίες 
να αποκρατικοποιήσουν τη ΔΕΗ γιατί τη χρησιμοποιούν 
ως εργαλείο σαμποταρίσματος όλης της παραγωγής. Γι’ 
αυτό και η αποκρατικοποίηση με προϋποθέσεις κρατικού 
ελέγχου των υποδομών για τη διασφάλιση της ενεργειακής 
αυτάρκειας με όρους εθνικής ανεξαρτησίας συμφέρει το 
λαό. Οι φιλελεύθεροι θέλουν βέβαια την αποκρατικοποίηση 
ως ζήτημα αρχής, τόσο πολύ αρχής ώστε θα προτιμούσαν 
μια κλειστή ΔΕΗ και να αγοράζουμε όλο το ρεύμα απ’ έξω 
παρά μια κρατική ΔΕΗ. Με αυτά τα μυαλά γίνονται αθέλητοι 
σύμμαχοι των σαμποταριστών όταν δεν είναι φίλοι τους. 

Μια σύντομη αναδρομή της απαξίωσης των λιγνιτικών: Οι 
ηγέτες της ΕΕ είχαν αποφασίσει από το 2007 την πρώτη 
δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια που 
ισχύουν για μέχρι το 2020. Δηλαδή τότε αποφάσισαν τη 
μερική απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής ή 
αλλιώς την υποτίμηση της αξίας των λιγνιτικών 
εργοστασίων. Την απόφαση την νομοθέτησαν το 2009 την 
ίδια χρονιά που τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της πώλησης 
του 40% τουλάχιστον των λιγνιτικών της ΔΕΗ, σε 
συμμόρφωση με σχετική απόφαση ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου, σύμφωνα με τη λογική ότι δεν μπορεί μια 
επιχείρηση, όπως η ΔΕΗ να έχει στα χέρια της το απόλυτο 
μονοπώλιο σε ένα βασικό μέσο ηλεκτροπαραγωγής όπως 
είναι ο λιγνίτης. Πέντε χρόνια μετά το 2009, το καλοκαίρι του 
2014, ο Σαμαράς, συμφώνησε με την ΕΕ την πώληση ενός 
κομματιού της ΔΕΗ, το πακέτο της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και λιγνιτικές μονάδες. Το 
καλοκαίρι όμως του 2014 τα λιγνιτικά χάνουν ακόμα 
μεγαλύτερη αξία, καθώς λίγες ημέρες από την ψήφιση τη 

μικρής ΔΕΗ, τον Οκτώβρη του 2014 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ψήφισε το δεύτερο πλαίσιο των σημερινών  
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μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα που αφορούν την 
περίοδο 2021-2030 με βασικό στόχο τις περικοπές κατά 
40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το 2015 η 
κυβέρνηση Τσίπρα έβαλε στόχο την τελική χρεοκοπία της 
ΔΕΗ, την ολοκλήρωση δηλαδή του διακομματικού σχεδίου 
δεκαετιών για μια ΔΕΗ της οποίας τα ιμάτια θα 
καταστραφούν ή θα μοιραστούν ανάμεσα στη Ρωσία και 
στην Κίνα δηλαδή μια αδύναμη ηλεκτροπαραγωγή που θα 
την ελέγχει ο Άξονας για στρατηγικούς λόγους. Έτσι, παρά 
τις σχετικές δεσμεύσεις, που όπως είπαμε πιο πάνω είχε 
αναλάβει για τη μερική ιδιωτικοποίηση των λιγνιτικών έως 
και τις 30/11/2016, τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα οδήγησε σε 
ματαίωση την πώληση της Μελίτης Ι και της Μεγαλόπολης 
ΙΙΙ και ΙV. Η Κομισιόν πρότεινε τότε σα μέτρο ενάντια στην 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, οι νέες μονάδες 
κάρβουνου και λιγνίτη να μην μπορούν να επιδοτηθούν 
ενώ οι υφιστάμενες μονάδες να αποκλειστούν από την 
επιδότηση από το 2025 και μετά. Η μη πρόσβαση σε 
κοινοτική επιδότηση θα δυσκόλευε αρκετά την ήδη 
σαμποταρισμένη ιδιωτικοποίηση. Έτσι το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε στις 20/12/2017 να 
παίρνουν επιδοτήσεις τα νέα λιγνιτικά και τα εργοστάσια 
άνθρακα ως το 2025 και τα υφιστάμενα ως το 2035, δηλαδή 
έβγαλε μία πιο ευνοϊκή απόφαση από την πρόταση της 
Κομισιόν. Στις 17 Απριλίου 2018 η Κομισιόν αποφάσισε, 
μετά από διαπραγματεύσεις, ότι το πρόβλημα της 
περικοπής των επιδοτήσεων θα μπορούσε να επιλυθεί με 
την πώληση του 35,6 % του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ 
και συγκεκριμένα των εργοστασίων της Μελίτης και της 
Μεγαλόπολης 3 και 4. Και επειδή τα λιγνιτικά δεν τα 
αγόραζε κανείς και φαινόταν η κυβερνητική πρόθεση να τα 
κλείσει, αντί να τα πουλήσει, η Κομισιόν έβαλε και ένα άλλο 
όρο για να διασφαλίσει τη μερική αποκρατικοποίηση της 
ΔΕΗ: Σε περίπτωση που η πώληση αυτή δεν θα 
καρποφορούσε, τότε η ΔΕΗ θα ήταν υποχρεωμένη να 
πουλήσει και υδροηλεκτρικά εργοστάσια που έχουν 
σχεδόν σταθερή διαχρονική αξία, λόγω της μεγάλης 
διάρκειας του παγίου κεφαλαίου τους. Στη συνέχεια στις 
18/12/2018 τα όργανα της ΕΕ έλαβαν την τελική τους 
απόφαση για την απανθρακοποίηση. Σε άρθρο της 
«Καθημερινής» ο υπουργός ενέργειας Χατζηδάκης 
συγκαλύπτει το σαμποτάρισμα των λιγνιτικών και της ΔΕΗ 
από την προηγούμενη κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι τα 
λιγνιτικά εργοστάσια που δεν πουλήθηκαν από την 
κυβέρνηση Τσίπρα, τώρα θα κλείσουν αναγκαστικά και 
γρήγορα από την κυβέρνησή του γιατί είναι ζημιογόνα 
επειδή πληρώνουν εκπομπές διοξειδίου. Οι ευθύνες της 
κυβέρνησης Τσίπρα για τη μη απαλλαγή από αυτή την 
υποχρέωση αγοράς ρύπων δεν υπάρχουν για το 
φιλοσυριζαίο υπουργό «Ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης, εξάλλου, 
έχει δηλώσει ότι «η ΔΕΗ, λόγω του υψηλού κόστους των 

δικαιωμάτων CO2 για κάποιες μονάδες, πληρώνει 
περισσότερα με το να τις λειτουργεί απ’ ό,τι θα πλήρωνε εάν 
ήταν κλειστές και πληρώνονταν κανονικά οι εργαζόμενοι». 
Εκτός όμως από αυτή τη συγκεκριμένη ευθύνη της 
κυβέρνησης Τσίπρα, η κυβέρνηση της ΝΔ με τον υπουργό 
της κρύβουν το σαμποτάρισμα που έκανε στα αλήθεια 
προβληματική τη λειτουργία των λιγνιτικών της ΔΕΗ. Αυτό 
έχει δύο σκέλη: το γενικό σαμποτάρισμα της ΔΕΗ, και μέσα 
σε αυτό το ειδικό των λιγνιτικών. Το γενικό σαμποτάρισμα 
της ΔΕΗ έγινε με πολλούς τρόπους όπως με το πολύ 
ακριβό φυσικό αέριο, με επίτηδες υποαπασχολούμενους 
εργαζόμενους στα εργοστάσια της ΔΕΗ, με το 
σαμποτάρισμα της διασύνδεσης των νησιών και της 
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, με την υψηλή εισφορά για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με μόνιμη απαγόρευση από όλες τις 
κυβερνήσεις για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της 
ΔΕΗ, με τους απλήρωτους λογαριασμούς του δημόσιου 
προς τη ΔΕΗ, δίδαξαν τον κόσμο να μην πληρώνει έχει δεν 
έχει λεφτά, αλλά και με τον Τσίπρα να βάζει τη ΔΕΗ να 
πουλάει κάτω του κόστους στους άλλους παραγωγούς 
(ΝΟΜΕ). 

ελικά η ΔΕΗ έφτασε στα πρόθυρα 
της χρεωκοπίας, ώστε τα λιγνιτικά 
να τη βαρύνουν δυσανάλογα. 

Το ειδικό σαμποτάρισμα στα λιγνιτικά έγινε από όλες τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις που δεσμεύονταν στην ΕΕ, 
ήδη από το 2010, με πρόσχημα την πράσινη ανάπτυξη, ότι 
δεν θα κατασκεύαζαν κανένα εργοστάσιο λιγνίτη και 
πλειοδότησαν ότι στην Ελλάδα οι πανάκριβες 
ανανεώσιμες πηγές θα έχουν πάνω από το 20% της 
κατανάλωσης, δηλαδή του ποσοστού που θα είχαν οι ΑΠΕ 
στην υπόλοιπη ΕΕ, μέχρι το 2020 και έτσι ακύρωσαν κάθε 
νέο λιγνιτικό και λιθανθρακικό εργοστάσιο του 
προγράμματος 2009-2014 της ΔΕΗ! Όλοι αυτοί έκριναν 
ακατάλληλο το εθνικό φτηνό καύσιμο, τον λιγνίτη, από το 
1987 που παρέδιδαν την τροφοδοσία της χώρας στη 
Ρωσία. Μιλούσαν για αντικατάσταση του λιγνίτη όταν η 
αντικατάσταση αυτή θα επιβάρυνε με 4,3 δισ. ευρώ ετησίως 
το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας και αυτό με μια ΔΕΗ με 
τζίρο κοντά στο ποσό αυτό! 

 

Τ 
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O καθηγητής Παθολογίας Έρευνας και Πολιτικής Υγείας, 
Επιστημών Δεδομένων και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ, Ιωάννης Ιωαννίδης, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό 98.4, 

ταν ιδιαίτερα καυστικός 
απέναντι στις σπασμωδικές 
κινήσεις της κυβέρνησης για  

την διαχείριση της πανδημίας. 

