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του Ηλία Καραβόλια 
Οικονομολόγου 
Γενικής Θεωρίας και 
Οικονομικής Πολιτικής, 
Master of Arts 
από το European Institute 
of Philosophical Anthropology 

 

εν αλλάζει μόνο 
αυτό που κάνουμε 
αλλά πρωτίστως 

αυτό που είμαστε,  
με την τρέχουσα 
μετασχηματιστική 
συνθήκη (ψηφιακή, 
υγειονομική, 
εργασιακή). 
Τα βιομετρικά μας δεδομένα 
αποτελούν ήδη το νέο καύσιμο της 
πληροφοριακής διαχείρισης: « Θα 
είσαι αυτό που θα σκανάρεις». Η 
επιτάχυνση της ψηφιακής 
πραγματικότητας (και η αλλοτρίωση 
που την συνοδεύει, βλ H. Rosa) 
οδηγεί σε νέο ανθρωπότυπο που 
μάλλον βιαστικά ονομάζουμε 
μετάνθρωπο (post-human) της 
ελεγχόμενης ασφάλειας και των 
περιορισμένων δικαιωμάτων. Στη 
γενικευμένη καταστολή ενστίκτων 
και επιθυμιών, μέσω της επιστήμης 
πλέον, το ανθρώπινο λογισμικό έχει 
ήδη χωρέσει σε έναν 
μικροεπεξεργαστή (βλ. επίτευγμα 
Έλληνα ερευνητή στο Χάρβαρντ). 

Θα προλαμβάνονται αρρώστιες. Θα 
προφυλάσσεται ο ανθρώπινος 
οργανισμός με alerts. Ταυτόχρονα 
όμως θα γενικευτεί το social credit 
system (κοινωνική αξιολόγηση, βλ. 
Κίνα).  

ιδικά τώρα που 
πλέον θα χωράει  
σε ένα τσιπ  

ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος, τότε 
μοιραία όλοι θα 
μπορούν αξιολογούνται 
από το πανοπτικό, όλοι 
θα βαθμολογούνται, 
όλοι θα κατηγο-
ριοποιούνται  
(το rating και το 
ranking είχαν ήδη  
μπει στην ζωή μας  
με τα likes,  
τα emoticons  
και τα follow). 

 
Δεν είναι τόσο δυστοπικό όσο 
φαίνεται το σκηνικό του 
μεταπανδημικού ανθρωπότυπου 
αφού μια υπέρ -αυτοματοποιημένη 
εργασία (σημ: στην Κίνα ένα ρομπότ 
πήρε άδεια ιατρικού επαγγέλματος 
και στις ΗΠΑ κάποιοι αλγόριθμοι θα 
εκδίδουν ποινές) θα συμβαδίζει στην 
ψηφιακή καθημερινότητα με τις 
επιθυμητικές μηχανές που εν τω 
μεταξύ ήδη έχουμε ενσωματώσει 
στο νοητικό λογισμικό μας (gadgets, 
επέκταση του internet of things, κ.α). 
Αναρωτιέστε ποιος ή ποιοι 
σχεδιάζουν όλο αυτό το σκηνικό. 

Κανείς και πολλοί. Η συστημική 
δυναμική δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα κέντρα συνεννόησης 
και επιβολής μοτίβων βιοπολιτικής 
και κοινωνικής μηχανικής. Η μόνη 
σιωπηρή συνεννόηση στις 
σύγχρονες φιλελεύθερες ολιγαρχίες( 
βλ. Καστοριάδης) είναι αυτή της 
εξουσίας με τον καπιταλισμό. Ο 
τελευταίος ανέδειξε την σημειωτική 
παραγωγή με ψηφιακά μέσα - ως 
παραγωγικούς συντελεστές - που 
οδηγούν σε μεγέθυνση του πλούτου( 
για όλο και λιγότερους…). 

 

κανάρουμε 
πιστοποιητικά, 
«κλικάρουμε» 

συναίνεση, 
πληκτρολογούμε 
κωδικούς στις 
δημόσιες υπηρεσίες. 
Το QR code είναι ουσιαστικά ένα 
τεχνολογικό σημαίνον της 
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που 
ζούμε εδώ και πολλά χρόνια (αλλά 
κορυφώθηκε με την πανδημία και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό). Η 
ζωή μας καθημερινά γίνεται 
ευκολότερη με το gov.gr και όλα τα 
click που μας γλυτώνουν 
ανθρωποώρες. Γίναμε πλέον 
netizens (ψηφιακοί πολίτες), επειδή 
όμως έγινε digital η οικονομία και το 
κράτος-και όχι το αντίθετο. Αυτό 
είναι που δεν έχει εγγραφεί στο 
συλλογικό ασυνείδητο λόγω της 
έκτακτης κατάστασης. Η δε τεχνητή 
νοημοσύνη και η υπολογιστική 
μηχανική μάθηση είναι τα 
επιτεύγματα μιας απρόσωπης 
τεχνοφεουδαρχικής ελίτ πίσω από  
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τα μοτίβα συμπεριφοράς που επιβάλλονται βίαια (και 
αθόρυβα ταυτόχρονα). Πρέπει να σκεφτούμε πέραν της 
ψηφιακής επιτήρησης (Zuboff - Εποχή του 
κατασκοπευτικού καπιταλισμού) και όπως μας προτρέπει 
ο Rieder (βλ εργασία του «Πέραν της επιτήρησης : πως 
σκέφτονται αγορές και αλγόριθμοι») να κατανοήσουμε το 
μείζον : την υπόρρητη μηχανικη με την οποία τα δεδομένα 
μας αλγοριθμικοποιούνται και έτσι σχεδιάζονται ολοένα και 
περισσότερες αγορές προσφοράς και ζήτησης αφού η 
παγκόσμια αγορά ως ολότητα βρίσκεται συνεχώς «υπό 
απειλή διαστρέβλωσης». Μπορεί ως φιλελεύθερες 
κοινωνίες να εθιστήκαμε στην θεωρία 
αποτελεσματικότητας στις «ελεύθερες» αγορές που δήθεν 
αυτορρυθμίζονται, όμως η όψιμη αλήθεια της εποχής είναι 
ότι οι αγορές σχεδιάζονται! Τα ψηφιακά μας αποτυπώματα 
λειτουργούν ως εργαλεία διάταξης, ως noise signals που 
ορίζουν τα ανώτατα όρια στον πολλαπλασιαστή της 
παγκόσμιας ζήτησης για υπηρεσίες και αγαθά. 

ε την πανδημία, τα smartphones 
και οι υπολογιστές έγιναν  
στην ουσία κοινωνικό-πολιτικές 

μηχανές: δηλαδή ενσωματώνουν  
τα κίνητρα, τις προσδοκίες και την 
επιθυμία του υποκείμενου, στην 
έμφυτη ροπή και στην ενστικτώδη 
βούληση για απόκτηση αγαθών  
και εμπειριών. 
Κάθε φορά που «συναλλασσόμαστε» ακόμη και 
επικοινωνιακά, δημιουργούμε αλυσίδες αξίας στην 
σημειωτική παραγωγή. Τα click στο internet και τα check 
στα QR codes κατευθύνονται με την συναίνεση μας σε 
αλγόριθμους που μας κατηγοριοποιούν και μας ταξινομούν 
ως συμμετέχοντες/δρώντες με ιδιαίτερο προφίλ σε 
ψηφιακές αγορές προσφοράς-ζήτησης. Μπορεί εμείς να 
βλέπουμε ότι γιγαντώνεται η επιτήρηση και ο έλεγχος πίσω 
από το βιοπολιτικό σκηνικό, που στηρίζεται στην 
παθητικότητα των μαζών, μπορεί με την ψηφιακή μας 
ταυτότητα να εισερχόμαστε στους «δημόσιους χώρους» 
και να εκχωρούμε ιδιωτικό χωροχρόνο και ατομική 
ελευθερία, όμως το μείζον είναι ότι καθημερινά τα 
τεχνολογικά ολιγοπώλια βελτιώνονται στο να σχεδιάζουν 
αγορές (το Facebook αλλά και κάθε social media πχ. είναι 

μια αγορά ιδεών και έκθεσης του εαυτού). Οι αγορές είναι 
«τόποι αλήθειας» και οι μηχανές (λογισμικά/αλγόριθμοι) 
διατάσσουν και αναδιατάσσουν προσφορά και ζήτηση 
αφού με τον τεμαχισμό των δεδομένων σε μικρότερα μέρη, 
το ψηφιακό υποκείμενο γίνεται καταναλωτική- 
παραγωγική- επενδυτική μονάδα. Ο «ενικός μηχανισμός» 
της αγοράς είναι αυτός που κυκλοφορεί στα δίκτυα ως 
«πληθυντικός διανομέας» υπηρεσιών- εμπορευμάτων. Η 
«αναπόφευκτη ατέλεια της γνώσης του ανθρώπου» που 
μας δίδαξε ο Hayek μπαίνει σε ποσοτικοποιημένα μοντέλα, 
σε καλούπια αριστοποίησης των επιλογών και έτσι 
αναδιατάσσεται η απεριόριστη ροπή για συναλλαγή. Το 
internet ως χωρική διέξοδος του κεφαλαίου είναι η 
ανοριοθέτητη αγορά, με χαμηλά κόστη εισόδου και 
συναλλαγών(o Riflin μιλάει για «κοινωνία οριακού 
κόστους»). Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν το γενικό 
ισοδύναμο: το χρήμα. Επίκειται προφανώς η καθολική και 
παγκόσμια ψηφιοποίηση του ώστε να μεταλλαχθεί σε 
«απεριόριστο νόμισμα» για το ανθρώπινο φαντασιακό.  

εγκέφαλος μας είναι εκ φύσεως 
«υπολογιστική συσκευή». 
Μετατρέπεται τώρα σε μια 

αμιγώς «συναλλακτική συσκευή»  
με τους υπολογισμούς να γίνονται  
πλέον από τις αλγοριθμικές μηχανές.  
Το κεφάλαιο προλαβαίνει πλέον να ταξινομεί και να 
λογιστικοποιεί ψηφιακά τα πάντα, πριν το κάνει ο 
ανθρώπινος νους… 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τη χρήση και 
διαθεσιμότητα των σπανίων γαιών. Όπως σημειώνει ο 
Ευθύμης Τσιλιόπουλος στο slpress.gr  τα ΜΜΕ αναφέρουν 
ότι η Κίνα μπορεί να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής 
των ορυκτών. Ωστόσο, άλλες πηγές λένε ότι η Κίνα 
ενδέχεται τελικά να απαγορεύσει εντελώς την εξαγωγή 
σπάνιων γαιών, επικαλούμενη «θέματα ασφάλειας». Με 
εντολή του, ο Μπάιντεν τον περασμένο Μάρτιο είχε ζητήσει 
μια 100ήμερη αναθεώρηση των στρατηγικών αλυσίδων 
εφοδιασμού των ΗΠΑ (και με σπάνιες γαίες), προκειμένου 
να τονωθεί η εγχώρια παραγωγή. Η παρέμβαση εκείνη 
έδειξε ότι η Ουάσινγκτον αρχίζει να παίρνει πιο σοβαρά 
από ποτέ τον κίνδυνο η Κίνα σχεδόν να μονοπωλήσει 
κρίσιμα ορυκτά, όπως οι σπάνιες γαίες. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι 

στροφή στα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα και η μεγαλύτερη 
εξάρτηση από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας θα αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό για σπάνιες γαίες, οι 
οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την 
κατασκευή των κινητών τηλεφώνων, 
μπαταριών (που χρησιμοποιούν και  
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι 
ανεμογεννήτριες) και ευρύτερα σε 
όλα σχεδόν τα υψηλής τεχνολογίας 
ηλεκτρονικά συστήματα. 

Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι πώς ο υπόλοιπος 
κόσμος (εκτός της Κίνας) και ειδικά οι ΗΠΑ, θα 
αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο ανταγωνισμό στην 
ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για σπάνιες γαίες. Πολλά από 
τα ορυκτά που χαρακτηρίζονται σπάνιες γαίες δεν είναι 
στην πραγματικότητα τόσο σπάνια όσον αφορά τα 
παγκόσμια αποθέματα. Η εξόρυξή τους, όμως, είναι 
δύσκολη, δαπανηρή και οικολογικά «βρώμικη». Η ειρωνεία 
είναι ότι οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για πολλές από 
τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας που προωθούνται αυτήν 
τη δεκαετία. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα ακόλουθα 
χημικά στοιχεία που μόνο για λόγους ευκολίας 
υποδιαιρούνται σε τρεις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 
περιλαμβάνει τα λανθάνιο, δημήτριο, πρασεοδύμιο, 
νεοδύμιο, προμήθειο και σαμάριο. Κύριες πηγές των 
στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά μοναζίτης, 
τσερίτης και αλλανίτης. Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει 
τα ευρώπιο, γαδολίνιο και τέρβιο. Κύριες πηγές των 
στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά 
σαμαρσκίτης και μερικά είδη ξενοτίμου. Η τρίτη υποομάδα 
περιλαμβάνει τα δυσπρόσιο, όλμιο, ύττριο, έρβιο, θούλιο, 
υτέρβιο και λουτέτσιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής 
της υποομάδας είναι τα ορυκτά γαδολινίτης, ξενότιμο, 
ευξενίτης και φεργκιουσονίτης. 

Σε μια συνάντηση το 2014 του τότε Έλληνα υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με μέλη κινεζικής 
αντιπροσωπείας, ο Γιάννης Μανιάτης είχε αναφέρει ότι η 
Ελλάδα είναι μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες όπου –
σύμφωνα με τις ενδείξεις– υπάρχουν σημαντικά αποθέματα 
σπανίων γαιών. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος» 
τότε, είχε αναφερθεί ότι  

ορυκτός πλούτος της Ελλάδας 
αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα της χώρας  

και γι’ αυτό έχει προσελκύσει 
μεγάλο κινεζικό ενδιαφέρον 
, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο θέμα να βρίσκεται πολύ 
ψηλά στην κινεζική ατζέντα σχετικά με την Ελλάδα. Σε ό,τι 
αφορά στις έρευνες, αυτό που διαφαίνεται και μένει να 
αποδειχθεί είναι ότι η Ελλάδα είναι προικισμένη στον τομέα 
των σπάνιων γαιών, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της 
Μακεδονίας. Τα σημαντικότερα αποθέματα σπάνιων γαιών, 
σύμφωνα με το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών) βρίσκονται κατά μήκος των  
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ακτών της Βορειοανατολικής Ελλάδας μεταξύ της 
χερσονήσου της Χαλκιδικής και της Καβάλας και 
εκτείνονται 240 χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών αλλά και 
στην κεντρική Ελλάδα, στη Φωκίδα και στην περιοχή της 
Λοκρίδας. 

 

Οι σπάνιες γαίες (Rare Earth Elements, REE) είναι μια 
κατηγορία δεκαεπτά χημικών στοιχείων τα οποία 
βρίσκονται υπό τη μορφή μεταλλευμάτων στον φλοιό της 
Γης. Όπως σημειώνει ο Γιάννης Κοντογιάννης στην 
«Αυγή» τα στοιχεία αυτά είναι τα σκάνδιο, ύττριο, λανθάνιο, 
δημήτριο, πρασεοδύμιο, νεοδύμιο, προμήθειο, σαμάριο, 
ευρώπιο, γαδολίνιο, τέρβιο, δυσπρόσιο, όλμιο, έρβιο, 
θούλιο, υττέρβιο και λουτήτσιο. Η πλειονότητα αυτών των 
στοιχείων ανήκει στην κατηγορία των λανθανίδων στον 
περιοδικό πίνακα λόγω των χημικών ομοιοτήτων που 
παρουσιάζουν με το λανθάνιο. Από τις σπάνιες γαίες, το 
προμήθειο είναι το μόνο στοιχείο που δεν συναντάται στη 
φύση, αλλά κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στο 
εργαστήριο το 1945. Με εξαίρεση το σκάνδιο, οι υπόλοιπες 
σπάνιες γαίες είναι βαρύτερες του σιδήρου. Αυτό σημαίνει 
ότι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες θεωρίες αστρικής γένεσης 
και προέλευσης των χημικών στοιχείων, οι σπάνιες γαίες 
προέρχονται από διαδικασίες που συμβαίνουν κυρίως 
κατά την έκρηξη υπερκαινοφανών. Το πρώτο ορυκτό που 
περιείχε σπάνιες γαίες ανακαλύφθηκε το 1800, στο χωριό 
Ytterby της Σουηδίας και αργότερα αναγνωρίστηκαν σ’ 
αυτό τα στοιχεία ύττριο και δημήτριο. 

ι ξεχωριστές ιδιότητες των 
σπάνιων γαιών, οι οποίες 
οφείλονται στην ηλεκτρονική 

δομή των ατόμων τους, τις  
έχουν καταστήσει απαραίτητες  
στις σύγχρονες εφαρμογές 
, όπως η ηλεκτρονική τεχνολογία, η μεταλλουργία και η 
παραγωγή «πράσινης» ενέργειας. Για παράδειγμα, το 
νεοδύμιο, το δυσπρόσιο και το όλμιο χρησιμοποιούνται για 

την κατασκευή ισχυρών μόνιμων μαγνητών, οι οποίοι 
βρίσκουν εφαρμογές στις ηλεκτρικές γεννήτριες, τα ηχεία, 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις ανεμογεννήτριες. Η 
κατασκευή γυαλιού για οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών, 
φακούς και κάτοπτρα ακριβείας βασίζεται στις ξεχωριστές 
φυσικές και χημικές ιδιότητες του δημήτριου, του λανθάνιου 
και του πρασεοδύμιου, ενώ το έρβιο και το ευρώπειο 
χρησιμοποιούνται στις οπτικές ίνες και τις οθόνες υγρών 
κρυστάλλων. Ενδεικτική της καθημερινής χρήσης των 
σπάνιων γαιών είναι η ποσότητα στην οποία τις συναντάμε 
σε διάφορες από τις παραπάνω εφαρμογές. Για 
παράδειγμα, ένα κινητό περιέχει περίπου μισό γραμμάριο 
από αυτά τα στοιχεία, ένα κλιματιστικό περίπου εκατό 
γραμμάρια, ενώ για εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως 
ηλεκτρικά αμάξια, πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, μπορεί 
να χρειαστούν από μερικές δεκάδες έως περισσότερα από 
μερικές εκατοντάδες κιλά. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

ευρεία χρήση της τεχνολογίας 
στην καθημερινή μας ζωή  
έχει εκτοξεύσει τις ανάγκες  

για σπάνιες γαίες.  
Παρ’ όλο που το όνομά της κατηγορίας αυτών των 
στοιχείων υποδηλώνει σπανιότητα, οι σπάνιες γαίες στην 
πραγματικότητα δεν είναι σπάνιες και εντοπίζονται σε 
πολλές περιοχές της Γης. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα 
μεταλλεύματα βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία από ό,τι, 
π.χ., ο χρυσός. Ωστόσο, είναι σπάνιος ο εντοπισμός 
κοιτασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν με οικονομικά 
συμφέρον τρόπο. Κάθε έτος παράγονται περίπου 140.000  
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τόνοι οξειδίων των σπάνιων γαιών και οι χώρες με τα 
μεγαλύτερα αποθέματα είναι, κατά σειρά, η Κίνα, η 
Βραζιλία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Ωστόσο, περισσότερο από 
το 90% της παραγωγής προέρχεται σήμερα από την Κίνα. 
Τα αντίστοιχα ορυκτά περιέχουν συνήθως όλες τις σπάνιες 
γαίες (πλην του ασταθούς και τεχνητά παραγόμενου 
προμήθειου) σε ποικίλες περιεκτικότητες. Επομένως δεν 
υπάρχουν, για παράδειγμα, ορυχεία νεοδυμίου, αλλά 
ορυχεία σπάνιων γαιών και η διαδικασία εξόρυξης οδηγεί 
στην παραγωγή περισσότερων από μία σπάνιων γαιών 
αναλόγως με την περιεκτικότητα του ορυκτού στην 
καθεμία. Η παραγωγή των σπάνιων γαιών περιλαμβάνει 
μια σειρά από μηχανικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες, οι 
οποίες με τη σειρά τους απαιτούν τη χρήση επιβλαβών για 
το περιβάλλον χημικών ουσιών και τεράστιες ποσότητες 
νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι να 
εκλύονται τεράστια ποσά θερμότητας και να αποβάλλονται 
στο περιβάλλον χιλιάδες τόνοι αποβλήτων. 

ι περιβαλλοντικές συνέπειες  
της εξόρυξης σπάνιων γαιών  
σε περιοχές της Κίνας είναι 

τεράστιες και το πρόβλημα οξύνεται 
από τις παράνομες εγκαταστάσεις 
εξόρυξης, οι οποίες τροφοδοτούν  
τη μαύρη αγορά σπάνιων γαιών. 
Η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες 
πιέζοντας τις εταιρείες που επωφελούνται από την εξόρυξη 
των μεταλλευμάτων να επωμιστούν μέρος του κόστους 
καθαρισμού των περιοχών που έχουν πληγεί. Ταυτόχρονα, 
υπάρχουν ανησυχίες ότι πιθανές επιπτώσεις θα υπάρχουν 
και σε άλλες περιοχές του κόσμου που προορίζονται για 
την εξόρυξη σπάνιων γαιών, όπως στην Αφρική. Η 
επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα αναζητά τρόπους 
η παραγωγή και η κατανάλωση σπάνιων γαιών να γίνει πιο 
αποδοτική. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται 
είναι και το λεγόμενο πρόβλημα ισορροπίας, το οποίο 
αφορά την ισορροπία μεταξύ της φυσικής αφθονίας των 
σπάνιων γαιών και της ζήτησής τους. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τα ορυκτά περιέχουν συνήθως όλες τις 
σπάνιες γαίες σε ποικίλες περιεκτικότητες, επομένως η 
εξόρυξή τους έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται τα 
στοιχεία αυτά σε, αντιστοίχως, ποικίλες ποσότητες. 

Ωστόσο, οι τεχνολογικές εφαρμογές για τις οποίες 
προορίζονται οι σπάνιες γαίες δεν χρησιμοποιούν εξίσου 
όλα τα στοιχεία, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να 
συσσωρεύονται και να αποθηκεύονται, ενώ άλλα να 
αξιοποιούνται. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν να 
μπορούσαν να αξιοποιούνται όλες οι σπάνιες γαίες που 
παράγονται από μια εγκατάσταση εξόρυξης. Το πρόβλημα 
εντείνεται και από το ότι οι σύγχρονες εφαρμογές απαιτούν 
πλέον εξευγενισμένες σπάνιες γαίες, σε αντίθεση με τις 
παλιότερες εφαρμογές, που χρησιμοποιούσαν μείγματα. 
Εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα της ισορροπίας, για κάθε 
σπάνια γαία η προσφορά θα εξισορροπούσε τη ζήτηση, με 
αποτέλεσμα και τα δεκαεπτά χημικά στοιχεία να έχουν την 
κατώτατη τιμή στην αγορά. Πιθανές λύσεις στο πρόβλημα 
της ισορροπίας, που ίσως οδηγήσουν και σε μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι η ανακύκλωση των 
σπάνιων γαιών και η εξεύρεση τρόπων να 
αντικατασταθούν από άλλα ή να αξιοποιηθούν 
περισσότερο τα στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν 
χρησιμοποιούνται. Οι λύσεις αυτές έχουν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και η υλοποίησή 
τους αποτελεί αντικείμενο έρευνας για τις αντίστοιχες 
κοινότητες. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως μια 
πλούσια πηγή σπάνιων γαιών είναι η λάσπη στον βυθό του 
ωκεανού. Μάλιστα, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε μόλις 
τον Ιούνιο του 2020 στο περιοδικό «Scientific Reports», μια 
ομάδα Ιαπώνων επιστημόνων μελέτησε την εναπόθεση 
σπάνιων γαιών σε υποθαλάσσιες περιοχές γύρω από 
νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού ως αποτέλεσμα γεωλογικών 
διεργασιών εκατομμυρίων ετών. Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ποιες υποθαλάσσιες περιοχές θα  

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 15-16 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 215 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 7 

μπορούσαν να είναι πλούσιες σε σπάνιες γαίες. Μια τέτοια 
περιοχή βρίσκεται στο νησί Μινάμι Τόρι Σίμα, που αποτελεί 
το ανατολικότερο άκρο της ιαπωνικής επικράτειας, σε 
απόσταση μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τα 
κύρια νησιά της χώρας. Η ίδια η φλέβα εντοπίζεται στο 
ίζημα που έχει εναποτεθεί στο νότιο τμήμα του 
υποθαλάσσιου όρους πάνω στο οποίο βρίσκεται το νησί. 
Το ίζημα αυτό περιέχει μεγάλες ποσότητες δοντιών, οστών 
και λεπιών ψαριών τα οποία έχουν «εγκλωβίσει» 
ποσότητες σπάνιων γαιών. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως 
η περιοχή αυτή μπορεί να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες 
σε κάποιες από τις σπάνιες γαίες για εκατοντάδες έτη. Πώς 
δημιουργήθηκαν όμως αυτά τα αποθέματα; Πριν περίπου 
34 εκατομμύρια έτη, ένα μόνιμο στρώμα πάγου άρχισε να 
καλύπτει την Ανταρκτική. Η θερμοκρασία του νερού γύρω 
από την ήπειρο άρχισε να πέφτει, με αποτέλεσμα το νερό 
να βυθίζεται κάτω από τα θερμότερα στρώματα του 
ωκεάνιου ύδατος και να κινείται προς Βορρά. Το νερό αυτό 
ήταν πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά ως αποτέλεσμα της 
θερμής περιόδου που είχε προηγηθεί. Καθώς τα ρεύματα 
του κρύου νερού κατευθύνονταν προς Βορρά, 
αναγκάστηκαν να κινηθούν ανοδικά στις περιοχές όπου 
συναντούσαν υποθαλάσσια όρη. Εκεί, σε συνδυασμό με το 
αυξανόμενο φως του Ήλιου, τροφοδότησαν μια έκρηξη 
ζωής από ψάρια για περίπου εκατό χιλιάδες έτη. Όταν η 
διαδικασία αυτή τερματίστηκε, στον απόηχο αυτής της 
«έκρηξης», απέμειναν στον βυθό τα υπολείμματα των 
ψαριών, δηλαδή μέρη του σκελετού και των δοντιών, τα 
οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και φωσφορικά άλατα. Τα 
απολιθώματα αυτών των υπολειμμάτων απορρόφησαν, 
κατά τη διάρκεια των δεκάδων εκατομμυρίων ετών που 
μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα, τα ύττριο, ευρώπιο, 

τέρβιο και δυσπρόσιο που βρισκόταν στη λάσπη του 
βυθού. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους Ιάπωνες 
επιστήμονες, ήταν να δημιουργηθούν φλέβες εξαιρετικά 
πλούσιες στις σπάνιες αυτές γαίες. Προφανώς οι φλέβες 
αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο νησί Μινάμι Τόρι Σίμα 
αλλά και σε άλλους παρόμοιους σχηματισμούς του 
Ειρηνικού Ωκεανού.  

ποστηρίζεται πως η εξόρυξη 
σπάνιων γαιών από τη λάσπη  
του βυθού είναι απλούστερη και 

απαιτεί λιγότερη χημική επεξεργασία 
και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να  
έχει λιγότερα τοξικά απόβλητα. 
Ωστόσο, η εκμετάλλευση αυτών των υποθαλάσσιων 
αποθεμάτων δεν είναι απλή υπόθεση. Παρ’ όλο που 
εντοπίζονται στις «πλαγιές» των υποθαλάσσιων ορέων, 
αυτές βρίσκονται μερικά χιλιόμετρα κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας και, μέχρι στιγμής, καμία 
οικονομικά συμφέρουσα υποθαλάσσια εξόρυξη αυτής της 
κλίμακας δεν έχει επιτευχθεί. Επιπλέον, οι συνέπειες της 
διατάραξης του βυθού στα υποθαλάσσια οικοσυστήματα 
είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και πολλοί επιστήμονες 
πιστεύουν ότι απαιτείται καλύτερη κατανόηση της 
ευαισθησίας, της βιοποικιλότητας και της δυναμικής των 
οικοσυστημάτων αυτών προτού προχωρήσουμε σε 
μεγάλης κλίμακας εξορύξεις. 

 
Οι σπάνιες γαίες αποτελούνται από μια ομάδα δεκαεπτά 
μετάλλων με μοναδικές ιδιότητες, τα οποία 
χρησιμοποιούνται με ολοένα μαζικότερο τρόπο στην 
καινοτόμο βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας. Όπως 
τονίζει ο Δρ. Πέτρος Τζεφέρης στο oryktosploutos.net όλες 
οι λύσεις που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, την 

ψηφιακή τεχνολογία της πληροφορικής και επικοινωνιών, 
τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και τις εναλλακτικές 
δυνατότητες των ΑΠΕ βασίζονται στη χρήση των γνωστών 
πλέον στην ανθρωπότητα ορυκτών σπάνιων γαιών. Οι 
ηλιακές κυψέλες και τα Φ/Β στοιχεία, οι ανεμογεννήτριες, η 
«πράσινη» αυτοκίνηση (τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα αμιγώς 
ηλεκτροκίνητα αλλά και εκείνα του υδρογόνου) καθώς και 
οι περισσότερες οικολογικές τεχνολογίες οφείλουν την 
ύπαρξη ή λειτουργικότητά τους σε ένα σύνολο από μέταλλα 
«υψηλής τεχνολογίας», στο πυρίτιο (Si) καθώς και τις 
«σπάνιες γαίες». Πρόκειται για μέταλλα όπως κοβάλτιο 
(Co), λευκόχρυσος (Pt), τιτάνιο (Ti), ταντάλιο (Ta), ίνδιο (In), 
νεοδύμιο (Nd), δυσπρόσιο (Dy), δημήτριο (Ce), ευρώπιο 
(Eu), τέρβιο (Tb), λανθάνιο (La), Λίθιο (Li), γάλλιο (Ga), έρβιο  
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(Er) κλπ από τα οποία, έστω και σε μικρές ποσότητες, 
εξαρτάται άμεσα η μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή και 
στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Επίσης 
ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για την μαζική 
παραγωγή ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών προϊόντων (κινητά 
τηλέφωνα, επίπεδες οθόνες τηλεόρασης και κομπιούτερ, 
λάμπες εξοικονόμησης CFL, καταλύτες αυτοκινήτων, 
συστήματα ABS κλπ) καθώς και στην τεχνολογία των ΑΠΕ 
(πχ. το Νεοδύμιο (Nd) και το Δισπρόσιο (Dy) είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή ανεμογεννητριών). 

την παγκόσμια παραγωγή των 
σπάνιων γαιών κυριαρχεί η Κίνα,  
η οποία εφαρμόζοντας την 

«γεωπολιτική» των Ορυκτών Πρώτων 
Υλών και μια μακροπρόθεσμη 
βιομηχανική πολιτική στα στρατηγικής 
σημασίας ορυκτά, κατάφερε να 
δημιουργήσει σήμερα ένα  
σχεδόν απόλυτο μονοπώλιο. 
Βέβαια, αυτές οι ουσίες δεν είναι τόσο «σπάνιες» όσο 
υπονοεί η ονομασία τους. Σύμφωνα με το US Geological 
Survey (USGS), η Κίνα κατέχει μονάχα το 40% έως 50% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων σπανίων γαιών. Υπάρχουν 
βεβαιωμένα αποθέματα σπάνιων γαιών σε πολλές άλλες 
χώρες, από τις ΗΠΑ ως την Αυστραλία και από τον Καναδά 
ως το Καζακστάν και το Βιετνάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
γιατί η επάρκεια και η εξασφάλισή τους προκαλεί τόσο 
μεγάλη ανησυχία; Γιατί απλά με τα γεωπολιτικά 
“παιχνίδια”, φθάσαμε το 2010, το 97% των 125.000 τόνων 
των οξειδίων σπάνιων γαιών που εξορύσσονταν τότε στον 
πλανήτη, να προέρχονται αποκλειστικά από την Κίνα. 
Πρόκειται για ένα σχεδόν απόλυτο μονοπώλιο. Από το 
1927, οπότε και ανακαλύφθηκαν τα τεράστια κοιτάσματα 
σπάνιων γαιών στο Bayan Obo, έως και τη δεκαετία του 
1960, οι Κινέζοι είχαν ενδιαφερθεί ελάχιστα για το 
συγκριτικό πλεονέκτημα που διέθεταν. Εκείνη την εποχή, 
στην εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών κυριαρχούσαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις την περίοδο της διακυβέρνησης 
της χώρας από τον Ντενγκ Σιάο-Πινγκ (1904-1997) κι έπειτα 
από τον σχεδιασμό του «προγράμματος 863», η Κίνα 
στράφηκε στην ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής προκειμένου να κατακτήσει ηγεμονικό ρόλο 
σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των σπάνιων γαιών, 
από την εξόρυξή τους και τον διαχωρισμό τους ως τη 
μεταποίησή τους και την παραγωγή ημικατεργασμένων, 
ενδιάμεσων προϊόντων. Εντούτοις, είναι αλήθεια ότι στην 
εφαρμογή του «γεωπολιτικού παιχνιδιού» έγιναν πολλές 
και ανεπίτρεπτες εκπτώσεις τόσο στα θέματα ασφάλειας 
και υγείας των εργαζομένων και περιοίκων όσο και στα 
θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας. Άλλωστε και ο 
περιορισμός των ξένων ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια 
των είκοσι τελευταίων ετών εξηγείται επίσης από τις 
ανωτέρω “εκπτώσεις” και γενικότερα από τις 
ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο 
κλάδος: οι δραστηριότητες του διαχωρισμού και της 
αξιοποίησης των ουσιών είναι εντάσεως κεφαλαίου και 
επιπλέον είναι καταστροφικές για το περιβάλλον αν δεν 