 
Ειδικότερα, σχολίασε τον διαχωρισμό της κοινωνίας σε 
πολίτες δύο ταχυτήτων αλλά και τα νέα μέτρα που 
λαμβάνονται από το κράτος υπό τον όρο «προνόμια». Ο κ. 
Ιωαννίδης ανέφερε ότι ως άνθρωπος υπηρετεί τον χώρο 
της επιδημιολογίας και της επιστήμης εδώ και δεκαετίες, 
δεν μπορεί να αντιληφθεί όλα αυτά που συμβαίνουν στην 
Ελλάδα με ακατανόητα, αντιφατικά και αποσπασματικά 
μέτρα: «Κάθε δύο μέρες, ανακοινώνεται και μία νέα 
απόφαση που αφορά ειδικές παρεμβάσεις. Είναι μία 
κατάσταση αδύνατη για τον πολίτη που θέλει να είναι 
νομοταγής. Που πιστεύει στο κράτος και θέλει να κάνει αυτό 
που του λέει. Δεν μπορεί να το κάνει» τονίζει και προσθέτει: 
«Ακολούθησαν το ίδιο τροπάριο των εξεζητημένων 
μέτρων. Φοβάμαι ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι μέσα 
στην κρίση που αντιμετωπίσαμε, αρκετοί ειδικοί και κράτη 

έλαβαν δρακόντεια μέτρα, που στην αρχή αυτό ήταν 
σωστό, γιατί δεν ξέραμε με τι είχαμε να κάνουμε. Όμως μετά 
ακολούθησαν το ίδιο τροπάριο των εξεζητημένων μέτρων, 
όπου η Πολιτεία φαίνεται σαν πατερούλης. Κάθε μέρα θα 
πρέπει να σου λέει τι να κάνεις. 

  

ε λίγο θα βγαίνουν και οδηγίες 
για το τι κάλτσες θα πρέπει να 
φορέσεις. Κι αν βγεις με λάθος 

χρώμα, θα πάρεις πρόστιμο. Έχουμε 
φτάσει στο άκρο της γελοιότητας»….. 

 

Ή Σ 
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τόνισε ο καθηγητής. Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη 
χώρα μας ως μια νέου τύπου επιδημιολογία, ο κ. Ιωαννίδης 
ανέφερε ότι αυτό που επικρατεί είναι «πανζουρλισμός 
μέτρων με ρυθμό καταιγισμού πυροβόλου, που είναι 
αντιφατικά και αλληλοαναιρούμενα» τα οποία μόνο 
σύγχυση προκαλούν στους πολίτες. 

 

ύμφωνα με τον καθηγητή η 
κυβέρνηση δεν έχει λάβει 
ουσιαστικά μέτρα και δεν έχει 
στρατηγική, αντιθέτως 

παρουσιάζει  
τα εμβόλια ως πανάκεια : 
«Μέτρα σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης δεν 
υπάρχουν, ούτε στρατηγική δημόσιας υγείας και πίσω από 
την μονομέρεια των εμβολιασμών ως πανάκεια, 

ουσιαστικά κρύβεται η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων 
διακοπής της αλυσίδας μετάδοσης του ιού και των 
παραλλαγών του». 

Αναφορικά με τη μετάλλαξη Δέλτα, ο κ. Ιωαννίδης 
σημείωσε ότι δεν υπάρχει ανησυχητική θνητότητα και ότι οι 
εμβολιασμοί πρέπει να γίνουν στοχευμένα: «Αν και είναι 
ακόμη νωρίς, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάλλαξη 
Δέλτα είναι η πλέον μεταδοτική αλλά με όχι ανησυχητική 
θνητότητα. 

ι εμβολιασμοί είναι ένα από τα 
πολύτιμα εργαλεία ως προς την 
αποτελεσματικότητα τους μετά 

από τις δύο δόσεις και το πέρας δύο 
εβδομάδων. Θα πρέπει όμως να είναι 
στοχευμένοι στις μεγάλες ηλικίες και 
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
κατά απόλυτη προτεραιότητα. 
Αντίθετα οι εκτιμήσεις για τις νεότερες ηλικίες και τα παιδιά, 
είναι εντελώς διαφορετικές ως προς το κόστος – όφελος και 
για την δημόσια υγεία και για την αναλογία ως προς τις 
ομάδες του πληθυσμού που στη πραγματικότητα θα 
έπρεπε άμεσα να πειστούν κι όχι να υποχρεωθούν έμμεσα 
ή άμεσα να εμβολιαστούν». 

Σ 

Ο 
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Η μετάλλαξη Δέλτα «δεν παίζει και δεν παίζεται», θα 
ανακοπεί μόνο αν σταματήσουν οι ανθρώπινες επαφές, 
τόνισε ο ιατρός- ερευνητής Γιώργος Παυλάκης μιλώντας 
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. 

ροειδοποίησε ότι μετά το ρεκόρ 
κρουσμάτων μπορεί δυστυχώς η 
Ελλάδα να έρθει αντιμέτωπη και 

με ρεκόρ νεκρών από τον κορωνοϊό. 

 
Προτείνει σοβαρά μέτρα που θα περιορίσουν τις επαφές 
των ανθρώπων, όπως να κλείσουν τα μπαρ και να 
σταματήσουν οι συναντήσεις. Λέει «όχι» σε ρεβεγιόν παρά 
μόνο εάν όλοι είναι εμβολιασμένοι και υποβληθούν σε rapid 
test την ίδια ημέρα. Όπως είπε οι εμβολιασμοί από μόνοι 
τους δεν αρκούν για να ανασχεθεί το πανδημικό κύμα, 
καθώς όπως είπε αν ο ιός αφεθεί να αλωνίζει, θα έρθει 
«τσουνάμι» και η Ελλάδα θα έχει 100 θανάτους την ημέρα. 
«Κοιτάξτε την καμπύλη των μολύνσεων και των θανάτων 
θα δείτε ότι βρισκόμαστε στο τσουνάμι αυτή τη στιγμή, με 
ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα. Είναι το πιο επικίνδυνο 
πράγμα, μπορεί να καταλύσει και το κραταιό σύστημα 
υγείας της Γερμανίας», σημείωσε. Ο κ. Παυλάκης τόνισε ότι 

είναι αδήριτη πραγματικότητα ότι το κύμα αυτό συντηρείται 
και από τους εμβολιασμένους και από τους 
ανεμβολίαστους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το Δέλτα 
δεν χαμπαριάζει από εμβολιασμό». 

ταν κοπανάμε συνέχεια ότι αυτή 
η επιδημία είναι ανεμβολίαστων 
αυτό είναι σφάλμα και καταντάει 

ψέμα και αποπροσανατολίζει!!! 

 
Ο γιατρός - ερευνητής, έφερε ως παράδειγμα τη 
Σιγκαπούρη, μια χώρα με εμβολιασμένο το 93% του 
πληθυσμού της. Εξήγησε ότι λόγω του αυξημένου 
ποσοστού των εμβολιασμένων η Σιγκαπούρη προχώρησε 
σε χαλάρωση των μέτρων για πρώτη φορά και 
αντιμετωπίζει τώρα «τσουνάμι» μολύνσεων αντίστοιχο με 
της Ελλάδας.  

Π 

Ό 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Την αποφυγή του ελέγχου των 
καταθέσεων, απαλλαγές από 
τεκμήρια και ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης κερδίζουν οι Έλληνες 
φορολογούμενοι που μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στο 
εξωτερικό. Σύμφωνα με το 
sofokleousin.gr  

ο «πακέτο» των 
παροχών αυτών 
εκμεταλλεύονται 

χιλιάδες Έλληνες,  
οι οποίοι έχουν 
μεταφέρει εικονικά 
τη φορολογική τους 
κατοικία στο εξωτερικό 
και απολαμβάνουν 
ισχυρές 
φοροαπαλλαγές. 

 

εταξύ των προσώπων αυτών, είναι στελέχη 
των τραπεζών, δημοσίων επιχειρήσεων και 
φορέων, επιχειρηματίες και πρώην πολιτικοί. 

Κύριες χώρες υποδοχής των εικονικών μεταναστεύσεων είναι Βουλγαρία η 
Κύπρος και η Μεγάλη Βρετανία, τουλάχιστον, μέχρι πριν το BREXIT. Το κυριότερο 

T 

Μ 
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όφελος που αποκτά ο Έλληνας, που μεταφέρει τη 
φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό, είναι ότι γλιτώνει 
των έλεγχο των καταθέσεών του σε Ελλάδα και εξωτερικό 
και απλά πληρώνει μόνο τον φόρο των καταθέσεων, για τις 
αποταμιεύσεις που διατηρεί σε ελληνικές τράπεζες. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι κάτοικοι εξωτερικού που 
έχουν γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές τη 
φορολογική τους κατοικία υποχρεούνται σε δήλωση μόνο 
του πραγματικού εισοδήματος που λαμβάνουν από την 
Ελλάδα και όχι του παγκόσμιου εισοδήματος. Αντίθετα, για 
τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, τα εισοδήματα που 
δηλώνονται σωρευτικά στην πάροδο των ετών στην 
Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά των 
καταθέσεων που τηρούνται σε ελληνικές και αλλοδαπές 
τράπεζες. Όμως,  

ια τους φορολογικούς κατοίκους 
εξωτερικού, δεδομένης της μη 
υποχρέωσής τους να δηλώνουν  

το παγκόσμιο εισόδημά τους στην 
Ελλάδα, η ΑΑΔΕ δεν έχει δικαίωμα  
να ελέγξει τις καταθέσεις τους. 
Επίσης, η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει τις καταθέσεις του 
προσώπου που μετέφερε την φορολογική του κατοικία στο 
εξωτερικό, ούτε εκείνες που είναι σε ελληνικές τράπεζες 
ούτε εκείνες που έχει σε τράπεζες του εξωτερικού. 
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των καταθέσεων αποτελεί το 
κύριο μέσο φορολογικών ελέγχων τα τελευταία χρόνια 
λόγω της ευκολίας, που παρέχει, με την ΑΑΔΕ να συγκρίνει 
τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τα 
δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων.  

Παράλληλα, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία 
στο εξωτερικό, γλιτώνουν και τα τεκμήρια διαβίωσης για τα 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην Ελλάδα. Έτσι, ο 
«φορολογικός μετανάστης» δεν φορολογείται για την 
τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από την κατοχή 
ακινήτων, αυτοκινήτου, σκάφους κ.λπ. Επίσης, για τα 
πρόσωπα αυτά δεν ισχύει ούτε το «πόθεν έσχες», όπως 
ισχύει για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που διατηρούν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Έτσι δεν 

εφαρμόζονται τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.), υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη 
χώρα μας. Εάν αποκτούν στην Ελλάδα, ενοίκια ή τόκους 
καταθέσεων, τότε εμπίπτουν στο καθεστώς των τεκμηρίων. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαλλαγές των 
Ελλήνων που μεταφέρουν την κατοικία τους στο εξωτερικό 
είναι: 1. Φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα 
που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε 
προηγούμενο της δήλωσης φορολογικό έτος. Στην 
περίπτωση, όμως, που ο αποκτών το εισόδημα είναι 
κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει 
σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας/ΣΑΔΦ (όλες οι 
χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας κ.λπ.), 
θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας 
σύμβασης. 2. Δεν δικαιούνται αφορολόγητο όριο και κατά 
συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν 
αποδείξεις δαπανών. 3. Δεν βαρύνονται με την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα που αποκτούν στο 
εξωτερικό ούτε για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα 
εάν η φορολογική του κατοικία είναι σε χώρα με την οποία 
η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής 
φορολογίας. 4. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού 
υπόκεινται κανονικά σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή 
ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Μάλιστα για πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ και σε 
ομογενείς, παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα 
απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. 5. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που 
διατηρούν ακίνητο στην Ελλάδα πληρώνουν ετησίως τον 
ΕΝΦΙΑ. Γ 
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ροβεβλημένοι επιχειρηματίες, 
γνωστά πρόσωπα της showbiz  
και του αθλητισμού, γιατροί, 

αλλά και καταστηματάρχες και 
μικροεπαγγελματίες… υπεράνω 
πάσης υποψίας» βρίσκονται στο 
«μικροσκόπιο» των φορολογικών 
αρχών ως ύποπτοι μεγάλης 
φοροδιαφυγής με απόκρυψη 
εισοδημάτων και περιουσιακών 
στοιχείων μεγάλης αξίας. 

 
Όπως σημειώνει το radar.gr η ΑΑΔΕ και ο ΣΔΟΕ έχουν 
πιάσει την άκρη του νήματος από τις λίστες των Pandora 
Papers, που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου και 
ήταν προϊόν επίπονης πολύμηνης έρευνας 
δημοσιογράφων από πολλές χώρες. Η υπόθεση αυτή 
πέρασε στο περιθώριο της δημοσιότητας, μέσα στον 
ορυμαγδό της καθημερινής οικονομικής ειδησεογραφίας 
και των εξελίξεων στα μέτωπα της πανδημίας και της 
ενεργειακής κρίσης. Οι εμπλεκόμενοι στις περιβόητες 
λίστες ίσως πίστεψαν ότι θα αποφύγουν τελικά τον 
εξονυχιστικό έλεγχο και δεν θα χρειαστεί να δώσουν 
εξηγήσεις για να δικαιολογήσουν την προέλευση των 
χρημάτων τους που διοχετεύτηκαν σε φορολογικούς 
παραδείσους. Δεν ξέχασαν όμως την υπόθεση οι 
εντεταλμένοι στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής και της 
δίωξης οικονομικού εγκλήματος.  

πό τα μέσα Οκτωβρίου έχουν 
αρχίσει τις έρευνες και έχουν  
ήδη περάσει από ένα πρώτο 

«σκανάρισμα» τα οικονομικά και λοιπά 
στοιχεία των 283 Ελλήνων πολιτών 
που περιλαμβάνονται στις λίστες. 

 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον για 45 από αυτούς 
δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή 
διάπραξης άλλου αδικήματος, καθώς τα χρήματα που 
εμφανίζονται στους λογαριασμούς των Pandora Papers 
ήταν νομίμως στο εξωτερικό από πολλά χρόνια και απλώς 
μετακινήθηκαν. «Καθαροί» φαίνονται στον πρώτο έλεγχο 
περίπου 50 άλλοι της λίστας, των οποίων τα δηλωμένα 
εισοδήματα αποτελούν επαρκή εξήγηση για την 
προέλευση των χρημάτων που διοχετεύτηκαν σε 
φορολογικούς παραδείσους. 

 

Π Α 
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ι έλεγχοι συνεχίζονται με 
διασταυρώσεις στοιχείων για 
περίπου 180 Έλληνες πολίτες που 

εμφανίζονται στα Pandora Papers (ως 
φυσικά πρόσωπα ή μέσω εταιρειών) 
με ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται 
από τα δηλωμένα εισοδήματα τους. 
Πολλοί από αυτούς θα κληθούν τους επόμενους μήνες να 
δώσουν στοιχεία και να προσκομίσουν αποδείξεις, υπό την 
απειλή προστίμων και ποινικών διώξεων. Ανοιχτές 
παραμένουν και υποθέσεις υπόπτων για φοροδιαφυγή, 
που εμφανίζονται στα Panama Papers τα οποία είχαν 
δημοσιοποιηθεί προ πενταετίας. Όμως αυτές έχουν 
ουσιαστικά παραγραφεί, βάσει αποφάσεων του ΣτΕ. Οι 

φορολογικές αρχές επανεξετάζουν ορισμένες σε 
συνδυασμό με νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Στο 
στόχαστρο της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ βρίσκονται 
περιπτώσεις γιατρών, μικροεπιχειρηματικών και 
ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν δηλώσει την 
προηγούμενη δεκαετία χαμηλά εισοδήματα και 
εμφανίζονται στα Pandora Papers με δυσανάλογα μεγάλες 
τοποθετήσεις στο εξωτερικό. Στις ακραίες περιπτώσεις 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ιδιοκτήτης συνεργείου 
αυτοκινήτων στο Βοτανικό με δηλωμένα ετήσια 
εισοδήματα της τάξεως των 13.000 ευρώ, ο οποίος έχει 
τοποθετήσει σε funds του εξωτερικού περίπου 800.000 
ευρώ. Δύο γιατροί στο Κολωνάκι και στην περιοχή 
Μουσείου, με δηλωμένα καθαρά ετήσια εισοδήματα 
περίπου 22.000 ευρώ, οι οποίοι εμφανίζονται στις λίστες με 
τοποθετήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Ιδιοκτήτης 
μικρού εμπορικού καταστήματος στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας με τοποθετήσεις στο εξωτερικό 80πλάσιες(!) του 
δηλωμένου ετήσιου εισοδήματος του. 

 

πιπλέον εισόδημα 5,2 δισ. ευρώ 
καταλόγισε η εφορία με βάση τα 
τεκμήρια σε φορολογούμενους 

που είχαν δηλώσει 3,2 δισ. ευρώ !!! 
Σύμφωνα με το businessdaily.gr στη «παγίδα» των 
τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι, 
καταβάλλοντας έξτρα φόρο, με τους μισθωτούς να 
«κατέχουν τα πρωτεία» και να ακολουθούν οι συνταξιούχοι. 
Την ίδια ώρα, ένα στα έξι νοικοκυριά εμφανίζουν στην 
εφορία ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ενώ στην 
κορυφή της πυραμίδας των εισοδημάτων βρίσκονται 393 
φορολογούμενοι με δηλωθέν εισόδημα άνω των 900.000 
ευρώ ο καθένας. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την 
εκκαθάριση 6.466.495 φορολογικών δηλώσεων του 2020 
που διενήργησε η ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τα οποία το 
συνολικό δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 78,358 δισ. ευρώ 

έναντι 75,224 δισ. ευρώ το 2019 (αύξηση κατά 3,134 δισ. 
ευρώ ή 4,2%) ενώ ο φόρος που καταβλήθηκε έφθασε τα 18,9 
δισ. ευρώ από 18,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 700 εκ. ευρώ ή 
3,8%). Ειδικότερα: Επιπλέον τεκμαρτό φόρο κατέβαλλαν 
1.849.361, καθώς δήλωσαν εισόδημα 3,2 δισ. ευρώ, αλλά 
λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης η εφορία τους καταλόγισε 
επιπλέον εισόδημα 5,2 δισ. ευρώ και έτσι φορολογήθηκαν 
για 8,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2019 στα τεκμήρια 
είχαν πιαστεί 1.904.507 φορολογούμενοι. Ανά πηγή 
εισοδήματος, έξτρα φόρο πλήρωσαν 660.313 μισθωτοί, 
513.608 συνταξιούχοι, 367.5614 εισοδηματίες, 201.661 
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και 
106.265 αγρότες. Ανά περιοχή, πρώτη στην κατάταξη ήταν 
η Αττική με 603.396 φορολογούμενους και ακολουθούν η 
Κεντρική Μακεδονία με 334.188, η Δυτική Ελλάδα με 
133.104 φορολογούμενους και η Θεσσαλία με 131.627. Το 
μέσο δηλωθέν εισόδημα των νοικοκυριών ήταν 12.117 
ευρώ από 11.628 ευρώ το 2019 και ο μέσος φόρος 
διαμορφώθηκε σε 2.921 ευρώ από 2.819 ευρώ το 2019. 
Μηδενικό εισόδημα δήλωσαν 616.448 οικογένειες έναντι 
639.860 το 2019. Από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα των 
78,3 δισ. ευρώ τα 34,8 δισ. ευρώ δηλώθηκαν από 
μισθωτούς, τα 25,65 δισ. ευρώ από συνταξιούχους, τα 9,5 
δισ. ευρώ από φορολογούμενους με επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τα 5,1 δισ. ευρώ από εισοδηματίες και τα 
3,1 δισ. ευρώ από φορολογούμενους με αγροτική 
δραστηριότητα. Δύο αγρότες δήλωσαν ετήσια εισοδήματα 
άνω των 80.000 ευρώ, ο ένας 86.7562 ευρώ και ο άλλος 
83.091 ευρώ. Εισοδήματα από ακίνητα ύψους 6,7 δισ. ευρώ 
δήλωσαν 1.603.473 φορολογούμενοι. Εισοδήματα από 
μερίσματα και τόκους ύψους 2,65 δισ. ευρώ δήλωσαν 
4.586.113 φορολογούμενοι. Το ποσό από μερίσματα που 
εισέπραξαν 33 μεγαλομέτοχοι έφθασε συνολικά τα 74 εκ. 
ευρώ δηλαδή 2,2 εκ. ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας. Πάνω 
από 1 εκατ. φορολογούμενοι από 954.910 το 2019 δήλωσαν 
ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Ο 
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παράζ φορολογικών ελέγχων 
σε επιχειρήσεις, ελεύθερους 
επαγγελματίες και σε 