ληφθούν επίσης δαπανηρά μέτρα.  Ειδικότερα, ο 
διαχωρισμός των σπάνιων γαιών προϋποθέτει τη χρήση 
χημικών ουσιών που ρυπαίνουν σε εξαιρετικά μεγάλο 
βαθμό το περιβάλλον και δημιουργεί ραδιενεργά 
απόβλητα. Η Κίνα υπήρξε η μοναδική χώρα που επέλεξε να 
αναπτύξει τη μαζική παραγωγή σπάνιων γαιών αγνοώντας 
τις επιπτώσεις και θυσιάζοντας την υγεία των εργαζομένων 
στα ορυχεία του Baotou, καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
των γειτονικών περιοχών. Σήμερα, πλέον, η απόρριψη των 
αποβλήτων της εταιρείας Baotou Steel στον Κίτρινο 
Ποταμό έχει μετατραπεί σε πρόβλημα μεγάλων 
διαστάσεων που οι Κινέζοι το κρατούν σε “απόσταση” από 
τα media κάθε είδους. Εντούτοις, στους εργαζόμενους των 
βιομηχανιών εξευγενισμού αλλά και στις περιοχές 
απόρριψης των αποβλήτων, παρατηρούνται υψηλά 
ποσοστά καρκίνου. Οικονομολόγος του Bureau de 
Recherches Geologiques et Minieres (Γραφείο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών – BRGM) επισημαίνει «την 
παράδοξη αντίφαση ανάμεσα στη χρήση των σπάνιων 
γαιών στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στις 
ρυπογόνες μεθόδους παραγωγής τους». Μολαταύτα, 
μελετώντας κανείς την “μεθοδολογία ανάπτυξης” σε 
παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως την “αξιοποίηση” των 
φυσικών και ορυκτών πόρων του πλανήτη, ευκόλως θα 
παρατηρήσει ότι αυτές οι “αντιφάσεις” αποτελούν τον 
κανόνα… 

 
Εξαμελής κινεζική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από 
γεωλόγους και μηχανικούς μεταλλείων από τη γεωλογική 
υπηρεσία της Κίνας και δύο εκπροσώπους της 
μεταλλουργικής εταιρείας China Minmettals, βρέθηκε το 
2014 στην Ελλάδα με βασικούς σταθμούς, εκτός από την 
Αθήνα, τη Μήλο και τις εγκαταστάσεις της «Αλουμίνιον της 
Ελλάδος» στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημερινή» αφορμή 
για την επίσκεψη υπήρξε το 1ο διεθνές παγκόσμιο 
συνέδριο για τις σπάνιες γαίες από το οποίο φυσικά δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει ο «απόλυτος άρχων» της 
παγκόσμιας αγοράς στο είδος, που είναι η Κίνα. Στην 
πραγματικότητα, η πολυήμερη παραμονή της κινεζικής 
αντιπροσωπείας στη χώρα μας συνδέεται με το ενδιαφέρον 
τους για τα κοιτάσματα σπανίων γαιών που διαθέτει ο 
ελλαδικός χώρος, βάσει ενδείξεων από μελέτες που 
πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ στο παρελθόν. Το κινεζικό 
ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπάνιες γαίες επισημοποίησε 
ο τότε υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης σε δηλώσεις του 
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μετά τις συναντήσεις που είχε με την κινεζική 
αντιπροσωπεία. Ο κ. Μανιάτης μίλησε για «ενθαρρυντικές 
ενδείξεις ύπαρξης σπανίων γαιών στο ελληνικό υπέδαφος, 
αλλά και για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα τη 
τεχνογνωσίας εκμετάλλευσης των σπανίων γαιών. Τα 
πολύτιμα αυτά, 17 στον αριθμό, ορυκτά, που αποκαλούνται 
σπάνιες γαίες και φέρουν ασυνήθιστα ονόματα όπως 
λανθάνιο, πρασεοδύμιο και προμήθειο, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τη ραγδαία ανάπτυξη της καινοτόμου 
βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Χάρη στα 17 μέταλλα, τα 
οποία ο αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων στην Κίνα 
Ντενγκ Χσιαοπίνγκ είχε αποκαλέσει από τη δεκαετία του 
1970 «το πετρέλαιο της Κίνας», το Πεκίνο έχει αποκτήσει 
ένα γεωστρατηγικό πλεονέκτημα ασκώντας ασφυκτική 
πίεση στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και γιαπωνέζικη 
καινοτόμο βιομηχανία. 

Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ 
των 5 χωρών στις οποίες η Ε.Ε. 
έχει στηρίξει τις προσδοκίες της 

για σπάνιες γαίες (Ελλάδα, Γροιλανδία, 
Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία). 
Η δε Κίνα φαίνεται να έχει τις δικές της προσδοκίες για τα 
ελληνικά πολύτιμα μέταλλα, που σε αυτή τη φάση 
συνδέονται κυρίως με την προσπάθειά της να 
αποκλιμακώσει την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις της 
με την Ε.Ε. αλλά και τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία για τον έλεγχο 
των σπανίων γαιών. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ», επιδίωξε επαφές και με τη Φινλανδία 

και τη Νορβηγία. Η ελληνική πλευρά χειρίζεται το θέμα με 
ιδιαίτερη προσοχή και δεν είναι τυχαίες οι συνεχείς 
αναφορές του τότε αρμόδιου υπουργού κ. Μανιάτη στην 
ευρωπαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα στον τομέα 
των σπανίων γαιών. Οι περισσότερες συγκεντρώσεις 
εμφανίζονται στην υποθαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου 
και στη Θράκη. Ενδείξεις για αποθέματα σπανίων γαιών 
εμφανίζονται και σε περιοχές της Ροδόπης, της 
Θεσσαλονίκης και της Χίου, καθώς και στο Κιλκίς. Επίσης 
στο παραθαλάσσιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον του 
Στρυμονικού Κόλπου, στους βωξίτες της Στερεάς Ελλάδος, 
αλλά και στην κόκκινη λάσπη από τη μεταλλουργία 
αλουμινίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το 2013 δύο 
ερευνητικά προγράμματα για τον εντοπισμό σπανίων 
γαιών από το ΙΓΜΕ και το ΕΛΚΕΠΕ. 
 

Κάτω από τα πόδια μας δεν υπάρχουν μόνο σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και άκρως προσοδοφόρα 
μέταλλα. Μπορούν να λύσουν, άραγε, το πρόβλημα της 
Ελλάδας; Σίγουρα, μπορούν να το ελαφρύνουν αν κρίνει 
κανείς από τις πρώτες ενδείξεις των σπάνιων γαιών που 
έχουν βρεθεί στο υπέδαφος της χώρας. Τα μέταλλα 
φαίνεται σε πρώτη φάση μπορούν να κινητοποιήσουν 
αρκετούς επενδυτές και να αποφέρουν ουσιαστικά έσοδα. 
Όπως αναφέρει το «Έθνος», 

ορυκτός πλούτος της χώρας μας, 
που ξεπερνά, σύμφωνα με  
τις εκτιμήσεις, τα 40 δισ. έχει 

κεντρίσει το ενδιαφέρον της Κίνας,  
η οποία σήμερα κατέχει πάνω από  
το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων 
σπάνιων γαιών και έχει αναπτύξει 
σημαντική τεχνογνωσία στην έρευνα 
και εξόρυξή τους. 

Τα σημαντικότερα αποθέματα σπάνιων γαιών, σύμφωνα με 
το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών), βρίσκονται κατά μήκος των ακτών της 
Βορειοανατολικής Ελλάδας μεταξύ της χερσονήσου της 
Χαλκιδικής και της Καβάλας και εκτείνονται 240 χιλιόμετρα 
κατά μήκος των ακτών αλλά και στην κεντρική Ελλάδα, στη 
Φωκίδα και στην περιοχή της Λοκρίδας. Οι σπάνιες γαίες 
(Rare Earth Elements - REE) θεωρούνται «στρατηγικά 
μέταλλα», καθώς πρακτικά δεν υπάρχει βιομηχανική 
εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας που να μην τις 
περιλαμβάνει. Προϊόντα από τις σπάνιες γαίες υπάρχουν 
σε ευρύτατη γκάμα βιομηχανικών υλικών: σε ηλεκτρικά και 
υβριδικά αυτοκίνητα, σε τηλεοράσεις, tablets, «έξυπνα» 
κινητά τηλέφωνα, πυκνωτές, επεξεργαστές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, μεταλλουργικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά 
συστήματα ακόμα και στη διαστημική τεχνολογία. Λόγω 
της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης, αλλά και της 
περιορισμένης διάθεσής τους, η Ε.Ε. έχει συμπεριλάβει τις 
REE στην ομάδα των 14 κρίσιμων ορυκτών, με 
βιομηχανικές ανάγκες, τις οποίες αδυνατεί να καλύψει 
σήμερα ο μεταποιητικός κλάδος της Ευρώπης. 
Υπολογίζεται ότι η ζήτηση παγκοσμίως για σπάνιες γαίες 
θα ανέλθει σε 200.000 τόνους το έτος 2015, από 130.000 που 
ήταν το 2010. Ο Γεωλόγος, Δ. Ηλιόπουλος, Προϊστ. 
Ανταγωνιστικού Έργου EURARE, της Δ/νσης Ορυκτών 

Η 
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Φυσικών Πόρων ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, τονίζει: Οι ενδείξεις είναι 
ενθαρρυντικές, αλλά αν δεν ολοκληρώσουμε την ποιοτική 
και ποσοτική έρευνα η οποία θα γίνει και σε χερσαίες και 
σε θαλάσσιες περιοχές κυρίως της Βορείου Ελλάδας, δεν 
μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω εκτιμήσεις. Θα πρέπει να 
διαπιστώσουμε ότι μπορούν τα μέταλλα να ανακτηθούν, αν 
το κόστος για τη διαδικασία είναι απαγορευτικό ή όχι αλλά 
και αν ο τρόπος είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Δεν 
έχουμε ακόμα οριοθετήσει τον χώρο και επιπλέον δεν 
μπορούμε από τώρα να γνωρίζουμε αν βγάζοντας ένα 
μέταλλο καταστρέφεται κάποιο άλλο, έτσι ώστε να 
μπορούμε να αναφερθούμε και σε πιο συγκεκριμένα και 
ουσιαστικά αποτελέσματα για τις σπάνιες γαίες. 

Νεοδύμιο (Nd): Χρησιμοποιείται σε υψηλής αντοχής 
μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή στις 
«πράσινες τεχνολογίες» όπως στα υβριδικά αυτοκίνητα και 
στις ανεμογεννήτριες. Πρασεοδύμιο (Pr): Σε συνδυασμό με 
το νεοδύμιο (Nd) Χρησιμοποιούνται σε συσκευές 
ανάφλεξης. Υτριο (Y): Είναι συστατικό για δύστηκτα 
κράματα (superalloys) τα οποία χρησιμοποιούνται σε 
υψηλής θερμοκρασίας, οξειδωτικά περιβάλλοντα όπως οι 
κινητήρες αεριοστροβίλων. Ευρώπιο (Eu): Υτριο (Y), 
Τέρβιο (Τb), Θούλιο (Tm), Λανθάνιο (La) και Δημήτριο 
(Ce)Χρησιμοποιούνται σαν φωσφορίζουσες ουσίες οι 
οποίες βρίσκουν εφαρμογή στις οθόνες τηλεόρασης και 
υπολογιστών. Ερβιο (Er): Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές 
laser και σε οπτικές ίνες. Δημήτριο (Ce): Χρησιμοποιείται 
από τις βιομηχανίες γυαλιού και κεραμικών. Σαμάριο (Sm): 
Χρησιμοποιείται στους πυκνωτές.  

Ο Δρ. Πέτρος Τζεφέρης εξηγεί: 1. Οι σπάνιες γαίες (ΣΓ) δεν 
είναι καθόλου σπάνιες. Το θούλιο (Tm) και το λουτέτσιο (Lu) 
που είναι τα σπανιότερα μέταλλα από αυτές, είναι 200 
φορές περισσότερο άφθονα από το χρυσό στο στερεό 
φλοιό της γης. Ωστόσο, εκείνο που χαρακτηρίζεται ως 
πραγματικά σπάνιο γεγονός, είναι τα μέταλλα αυτά να 
ανιχνευτούν μέσα στα αντίστοιχα ορυκτά σε 
συγκεντρώσεις αρκετά υψηλές ώστε να δικαιολογείται η 
εξόρυξή τους με οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικά 

ασφαλή τρόπο. Συνεπώς η σπανιότητά τους ή καλύτερα η 
περιορισμένη προσφορά τους στην αγορά, είναι 
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οικονομικών αλλά και 
περιβαλλοντικών λόγων.  2. Είναι απαραίτητες οι σπάνιες 
γαίες για τον Πολιτισμό μας; Ναι, αν θέλουμε να 
συνεχίζουμε τη διαβίωσή μας με τον καταναλωτικό τρόπο 
που έχουμε διαχρονικά επιλέξει χρησιμοποιώντας “hi-
tech” καλούδια αλλά και υβριδικά αυτοκίνητα, 
ανεμογεννήτριες και πολλές σύγχρονες ιατρικές εφαρμογές 
που στηρίζονται στα μέταλλα των ΣΓ. Για παράδειγμα, οι 
Μαγνήτες ΣΓ έχουν βελτιώσει τις ιδιότητες των μαγνητών 
σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα χρησιμοποιούνται σε πάρα 
πολλές εφαρμογές από παιδικά μαγνητικά παιχνίδια, 
κινητά, i-pad κλπ. μέχρι τις τουρμπίνες ανεμογεννητριών. 
Πράγματι, η προσθήκη νεοδυμίου (Nd) σε έναν κοινό 
μαγνήτη τον κάνει 10 φορές ισχυρότερο (μαγνήτης NdFeB), 
ενώ η προσθήκη δυσπροσίου (Dy) και σαμαρίου (Sm) τους 
δίνει ακόμη πιο εξειδικευμένες δυνατότητες πχ. αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες, διευρύνoντας έτσι σημαντικά το 
πεδίο εφαρμογής τους. 