υποθέσεις φορολογίας ακινήτων 
διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr στο 
στόχαστρο είναι και οι υπόχρεοι φορολογούμενοι οι οποίοι 
δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, από το 2015 και 
μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο στο 
οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 
38.000 φορολογικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν πρόστιμα 
συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ σε δεκάδες χιλιάδες 
παραβάτες που εντοπίστηκαν. Με εντολές του διοικητή της 
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και 
συνεχίζονται στους τελευταίους μήνες του έτους, με 
έμφαση συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες 
υποκρύπτουν μεγάλη φοροδιαφυγή ή κινδυνεύουν με 
παραγραφή ανεξαρτήτου μεγέθους φοροδιαφυγής. 
Αναλυτικότερα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 
2021, διενεργήθηκαν οι ακόλουθοι φορολογικοί έλεγχοι: 
Από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ ελέγχθηκαν 265 υποθέσεις και 
βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και 
προστίμων 116.237.428,32 ευρώ. Από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π 
ελέγχθηκαν 661 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές 
φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 96.407.124,66 
ευρώ. Από τις Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών 
ελέγχθηκαν 963 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές 
φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 144.716.153,66 
ευρώ. Από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ., ελέγχθηκαν 10.067 
υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, 
προσαυξήσεων και προστίμων 603.681.404,81ευρώ. 
Συγχρόνως, οι Δ.Ο.Υ. κατά την ίδια περίοδο 
πραγματοποίησαν 1.282 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου 
(ακινήτων) με συνολική βεβαίωση 19.655.741,79 ευρώ. 
Διενεργήθηκαν, επίσης, 24.531 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, 
κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, και ειδικά τους θερινούς 
μήνες σε τουριστικές περιοχές, για τη διαπίστωση της 
εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, δηλαδή την 
έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Οι έλεγχοι 
διενεργήθηκαν από συνεργεία των ΔΟΥ τα οποία 
διαπίστωσαν συνολικά φοροδιαφυγή σε 4.088 
περιπτώσεις και καταλόγισαν συνολικά 9.085 παραβάσεις. 
Η μέση παραβατικότητα επιχειρήσεων που έλεγξαν τα 

συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στο οκτάμηνο ανήλθε στο 16,7 %. 
Παράλληλα, κατά τους ελέγχους αυτούς, 421 περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 337,7 
εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν στους υπόχρεους πρόστιμα 
ύψους 132,9 εκατ. ευρώ. Στο στόχαστρο της Εφορίας για το 
προσεχές διάστημα είναι και οι φορολογούμενοι οι οποίοι 
δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, από το έτος 2015 και 
μετά. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή 
δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στις ελεγκτικές αρχές, για 
την αναζήτηση στοιχείων και την κοινοποίηση 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Η απόφαση αναφέρει ότι 
για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα στις περιπτώσεις 
που φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την 
υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση φόρου 
εισοδήματος, δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη 
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει: 
φορολογητέα ύλη για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της 
φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς 
βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό 
των τριάντα (30) ευρώ. Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου 
προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύη, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος 
πολυτελούς διαβίωσης στα φυσικά πρόσωπα, κατά 
περίπτωση. Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου 
συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη 
συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου 
προσδιορισμού του φόρου. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ε την Απόφαση - 
σταθμός 
1182/2021 ο 

Άρειος Πάγος γκρεμίζει 
το αφήγημα και το 
τείχος προστασίας  
των Τραπεζών, καθώς 
καταλογίζει ακέραια 
την ευθύνη στα 
Τραπεζικά ιδρύματα  
για την κεφαλαιακή 
ανεπάρκεια και την 
κρατική παρέμβαση. 
Συνοπτικά η απόφαση του Αρείου 
Πάγου αναφέρει: Αιτιώδης συνάφεια 
μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης 
συμπεριφοράς της τράπεζας και της 
ζημίας των εναγόντων! Τοποθέτηση 
κεφαλαίων σε άληκτους υβριδικούς 
τίτλους τράπεζας. Η ζημία 
συνίσταται στα χρηματικά ποσά που 
διέθεσαν οι ενάγοντες και επήλθε 
κατά τον χρόνο αγοράς των τίτλων 
συνεπεία της πλημμελούς 
πληροφόρησης, συμβουλής και 
αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της 
εκδότριας τράπεζας. 

 
Η ίδια η αγορά των επενδυτικών προϊόντων είναι το επιζήμιο αποτέλεσμα του 
σφάλματος της τράπεζας. Χρονική σύμπτωση μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και 
προκληθείσας εξ αυτού ζημίας. Η αποκαταστατέα ζημία, που συνδέεται αιτιωδώς 
με τις παράνομες πράξεις της αναιρεσείουσας, ταυτοποιείται στο ύψος των 
χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση 
(θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Πρόδηλη πλήρωση 
του αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στη ζημία, αφού 
χωρίς τη συγκεκριμένη πράξη δεν θα είχαν επενδυθεί τα ποσά και θα είχε 
αποφευχθεί η ζημία. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάσθηκε ως 
προς την επέλευσή της από τον, μεταγενέστερο, ειδικό νόμο της 22.3.2013 «περί 
Εξυγίανσης Τραπεζικών και Άλλων Ιδρυμάτων» και τα κατʼ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την θέση της 
τράπεζας σε εξυγίανση και την μετατροπή των τίτλων σε μετοχές. Τα γεγονότα 
του 2013 αποτελούν γεγονότα αδιάφορα για το κρίσιμο ζήτημα της αιτιώδους 
συνάφειας, ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας.  

 κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας 
προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι η 
κρατική παρέμβαση την ανεπάρκεια. 

 

Μ 

Η 
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Ο Λεωνίδας Στεργίου δίνει το ρεπορτάζ στο capital.gr: Η 
απόφαση είχε ληφθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το 
μήνυμα προς τους παραλήπτες δόθηκε με ξεκάθαρο και 
συντονισμένο τρόπο την περασμένη εβδομάδα. Στη γενική 
συνέλευση των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers), 
τόσο ο πρόεδρός τους, κ. Τάσος Πανούσης, όσο και ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης 
Στουρνάρας, ήταν σαφείς. Καμία διευκόλυνση προς τους 
στρατηγικούς επενδυτές, αναχρηματοδότηση μόνο 
βιώσιμων δανείων και αποτελεσματικότερη διαχείριση του 
ενεχύρου. Η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή δεν 
ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Όμως σήμερα υπάρχουν τα 
περιθώρια, αλλά ταυτόχρονα η πίεση και τα εργαλεία, για 
να περιοριστεί το φαινόμενο. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με τον 
νέο πτωχευτικό, αλλά κυρίως από την απόφαση τραπεζών 
και εταιρειών διαχείρισης για το επόμενο βήμα, μετά τη 
μείωση των κόκκινων δανείων, υπό την πίεση των 
εποπτικών αρχών. Το πρώτο όπλο που επιστρατεύεται 
είναι εκείνο των πλειστηριασμών. Από τους 3.600 
πλειστηριασμούς που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τέλη 
Σεπτεμβρίου, κανένας δεν αφορούσε ευάλωτο ή 
κορονόπληκτο δανειολήπτη. Ούτε οι 8.500 πλειστηριασμοί 
που προγραμματίστηκαν για το δ’ τρίμηνο. 

Ακόμα ένα όπλο αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε 
τράπεζες και κράτος. Σήμερα τα συστήματα των τραπεζών 
συνεργάζονται με εκείνα της εφορίας, των Ταμείων, της 
αστυνομίας κ.λπ., κάνοντας την άντληση στοιχείων και τις 
διασταυρώσεις πιο εύκολα. Επιπλέον, λόγω των εξαγορών 
και συγχωνεύσεων την περασμένη δεκαετία, υπήρχαν 
δυσλειτουργίες ως προς την επικοινωνία που είχαν τα 
συστήματα και την επεξεργασία των δεδομένων. Κατά τις 
συγχωνεύσεις και την ανάλυση στοιχείων βρέθηκαν 
πολλές περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης πλήρωνε στην 
παλιά τράπεζα, αλλά σταμάτησε μετά την εξαγορά της από 
άλλη. Αυτό εντοπίστηκε και από έρευνα της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κυρίως σε περιπτώσεις εξαγοράς 
προβληματικών τραπεζών από τις συστημικές. Η έρευνα 
διαπίστωσε μεγαλύτερη πιθανότητα να μετατραπεί ένα 

εξυπηρετούμενο δάνειο σε "στρατηγικά κόκκινο" κατά 5, 
5%. Οι τράπεζες τρέχουν νέες αξιολογήσεις της πελατείας 
τους, με στόχο να υπολογίσουν καλύτερα τους κινδύνους 
τους και να εντοπίσουν βιώσιμες περιπτώσεις για νέες 
χρηματοδοτήσεις. Εκεί εντοπίζονται και οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές και οι επιχειρήσεις-"ζόμπι", δηλαδή 
ζημιογόνες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Οι μελέτες 
εξετάζουν την πελατεία ανά κλάδο και ανά γεωγραφική 
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά μεγέθη κάθε 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας και της τοπικής και 
εθνικής οικονομίας. 

πό την ΕΚΤ και τον SSM, αλλά  
και από την Τράπεζα της  
Ελλάδος, ασκείται πίεση για 

χρηματοδότηση και εξυγίανση 
βιώσιμων επιχειρήσεων και  
δανείων, με αποτελεσματικότερη  
διαχείριση του ενεχύρου, ώστε  
να επανενταχθούν στην  
παραγωγική διαδικασία. 

 

Α 
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Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά και αυτή σε 
δικές της αναλύσεις προκειμένου να προσδιοριστεί η 
περίμετρος των στρατηγικών επενδυτών. Μια πρώτη 
μελέτη έδειξε ότι το ένα έκτο, δηλαδή περίπου το 17% των 
συνολικών κόκκινων δανείων, με στοιχεία της 
προηγούμενης κρίσης, προέρχεται από στρατηγικούς 
κακοπληρωτές. Μια πιο πρόσφατη μελέτη που 
δημοσιεύθηκε φέτος υπολογίζει τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές στον τουριστικό κλάδο μεταξύ 35% και 42%. 
Σε αυτό το αποτέλεσμα κατέληξε ύστερα από τη σύγκριση 
των οικονομικών μεγεθών του τουριστικού κλάδου, σε 
σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και το 
ποσοστό των κόκκινων δανείων. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των κόκκινων δανείων προήλθε από 
τη δεκαετή κρίση, η ΤτΕ παρατήρησε ότι τα έσοδα του 
τουρισμού που εξαρτώνται από το εξωτερικό δεν 
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα, ενώ σημείωσαν 
άνοδο στη συνέχεια (τουριστικά έσοδα, πληρότητες, 
διανυκτερεύσεις κ.λπ.). Όμως τα ποσοστά κόκκινων 
δανείων ήταν υψηλά. Σήμερα ο μεγαλύτερος όγκος των 
κόκκινων δανείων έχει περάσει στους servicers και αυτό θα 
ενισχυθεί τους επόμενους μήνες με την ολοκλήρωση των 
υπόλοιπων τιτλοποιήσεων. Με βάση τις συμφωνίες 
πώλησης των δανείων αυτών στα funds και τον νόμο του 
Ηρακλή, οι εταιρείες διαχείρισης πλήττονται εάν κρατούν 
στη ζωή στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αντίθετα, βγαίνουν 
διπλά ωφελημένοι (όπως και οι τράπεζες) όταν εξυγιαίνουν 
βιώσιμα δάνεια. Το αντικίνητρο συνδέεται με την 
προμήθεια που λαμβάνει η εταιρεία διαχείρισης ανάλογα με 
τις ανακτήσεις. Εάν αυτές είναι μικρότερες του στόχου που 
υπάρχει στη συμφωνία, το fund παρακρατεί την 
προμήθεια. Το δεύτερο στοιχείο συνδέεται με την κρατική 
εγγύηση που δίνεται από το Δημόσιο για το 100% της αξίας 
του senior τμήματος της τιτλοποίησης. Η εγγύηση δίνεται 
μόνο όταν ο servicer έχει πετύχει να ανακτήσει το 50% συν 
1 ευρώ του senior. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δίνει πρόσβαση 
στην άντληση στοιχείων από τράπεζες, Ταμεία κ.λπ. 
Επίσης, αυτή είναι αρμόδια για να δίνει βεβαίωση ότι 
κάποιος είναι ευάλωτος. Ακόμα, μόνο μέσω της 
πλατφόρμας μπορεί να γίνει αίτηση για εξωδικαστική 
ρύθμιση, με προστασία από τους πλειστηριασμούς. Τα 
στοιχεία είναι εντυπωσιακά: Από τις περίπου 3.000 
αιτήσεις για πιστοποιητικό ευάλωτου οφειλέτη, μέχρι τις 
αρχές του μήνα, είχαν εκδοθεί μόνο 17 βεβαιώσεις, ενώ 
από τις 39.000 αιτήσεις για εξωδικαστικό μηχανισμό, στο 
πλαίσιο του νέου πτωχευτικού, μόνο 600 οφειλέτες 
οριστικοποίησαν και προχώρησαν στη διαδικασία για 
ρύθμιση ή ρευστοποίηση και πτώχευση. Οι υπόλοιπες 
αιτήσεις είτε βρίσκονται σε αναμονή, με στόχο οι οφειλέτες 

να συγκεντρώσουν περισσότερα χρέη για ρύθμιση, 
περιμένοντας τους φόρους και τις εισφορές μέχρι το τέλος 
του χρόνου, είτε δεν πατούν το κουμπί για άρση του 
τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Την ίδια στιγμή, 
παρατείνεται η εκδίκαση περίπου 40.000 αιτήσεων 
προστασίας από τον ν. Κατσέλη. Υπάρχουν και άλλα 
στατιστικά. Από τους 6.000 πλειστηριασμούς που είχαν 
προγραμματιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.600, καθώς οι 
περισσότεροι είτε ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης 
ενδιαφέροντος είτε προσέτρεξαν οι οφειλέτες να 
πληρώσουν ή να συμβιβαστούν την τελευταία στιγμή, 
σύμφωνα με στελέχη με τις σχετικές διαδικασίες. Ένας από 
τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ύπαρξη 
στρατηγικών κακοπληρωτών ήταν η απροθυμία των 
τραπεζών να γράψουν ζημίες από ένα μη εξυπηρετούμενο 
δάνειο. Έτσι, αναχρηματοδοτούσαν με την προσδοκία να 
βελτιωθούν οι συνθήκες και να γίνει βιώσιμο. Επίσης, 
ανασταλτικός παράγοντας ήταν η γραφειοκρατία και ο 
μεγάλος χρόνος που απαιτούνταν για πτώχευση και 
ρευστοποίηση περιουσίας. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει με τον 
νέο πτωχευτικό νόμο.  

ι τράπεζες προχώρησαν σε 
μεγάλη μείωση των κόκκινων 
δανείων τους, μέσω των 

τιτλοποιήσεων, μεταφέροντας  
το πρόβλημα της διαχείρισης και 
το κόστος από τώρα και στο εξής  
στις εταιρείες διαχείρισης. 
Οι ισολογισμοί τους επιτρέπουν σήμερα την ανάληψη 
μεγαλύτερου ρίσκου και ζημιών για νέες χρηματοδοτήσεις 
και πάγωμα των μη βιώσιμων αναχρηματοδοτήσεων. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει η πίεση για κέρδη και αύξηση 
μεριδίων στη χρηματοδότηση λόγω της επερχόμενης 
ανάπτυξης. Η διατήρηση κακοπληρωτών ή "ζόμπι" 
αποτελεί βαρίδι στην επίτευξη του στόχου τους. Επομένως, 
προτιμούν να εντάξουν στους ισολογισμούς τους νέα 
εξυπηρετούμενα δάνεια που θα τους φέρνουν κέρδη, παρά 
να διατηρούν με το ζόρι δάνεια και επιχειρήσεις στη ζωή. 
Εξάλλου, η εγγραφή ζημιών ήταν πιο δύσκολη από τον 
τραπεζικό μετασχηματισμό (hive down) που 
πραγματοποίησαν το 2021 και τον νέο νόμο για την 
αναβαλλόμενη φορολογία, που πλέον δεν απειλεί τις 
τράπεζες με άμεση μετατροπή σε οριστική απαίτηση του 
Δημοσίου, όπως έγινε στην Attica Bank. Τέλος, οι τράπεζες 
αναφέρουν ότι η πολυετής κρίση και, στη συνέχεια, η 
πανδημία έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ήταν ένα από τα πιο 
δύσκολα stress tests, που ανέδειξε όλες τις πτυχές των 
δανειοληπτών. Πάντως, επιμένουν ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των κόκκινων δανείων και των 
καθυστερήσεων προήλθε από τις ανατροπές στα 
εισοδήματα και στην εργασία λόγω της κρίσης. 

Ο 
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Για μια ακόμη φορά οδηγείται στο σφυρί το «Καβείρια 
Palace», το φημισμένο κάποτε ξενοδοχειακό συγκρότημα 
της Λήμνου, που ρημάζει εδώ και χρόνια. Όπως μεταδίδει 
το newmoney.gr  

νέος πλειστηριασμός θα γίνει  
στις 10 Δεκεμβρίου με μειωμένη  
κατά 700.000 ευρώ τιμή πρώτης 

προσφοράς στα 2,6 εκατ. ευρώ,  
από 3,3 εκατ. ευρώ που ήταν πριν. 
Λόγω της πολυετούς εγκατάλειψης το «Καβείρια Palace» 
δεν θυμίζει σε τίποτα το σύντομο μεν, αλλά «ένδοξο» 
παρελθόν του, έχοντας χαρακτηριστεί μάλιστα και ως «το 
μεγαλύτερο ξενοδοχείο φάντασμα» του Αιγαίου. Η 
αφετηρία του βρίσκεται στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν 
ο επιχειρηματίας Aπόστολος Xριστοφόρου αποφάσισε να 
δημιουργήσει αυτό το συγκρότημα, που πέρα από το 
κεντρικό κτίριο, τους συνεδριακούς χώρους, τα γήπεδα, τη 
μεγάλη πισίνα, τα εστιατόρια, περιλάμβανε ολόκληρο 
«χωριό» από αυτόνομα σπίτια. Διέθετε 242 δωμάτια, 
δυναμικότητας 550 κλινών. Ήταν, με άλλα λόγια, ένα 
ιδιαίτερα πρωτοποριακό project για την εποχή του, 
ταυτόχρονα όμως και πολύ απαιτητικό σε κεφάλαια. 

ια την κατασκευή του ελήφθησαν 
υψηλά δάνεια, ενώ μέρος της 
χρηματοδότησης καλύφθηκε  

και από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Άνοιξε τις πύλες του το 1994, λειτούργησε για δύο χρόνια 
με διάφορα προβλήματα και στη συνέχεια ο Χριστοφόρου 
οδηγήθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω αδυναμίας 
αποπληρωμής των δανείων και του υψηλού κόστους για τη 
λειτουργία και τη συντήρησή του. Κάπως έτσι εισήλθε στο 
σκηνικό ο αείμνηστος Mάκης Ψωμιάδης. Εκτός από την 
ενασχόλησή του με τα ποδοσφαιρικά και τις άλλες 
πολυσυζητημένες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο 
“Big Mac”, όπως τον αποκαλούσαν, είδε στο «Καβείρια 
Palace» την ευκαιρία να δώσει το «παρών» και στις 
business του τουρισμού. Ούτε εκείνος όμως δεν μπόρεσε 
να το σώσει… Ακολούθησε το λουκέτο και η εγκατάλειψη 