ο λεπτό και κομψό iPad που 
λανσάρεται στις αγορά με τιμή  
που ξεκινά από 500 δολάρια,  

είναι «πλήρες» σπανίων γαιών 
στο βαθμό που κάποιοι αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να 
κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Κίνα! 3. Είναι 
περιβαλλοντικά ασύμφορη η εξόρυξη και επεξεργασία 
σπανίων γαιών; Είναι αλήθεια ότι ορισμένα «κοιτάσματα» 
Σπάνιων Γαιών περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις  

 

Τ 
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θορίου (Th) και άλλων ραδιενεργών στοιχείων, των οποίων 
η περιβαλλοντική διαχείριση έχει ειδικές απαιτήσεις 
αδειοδότησης (τουλάχιστον στην Β. Αμερική και την ΕΕ) 
ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Συνεπώς στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει για την εξόρυξη να εξετάζεται –
υπό προϋποθέσεις- και η μηδενική λύση. Είναι επίσης 
αλήθεια ότι ο εν συνεχεία διαχωρισμός και ανάκτηση των 
μετάλλων ΣΓ (εμπλουτισμός, μεταλλουργία) προϋποθέτει 
την χρήση χημικών ουσιών που είναι εν δυνάμει αέριοι ή 
υγροί ρυπαντές, στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν 
με σχολαστικότητα τα δέοντα περιβαλλοντικά 
πρωτόκολλα. Kι εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε εξαρχής την 
χρήση ενός μετάλλου ΣΓ που μπορεί να καταστεί 
επωφελής για το περιβάλλον (πχ. χρήση La στα υβριδικά 
ΙΧ, χρήση Nd στις ΑΠΕ κλπ.) από την τεχνολογία 
παραγωγής του η οποία αντιθέτως και υπό προϋποθέσεις 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα επισφαλής για το περιβάλλον! Για 
παράδειγμα, ο μοναζίτης (monazite, ((Ce, La, Th, Nd, 
Y)PO4)) είναι φωσφορικό ορυκτό των ΣΓ που εκτός από το 
ελληνικό όνομα συχνά είναι ραδιενεργός λόγω 
περιεκτικότητας σε θόριο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
περιβαλλοντικά προβλήματα κατά την εξόρυξη. Το Bayan-
Obo, το μεγαλύτερο «κοίτασμα» ΣΓ του κόσμου που 
βρίσκεται στην Εσωτερική Μογγολία της Κίνας (διαθέτει 
περισσότερα από 40 εκατ. τόνους REE ορυκτών και μετά 
από 40 και πλέον χρόνια εξόρυξης έχει αποληφθεί μόλις το 
35%) περιέχει μοναζίτη-μπαστναζίτη (Bastnasite, ((Ce, La, 
Y)CO3F)) και ελαφρές γαίες δημητρίου (Ce), υττρίου (Y) και 
λανθανίου (La). Ωστόσο, περιέχει και θόριο (Th) το οποίο 
ανιχνεύεται στα απορρίμματα (tailings) της εκμετάλλευσης, 
δημιουργώντας εστίες μόλυνσης του εδάφους και των 
νερών στην ευρύτερη περιοχή Baotou. Μεγαλύτερα 
ζητήματα με θόριο και ουράνιο έχουν ορισμένα εκτός Κίνας 
υφιστάμενα ή εκκολαπτόμενα projects εξόρυξης ΣΓ, όπως 
εκείνα στη Μαλαισία και Αυστραλία (Mt. Weld), στις ΗΠΑ 
(στο Mountain Pass της Καλιφόρνια) αλλά και στη 
Γροιλανδία (Kvanefjeld). Ειδικότερα στη Μαλαισία, 
σημαντικά κοιτάσματα με κύριο ορυκτό το ξενότιμο 
(xenotime, φωσφορικό ορυκτό του υττρίου) με μεγάλη 
περιεκτικότητα ουρανίου (2%) και θορίου (0,7%) 
εγκαταλείφθηκαν στο παρελθόν λόγω αντιδράσεων. Οι δύο 
άξιες λόγου εξαιρέσεις κοιτασμάτων που δεν περιέχουν 
ουράνιο και θόριο είναι κοιτάσματα με προσρόφηση ιόντων 
(ion adsorption clay deposits) στη νότια Κίνα (Longnan, 
XunWu), καθώς και στο Saskatchewan (λίμνη Hoidas) του 
Καναδά, όπου οι ΣΠ και ειδικότερα το Dy φιλοξενείται στις 
φλέβες του απατίτη και αλανίτη. Συνεπώς, είτε θα πρέπει 
να αναζητούνται κοιτασματολογικές δομές που δεν 
περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία είτε θα πρέπει να 
αναλαμβάνεται εξαρχής το σοβαρό κόστος της έρευνας για 
την απομάκρυνση και διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων (Kanasawa & Kamitani 2006).  Επισημαίνεται 
εδώ ότι η Κίνα κατατάχθηκε 118η μεταξύ 178 χωρών 
παγκοσμίως για το 2014 σύμφωνα με την γνωστή ετήσια 
κατάταξη περιβαλλοντικής απόδοσης των Πανεπιστημίων 
Υale και Columbia (η Ελλάδα είναι στην 23η θέση). 
Επιπλέον στην Κίνα υπάρχει εκτεταμένη παράνομη 
εξόρυξη ΣΠ (περίπου το 1/3 της εξόρυξης γίνεται με τον 
τρόπο αυτό), η χειρότερη δηλαδή μορφή εξόρυξης τόσο για 
το περιβάλλον και την ασφάλεια όσοι και για τα οικονομικά 
δεδομένα, των οποίων ο έλεγχος διαφεύγει πλήρως. 
Δυστυχώς, το πεδίο των ΣΓ είναι ένα πεδίο άκρως αθέμιτου 
οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού: πώς 
μπορείς αλήθεια να ανταγωνισθείς την Κίνα, αν δεν είσαι 
διατεθειμένος να ακολουθήσεις την Κινέζικη μακιαβελική 

τακτική; 4. Στην Ελλάδα έχουμε Σπάνιες Γαίες; Στην Ελλάδα 
έχουμε «εμφανίσεις» σπανίων γαιών και πιθανολογούμε 
(αξιολογώντας γεωλογικά και κοιτασματολογικά δεδομένα) 
ότι υπάρχουν ενδεχομένως αξιοποιήσιμα κοιτάσματα. 
Όπως έχουμε ξαναγράψει οι «εμφανίσεις» πιθανών 
κοιτασμάτων θα πρέπει να ερευνηθούν συστηματικά και να 
οριοθετηθούν ως προς το μέγεθος και τις περιεκτικότητες 
σε χρήσιμα μέταλλα και εν συνεχεία να συζητήσουμε για 
επενδυτικές προτάσεις.  

πάρχουν σε εξέλιξη υποέργα του 
ΙΓΜΕΜ ενταγμένα σε έργα  
του ΕΣΠΑ, που στο πλαίσιο των 

ερευνών τους έχουν συμπεριλάβει 
θεματικά τις Σπάνιες Γαίες. 
Πρόκειται για το ΥΠΟΘΕΡ (Γεωλογική Υποδομή 
Υποθαλάσσιου Χώρου. Υποθαλάσσιες Κοιτασματολογικές 
Έρευνες), όπου δίδεται έμφαση στην γεωλογική 
χαρτογράφηση και κοιτασματολογική αναγνώριση 
υποθαλάσσιων περιοχών, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. 
Επίσης και στο έργο ΜΕΟΠΥ (Μη ενεργειακές ορυκτές 
πρώτες ύλες) υπάρχει υποέργο με στόχο την 
«οικονομοτεχνική προσέγγιση για την βιώσιμη αξιοποίηση 
του αποθεματικού δυναμικού κοιτασμάτων πολύτιμων, 
σπανίων και βασικών μετάλλων σε περιοχές της Βορείου 
Ελλάδος» Τέλος, υπάρχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Eurare, στο οποίο η Ελλάδα έχει ενεργό συμμετοχή. 5. Τι 
πρέπει να κάνουμε στο τόπο μας για τις Σπάνιες Γαίες; 
Πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε την έρευνα για να 
γνωρίζουμε τι διαθέτουμε. Χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα 
των προαναφερθέντων προγραμμάτων αλλά και άλλων 
ερευνών αμιγώς για ΣΓ. Μετά την έρευνα, θα πρέπει να 
υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και να 
εξετασθούν όλα τα σενάρια για ενδεχόμενη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων. Οι βερμπαλιστικές «κορώνες» περί 
Eldorado σπανίων γαιών σε ελληνικό έδαφος είναι 
πρόωρες και εξυπηρετούν συμφέροντα είτε ορυκτολάγνων 
είτε ορυκτοφόβων! Πάντως σε καμία περίπτωση δεν 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του 
τόπου. 

 

Υ 
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αταρρέει η 
προπαγάνδα των 
εμβολίων, του 

τείχους ανοσίας  
και των σκληρών 
κυβερνητικών μέτρων 
από τις αποκαλύψεις 
του ιατρού – ερευνητή 
του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Κωνσταντίνου 
Φαρσαλινού. 

 
Όπως σημειώνει στην συνέντευξή 
του στην «Δημοκρατία» η 
προδημοσίευση μιας μελέτης από τη 
Δανία στα τέλη του περασμένου 
μήνα δεν έτυχε δημοσιότητας. Όχι 
επειδή αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία 
της, αλλά γιατί ήρθε να ανατρέψει εξ 
ολοκλήρου το αφήγημα περί του 
τείχους ανοσίας των εμβολίων. Σε 
αυτή τη μελέτη συγκρίνονται τα 
ποσοστά μόλυνσης των 
εμβολιασμένων και των 
ανεμβολίαστων έναντι της 
μετάλλαξης Όμικρον και της Δέλτα 
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα είναι 
εντυπωσιακά, καθώς για το εμβόλιο 
της Pfizer η προστασία έναντι της 
Όμικρον τον πρώτο μήνα 
προσδιορίζεται κατά μέσο όρο στο 
55% και φθίνει στο τρίμηνο στο 9,8%. 
Μετά δε το τρίμηνο η μελέτη 
καταλήγει σε αρνητικό ποσοστό της 
τάξεως του 76,5%! Τι σημαίνει αυτό;  

 

ι εμβολιασμένοι μετά το τρίμηνο έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν  
κατά 76,5%, έναντι των ανεμβολίαστων.  

Οι συγγραφείς της μελέτης αποδίδουν τη διαπίστωση αυτή στη συμπεριφορά των 
εμβολιασμένων, που συνοψίζεται στην αποφυγή λήψης μέτρων προστασίας. Η 
ελληνική κυβέρνηση πάντως δεν έχει αναστολές ως προς τη χρήση του όρου της 
«πανδημίας των ανεμβολίαστων». Γιατί τα εμβόλια υπήρξαν το μεγαλύτερο 
άλλοθι της προκειμένου να μη λάβει κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας 
των πολιτών αυτής της χώρας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ 
Μπουρλά ανακοίνωσε πρόσφατα πως το νέο εμβόλιο της εταιρίας που θα 
στοχεύει τη μετάλλαξη Όμικρον θα είναι έτοιμο τον Μάρτιο. Ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης, πάντως, ζει τον δικό του μύθο στην Ελλάδα, δηλώνοντας, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, ότι η κυβέρνηση καταδικάζει όσους τολμούν να αναφέρουν πως 
η νέα μετάλλαξη διαφεύγει των εμβολίων, κατηγορώντας τους μάλιστα για 
διασπορά ψευδών ειδήσεων.  

μεγαλύτερη όμως διασπορά ψευδών ειδήσεων, 
όπως κατ’ εξακολούθηση αποδεικνύεται,  
είναι ο ισχυρισμός περί του τείχους ανοσίας  

που θα δημιουργούσαν τα εμβόλια. 
«Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό», δηλώνει στη «Δημοκρατία» ο ιατρός – 
ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Φαρσαλινός. «Η πανδημία 
θα λήξει μέσω της φυσικής ανοσίας», σημειώνει, προσθέτοντας πως η απόφαση 
για τη λήξη της θα είναι πολιτική. Όπως τονίζει, «ο κίνδυνος από τον ιό δεν είναι 
οριζόντιος, καθώς οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων είναι δραματικές». 
Ο κ. Φαρσαλινός χρησιμοποιεί επίσης σκληρή γλώσσα για την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, δηλώνοντας πως αποδέχτηκαν ταπεινωτικά την πολιτική 

Κ 

Ο 

Η 
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εργαλειοποίησή τους, και προειδοποιεί ότι 
μακροπρόθεσμα «τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας θα κοστίσουν πολύ 
περισσότερες ζωές από τον ίδιο τον ιό». «Όλη η ρητορική 
της κυβέρνησης έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Το σημαντικό 
που αναδεικνύεται και από αυτή τη μελέτη είναι το ανέφικτο 
του τείχους της ανοσίας. Γελοιοποιώντας και 
παρουσιάζοντας μια ψευδή πραγματικότητα, σύμφωνα με 
την οποία τα εμβόλια αποτελούν την πανάκεια για την 
εξάλειψη του ιού, το μόνο που πέτυχαν ήταν να πλήξουν 
την αξιοπιστία τους. Η προστασία τους είναι, όπως 
αποδεικνύεται, ανύπαρκτη ως προς τη μετάδοση και τη 
νόσηση. Η διαφορά είναι πως τα εμβόλια κατά της Covid-
19 αποτρέπουν τη βαριά νόσηση. Μόνο ατομική 
προστασία παρέχουν τα συγκεκριμένα εμβόλια και μάλιστα 
ελλιπέστατη. Διότι τα εμβόλια της ιλαράς, ανεμοβλογιάς 
ακόμη και της ηπατίτιδας είναι αποστειρωτικά και 
εμποδίζουν τη μετάδοση οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο 
στη συλλογική ανοσία. Επίσης τα εμβόλια αυτά δεν έχουν 
χρονική διάρκεια ως προς την ανοσία που παρέχουν. Στην 
περίπτωση του Covid τα χαρακτηριστικά είναι εντελώς 
διαφορετικά, αφού ο ιός μεταλλάσσεται», τονίζει ο κ. 
Φαρσαλινός. «Τα ζητήματα που τίθενται είναι τα εξής:  

α συγκεκριμένα εμβόλια υπό 
κανονικές συνθήκες δεν θα 
έπαιρναν άδεια, όταν μετά  

την παρέλευση δύο μηνών η 
αποτελεσματικότητά τους  
πέφτει κάτω του 50%.  

Η επόμενη επιλογή ποια είναι; Να εμβολιάζεις τον 
πληθυσμό κάθε δυο με τρεις μήνες και τους 
ανοσοκατεσταλμένους κάθε μήνα; Επίσης, δεν έχει υπάρξει 
στην Ιστορία ξανά μαζικός εμβολιασμός με στοιχεία 
υποχρεωτικότητας σε υγιή άτομα. Και αυτό μάλιστα για 
εμβόλια νέας τεχνολογίας, που καταγράφουν τις 
μεγαλύτερες παρενέργειες στην ιστορία των εμβολίων. Με 
μια φαρμακοεπαγρύπνηση παράλληλα σχεδόν 
ανύπαρκτη, καθώς είναι γνωστό από μελέτες πως οι 
παρενέργειες των σκευασμάτων υποκαταγράφονται. Στην 
Ελλάδα δε η λέξη φαρμακοεπαγρύπνηση προκαλεί 
αλλεργίες. Και κατόπιν τούτων επιβάλλεται μαζικός, 
υποχρεωτικός και επαναλαμβανόμενος εμβολιασμός. Στην 
επιστήμη της Ιατρικής αποδεικνύεις εκ των προτέρων την 
ασφάλεια. Εδώ παραγνωρίζουμε την αβεβαιότητα και το 
άγνωστο. Στη φάση 3 των κλινικών μελετών των εμβολίων 
κατά τoυ Covid δεν καταγράφηκαν παρενέργειες, 
θρομβώσεις, κ.λπ. και η πραγματικότητα απέδειξε άλλα», 
σημειώνει. «Ως προς την τρίτη δόση που επιβάλλουν 
γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσει η ανοσία που παρέχουν; 
Μας εγγυώνται κάποιο ποσοστό; Σε κάθε περίπτωση 
υιοθετούν την ίδια χειραγώγηση, τον ίδιο μαζικό εκβιασμό, 
έχοντας διασφαλίσει για τους εαυτούς τους το 
ακαταδίωκτο. Ποιες είναι οι συμφωνίες με τις 
φαρμακευτικές εταιρίες, πού είναι η διαφάνεια στη λήψη 
αποφάσεων; Ο δε υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης δήλωσε 
πως η κυβέρνηση καταδικάζει όσους λένε ότι η Όμικρον 
διαφεύγει των εμβολίων. Για να καταλάβουμε, είναι 
κυβερνητική απόφαση το αν συμβαίνει αυτό και όχι 
επιστημονική; Θα εκδοθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως απόφαση σύμφωνα με την οποία τα εμβόλια 
θα αναγορεύονται σε αποτελεσματικά έναντι των 
μεταλλάξεων; Οι μεταλλάξεις αποδείχτηκε ότι διαφεύγουν 
των εμβολίων. Η Δέλτα εκδηλώθηκε νωρίς, ενώ η Όμικρον, 
που προέκυψε μετά τον μαζικό εμβολιασμό, διαφεύγει των 
εμβολίων», συμπληρώνει.  

 

 

Τ 
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Ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός εφιστά την προσοχή σχετικά 
με μία άλλη παράμετρο του μαζικού εμβολιασμού: 
«Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στην επιστημονική 
κοινότητα για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ο 
συνεχής εμβολιασμός στο σύνολο του πληθυσμού και στο 
σύστημα άμυνας του οργανισμού των ανθρώπων. 
Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις του Έλληνα 
καθηγητή Νευροανοσολογίας στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο Hadassah της Ιερουσαλήμ, Δημήτρη Καρούση, 
που υπογράμμισε την ανάγκη να συνεκτιμηθούν η 
επίδραση της τέταρτης ή πέμπτης δόσης και η επίδρασή 
τους στον φυσικό μηχανισμό ανοσίας του οργανισμού, την 
πρωτογενή ανοσία του σώματος. Και αυτό καθώς η πυκνή 
εμβολιαστική πολιτική μπορεί να έχει αποτελέσματα 
αντίστοιχα της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών». «Το 
2021 καταγράφηκαν αυξημένοι θάνατοι σε όλη την 
Ευρώπη. Δυστυχώς τα μέτρα που ελήφθησαν θα 
προκαλέσουν μακροπρόθεσμα περισσότερους θανάτους 
από τον ίδιο τον ιό», τονίζει ο ερευνητής ιατρός κ. 
Φαρσαλινός.  