με αποτέλεσμα να υποστεί επανειλημμένα πλιάτσικο και να 
αποψιλωθεί από σχεδόν τα…πάντα. Στις αρχές του 2007 το 
ξενοδοχείο δημοπρατήθηκε και πουλήθηκε σε μια 
νεοσύστατη τότε εταιρία, έναντι τιμήματος 2,1 εκατ. ευρώ. 
H συμφωνία, όπως λεγόταν εκείνη την περίοδο, 
προέβλεπε προκαταβολή 700.000 ευρώ και τη σταδιακή 
αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού. Η εταιρεία που 
απέκτησε τον Ιούλιο του 2007 το Kαβείρια Palace, ήταν η 
KLC VII Hellas, δηλαδή μία από τις εταιρείες του 
ξενοδοχειακού βραχίονα του ομίλου Κέρτσικωφ. Ο οποίος 
ωστόσο δεν αξιοποίησε ποτέ το συγκρότημα. Έτσι, από 
τον Μάρτιο του 2020 το άλλοτε «λαμπερό» Kαβείρια Palace 
ή για την ακρίβεια ό,τι έχει απομείνει από αυτό, ξεκίνησε τη 
«σταδιοδρομία» του στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών με τιμή πρώτης προσφοράς στα 3,3 εκατ. 
ευρώ, επισπεύδουσα την Tράπεζα Πειραιώς και οφειλέτιδα 
την εταιρία KLC VII Hellas και τον ίδιο τον Β. Κέρτσικωφ 
«υπό την ιδιότητα του ως τρίτου κυρίου ενυπόθηκου 
ακινήτου». Το Kαβείρια Palace, που αναπτύσσεται σε 
έκταση 182 στρεμμάτων βρίσκεται εντός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος είναι 
απόλυτα λεηλατημένες, βγήκε στις 4 Μαρτίου 2020 στο 
σφυρί. Στην έκθεση κατάσχεσης περιγράφεται η έκταση 
των 182 στρεμμάτων και το ξενοδοχειακό συγκρότημα, το 
οποίο αποτελείται από τον κύριο όγκο του ξενοδοχείου 
συνολικής επιφάνειας 10.850,71 τ.μ., υπόγειους 
βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 5.781,21 τ.μ. 
και bungalows συνολικής επιφάνειας 5.845,55 τ.μ. Για τις  
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κτιριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος αναφέρεται 
ότι είναι «καταφανώς κατεστραμμένες από φυσικά ή άλλα 
αίτια (υγρασία, λεηλασία, έκθεση στα καιρικά φαινόμενα 
κ.ά.)». Ο πρώτος πλειστηριασμός ήταν άγονος «ελλείψει 
ενδιαφερομένων», αλλά στη συνέχεια η KLC VII Hellas και 
ο Β. Κέρτσικωφ κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με 
αίτημα διόρθωσης της τιμής πρώτης προσφοράς. 
Ειδικότερα ζήτησαν από τα 3.300.000 ευρώ που ήταν να 
αυξηθεί στα 7.088.000 ευρώ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Μυτιλήνης που εκδίκασε την αίτηση στις 27 Οκτωβρίου 
2020 εξέτασε τα δεδομένα και κατέληξε στην απόρριψή της. 
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο εστίασε στην έκθεση 
κατάσχεσης σύμφωνα με την οποία «οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι 
σήμερα καταφανώς κατεστραμμένες από φυσικά ή άλλα 
αίτια και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επισκευή ή 
βελτίωση», καθώς και στην έκθεση εκτίμησης (από 
26.6.2019) βάσει της οποίας η αξία του προσδιορίσθηκε στο 
ποσό των 3.300.000 ευρώ. Η κατάσταση κατά το χρόνο της 
αυτοψίας περιγράφεται ως «πολύ κακή» και «καθόλου 
συντηρημένη», με το κεντρικό κτίριο και τα περιμετρικά 
αυτού να παρουσιάζουν πτώση στέγης, όλα τα κτίσματα να 
παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, χωρίς εξοπλισμό, με 
καθαιρεμένα κουφώματα, είδη υγιεινής και όλες τις 
εγκαταστάσεις κατόπιν λεηλασίας και έκθεσης στις 
καιρικές συνθήκες. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι «η 
εγκατάσταση χρήζει ανακαίνισης με προοπτική 
ολοκλήρωσης δύο έτη και εκτιμώμενο κόστος επισκευής 
9.295.311 ευρώ». Οι αιτούντες προσκόμισαν άλλη έκθεση 
εκτίμησης της αξίας του ακινήτου (οικοπέδου με 
ξενοδοχειακή εγκατάσταση), σύμφωνα με την οποία, η 
αγοραία αξία του εκτιμάται στο ποσό των 7.088.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η Λήμνος δεν αποτελεί 
εδραιωμένο τουριστικό προορισμό του Βορείου Αιγαίου, με 
την πλειονότητα των ξενοδοχείων (μόλις 48 στο σύνολο) να 
είναι εποχικά, μόλις δύο από αυτά να είναι κατηγορίας 5 
αστέρων ενώ μόλις τρία 4 αστέρων. Η εκτιμήτρια εκτίμησε 
την αγοραία αξία του κατασχεθέντος μεταξύ 24.642 ευρώ 
και 32.142 ευρώ ανά δωμάτιο, στηριζόμενη σε συγκριτικά 
στοιχεία. Όπως αναφέρει, «διαθέτει δική του παραλία και 
πρόσωπο στη θάλασσα 529 μ., έχει απρόσκοπτη θέα στη 
θάλασσα, διαθέτει ωραίο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και είναι 

πλησίον του Ι.Ν. Καβείρων». Παράλληλα, όμως, τονίζεται 
ότι «χρήζει πλήρους ανακατασκευής, δεν βρίσκεται σε 
εδραιωμένο τουριστικό προορισμό όπως Κέρκυρα, Κρήτη, 
Ρόδο, με αποτέλεσμα να απευθύνεται σε περιορισμένο 
αγοραστικό κοινό». Σημειωτέον μάλιστα ότι το κόστος 
ανακατασκευής, διάρκειας δύο ετών, εκτιμήθηκε σε 
18.800.000 ευρώ. «Η απόκλιση μεταξύ των δύο εκθέσεων 
εκτίμησης είναι αξιοσημείωτη, παρά το ότι αμφότερες 
αναφέρουν ότι συνεκτίμησαν τις ίδιες (θετικές και 
αρνητικές) παραμέτρους» επισημαίνεται στη δικαστική 
απόφαση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης απέρριψε 
την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη και αποφάσισε ο 
επαναληπτικός πλειστηριασμός που είχε προγραμματιστεί 
για τις 5 Νοεμβρίου 2020 να πραγματοποιηθεί με την ίδια 
τιμή εκκίνησης των 3.300.000 ευρώ. Ούτε αυτός ο 
πλειστηριασμός, όμως κατέληξε σε αποτέλεσμα. Έτσι, 
τώρα έχει προγραμματιστεί το νέο σφυρί για τις 10 
Δεκεμβρίου, με μειωμένη τιμή προσφοράς 2.600.000 ευρώ. 
Ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά της KLC VII Hellas και 
του Βασιλείου Κέρτσικβφ για είσπραξη απαίτησης 
3.492.261,72 ευρώ, με επισπεύδουσα την Τράπεζα 
Πειραιώς. Μένει να φανεί εάν με αυτό το discount θα βρεθεί 
ενδιαφερόμενος επενδυτής… 

 

 

Αυλαία για την μεγαλύτερη πώληση μη εξυπηρετούμενου 
δανειακού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το powergame.gr 
πρόκειται για το πακέτο που διαχειρίζεται η PQH, η 
θυγατρική της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνει 
όλα τα κόκκινα δάνεια τραπεζών που έχουν τεθεί σε 
καθεστώς εκκαθάρισης. Η πώληση αφορά δάνεια της 
πρώην Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, συνολικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ και 

όγω του μεγέθους της είναι  
η μεγαλύτερη πώληση  
κόκκινων δανείων που έχει 

πραγματοποιηθεί στη χώρα. 
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Η πώληση γίνεται κάτω από το κωδικό όνομα Ariadne και 
απευθύνεται σε μεγάλα επενδυτικά funds. Το τίμημα θα το 
εισπράξει η PQH για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου. 
Η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε στις 22 Νοεμβρίου με την 
πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανήρτησε η PQH για 
πακέτο δανείων λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ και 

συνολικής απαίτησης 13,9 δισ. ευρώ. Το πακέτο αφορά 
100.000 συμβάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα 
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας 
μη δεσμευτικές προσφορές ως τις 18 Ιανουαρίου 2022 με 
στόχο η διαδικασία να κλείσει το καλοκαίρι. 

αζί με τις τιτλοποιήσεις και τις 
πωλήσεις χαρτοφυλακίων με 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια,  

η Πειραιώς τελειώνει και με τις 
πωλήσεις μεμονωμένων δανείων, 
συνολικής απαίτησης 233 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με το euro2day.gr ήδη έκλεισε την πώληση 
δανείων και λοιπών απαιτήσεων από εταιρείες Λογοθέτη, 
την υπόθεση της ξενοδοχειακής μονάδας στο Βελιγράδι, 
που είχε μείνει… ουρά από το Καζίνο Λουτρακίου, καθώς 
και μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, συνολικής 
απαίτησης 56 εκατ. ευρώ. Μέσα στο μήνα τελειώνει η 
μεταβίβαση των δανείων εταιρειών, συμφερόντων 
Παπαναγιώτου. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε, τον 
περασμένο Ιούνιο, η πώληση δανείων, με πρώτη υποθήκη 
επί ξενοδοχειακής μονάδας στο Βελιγράδι (project 
Danube). Η Πειραιώς εισέπραξε 18 εκατ. ευρώ και 
μεταβίβασε δάνεια, συνολικής πιστωτικής απαίτησης 59 
εκατ. ευρώ. Μέσα στο μήνα έκλεισε με τίμημα 12 εκατ. ευρώ 
η πώληση απαιτήσεων από επιχειρηματικά δάνεια 56 εκατ. 

ευρώ (project Svitlo), ενώ εντός του μήνα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η πώληση επιχειρηματικών δανείων 
εταιρειών συμφερόντων Παπαναγιώτου, συνολικού ύψους 
118 εκατ. ευρώ. Αγοραστής φέρεται να είναι εταιρεία 
συμφερόντων Γ. Παπαλέκα και το τίμημα ανέρχεται σε 28 
εκατ. ευρώ. 

 

 

Το mononews.gr αποκαλύπτει για το μεγάλο σκάνδαλο 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος: «Όπως ξέρετε στο Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) υπάρχουν 4 
τηλεφωνικά νούμερα και ένα mail που ο πολίτης μπορεί να 
καλεί ή να στείλει ένα κείμενο και να αναφέρει κάποιον άλλο 
πολίτη που θεωρεί ότι είναι ύποπτος προφανώς για 
φοροδιαφυγή η άλλο παράπτωμα φορολογικής φύσεως. 
Για όποιον έχει απορίες το email είναι kefomep@aade.gr 
και τα τηλέφωνα είναι 2131606455, 2131606457, 
2131606465, 2131606448. Επίσης για να μην υπάρχουν 
διαμαρτυρίες πρέπει να ξέρετε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που υπάγεται το ΚΕΦΟΜΕΠ, 
έχει δικαίωμα εκ της νομοθεσίας να ελέγχει όλες τις 
καταγγελίες που γίνονται. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά 
της. Στο ΚΕΦΟΜΕΠ λοιπόν μου λένε ότι χτύπησε το 
τηλέφωνο για ένα Έλληνα τραπεζίτη. Τον Χρήστο 
Τσάκωνα, ο οποίος είναι global head του SΗIPPING της 
DNB Bank. Η DNB Bank είναι ο μεγαλύτερος όμιλος 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νορβηγίας με 
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συνολικό ενεργητικό άνω των 1,9 τρισεκατομμυρίων ΝΟΚ. 
Η έδρα της DNB βρίσκεται στο Όσλο. Η καταγγελία 
αναφέρει ότι ο κ. Τσάκωνας ενώ είναι κάτοικος εξωτερικού 
εν τούτοις περνάει πολύ παραπάνω καιρό από όσο του 
επιτρέπεται, βάση της κείμενης νομοθεσίας, στην Ελλάδα. 
«Άρα τον ψάχνουμε για να δούμε» μου λένε οι πηγές μου 
στο ΚΕΦΟΜΕΠ. Οι εντολές του αφεντικού της ΑΑΔΕ 
Γιώργου Πιτσιλή είναι σαφείς: «Ψάχνετε τους πάντες και τα 
πάντα». Όμως ο κ. Τσάκωνας έχει και άλλα μείζονα 

προβλήματα. Τον Μάιο 2021 η Εποπτική Αρχή 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νορβηγίας 
(Finanstilsynet) επέβαλε το πρόστιμο στην DnB Bank 
ύψους 48,1 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση των 
κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Μάλιστα σε 
ανακοίνωση της η εποπτική αρχή επισήμανε ότι: « 

επιθεώρηση αποκάλυψε 
σοβαρές παραβιάσεις στη 
συμμόρφωση της τράπεζας με τον 

νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες». 
Το ναυτιλιακό τμήμα της DnB από την διεύθυνση του 
Χρήστου Τσάκωνα έχει χάσει δισεκατομμύρια στη ναυτιλία 
και τις υπεράκτιες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια και 
αναγκάστηκε να συρρικνώσει δραματικά το χαρτοφυλάκιο 
δανεισμού της στον κλάδο. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 
τρίτου τριμήνου 2021 τα ναυτιλιακά δάνεια της τράπεζας 
ανέρχονταν σε περίπου 4,4 δισ. δολάρια (39,3 δισ. 
νορβηγικές κορώνες) έναντι περίπου 5,2 δισ. δολαρίων την 
ίδια περίοδο του 2020. Η μείωση είναι τεράστια αν λάβουμε 
υπόψη ότι στο τέλος του 2016 η έκθεση της τράπεζας στη 
ναυτιλία ανέρχονταν σε 21 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια 
της κρίσης της πανδημίας, η DNB κατέγραψε ζημίες 
δανείων συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων 
νορβηγικών κορώνων (1,18 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι 
περισσότερες από αυτές τις απώλειες προέρχονται από 
υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρείες». 