οικονομική καταστροφή των 
ανθρώπων, ο εγκλεισμός, τα 
ψυχολογικά προβλήματα, το 

κλείσιμο των σχολείων θα έχουν 
δραματικές συνέπειες. Η κατάθλιψη, 
σύμφωνα με μελέτη, μειώνει το 
προσδόκιμο ζωής κατά επτά έτη. 

 

Το κλείσιμο των σχολείων, σύμφωνα και με τη μελέτη του 
Νικόλα Χρηστάκη, κοινωνιολόγου καθηγητή Κοινωνικών 
και Φυσικών Επιστημών στο Yale των ΗΠΑ, κατέδειξε πως 
το κλείσιμο των σχολείων στην Αμερική στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας θα προκαλέσει περισσότερα χαμένα χρόνια 
ζωής (μείωση προσδόκιμου ζωής), συγκριτικά με το 
ανοιχτό σχολείο ακόμη και αν το ανοιχτό σχολείο οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη διασπορά του ιού». «Σε ό,τι αφορά την 
ελληνική πραγματικότητα, θα έπρεπε να έχουν ληφθεί 
μέτρα αποσυμφόρησης στα σχολεία, γιατί αυτοί που κατά 
βάση κινδυνεύουν είναι οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά 
διατρέχουν ελάχιστο κίνδυνο και επιτέλους πρέπει να 
πάψει ο βιασμός των παιδιών και των νέων ανθρώπων. 
Ποια είναι η ποιότητα ζωής;  

έοι και πληθυσμιακές ομάδες  
που έχουν ελάχιστο κίνδυνο από  
τον ιό θυσιάζονται. Ο κίνδυνος  

δεν είναι οριζόντιος.  
Το μότο ότι κανείς δεν είναι άτρωτος δεν ισχύει. Οι 
διαφορές ως προς τις επιπτώσεις της νόσου Covid είναι 
δραματικές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Είναι 
πρωτοφανές στην ιατρική επιστήμη να προβαίνουν σε 
κατατρομοκράτηση του πληθυσμού. Και το πράττουν αυτό 
ψευδόμενοι συνειδητά. »Και εν τέλει, ποιο είναι το όριο στη 
λήψη των μέτρων; Ποια είναι η κόκκινη γραμμή; Δεν 
μπορώ να πιστέψω ότι επιστήμονες στην επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων δέχονται πολιτικές εντολές και 
ταπεινωτικά αποδέχονται να γίνονται πολιτικά εργαλεία.  

 

Η 
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Δέχτηκαν ακόμη και τη μείωση του πιστοποιητικού 
νόσησης από τους έξι στους τρεις μήνες, όταν το γεγονός 
αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις δημοσιευμένες 
μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και στη 
βιβλιογραφία. Ποτέ δεν έχει χαρακτηριστεί από κανέναν 
λειτουργό της Ιατρικής στην Ιστορία η φυσική ανοσία 
υποδεέστερη της τεχνητής. 

α εμβόλια δεν θα λήξουν την 
πανδημία. Η πανδημία θα λήξει 
μέσω της φυσικής ανοσίας. 

Η λήξη της πάντως θα είναι πολιτική απόφαση. Όσα μέτρα 
έλαβαν αυτά τα δύο χρόνια αποδείχτηκαν 
αναποτελεσματικά και ωστόσο εμμένουν. Απειλούν με την 
υποχρεωτικότητα και για τους 50 και άνω και το μόνο που 
επιβεβαιώνουν είναι η αμηχανία και η ανικανότητά τους. 
»Το μεγαλύτερο έγκλημά τους είναι ότι υποσχέθηκαν και 
υπόσχονται ότι η πανδημία θα λήξει μέσω των εμβολίων. 
Ποιος έχει επιβεβαιωθεί; Τι είπε καθένας από εμάς τα 
τελευταία δύο χρόνια; Ήμουν ο πρώτος που μίλησε για 
μάσκες σε κλειστούς χώρους, όταν από την επιτροπή οι 
μάσκες χαρακτηρίζονταν επικίνδυνες. Και από εκεί  

αταλήξαμε στο εντελώς γραφικό 
γεγονός να περπατάς μόνος σου 
στον δρόμο φορώντας μάσκα. Να 

αποδεχτούν λοιπόν την αποτυχία τους 
και να αποχωρήσουν με σκυμμένο το 
κεφάλι… 
», καταλήγει οργισμένος ο ερευνητής ιατρός κ. 
Φαρσαλινός. Στην προδημοσίευση της συγκεκριμένης 
μελέτης συγκρίθηκαν τα επίπεδα μόλυνσης από την 
παραλλαγή Όμικρον των εμβολιασμένων με δύο δόσεις με 
τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna αντίστοιχα, καθώς 
και των ανεμβολίαστων. Στις 12 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν 
στη Δανία 5.767 κρούσματα της Όμικρον και η ενδιάμεση 
ηλικία των προσβληθέντων προσδιορίζεται στα 28 έτη. 
Μεταξύ αυτών που είχαν λάβει πρόσφατα τις δύο βασικές 
δόσεις του εμβολίου η αποτελεσματικότητά του έναντι της 
Όμικρον για το μεν εμβόλιο της Pfizer ανερχόταν μόλις στα 
55,2%, ενώ γι’ αυτό της Moderna στο 36,7%. Όμως 
διαπιστώθηκε η ταχύτατη εξασθένηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς στον δεύτερο μήνα η 
αποτελεσματικότητα της Pfizer έναντι της Όμικρον πέφτει 

στο 16,1%, τον τρίτο μήνα στο 9,8%, ενώ στις 91 έως 150 
ημέρες (πεντάμηνο) η αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
καταγράφει αρνητικό πρόσημο της τάξεως του 76,5%. 
Αντίστοιχα στην περίπτωση της μετάλλαξης Δέλτα η 
αποτελεσματικότητα της Pfizer ήταν για τον πρώτο μήνα 
86,7%, για τον δεύτερο 80,9%, για τον τρίτο 72,8% και 
ακολούθως στο πεντάμηνο στο 53,8%. Ως προς το εμβόλιο 
της Moderna, αν και τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, 
καταγράφονται τα εξής: Τον πρώτο μήνα η 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της Όμικρον 
ανέρχεται στο 36,7%, τον δεύτερο μήνα στο 30%, τον τρίτο 
μήνα στο 4,2% και στο πεντάμηνο στο -39,3%. Αντίστοιχα 
για τη μετάλλαξη Δέλτα τα ποσοστά του εμβολίου της 
Moderna προσδιορίζονταν για τον πρώτο μήνα στο 88,2%, 
ακολούθως στο 81,5%, στον τρίτο μήνα στο 72,2% και στο 
πεντάμηνο στο 65%. Οι μελετητές εκτιμούν -αν και δεν ήταν 
αυτό το αντικείμενο της μελέτης τους- ότι τα αρνητικά 
ποσοστά που μεταφράζονται σε αυξημένη κατά 76,5% 
πιθανότητα των εμβολιασμένων έναντι των 
ανεμβολίαστων να προσβληθούν από τη μετάλλαξη της 
Όμικρον (και αυξημένες κατά 39,3% πιθανότητες για τους 
εμβολιασμένους με το εμβόλιο της Moderna) οφείλονται 
στη συμπεριφορά των εμβολιασμένων, που δεν λάμβαναν 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σύμφωνα πάντα με την 
ίδια μελέτη, η ενισχυτική δόση παρέχει προστασία της 
τάξεως του 54,6% (στην περίπτωση της μετάλλαξης Δέλτα 
ανερχόταν στο 81,2%), ενώ για το εμβόλιο της Moderna δεν 
υπάρχουν δεδομένα στη συγκεκριμένη μελέτη για την 
ενισχυτική δόση. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, μια 
προδημοσίευση μελέτης στην Αγγλία κατέδειξε επίσης τη 
φθίνουσα αποτελεσματικότητα του εμβολίου συστήνοντας 
τις ενισχυτικές δόσεις! 
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ού βρισκόμαστε με την 
επικράτηση της μετάλλαξης 
Όμικρον του κορωνοϊού και  

τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη 
εξήγησε ο επιδημιολόγος και 
καθηγητής της ιατρικής σχολής  
του Πανεπιστημίου Στάνφορντ,  
Ιωάννης Ιωαννίδης 
, ο οποίος είπε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα και για 
την Ελλάδα, αλλά και για θέματα όπως η υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού, τα lockdown και τα σκληρά μέτρα που 
επανέρχονται, αλλά και την περιβόητη ανοσία της αγέλης. 
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του κυπριακού 
Σίγμα, ο καθηγητής κ. Ιωαννίδης εξήρε τη διαχείριση της 
Κύπρου, η οποία, όπως είπε, μαζί με τις περισσότερες 
χώρες έχει μεταφερθεί από την πανδημική φάση στην 
ενδημική, ενώ σχολίασε πως «η πανδημία έχει λήξει. Έχει 
λήξει η πανδημική της φάση. Είμαστε στην ενδημική φάση. 
Η Όμικρον με βάσει ότι βλέπουμε τώρα, φαίνεται ότι είναι 
ένα ενδημικό κύμα για πολλές χώρες».  

ε ότι αφορά την Ελλάδα, ο 
καθηγητής δεν ήταν καθόλου 
αισιόδοξος, λέγοντας πως «θα είναι 

ουραγός στην έξοδο από την πανδημία, 
θα ταλαιπωρηθεί ακόμα για αρκετούς 
μήνες και ήδη βρίσκεται στη θέση  
35 παγκοσμίως από την αρχή της 
πανδημίας σε αριθμό νεκρών  
ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 

Για να προβλέψει αναφορικά με τη χώρα μας: «Είναι πολύ 
πιθανό ότι θα είναι η νο1 χώρα στη δυτική Ευρώπη (σ.σ. σε 
θανάτους), ίσως να συναγωνιστεί με το Βέλγιο». Ο κ. 
Ιωαννίδης εξήγησε γιατί είναι πολύ υπέρ του εμβολιασμού, 
αλλά κατά της υποχρεωτικότητας, με ένα πολύ 
χαρακτηριστικό σχόλιο (μεταξύ άλλων που είπε): «Και τι 
σημαίνει υποχρεωτικό; Κάθε πόσο; Κάθε τέσσερις μήνες; 
Κάθε έξι μήνες; Κάθε χρόνο; Κάθε δύο χρόνια; Κάθε δύο 
μήνες; Μπαίνουμε σε μια παράλογη κατάσταση…»  

 
Σύμφωνα με τον καθηγητή, πρέπει να το πάρουμε 
απόφαση να τελειώσουμε την πανδημία: «Οι πανδημίες 
τελειώνουν όταν εμείς το αποφασίσουμε… Πλέον έχουμε τα 
εμβόλια, έχουμε τα φάρμακα, έχουμε χίλια δυο, δεν φαίνεται 
ο ιός αυτός να είναι πλέον τόσο επιθετικός, ας 
προχωρήσουμε μπροστά». Αναλυτικά τα όσα είπε: Για τη 
ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε Ελλάδα (περί τις 
50.000) και Κύπρο (περί τις 5.5.00) λόγω Όμικρον: «Οι 
αριθμοί είναι όντως θεαματικοί, αλλά δεν θα πρέπει ούτε να 
μας αιφνιδιάζουν, ούτε να μας οδηγούν σε πανικό. Η 
κατάσταση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι αρκετά 
διαφορετική. Στην Κύπρο νομίζω ότι ο αριθμός αυτός δεν 
θα πρέπει να μας ανησυχήσει, έχει διαχειριστεί την 
πανδημία πάρα πολύ καλά, ο αριθμός των νεκρών 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό που βλέπουμε 
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για την Κύπρο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα 
χαρακτηριστικό ενδημικό κύμα το οποίο είναι πολύ έντονο 
γιατί ο ιός μπορεί να έχει μεγάλη ευκολία να διαδοθεί σε 
αυτή τη φάση (χειμώνας). Για την Κύπρο και για πολλές 
άλλες χώρες του κόσμου αυτό που βλέπουμε είναι αυτό 
που θα περιμέναμε μετά την εξέλιξη της πανδημίας σε μια 
ενδημική φάση για την οποία πλέον δεν ανησυχούμε τόσο. 
Όχι απλώς δεν πανικοβαλλόμαστε, αλλά δεν ανησυχούμε. 
Να παραμείνουμε εκτός μεγάλων συγχρωτισμών, ειδικά αν 
κάποιος είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αν είναι 
ανεμβολίαστος και αν είναι μεγάλης ηλικίας. Η Κύπρος δεν 
έχει πολλούς που δεν έχουν εμβολιαστεί στις μεγάλες 
ηλικίες. Άρα για την Κύπρο ο πανικός δεν είναι 
δικαιολογημένος. Θα συνεχίσουμε να έχουμε πολλά 
κρούσματα, τα περισσότερα από αυτά θα είναι 
ασυμπτωματικά, ή απλά κρυολογήματα. Η Ελλάδα 
δυστυχώς ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, έχει πληθυσμό 
μεγαλύτερης ηλικίας, έχει ακόμα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού μεγάλης ηλικίας και ευπαθών που δεν έχουν 
εμβολιαστεί, έχει ένα πολύ καταπονημένο σύστημα υγείας, 
το σύστημα είναι ηρωικό, οι άνθρωποι κάνουν ότι 
μπορούν, αλλά είναι ήδη σε μια δυσχερή κατάσταση, 

οβάμαι ότι η Ελλάδα θα είναι 
ουραγός στην έξοδο από την 
πανδημία, μαζί με κάποιες 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
ίσως λίγες στην αμερικανική ήπειρο. 

 

Ήδη βρίσκεται στη θέση 35 παγκοσμίως από την αρχή της 
πανδημίας σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού, είναι πιθανό ότι θα αναρριχηθεί κάπου στη 
θέση 25-30, μπορεί ακόμα και πιο ψηλά. Είναι πολύ πιθανό 
ότι θα είναι η νο1 χώρα στη δυτική Ευρώπη, ίσως να 
συναγωνιστεί με το Βέλγιο, αλλά αυτό εξαρτάται από το 
πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα από δω και πέρα». 
Παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες εισαγωγές. Τι σημαίνει αυτό για τη νοσηρότητα 
της Όμικρον; «Ο ιός αυτός μας έχει εκπλήξει, άρα δεν 
μπορώ να αποκλείσω να έχουμε κάποια έκπληξη στο 
μέλλον, αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα σε όλες τις 
χώρες είναι πάρα πολλά κρούσματα, αλλά πολύ λίγες 
νοσηλείες, σχεδόν ανύπαρκτοι θάνατοι. Άρα μιλάμε για 
κάτι που είναι σαφώς διαχειρίσιμο. Είναι δύσκολο να πει 
κάποιος πόσο θα διαρκέσει … Ήδη η πανδημία είτε έχει 
περάσει από τον πληθυσμό με φυσική νόσηση, είτε έχουμε 
εμβολιαστεί, άρα έχουμε ένα υπέδαφος τελείως 
διαφορετικό σε σχέση με το ξεκίνημα της πανδημίας … 
Πιθανότατα η Όμικρον από μόνη της είναι λιγότερο 
παθογόνα». Η επικράτηση και εξέλιξη της Όμικρον οδηγεί 
στην ανοσία της αγέλης; «Αυτή είναι μια παρεξηγημένη 
έννοια και θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τι ακριβώς 
ζητάμε και τι ακριβώς εννοούμε. Αν μιλάμε για ένα τείχος 
ανοσίας με την έννοια ότι δεν πρόκειται να έχουμε από δω 
και πέρα λοιμώξεις, αυτό δεν ισχύει, το είχαμε πριν από 
πολλούς μήνες, το βλέπαμε, χειροτέρεψε. Αυτό το τείχος 
ανοσίας με την Όμικρον μοιάζει λιγάκι με τα τείχη που 
χτίζουν τα παιδιά στην άμμο και περνάει μια μπουλντόζα 
αυτή τη στιγμή και τα λιώνει. 

εμβολιασμός και η προηγούμενη 
λοίμωξη δεν φαίνεται να 
σταματούν τη δυνατότητα να 

μολυνθείς και να μολύνεις άλλους. 
Αυτό που σταματούν, είναι την 
πιθανότητα για σοβαρή νόσο  
και θάνατο. 
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Που τελικά είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει … Υπό αυτό 
την έννοια έχουμε μια πληθυσμιακή ανοσία αυτή τη στιγμή 
που είναι πολύ καλή, η Όμικρον θα την διαπαιδαγωγήσει 
κατά κάποιον τρόπο περισσότερο, θα προσθέσει ακόμα 
κάποιο κομμάτι ανοσίας». Υπό το πρίσμα της Όμικρον, 
ποιοι διαθέτουν σήμερα τα περισσότερα αντισώματα και τι 
ισχύει για όσους νόσησαν; «… Η κυτταρική ανοσία και η 
εγγενής ανοσία είναι πιθανότατα ισχυρότεροι μηχανισμοί 
για τη διαχείριση της αντίστασης απέναντι στους 
κορωνοϊούς. Δεν είναι κλινικά ενδεικνυόμενο το να αρχίσει 
κάποιος να μετρά τίτλους αντισωμάτων … Δεν μπορώ να 
το προτείνω αυτό σαν πρακτική που πρέπει να 
ακολουθήσει ο μέσος πολίτης. Αυτό είναι κάτι που το 
κάνουμε για ερευνητικούς σκοπούς … Έχουμε τα μέσα να 
διαχειριστούμε αυτό το κύμα. Δεν υπάρχει λόγος να 
πανικοβληθούμε». Για τα lockdown σε ευρωπαϊκές χώρες 
και την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού που 
επιβάλλεται από πολλές χώρες: «Ξέρετε ότι είμαι αρνητικός 
ως προς τα lockdown. Στην αρχή όταν ξεκίνησε η πανδημία 
δεν ξέραμε τι μας συνέβαινε, μπορώ να το δικαιολογήσω … 
Ήταν λάθος εκ των υστέρων όπως φάνηκε. Σε αυτή τη 
φάση είναι δέκα φορές λάθος. Η πρόθεση να σταματήσει 
κάποιος το επιδημικό κύμα με lockdown είναι κάτι 
αντίστοιχο με αυτά που βλέπουμε στις ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας τύπου Matrix όπου ο ήρωας 
βάζει τα χέρια του μπροστά και οι σφαίρες σταματάνε. Δεν 
συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ υπέρ του 
εμβολιασμού, ειδικά για άτομα μεγάλης ηλικίας και 
ευπαθείς, θεωρώ ότι είναι λάθος όσοι έχουν παραμείνει 
ανεμβολίαστοι. Αλλά θεωρώ ότι για να το πετύχουμε αυτό 
στρατηγικά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι λάθος. 
Ανοίγει ένα κουτί της Πανδώρας το οποίο δεν ξέρουμε που 
ακριβώς θα σταματήσει. Ο κορωνοϊός δεν είναι κάτι που θα 
το χειριστούμε τον επόμενο μήνα, ή τους επόμενους δύο 
μήνες. Είναι κάτι που θα ξαναέρχεται πιθανότατα κάθε 
χρόνο, πιθανότατα με κάποια κύματα σε κάποιες περιοχές 
περισσότερο από κάποιες άλλες. Δεν μπορούμε να μπούμε 
σε ένα μονοπάτι όπου θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι 
πρέπει να γίνει κάτι υποχρεωτικό. Και τι σημαίνει 
υποχρεωτικό; Κάθε πόσο; Κάθε τέσσερις μήνες; Κάθε έξι 
μήνες; Κάθε χρόνο; Κάθε δύο χρόνια; Κάθε δύο μήνες; 
Μπαίνουμε σε μια παράλογη κατάσταση η οποία 
δημιουργεί τρομερές εντάσεις από ανθρώπους που δεν 
θέλουν να εμβολιαστούν και μπορεί να μη συμφωνώ με την 
αντίληψη που έχουν ότι ο εμβολιασμός σκοτώνει, αλλά ο 
καθένας έχει τις δικές του αντιλήψεις. Ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός και από την άποψη στρατηγικής και από την 
άποψη αποτελέσματος και από την άποψη της συνοχής 
της κοινωνίας και της αποφυγής έντασης, είναι κακή λύση». 

Πώς θα τελειώσει η πανδημία; «Αν έχετε παρατηρήσει, εδώ 
και πολλούς μήνες όταν ρωτούν αυτό τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, αυτό που απαντάνε, λίγο πολύ, είναι ότι 
θα λήξει όταν η κοινωνία αποφασίσει ότι έχει λήξει. Η 
πανδημία έχει λήξει. Έχει λήξει η πανδημική της φάση. 
Είμαστε στην ενδημική φάση. Η Όμικρον με βάσει ότι 
βλέπουμε τώρα, φαίνεται ότι είναι ένα ενδημικό κύμα για 
πολλές χώρες. Υπάρχουν λίγες χώρες, ανάμεσά τους 
δυστυχώς είναι η Ελλάδα, που θα ταλαιπωρηθούν ακόμα 
για αρκετούς μήνες. Έχουμε ακόμα αυτή την ουρά των 
θανάτων η οποία φαίνεται ότι θα συνεχίσει και δυστυχώς 
θα αθροιστούν περισσότεροι θάνατοι. Στις περισσότερες 
χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος, αν κάποιος πει ότι 
έχουμε μεταφερθεί από την πανδημική φάση στην 
ενδημική φάση, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει δίκιο. 
Μιλάμε για ένα ενδημικό κύμα, παρά για πανδημικό κύμα, 
με την έννοια ότι πανδημικό είναι όταν ο πληθυσμός είναι 
ακόμα παρθένος. Ενδημικό είναι όταν έχουμε ήδη ένα 
υπόστρωμα από προηγούμενη νόσηση ή από εμβολιασμό 
… Οι πανδημίες τελειώνουν όταν εμείς το αποφασίσουμε. 

ν συνεχίσουμε να επιβάλλουμε 
σκληρά μέτρα, αν προχωρήσουμε 
σε lockdown, αν αρχίσουμε πάλι 

να κλείνουμε τα σχολεία, μπορεί  
να έχουμε μηδέν θανάτους, αλλά 
η πανδημία θα είναι μαζί μας.  
Πρακτικά θα είναι το αντικαθρέπτισμά της και αυτό θα είναι 
χειρότερο. Άρα είναι δικιά μας απόφαση, να πάρουμε μια 
ανάσα, να πούμε περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει 
να προχωρήσουμε, πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Πλέον 
έχουμε τα εμβόλια, έχουμε τα φάρμακα, έχουμε χίλια δυο, 
δεν φαίνεται ο ιός αυτός να είναι πλέον τόσο επιθετικός, ας 
προχωρήσουμε μπροστά». 

 

Α 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες στην 
χώρα το 2022. Ακόμα και  

ι κορυφαίοι 
οικονομικοί 
παράγοντες του 

τόπου διαπιστώνουν 
την παταγώδη αποτυχία 
της κυβέρνησης σχεδόν 
σε όλα τα μεγάλα 
θέματα με αποτέλεσμα 
η δίδυμη κρίση 
(υγειονομική  
και οικονομική)  
να φουντώνει.  

Στην «καθημερινή» μας οικονομία, τα νοικοκυριά αναμένουν περαιτέρω μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματός τους και το λιανεμπόριο υποχώρηση της ζήτησης.  

 
Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στην αγορά και που ήδη μια πρόγευση 
δόθηκε από τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
όπου η αγοραστική κίνηση ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών τόσο στο 
λιανεμπόριο τροφίμων όσο και στο υπόλοιπο λιανεμπόριο. Πέραν των 
ανατιμήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και πληθώρα άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, 
τη σκιά της στην αγορά ρίχνει βαριά και η πανδημία, καθώς 

μετάλλαξη «Όμικρον», λόγω κυρίως της μεγάλης 
της διασποράς, έχει περιορίσει σημαντικά την 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. 

 

Ο Η 
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Τον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός έκλεισε σε 
επίπεδα άνω του 5% από 4,8% τον Νοέμβριο, ενώ όλες οι 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνέχιση των πληθωριστικών 
πιέσεων τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου 
2022. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η «Καθημερινή 
της Κυριακής» από τους τιμοκαταλόγους που έχουν στείλει 
οι προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένονται 
ανατιμήσεις. Οι αναλυτές και οι διεθνείς οργανισμοί 
αρχίζουν να δέχονται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα 
συνεχιστούν το α΄ εξάμηνο του 2022 ίσως και το σύνολο του 
χρόνου. 

α νοικοκυριά θα υποστούν νέα 
σημαντική μείωση πραγματικού 
εισοδήματος τον Ιανουάριο, η 

οποία προβλέπεται να έχει συνέχεια. 

 
Στο άλλο «μέτωπο» τώρα στο ΖΕΝΙΘ της ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ αποφάσισαν οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ του ΜΑΞΙΜΟΥ να 
ανοίξουν τα σχολεία χωρίς να έχουν λύσει καν την 
προμήθεια των τεστ. Χωρίς πρόβλεψη για άδειες ειδικού 
σκοπού σε γονείς, όταν νοσεί το παιδί. Πέραν τούτων και 

νώ περιμένουν αύξηση σε 
κρούσματα αναστέλλουν  
την κανονική λειτουργία του 

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. 
Σημειώνεται πως η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 3η 
θέση παγκοσμίως σε θανάτους από κορονοϊό, και – 

σύμφωνα με διάγραμμα στο Our World in Data – οδεύει στη 
θλιβερή πρωτιά. Με τούτα και με πολλά ακόμα επόμενο 
είναι να φουντώνει η -υποβόσκουσα- μέχρι σήμερα 
κοινωνική δυσφορία- και να ξεχειλίζει η οργή των πολιτών. 
Ο συνδυασμός αυτών ανησυχεί κάθε σοβαρό και 
σκεπτόμενο πολίτη. Σε κάθε περίπτωση όπως 
καταφαίνεται ο Μητσοτάκης είναι σε τρομερά δύσκολη 
θέση. 

 

άθε μέρα που περνάει τα 
προβλήματα πολλαπλασιάζονται 
και στην κοινωνία πλέον έχει 

δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα  
αντι - Μητσοτακισμού, όσο και εάν 
προσπαθούν τα ΜΜΕ να το κρύψουν. 
Κάτι που το γνωρίζουν καλά στο Μαξίμου και γι' αυτό δεν 
προχωρούν, μα ούτε καν συζητούν πρόωρες εκλογές, 
καθώς και εάν ακόμα είχαν την στήριξη του ΚΙΝΑΛ, σε καμία 

 

Τ 

Ε 
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περίπτωση δεν θα μπορέσουν αυτά τα δύο κόμματα να 
φτάσουν στους 150 βουλευτές χωρίς την στήριξη του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει και γίνεται καθαρό πως οι «δεξιοί» 
δυσαρεστημένοι από κυβέρνηση ψηφοφόροι, βλέποντας 
το ΚΙΝΑΛ να κόβει ποσοστά από το ΣΥΡΙΖΑ, και άρα το 
ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα να απομακρύνεται, 
αρχίζουν και κινούνται προς ψήφο ιδεολογίας ή προς 
γκρίζα ζώνη (βοηθάει και το σύστημα της απλής 
αναλογικής σε αυτή την κατεύθυνση). Όσο πιο ψηλά 
δείχνουν πως τάχα ανεβαίνει το ΚΙΝΑΛ, τόσο πιο πιθανό 
είναι να συνεχιστεί αυτό. Αυτή και μόνο η κίνηση εάν 
συνεχιστεί, αφού είμαστε ακόμα σχετικά στην αρχή, είναι 
ικανή να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα 
Δημοκρατία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που συμβαίνει την 
περίοδο που έχει ήδη θαμπώσει η εικόνα του «ΜΩΥΣΗ». 
Όλα δείχνουν πως  

 

εικόνα του Μητσοτάκη του Β΄  
- του ΜΙΚΡΟΥ- θα γίνεται ακόμα 
περισσότερο αποκρουστική  

μέσα από τον ορυμαγδό των 
σκανδάλων της ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και 
των μεγαλομετόχων - ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ  
της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ. 
Το εκλογικό παιχνίδι γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και 
αμφίρροπο. Και αυτό διότι: α) Η «Όμικρον», δηλαδή η 
συνέχεια του χορού με την πανδημία, δημιουργεί ανησυχία 
αλλά και κούραση στους ψηφοφόρους. Τη στιγμή που 
είχαν αρχίσει να βλέπουν φως στο τούνελ και όταν μάλιστα 
όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, η νέα, 
αφρικανική παραλλαγή Omicron θα εκτινάξει τα κρούσματα 
της Covid 19 στην Ελλάδα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins υπάρχουν τρεις χώρες με 
υψηλότερο επιπολασμό της νόσου από το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέγραψαν 2.664 και 1.810 
κρούσματα ανά εκατομμύριο ανθρώπους αντίστοιχα τις 
πρώτες ημέρες του νέου έτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
του Our World in Data. Αυτές οι χώρες είναι η Ελλάδα, η 
Ιρλανδία και η Δανία. Επιπλέον η χώρα βρίσκεται δύο 
φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης σε απώλειες 
ανθρώπινων ζωών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναμφισβήτητα λοιπόν 
εγκληματικές πολιτικές ευθύνες. Εδώ και δύο χρόνια 

αρνείται να κάνει τα αυτονόητα.  β) Η ακρίβεια, που μας έχει 
ήδη χτυπήσει την πόρτα, προβλέπεται να συνεχιστεί και να 
περάσει, ακόμα περισσότερο, στα τρόφιμα. Από το πόσο 
υψηλά θα πάει και πόσο θα διαρκέσει θα εξαρτηθούν πολλά 
όσο αφορά την ψυχολογία των ψηφοφόρων και κατ’ 
επέκταση την εκλογική τους συμπεριφορά. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ήδη έχει εκπεμφθεί σήμα κινδύνου για το χάλι 
που οδήγησε την εθνική οικονομία η ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α.Ε. 
και από το προσφάτως δημοσιευθέν εμπορικό έλλειμμα. Το 
11μηνο Ιαν-Νοε 2021 αυξήθηκε 30% από 16,6 δις ευρώ σε 
21,6 δις ευρώ σε σχέση με 2020.Το μεγάλο έλλειμμα δείχνει: 
Έλλειψη επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Πτώση 
ανταγωνιστικότητας. Εξάρτηση από εισαγωγό - καύσιμα. 
Επιστροφή δίδυμων ελλειμμάτων. γ) το μεταναστευτικό, ως 
θέμα με κορυφές και κοιλάδες, δηλαδή με απότομη αύξηση 
σημαντικότητας με βάση γεγονότα για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Ίσως 
όχι μόνο του, αλλά σίγουρα σε συνδυασμό με μια κρίσης 
ακρίβειας. Και από κοντά οι προκλήσεις και οι σπατάλες 
των ημετέρων ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ που γίνονται με τους 
φόρους και τα χαράτσια του φτωχοποιημένου και 
εμπερίστατου λαού διαδέχονται η μια την άλλη … Τελευταίο 
παράδειγμα: «Είδες η ΔΕΗ;» Μισθοί 98.000 ευρώ και δώρο 
Χριστουγέννων στα… «ρετιρέ» . Οι Α(χ)ΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΛΗστας 
προκαλούν καθημερινά κατά τρόπο βάναυσο και 
ξετσίπωτα το λαϊκό αίσθημα. Οξύνουν επικίνδυνα τις 
κοινωνικές εισοδηματικές ανισότητες και εν τέλει, εκθέτουν 
«εαυτούς και αλλήλους»… Τέλος, αξίζει να ξανά 
μελετήσουμε όσα έχουν γραφτεί στη βιβλιογραφία της 
συμπεριφοράς ψηφοφόρων. Η βιβλιογραφία μας 
πληροφορεί πως - εκτός από τα προαναφερθέντα –  

 

ταν υπάρχει κρίση ταυτότητας 
μαζί με οικονομική κρίση,  
τότε οι ψηφοφόροι τείνουν να 

«στρίβουν» με αποφασιστικότητα και 
πάθος προς συντηρητικά κόμματα… 

 

Η 

Ό 
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του Γιώργου Νούλα 
Δικηγόρου – Διεθνολόγου 
Diplome en Relations 
Internationales et 
Science Politique 
Διδάκτορα Πανεπιστημίου 
Αιγαίου Νομικού Συμβούλου 
ΠΑΔΕΕ Βουλής 
(Ελληνικής Καταγωγής 
Βουλευτών ανά τον κόσμο) 
Αντιπροέδρου Υπέρβασης 

 

ντίθεση στην 
μεθοδευόμενη  
και εξελισσόμενη 

προσπάθεια κάποιων 
κύκλων να αφεθεί η 
Σάμος στο έλεος  
των πολιτικών και 
στρατηγικών παιγνίων 
του Ερντογάν αλλά και 
αξιωματούχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
με την ανοχή των  
ηγετών της ΕΕ 
εξέφρασε ο  
Σαμιακής καταγωγής  

Δικηγόρος-Διεθνολόγος, Γιώργος Νούλας 
, με αφορμή σειρά επαφών που είχε για το θέμα αυτό με σημαντικά κυβερνητικά 
και κομματικά στελέχη αλλά και με τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν με 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην οποία θήτευσε στο παρελθόν επί σειρά 
ετών. 