 
Ήδη την 5ετία 2016-2020 έκλεισαν 582 τραπεζικά 
καταστήματα και ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε 
κατά 8.677 άτομα !!! Σύμφωνα με το mononews.gr το 
μικρότερο αριθμητικά δίκτυο καταστημάτων και λιγότεροι 
εργαζόμενοι στις τράπεζες –με εξειδίκευση στις digital 
υπηρεσίες και τη συμβουλευτική τραπεζική- είναι από τους 
βασικούς άξονες του μετασχηματισμού των τραπεζών που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα στο 2022 αναμένονται 
τουλάχιστον 3.000 νέες αποχωρήσεις εργαζομένων. Με το 
«πακέτο» εξόδου να διαμορφώνεται ανάλογα με την 
τράπεζα και το πόσο πιέζεται για τις αποχωρήσεις από τις 

150.000 μέχρι και τις 200.000 ευρώ, που προς το παρόν 
αποτελούν και την οροφή αποζημίωσης και bonus. 
Αποχωρήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από νέα 
προγράμματα εθελούσιας εξόδου, καθώς το ζητούμενο για 
τις τράπεζες σύμφωνα με τα επιχειρησιακά τους σχέδια 
είναι το δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 300 καταστήματα –κάτι 
που το έχει ήδη πετύχει η Eurobank– και ο αριθμός των 
εργαζομένων να είναι μικρότερος από τα 6.000 άτομα –
στόχος που έχει ήδη επιτευχθεί από την Alpha Bank. 
Σήμερα ο αριθμός των εργαζομένων στις συστημικές 
τράπεζες υπερβαίνει τις 29.000 άτομα και τα 1.500 τα 
καταστήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 5ετία 2016-2020 
έκλεισαν 582 τραπεζικά καταστήματα και ο αριθμός των 
εργαζομένων μειώθηκε κατά 8.677 άτομα. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών  

ο 2016 το δίκτυο των τραπεζών - 
μελών της ΕΕΤ αριθμούσε 2.206 
καταστήματα που το 2020 

μειώθηκαν στα 1.624. Αντίστοιχα ο 
αριθμός των εργαζομένων από τις 
41.119 άτομα μειώθηκε στις 32.542. 

Η 

Τ 
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Το 2020 από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 
αποχώρησαν περισσότεροι από 4.500 εργαζόμενοι, με τα 
στοιχεία της ΕΕΤ να δείχνουν ότι: Η Τράπεζα Πειραιώς 
μείωσε το προσωπικό της στα 9.593 άτομα από 10.734 το 
2019. Η Εθνική Τράπεζα περιόρισε το προσωπικό της σε 

7.822 εργαζόμενους από 8.774 το 2019. Η Eurobank 
περιόρισε το προσωπικό της σε 6.774 εργαζόμενους από 
8.556 το 2019 (περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που 
μετακινήθηκαν στην doValue). Η Alpha Bank μείωσε το 
προσωπικό της σε 6.316 εργαζόμενους από 6.969 το 2019. 

 
Ο Martin Wolf σημειώνει στο άρθρο του στους Financial 
Times: «Αρχίζει με ένα μικρό λόφο, καθώς οι φορείς 
άσκησης πολιτικής συνεχίζουν ανέμελοι την πορεία τους, 
αρνούμενοι να δουν την πραγματικότητα. Κατόπιν, 
εμφανίζονται πολλοί λόφοι. Τέλος, βλέπουν ότι οδεύουν 
προς ένα πληθωριστικό βουνό. Έτσι μοιάζει ο κόσμος σε 
κάποιον που η ζωή του ως οικονομολόγου ξεκίνησε τη 
δεκαετία του 1970. Λίγοι ήθελαν να πιστέψουν τις 
προειδοποιήσεις του Μίλτον Φρίντμαν. Αλλά είχε δίκιο. Η 
διαδικασία άρχισε να γίνεται αντιληπτή με ανατιμήσεις στις 
αγορές με ελαστικότητα στις τιμές, όπως τις αποκαλούσε ο 
Τζον Χικς, όπως αυτές των τροφίμων. Κάποιες ανατιμήσεις 
θα μπορούσαν να αποδοθούν σε διαταραχές στην 
προσφορά, όπως το πετρελαϊκό εμπάργκο το 1973-74. Στις 
αγορές με ανελαστικότητα στις τιμές παρατηρήθηκε 
υπερβολική ζήτηση και ελλείψεις. Αλλά καθώς οι αυξήσεις 
στις τιμές άρχισαν να παίρνουν πιο γενικό χαρακτήρα και 
οι πραγματικοί μισθοί διαβρώνονταν, οι εργαζόμενοι 
άρχισαν να πιέζουν όλο και περισσότερο για αυξήσεις. 
Τελικά, ένα γενικευμένο σπιράλ ανατιμήσεων και 
μισθολογικών αυξήσεων έγινε πλέον οφθαλμοφανές. Τι 
κρυβόταν πίσω από όλα αυτά; Η απάντηση είναι: η 
υπερβολική αισιοδοξία για τη δυνητική προσφορά, έως 
ότου ήταν πλέον πολύ αργά. Διαπράττουμε τα ίδια λάθη και 
τώρα; Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ακόμα και αν οι αυξήσεις 
στις τιμές που βλέπουμε είναι παροδικές, κινδυνεύουν να 
γίνουν μόνιμες. Επιπλέον, ακόμα και αν κάποιος είναι πιο 
αισιόδοξος, φαίνεται αδύνατο να δικαιολογηθεί η τρέχουσα 
νομισματική πολιτική, ειδικά στις ΗΠΑ. H τρέχουσα 
πολιτική θα είχε νόημα σε μια βαθιά ύφεση. Αλλά δεν 
είμαστε αντιμέτωποι πλέον με έναν τέτοιο κίνδυνο. Τον 
Μάιο του 2020, επισήμανα τις προειδοποιήσεις του 
μονεταριστή Τιμ Γκόρντον για τον επερχόμενο 
πληθωρισμό. Στις αρχές του 2021, γνωστοί κεϋνσιανοί 
όπως ο Λόρενς Σάμερς και ο Ολιβιέ Μπλανσάρ μπήκαν και 

αυτοί στον χορό των προειδοποιήσεων, κυρίως λόγω της 
τεράστιας δημοσιονομικής πρότασης που πρότεινε ο Τζο 
Μπάιντεν. Επανέλαβα τις ανησυχίες μου για τον 
πληθωρισμό τον Μάρτιο και τον Μάιο και σε διάφορες 
άλλες περιστάσεις. Σήμερα, οι ανησυχίες φαίνονται 
δικαιολογημένες. Σε πρόσφατο άρθρο του, ο Σάμερς 
απαντά με αναλυτικό τρόπο στην άποψη περί «παροδικού 
πληθωρισμού» που διατύπωσε ο πρόεδρος της Fed 
Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο Τζάκσον Χολ τον 
Αύγουστο. Δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Στις ΗΠΑ, 
ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 6,2% τον Οκτώβριο του 
2021. Ακόμα χειρότερα, ο δομικός πληθωρισμός (ο οποίος 
δεν λαμβάνει υπόψη τις τιμές των τροφίμων και της 
ενέργειας) άγγιξε το 4,6%. Ευτυχώς, η κατάσταση μοιάζει να 
είναι καλύτερη στην ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου ο δομικός πληθωρισμός βρίσκεται στο 1,9% και το 
2,9% αντίστοιχα. 

εκτίμηση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ότι η απειλή 
του πληθωρισμού φαίνεται  

πολύ μικρότερη στην ευρωζώνη  
από ό,τι στις ΗΠΑ φαίνεται σωστή. 
Σήμερα, όπως επισημαίνει ο Σάμερς, οι τιμές αυξάνονται σε 
πολλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών. Εν τω μεταξύ, οι 
προσδοκίες για τον πληθωρισμό όπως υπολογίζονται από 
τη διαφορά των συμβατικών και των συνδεδεμένων με τον 
πληθωρισμό ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου έχει 
αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα τον 
τελευταίο χρόνο. Όπως τονίζει ο Τζέισον Φούρμαν του 
Χάρβαρντ, υπάρχουν ενδείξεις πιέσεων στις αγορές 
εργασίας. Αναμφίβολα, οι τελευταίες έχουν σε μεγάλο 
βαθμό ανακάμψει. Εντούτοις, κάποιος μπορεί να 
επισημάνει κάποιους ειδικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών  

 

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 27-28 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 208 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 51 

 
είναι η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου. Μια 
λεπτομερής ανάλυση από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας 
περιγράφει έναν αριθμό παραγόντων από την πλευρά της 
προσφοράς και της ζήτησης -μεταξύ αυτών ότι «τα επίπεδα 
αποθήκευσης φυσικού αερίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις 
στην Ευρώπη στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν περίπου 15% 
χαμηλότερα από το μέσο επίπεδο των τελευταίων πέντε 
ετών». Οπότε, ενώ η ισχύς της ζήτησης διαδραμάτισε 
κάποιον ρόλο, δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας. Το ίδιο 
μπορεί να πει κανείς για τη φύση της ανόδου της ζήτησης 
μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ειδικά όσον 
αφορά τη φούρια των καταναλωτών να αγοράσουν διαρκή 
προϊόντα. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι 
κάποιοι φοβούνται να βγουν έξω για να απολαύσουν ένα 
γεύμα ή κάποια άλλη υπηρεσία. Το άλμα στη ζήτηση για 
διαρκή αγαθά αποτυπώνεται στη ζήτηση για βιομηχανικές 
εισροές και κατά συνέπεια και στις μεταφορές στις 
εκτεταμένες εφοδιαστικές αλυσίδες της υφηλίου. Πράγματι, 
ο Νιλ Σίαρινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Capital 
Economics, βεβαιώνει ότι η πραγματική ιστορία είναι 
«πόσο έχει αντέξει η εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένης της 
τεράστιας μετατόπισης της ζήτησης προς τα αγαθά». Ναι, 
καθώς περνάει ο καιρός, η απόδοση της τρέχουσας ανόδου 
των τιμών σε ειδικούς παράγοντες γίνεται λιγότερο 
αξιόπιστη και οι ανησυχίες για εδραίωση του πληθωρισμού 
εντείνονται. Με τη δημοσιονομική πολιτική να περνάει σε 
κύκλο σύσφιξης ακόμα και στις ΗΠΑ, το βάρος της 
μακροοικονομικής εξισορρόπησης πέφτει στις κεντρικές 
τράπεζες και ειδικά στη Fed. Δεν υπάρχει, ωστόσο, 
μακροοικονομικό επιχείρημα για να μην εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν. Αυτό, ισχυρίζεται ο Φούρμαν, «θα 
έχει ελάχιστο αντίκτυπο στον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα» και θα βοηθήσει επίσης πολλούς 
ανθρώπους. 