 
Το αξίωμα της κρατούσας θέσης να θυσιαστούν μερικά νησιά του ΑΙΓΑΙΟΥ (με 
πρώτη την ΣΑΜΟ )προκειμένου να αποκρουστεί η βίαιη εργαλειοποίηση των 
μεταναστών από τον ΕΡΝΟΓΑΝ ώστε να μην γεμίσει η υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και 
η υπόλοιπη Ευρώπη λαθρομετανάστες θα πρέπει να ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.  

 

Α 
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ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ  
ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΝΑ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ  
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥΣ…. 
ή την οικονομική τους ανάπτυξη στην διεθνή γεωπολιτική 
σκακιέρα με αντάλλαγμα ένα χτύπημα στην πλάτη 
αναγνώρισης της θυσίας τους. Εάν οι νησιώτες και οι 
πολιτικοί που τους εκπροσωπούν δεν αντιδράσουν στις 
ανωτέρω πολιτικές θα βρεθούν προ τετελεσμένων 
γεγονότων και η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι εφιαλτική.  

 
Είναι δεδομένη η ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών 
υγείας, των υπηρεσιών μεταφοράς και σύνδεσης 
ακτοπλοϊκής και αεροπορικής με επιδοτούμενα εισιτήρια, 
την θεσμοποίηση του μειωμένου ΦΠΑ και κίνητρα για την 
φορολογική ανάταση και οικονομική ανάπτυξη των 
νησιωτών καθώς και κάθε αναπτυξιακού σχεδίου που 
δημιουργεί έσοδα νέες θέσεις εργασίας και προοπτική 
αύξησης του πληθυσμού χωρίς ενέσεις από 
μεταναστευτικό πληθυσμό. 

 

ρωτίστως όμως πρέπει να 
διασφαλιστεί η εδαφική 
ακεραιότητα των νησιών αλλά 

και η διατήρηση της Πολιτιστικής, 
ιστορικής και Εθνικής συνειδήσεως 
των νησιωτών του Αιγαίου και  
κυρίως των νησιών πρώτης  
γραμμής όπως είναι η Σάμος. 
Η Σάμος η οποία αντί να αποτελεί γέφυρα πολιτισμών και 
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής επικράτειας και 
σταθερότητας, παρουσιάζεται ως ο αδύνατος κρίκος του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος με την αέναη αμφισβήτηση όχι 
μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων από την ΤΟΥΡΚΙΑ αλλά και 
του δικαιώματος διατήρησης της εθνικής της ταυτότητας 
αλλά και μιας αυτοτελούς και ασφαλούς οικονομικής 
ανάπτυξης.  

 

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

 

ο αμερικανικό 
«γιοκ» του Τζο 
Μπάιντεν για τον 

EastMed προκάλεσε 
τεράστια αμηχανία 
στους πολιτικούς και 
οικονομικούς κύκλους 
της Αθήνας, καθώς  
με τον τρόπο αυτόν η 
Ουάσιγκτον τορπιλίζει 
μια σημαντική  
ελληνική στρατηγική 
πρωτοβουλία στον 
ενεργειακό τομέα. 

Και όλα αυτά μάλιστα πριν καν 
στεγνώσει το μελάνι της περίφημης 
Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας 
(MDCA) με την οποία οι ΗΠΑ πέραν 
της Σούδας και άλλων ελληνικών 
περιοχών αποκτούν πλέον μόνιμη 
στρατιωτική παρουσία και στην 
Αλεξανδρούπολη.  

 

o αμερικανικό 
γεωστρατηγικό 
unfair οφείλεται  

σε συνδυασμό 
παραγόντων, όπως 
είναι η φιλοτουρκική 
στροφή Μπάιντεν,  
οι οικονομικές και 
τεχνικές αβελτηρίες 
που πολλοί εικάζουν  
σε σχέση με το ίδιο  
το εγχείρημα του 
EastMed, καθώς και η 
στροφή της ΕΕ στην 
πράσινη ενέργεια που 
είχε ως αποτέλεσμα 
τον εξοστρακισμό  
του EastMed από  
τις ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις. 

Για τις ΗΠΑ όμως βασικός 
παράγοντας απόρριψης του 
EastMed, πέραν του γεγονότος ότι 
δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν την 
Άγκυρα, αποτελεί και η οριστική 
δρομολόγηση του περίφημου FSRU 
Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του 
πλωτού τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου που 
με ευρωπαϊκά κόλλυβα ανοίγει την 
πόρτα στο αμερικανικό σχιστολιθικό 
αέριο. 

ο ζήτημα του 
Αμερικανικού  
LNG το οποίο θα 

μεταφέρεται με πλοία 
Ελλήνων εφοπλιστών 
από το Τέξας στον FSRU 
Αλεξανδρούπολης το 
έχουμε ήδη αναλύσει 
σε τέσσερα εκτεταμένα 
άρθρα μας στην 
Υπέρβαση News  
στις 18/1/2021,  
στις 18/5/2021,  
στις 14/6/2021  
και στις 5/7/2021. 
Έτσι όπως είχαμε επισημάνει στο 
άρθρο μας στην Υπέρβαση News 
στις 18/1/2021: «Οι ΗΠΑ στηρίζουν 
Σκόπια με «ξένα κόλλυβα»- Τριμερής 
ΗΠΑ-Ελλάδας-Σκοπίων στη 
Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη Πομπέο 
στη Θεσσαλονίκη στις 28 
Σεπτεμβρίου 2020 πέραν των άλλων 
ανέδειξε και το τεράστιο ενδιαφέρον 
των ΗΠΑ για τα Σκόπια. Έτσι οι ΗΠΑ 
δρομολογούν σειρά επενδύσεων  

 

Τ 
T 

Τ 
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στα Σκόπια με στόχο όχι μόνο τη σταθεροποίηση του 
μορφώματος αλλά και την προώθηση του σχεδίου τους για 
εφοδιασμό των Σκοπίων και των άλλων χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων με το αμερικανικό σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο το οποίο θα μεταφέρουν Έλληνες εφοπλιστές από τις 
ΗΠΑ στον περίφημο σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης 
και από εκεί θα διοχετεύεται σε όλα τα Βαλκάνια. Μάλιστα 
σαν καλοί επενδυτές οι ΗΠΑ προτιμούν να κάνουν παιχνίδι 
με «ξένα κόλλυβα» και έτσι πιέζουν ούτως ώστε τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δοθούν στην περιοχή να 
αξιοποιηθούν για τη στήριξη των αμερικανικών σχεδίων. 
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε διοργάνωσαν και την τριμερή 
ΗΠΑ-Ελλάδας-Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη στις 29 
Σεπτεμβρίου 2020 στην οποία από αμερικανικής πλευράς 
συμμετείχαν o βοηθός υπουργός εξωτερικών Francis 
Fannon αρμόδιος για θέματα ενέργειας και η πρέσβειρα 
των ΗΠΑ στα Σκόπια Kate Marie Byrnes, από ελληνικής 
πλευράς ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης, ο 
υφυπουργός οικονομικής διπλωματίας Κ. Φραγκογιάννης 
και δύο στελέχη των ΕΛΠΕ και από πλευράς Σκοπίων οι 
αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Liupko Nikolovski και Fatmit 
Bitikji και ο υπουργός Οικονομικών Kreshnik Betekshi 
(energypress 29/9/2020). Είχε προηγηθεί συνάντηση του 
Πομπέο την προηγουμένη με Έλληνες και σκοπιανούς 
αξιωματούχους αλλά και επιχειρηματίες στους οποίους ο 
Αμερικανός Υπουργός έδωσε τις ευλογίες του για ταχεία 
ευόδωση των αμερικανικών σχεδίων και κυρίως του 
τερματικού σταθμού αποθήκευσης υγροποιημένου 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και διανομής του μέσω των 
αγωγών ΤΑΡ και IGB, τόσο προς δυσμάς προς την 
Κεντρική Ευρώπη, όσο και προς Βορράν προς τη 

Βουλγαρία (voria.gr 21/9/2020). Η τριμερής είχε αντικείμενο 
την πορεία των πέντε μεγάλων διακρατικών ενεργειακών 
έργων, τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB, τον 
διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Σκοπίων, την αναβάθμιση 
του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου μεταξύ Ελλάδας και 
Σκοπίων και τον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη (armyvoice 
30/9/2020). Μάλιστα ήδη από το Νοέμβριο 2020 τα Σκόπια 
εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν κατά 
ποσοστό 25% στην ανέγερση, στην ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό αέριο που θα το προμηθεύεται από 
τον FSRU (militaire 24/11/2020). Ακολούθησε στα μέσα 
Δεκεμβρίου 2020 η επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού 
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), με 
στόχο την ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων ΗΠΑ-
Ελλάδας (capital.gr 15/12/2020)». Και συνεχίζαμε πέραν 
των άλλων στο άρθρο μας στην Υπέρβαση News στις 
18/1/2021 αναλύοντας το σχέδιο των ΗΠΑ για την εισαγωγή 
αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου στην περιοχή 
επισημαίνοντας: « 

FSRU Αλεξανδρούπολης είναι 
πλωτός τερματικός σταθμός 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 

της εταιρείας Gastrade Α.Ε όπου μέχρι 
στιγμής μέτοχοι με ποσοστό 20% 
έκαστος είναι η Ασημίνα-Ελένη 
Κοπελούζου, η Gaslog (Π. Λιβανός),  
η ΔΕΠΑ, η Bulgartransgaz και η ΔΕΣΦΑ 
(Energypress 13/1/2021). Ο εν λόγω πλωτός τερματικός 
σταθμός αποτελεί πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο 
την απεξάρτηση των Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό 
αέριο και την αντίστοιχη προώθηση του αμερικανικού 
σχιστολιθικού αερίου της Cheniere Energy, Inc με έδρα το 
Χιούστον του Τέξας, η οποία ήταν και η πρώτη εταιρεία των 
ΗΠΑ που έλαβε από τη διοίκηση Ομπάμα άδεια εξαγωγής 
σχιστολιθικού αερίου στο εξωτερικό (desmogblog.com), 
αέριο το οποίο θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων 
εφοπλιστών από τις ΗΠΑ. Για το θέμα αυτό ήδη από τον 
Οκτώβριο 2015 είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η βοηθός υπ.  

 

Ο 
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Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις των ΗΠΑ κ. 
Βικτόρια Νούλαντ ενόψει και της επίσκεψης του τότε 
υπουργού εξωτερικών της κυβέρνησης Ομπάμα Τζον Κέρι 
(Η Καθημερινή, 22/10/2015) ο οποίος είχε το LNG της 
Αλεξανδρούπολης «ψηλά στην ατζέντα» του (Evrosonline 
3/12/2015) κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 4 
Δεκεμβρίου 2015 όταν και συναντήθηκε με τον Α. Τσίπρα 
για το Κυπριακό, το προσφυγικό αλλά και το ενεργειακό 
(ΣΚΑΙ 4/12/2015). 

τη συνέχεια το ζήτημα μεταφοράς 
LNG μέσω Ελλάδας απασχόλησε  
τη συνάντηση Τσίπρα με τον  

τότε Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζον 
Μπάιντεν στο Νταβός της Ελβετίας  
τον Ιανουάριο του 2016 
(energypress 20/1/2016). Επιπλέον με αφορμή την 
επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα στις 15-16 Νοεμβρίου 2016 
ο Αλέξης Τσίπρας στα πλαίσια συνέντευξης Τύπου με τον 
Αμερικανό πρόεδρο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον 
πρόεδρο Ομπάμα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για 
τους αγωγούς TAP και IGB, για το τερματικό LNG της 
Αλεξανδρούπολης, αλλά και για τα κοιτάσματα και το αέριο 
της Ανατολικής Μεσογείου» (energypress 15/11/2016 και 
capital.gr16/11/2016). Έκτοτε το αμερικανικό ενδιαφέρον 
ήταν εξαιρετικά υψηλό και οι ενέργειες των ΗΠΑ 
προκειμένου να ευοδωθεί το εγχείρημα εξαιρετικά εντατικές 
(ekathimerini.com 7/2/2020). Ο FSRU Αλεξανδρούπολης 
αποτελεί στην ουσία επανάληψη του FSRU της Λιθουανίας 

όπου οι ΗΠΑ έκαναν «μπάσιμο» για να πετάξουν εκτός 
παιχνιδιού το ρωσικό αέριο. Καθώς όμως το αμερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο ήταν πιο ακριβό από το ρωσικό αέριο οι 
Αμερικάνοι ανάγκασαν τους Λιθουανούς να πληρώσουν με 
«καπέλο» το επιπλέον κόστος. Το κόστος αυτό επιβλήθηκε 
στους Λιθουανούς καταναλωτές αερίου υπό τη μορφή ενός 
αντιτίμου το οποίο μάλιστα εγκρίθηκε από την Κομισιόν το 
Νοέμβριο του 2013 υπό τον τίτλο ‘LNG 
Supplement’(ec.europa.eu 20/11/2013). Έτσι οι Βρυξέλλες 
άναψαν το πράσινο φως παρότι επρόκειτο για κρατική 
ενίσχυση η οποίο όμως κρίθηκε από την ΕΕ ως δήθεν 
αναγκαία και νόμιμη προκειμένου να υπάρξει απεξάρτηση 
της Λιθουανίας από το ρωσικό αέριο. Μάλιστα προ διμήνου 
εγκρίθηκε και νέα κρατική ενίσχυση για τον 
αντιπαραγωγικό και πανάκριβο FSRU της Λιθουανίας 
(ec.europa.eu 20/11/2020). To κόστος του FSRU 
Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον 
στα 370 εκατ. ευρώ (gasprocessingnews.com). Καθώς το 
έργο κρίθηκε ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 
(PCI) στον τομέα του φυσικού αερίου (energypress 
15/1/2021), το 50% του κόστους έχει αυξημένες πιθανότητες 
να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια της ΕΕ. Σε μια τέτοια 
περίπτωση οι μέτοχοι επί της ουσίας θα επιδοτηθούν κατά 
50% από την ΕΕ. Και στη συνέχεια βεβαίως και με δάνεια 
θα επιχειρήσουν να συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό για 
την ολοκλήρωση του έργου. Τα Σκόπια αναμένεται να 
μπουν στην επένδυση με ποσοστό 10% μετά από ισόποση 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ήδη μετόχων 
(energypress 13/1/2021). Οικονομική στήριξη από την ΕΕ 
αναμένεται να λάβουν τόσο το έργο «αγωγός διασύνδεσης  
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του τερματικού LNG της Αλεξανδρούπολης» που επίσης 
κρίθηκε ως PCI (energypress 15/1/2021) όσο και για το έργο 
Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός στην 
Αλεξανδρούπολη. 

πιπλέον πρέπει να επισημανθεί 
ότι η Ελλάδα πιέζει την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων παρά την 

αλλαγή στρατηγικής της Τράπεζας  
να χρηματοδοτήσει έστω και κατ΄ 
εξαίρεση το FSRU Αλεξανδρούπολης....  
(energypress–english 3/1/2021). Η επένδυση του FSRU 
Αλεξανδρούπολης είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα καθώς το 
μεν κόστος της κατασκευής όπως είδαμε επιχειρείται να 
καλυφθεί κυρίως από κονδύλια της ΕΕ η δε αγορά φυσικού 
αερίου είναι εξασφαλισμένη καθώς το αμερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο θα τροφοδοτεί μέσω αγωγών, (που θα 
κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια της ΕΕ και δάνεια 
ευρωπαϊκών τραπεζών), τις αγορές της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας, των Σκοπίων, του Κοσόβου της Σερβίας, της 
Ρουμανίας και βάλε. Και όλα αυτά για να απεξαρτηθούν οι 
εν λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και βέβαια να 
εξαρτηθούν από το σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι το LNG είναι πλέον ιδιαίτερα 
προσοδοφόρο γι΄ αυτό και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν 
επενδύσει κεφάλαια χτίζοντας ειδικά πλοία μεταφοράς τα 
LNG carriers. Στον τομέα αυτό οι Έλληνες εφοπλιστές 
κατέχουν την πρώτη θέση με στόλο αξίας 19,8 δις δολάρια, 
ακολουθούμενοι από τον στόλο ιαπωνικών συμφερόντων 
αξίας 14,19 δις δολάρια (energypress 15/1/2021). Μάλιστα 
τον μεγαλύτερο στόλο από LNG carriers στην Ελλάδα 
διαθέτει ο όμιλος του Γιάννη Αγγελικούση με τη Maran Gas 
να διαθέτει 36 πλοία και ακολουθεί η Gaslog του Π. Λιβανού, 
με 29 πλοία (energypress 15/1/2021). Πρόκειται για την 
εταιρεία η οποία είναι μέτοχος κατά 20% του FSRU 
Αλεξανδρούπολης». Μάλιστα προκειμένου να προχωρήσει 
στο σχέδιο των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια ο Τζο Μπάιντεν 
με Διάταγμά του που εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2021 
αποφάσισε ότι θα διώκονται πλέον όσοι άμεσα ή έμμεσα, 
με πράξεις ή με πολιτική δραστηριότητα θα τολμήσουν να 
παρεμποδίσουν ή να απειλήσουν την εφαρμογή της 
κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών (section 1(α) (iii) 
διατάγματος). 