λες οι μεγάλες κεντρικές 
τράπεζες συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν μια νομισματική 

πολιτική που ξεκίνησε τον Μάρτιο  
του 2020, στο απόγειο του πανικού 
που προκάλεσε η πανδημία. Στις  
ΗΠΑ αυτό φαίνεται πλέον  
εξαιρετικά ακατάλληλο. 
Άλλωστε, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται τόσο απότομα, 
τα πραγματικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι κοντά στο -
5%, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τον δομικό 
πληθωρισμό. Είναι δύσκολο να δει κανείς γιατί θα έπρεπε 
να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική τώρα. Τα σημερινά 
προβλήματα αφορούν την προσφορά, όχι τη ζήτηση. H Fed 
δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά. Η Fed ίσως να μην 
προβαίνει στις αναμενόμενες κινήσεις για την 
ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής εξαιτίας της 
στροφής της όσον αφορά τον στόχο για τον μέσο 
πληθωρισμό. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η μεγαλύτερη 
κεντρική τράπεζα στον κόσμο θα έπρεπε να απαντήσει στα 
λάθη του παρελθόντος, κάνοντας τα αντίθετα λάθη στο 
μέλλον, κάτι που έχει εξηγήσει λεπτομερώς ο Γουίλιαμ 
Μπούιτερ. Αυτό απλά αυξάνει τη συνολική αβεβαιότητα. 
Ένας λόγος για τον οποίο διστάζει να δράσει μπορεί να 
είναι η πεποίθηση ότι αν αφήσει την οικονομία να 
λειτουργεί σε υψηλότερες ταχύτητες θα έχει σημαντικά 
κοινωνικά οφέλη και περιορισμένο κόστος. Αλλά είναι ένα 
επικίνδυνο επιχείρημα για την παρατεταμένη αδράνεια 
μπροστά στην άνοδο του πληθωρισμού. Ο κίνδυνος είναι 
οι μετρήσεις για τον πληθωρισμό να συνεχίσουν να είναι 
πολύ χειρότερες από τις προβλέψεις. Τότε η Fed θα 
αναγκαστεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Το κόστος αυτό 
θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το να προχωρήσει τώρα σε 
μια προσαρμογή της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής 
πολιτικής. Ελπίζω πραγματικά ο πληθωρισμός που 
βλέπουμε να εξαφανιστεί. Η τρέχουσα νομισματική 
πολιτική φαίνεται ακατάλληλη. Η Fed έχει ανάγκη από μια 
νέα διοίκηση, που θα είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα πίσω 
και να σκεφτεί πού πραγματικά βρίσκονται οι οικονομίες 
των ΗΠΑ και των υπόλοιπων χωρών. Μια συντομότερη 
μετατόπιση προς τη νομισματική νηφαλιότητα μπορεί να 
αποτρέψει μια βίαιη αποτοξίνωση στο μέλλον». 
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Το powergame.gr αποκαλύπτει για το πρόγραμμα «Γέφυρα 
2»: Τι ακούνε τα μεγάλα μου αυτιά; Κάποιες (αρκετές, 
μπορεί και 4.000 – 5.000) επιχειρήσεις θα κληθούν να 
επιστρέψουν επιδοτήσεις που έλαβαν για τις πληρωμές 

των δανείων τους από το «Γέφυρα 2»; Οι τράπεζες 
ενημερώθηκαν τώρα (αν και είχαν διαβεβαιώσεις περί του 
αντιθέτου όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα) ότι δεν μπορεί να 
υπολογιστεί για την επιδότηση το χρέος που έχουν οι 
επιχειρήσεις μέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών. Τα χρέη 
αυτά, λένε τώρα οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομικών, 
θεωρούνται σύμβαση καταναλωτικού δανείου και δεν 
μπορούν να επιδοτηθούν. Το «Γέφυρα 2» έχει τρέξει ήδη 
τους επτά από τους οκτώ μήνες της διάρκειάς του. 

σες επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν 
και είχαν προσμετρήσει  
χρέη εταιρικών καρτών,  

ας ετοιμάζονται για επιστροφές  
μέσω ΑΑΔΕ εντόκως!!! 
(αν κρίνω από το τι προβλέπει ο νόμος για τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα). 

 

ην ίδρυση νέου ταμείου παροχής 
μικροπιστώσεων στον πρωτογενή 
τομέα δρομολογεί το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί  
η κωλυσιεργία των τραπεζών  
και να ενισχυθεί η  
δανειοδότηση επενδύσεων. 
Όπως καταγράφει η «Δημοκρατία»: «Συστήνουμε ένα νέο 
ταμείο παροχής δανείων επιμερισμένου κινδύνου. 
Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη δανειακών 
προϊόντων ύψους έως 25.000 ευρώ, που θα παρέχονται με 
ελάχιστες ή καθόλου εξασφαλίσεις, με επιδότηση του 
επιτοκίου για τα πρώτα έτη αποπληρωμής και με τη 
δυνατότητα στήριξης στους ωφελούμενους, που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους χρηματοδότηση» 
υπογράμμισε ο Σπήλιος Λιβανός, εξηγώντας ότι το 
υπουργείο αξιοποιεί το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, με 
το οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα ίδρυσης παρόχων 
μικροπιστώσεων. Μιλώντας στο 7ο συνέδριο για τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, που διοργανώνει η DG-Agri μαζί 

Ό 
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με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε αναγκαία την ίδρυση 
του νέου ταμείου, καθώς οι τράπεζες δεν έχουν προωθήσει, 
όπως θα όφειλαν, τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το 
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 
480.000.000 ευρώ, που λειτουργεί τους τελευταίους εννέα 
μήνες. Στο διάστημα αυτό, παρά την αυξημένη ζήτηση, η 
προσφορά εκ μέρους των τραπεζών άρχισε να 
αποτυπώνεται σαφώς με πιο αργούς ρυθμούς από τους 
επιδιωκόμενους. «Απαιτείται από τις τράπεζες ακόμα 
περισσότερη προώθηση του εργαλείου, αλλά και 
γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
αιτήσεων.  

ρέπει και οι τράπεζες να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
να εμπιστευτούν τους αγρότες και 

τους παραγωγούς, αναλαμβάνοντας  
το ρίσκο που τους αναλογεί 
είπε ο κ. Λιβανός. Στο νέο ταμείο, που θα χρηματοδοτηθεί 
μέσω του ΠΑΑ 2014 -2020 και με πόρους του Ενωσιακού 
Μέσου Ανάκαμψης, θα μπορούν να συμμετέχουν ως 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τόσο τράπεζες 
όσο και πάροχοι μικροπιστώσεων. Προβλέπεται 
συνδυασμός των δανείων με επιδότηση επιτοκίου και με 
τεχνική στήριξη των τελικών αποδεκτών. Οι ωφελούμενοι 
θα μπορούν να αναπτύξουν και να εκτελέσουν σωστά το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο. Παράλληλα, με την 
προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων, 
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος παρόχων 
μικροπιστώσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και 
περιορίζεται το ρίσκο των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, την 
προηγούμενη δεκαετία οι γεωργοί και οι μεταποιητικές 
επιχειρήσεις απέφυγαν την αναζήτηση κεφαλαίων από το 
τραπεζικό σύστημα, κυρίως λόγω των απογοητευτικών 
όρων χρηματοδότησης, όπως αποτυπώνονταν στις 
απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και εξασφαλίσεις καθώς και 
του ύψους των επιτοκίων. 

 
Τις υπηρεσίες της στελεχώνει τις τελευταίες μέρες με 
εργατικό δυναμικό, υψηλών δεξιοτήτων, η βουλγαρική 
τράπεζα TBI, η οποία έχει ήδη υποβάλει σχετική αίτηση 
στην ΤτΕ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του banks.com.gr 
επικεφαλής του project TBI Bank είναι ο Κώστας Tοβίλ, 
γνώστης της αγοράς, με θητεία στην Eurobank, και 
εμπειρία στις βαλκανικές χώρες. 

Βουλγαρική τράπεζα φιλοδοξεί 
να καταστεί μεγάλος ψηφιακός 
δανειστής, συνδυάζοντας  

την τραπεζική εμπειρία με  
την τεχνογνωσία FinTech 
και ενσωματώνοντας τις καινοτομίες αιχμής που 
αναπτύσσει μαζί με την 4finance Group, τη μητρική 
εταιρεία. Με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη, η νέα τράπεζα, με παρουσία σε Ρουμανία, 
Γερμανία, Δανία και Πολωνία, θα κάνει ποδαρικό από τον 
νέο χρόνο και στην Ελλάδα. Ο Κώστας Tοβίλ έχει 16 χρόνια 
εμπειρία στη λιανική τραπεζική. Ξεκίνησε την καριέρα του 
στη Citibank και κατείχε διευθυντικές θέσεις στην EFG 
Eurobank στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. 
Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση καταθέσεων, 
επενδυτικών προϊόντων και τραπεζικών συναλλαγών. 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing και στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Middlesex University και 
πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Χημεία από το Kingston 
University. Είναι επίσης μέλος της Royal Society of 
Chemistry του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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