τσι όπως επισημαίναμε με άρθρο 
μας στην Υπέρβαση News στις  
14 Ιουνίου 2021 «το Διάταγμα 

Μπάιντεν αποτελεί συνέχεια της 
πάγιας πολιτικής των ΗΠΑ στα Δυτικά 
Βαλκάνια η οποία έχει ως στόχο να 
μειώσει στο ελάχιστο τη ρωσική 
επιρροή στην περιοχή τόσο  
σε πολιτικό επίπεδο όσο και  
σε οικονομικό επίπεδο. 

 
Σημαντική επιδίωξη της πολιτικής των ΗΠΑ είναι να μειωθεί 
η ενεργειακή εξάρτηση των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο και να 
αντικατασταθεί αυτό εν όλω από το αμερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο». 
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Οι παραπάνω αποκαλύψεις μας επιβεβαιώθηκαν πλήρως 
στην πορεία. Έτσι όπως  

ποκαλύψαμε στην Υπέρβαση 
News στις 5/7/2021 σύμφωνα  
με Ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2021 δήλωσε 
ότι ενέκρινε «στήριξη του ελληνικού 
δημοσίου ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για 
την κατασκευή τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη». 
Έτσι «το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο με χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), κυρίως από πόρους που 
ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό 
τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του Εταιρικού Σύμφωνου για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήριξη θα 
λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. 
ευρώ» (ec.europa.eu/commission 17/6/2021). Σε σχέση δε 

με τη δανειοδότηση του έργου έγινε γνωστό ότι «Τραπεζική 
χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε από την Εθνική 
Τράπεζα το επενδυτικό σχήμα –ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 
Κοπελούζος, Πίτερ Λιβανός – που θα υλοποιήσει την 
πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη» (energypress.gr 13/1/2022). Σημειώνεται 
επίσης ότι ο Ζάεφ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον 
Μάιο 2021 δήλωσε ότι τα Σκόπια αναμένεται να 
συμμετάσχουν με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του 
FSRU (m.naftemporiki.gr 13/5/2021). Επιπλέον οικονομική 
στήριξη από την ΕΕ αναμένεται να λάβουν τόσο το έργο 
«αγωγός διασύνδεσης του τερματικού LNG της 
Αλεξανδρούπολης» που επίσης κρίθηκε ως PCI 
(energypress 15/1/2021) όσο και για το έργο Μετρητικός και 
Ρυθμιστικός Σταθμός στην Αλεξανδρούπολη.  Με δεδομένη 
πλέον την χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ και δάνεια 
του FSRU Αλεξανδρούπολης όπου θα φτάνει το 
αμερικανικό LNG και εξασφαλισμένη την πώλησή του στις 
αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, των 
Σκοπίων, του Κοσόβου της Σερβίας και της Ρουμανίας, 
αλλά και «της Μολδαβίας και της Ουκρανίας» 
(m.naftemporiki.gr 4/11/2020), όπου το αμερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο θα καταλήγει μέσω αγωγών, (που θα 
κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια της ΕΕ και δάνεια 
ευρωπαϊκών τραπεζών), οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν το 
στρατηγικό τους σχέδιο που στόχο έχει να απεξαρτηθούν 
οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και βέβαια 
να εξαρτηθούν πλήρως από το σχιστολιθικό αέριο των 
ΗΠΑ.  Άλλωστε η μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ 
στην Αλεξανδρούπολη δεν αφήνει πλέον καμιά αμφιβολία 
περί του αντιθέτου.  

αι το κερασάκι στην τούρτα:  
Το αμερικανικό LNG είναι πλέον 
ιδιαίτερα προσοδοφόρο και για 

τους Έλληνες εφοπλιστές που θα το 
μεταφέρουν στην Αλεξανδρούπολη 
έχοντας χτίσει ειδικά πλοία 
μεταφοράς, τα LNG carriers. 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν 
ότι κάποιο άτομο θεωρείται 
πλούσιο, αν έχει πολλά χρήματα ή 
όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, 
αν έχει «πολλά λεφτά’. Σύμφωνα με 
την ετήσια λίστα του περιοδικού 
Forbes, υπάρχουν επιχειρηματίες 
από διαφόρους κλάδους της 
οικονομίας, που τα περιουσιακά 
τους στοιχεία εκτιμώνται σε δεκάδες 
δις δολάρια. Για παράδειγμα, με 
βάση τη λίστα του Forbes, το 2020 o 
Jeff Bezos με περιουσιακά στοιχεία 
177 δις $ ήταν ο πλουσιότερος 
άνθρωπος του κόσμου.  
Στον πλούτο (wealth) του Jeff Bezos 
των 177 δις $, συμπεριλαμβάνονται 
καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, 
σπίτια, πολυτελή σκάφη (γιοτ), 
κτήρια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, έργα 
τέχνης, κ.λπ. Ο πλούτος συνιστά τη 
συνολική αξία της κινητής και της 
ακίνητης περιουσίας ενός ατόμου. 
Από εννοιολογικής άποψης, ο 
πλούτος είναι διαφορετική έννοια 
από το χρήμα (money). Τι είναι όμως 
χρήμα;  

 

ρήμα θεωρείται ένα περιουσιακό στοιχείο  
το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό  
ως μέσον πληρωμών. 

Ωστόσο, για την κατανόηση της έννοιας του χρήματος, θα πρέπει να εξετάσουμε 
ορισμένες ιστορικές πλευρές που σχετίζονται με το ρόλο των χρήματος στην 
οικονομία. Στην οικονομική ιστορία των διαφόρων λαών, αρκετά αντικείμενα 
έχουν παίξει το ρόλο του χρήματος. Σε ιστορικές περιόδους που στην οικονομία 
δεν υπήρχαν κέρματα και χαρτονομίσματα, οι άνθρωποι για τη διευκόλυνση των 
τρεχουσών συναλλαγών τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα αντικείμενα και 
προϊόντα. 

ι οικονομίες αυτής της μορφής  
αποκαλούνται εμπράγματες ή ανταλλακτικές  
οικονομίες (barter economies). 

 
Για παράδειγμα, στα πλαίσια της ανταλλακτικής διαδικασίας, δύο άτομα 
αντάλλασσαν πατάτες με ψωμί, λάδι με κρασί, ένα πρόβατο με μια κατσίκα, κ.λπ. 
Στην προκειμένη περίπτωση, τα ανταλλασσόμενα προϊόντα αποτελούσαν 
περιουσιακά στοιχεία των ατόμων, τα οποία πραγματοποιούσαν τις ανταλλαγές. 
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Σε άλλες περιόδους της παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας, 
το κέλυφος των cowrie shells χρησιμοποιείτο ως χρήμα για 
τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Πλειάδα ιστορικών 
αναφορών καταμαρτυρεί ότι στην Ασία, την Αφρική, σε 
νησιά του Ειρηνικού, κ.ά., το κέλυφος cowrie είχε ευρεία 
χρήση ως χρήμα για αρκετές εκατονταετίες. Πρόσφατα, 
κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1939-
1945), σε φυλακές αιχμαλώτων πολέμου, οι έγκλειστοι 
χρησιμοποιούσαν ως χρήμα τα τσιγάρα. Ως γνωστόν, ο 
Ερυθρός Σταυρός μοίραζε στους αιχμαλώτους των 
φυλακών των ναζί, διάφορα προϊόντα όπως σοκολάτες, 
μπισκότα, γάλα, ζάχαρη, ρούχα, μαρμελάδες, βούτυρο, κ.ά. 
Επειδή τα προϊόντα αυτά δεν διανέμονταν με κριτήριο τις 
προτιμήσεις των αιχμαλώτων, αναπόφευκτο ήταν οι 
αιχμάλωτοι να αντάλλασσαν μεταξύ τους τα προϊόντα που 
είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Για τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών τους οι αιχμάλωτοι χρησιμοποιούσαν 
μονάδες τσιγάρων. Για παράδειγμα, μαρτυρίες αναφέρουν 
ότι η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου ήταν 80 τσιγάρα. 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 
των πρώην κομμουνιστικών χωρών της κεντρικής και της 
ανατολικής Ευρώπης. Μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και έως το τέλος της δεκαετίας του 1980, σε 
κομμουνιστικά κράτη σαν τη Ρουμανία, την Πολωνία, την 
Ανατολική Γερμανία, την Ουγγαρία, κ.ά., τα πακέτα 
σιγαρέτων Marlboro ήταν προτιμότερα από τα νομίσματα 
των χωρών αυτών. Με το διάβα του χρόνου, οι κοινωνίες 
άρχισαν σταδιακά να περνούν από τη φάση της 
εμπράγματης στη φάση της εγχρήματης οικονομίας, με 
συνέπεια οι περισσότερες συναλλαγές να διεξάγονται με τη 
χρήση μεταλλικού χρήματος. Για μεγάλη χρονική περίοδο, 
η διεξαγωγή των συναλλαγών γινόταν με τη χρήση μιας 
μορφής χρήματος, γνωστής με τον όρο εμπορεύσιμο 
χρήμα (commodity money). Τα αγαθά που έπαιξαν το ρόλο 
του εμπορεύσιμου χρήματος είχαν πολύ μεγάλη ενδογενή 
αξία. Για πολλές εκατονταετίες, ο χρυσός και ο άργυρος 
αποτέλεσαν εμπορεύσιμο χρήμα, λόγω του ότι ήταν αγαθά 
που από μόνα τους είχαν μεγάλη εσωτερική αξία και ήταν 
ευρέως αποδεκτά μέταλλα στις οικονομικές συναλλαγές. 
Τα νομίσματα από χρυσό και άργυρο είχαν ένα 
συγκεκριμένο βάρος βάσει του οποίου προσδιοριζόταν η 
εσωτερική και άρα η ανταλλακτική τους αξία. Με κριτήριο 
την εσωτερική αξία των νομισμάτων αυτών, τα άτομα 
διεξήγαγαν τις αναμεταξύ τους εμπορικές-οικονομικές 
συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αν 
ένα χρυσό νόμισμα ζύγιζε το 1/8 της ουγγιάς και η τιμή ενός 
προϊόντος ήταν το 1/4 της ουγγιάς, κάποιο άτομο θα ήθελε 
δύο χρυσά νομίσματα για να αγοράσει το συγκεκριμένο 

προϊόν. Στην πράξη όμως άρχισαν να εμφανίζονται 
σοβαρά προβλήματα με τη χρήση κυρίως των χρυσών 
νομισμάτων. Με το πέρασμα του χρόνου, τα νομίσματα 
από πολύτιμα μέταλλα παρουσίαζαν φθορά, με συνέπεια 
να χάνουν σημαντικό μέρος της εσωτερικής και κατά 
προέκταση της ανταλλακτικής τους αξίας. 

να άλλο σημαντικό πρόβλημα, που 
σχετιζόταν κυρίως με τα χρυσά 
νομίσματα, ήταν η αλλοίωση της 

καθαρότητάς τους από επαγγελματίες 
παραχαράκτες χρυσών κοσμημάτων. 
Για παράδειγμα, κάποιος παραχαράκτης μπορούσε να 
λιώσει 20 χρυσά νομίσματα, έχοντας το καθένα εσωτερική 
πραγματική αξία το 1/8 της ουγγιάς και στη συνέχεια 
αναμειγνύοντας το χρυσό με μπρούτζο, να αναπαράγει 30 
νέα νομίσματα με πλασματική αξία έκαστο το 1/8 της 
ουγγιάς. Σαφές είναι ότι τα 30 νέα νομίσματα είναι 
νοθευμένα με μπρούτζο. Αντικειμενικά ήταν εξαιρετικά 
δύσκολο, τα άτομα που στις συναλλαγές τους 
χρησιμοποιούσαν χρυσά νομίσματα, να ζυγίζουν κάθε 
νόμισμα για να διαπιστώσουν αν το πραγματικό τους 
βάρος ήταν το αναγραφόμενο, δηλαδή το 1/2, 1/4,1/8 ή 1/16 
της ουγγιάς. Η φθορά με το διάβα του χρόνου και η 
αλλοίωση του βαθμού καθαρότητας των αργυρών και ιδίως 
των χρυσών νομισμάτων, συνέβαλαν ώστε τα πολύτιμα 
μέταλλα να θεωρούνται πλέον ακατάλληλα για την 
κατασκευή νομισμάτων και τη χρήση τους ως μέσον 
διεξαγωγής των ανταλλαγών. 

το παρελθόν και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, τα αργυρά  
και τα υπόλοιπα νομίσματα, 

αντιπροσώπευαν την ποσότητα  
του χρήματος που  
κυκλοφορούσε στην οικονομία. 
Σε αρκετές ιστορικές περιόδους, συχνό ήταν το φαινόμενο, 
η παραγωγή πολλών νοθευμένων νομισμάτων από την 
ανάμειξη χρυσού με μπρούτζο, να συντελεί στην αύξηση 
της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος, με 
συνέπεια την πρόκληση πληθωρισμού στην οικονομία. Το 
φαινόμενο της αύξησης της κυκλοφορίας πληθώρας 
κάλπικων νομισμάτων στην οικονομία, είναι διεθνώς 
γνωστό με τον αγγλικό όρο debasement metallic money 
(υποτίμηση μεταλλικού χρήματος). Αρκετοί συγγραφείς 
ήδη από τα χρόνια της εμποροκρατίας υποστήριζαν ότι η 
αύξηση της κυκλοφορίας κάλπικων (κίβδηλων) 
νομισμάτων, συνιστά αιτιώδη παράγοντα ανόδου του 
γενικού επιπέδου τιμών, δηλαδή πρόκλησης  
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πληθωρισμού στο σύνολο της οικονομίας. Οι συγγραφείς 
αυτοί θεωρούνται πρόδρομοι της ποσοτικής θεωρίας του 
χρήματος (the quantity theory of money), όπως αυτή 
εύστοχα και διεξοδικά διατυπώθηκε από τον Irving Fisher 
(1867-1947). Από τις αρχές του 17ου αιώνα αρκετοί 
συγγραφείς είχαν υποστηρίξει, ότι, το μεταλλικό χρήμα θα 
πρέπει να υποκατασταθεί με χαρτονομίσματα, ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται στις 
εμπορικές και γενικότερα στις οικονομικές συναλλαγές από 
τη χρήση πολύτιμων μετάλλων για την κατασκευή 
αργυρών και κυρίως χρυσών νομισμάτων. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι ο Adam Smith (1723-1790), στο πρωτοποριακό και 
αξεπέραστο βιβλίο του «The Wealth of Nations» (1776), είχε 
επισημάνει την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του 
αγγλικού και γενικότερα του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα που θα 
προέκυπταν για τις εθνικές οικονομίες από την αξιοποίηση 
των χαρτονομισμάτων στις οικονομικές συναλλαγές. Ο 
Adam Smith και αρκετοί συγγραφείς της περιόδου εκείνης, 
θεωρούσαν ότι η δημιουργία χάρτινων νομισμάτων θα 
διευκόλυνε και θα καθιστούσε πολύ αξιόπιστες τις 
οικονομικές συναλλαγές. Τα κρούσματα κερδοσκοπίας 
που επί αρκετούς αιώνες παρατηρούνταν από τη χρήση 
μεταλλικών νομισμάτων, θα εξαλείφονταν αν τα νομίσματα 
κατασκευάζονταν από χαρτί και όχι από ευγενή μέταλλα 
σαν το χρυσό. Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, τα 
χάρτινα νομίσματα, ευρέως γνωστά και ως 
χαρτονομίσματα, έγιναν θεσμός αποτελώντας το κύριο 
μέσο διεξαγωγής των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 
Τα χαρτονομίσματα παράγονται από τις Κεντρικές 
Τράπεζες και τίθενται σε κυκλοφορία με απόφαση των 
εκάστοτε κυβερνήσεων των διαφόρων χωρών. Τα 
χαρτονομίσματα σε ευρώ, δολάρια, γιεν, στερλίνες, 
ελβετικά φράγκα, σουηδικές κορώνες, κινεζικά γουάν, 
κ.λπ., ονομάζονται παραστατικό ή λογιστικό χρήμα (fiat 
money), λόγω του ότι δεν έχουν καμία εσωτερική αξία. 

ρώτημα: Ποια είναι η εσωτερική 
αξία ενός χαρτονομίσματος  
των 500 € ή των 500 $;  

Απάντηση: Καμία! 
Από την άλλη μεριά, στο παρελθόν τα αργυρά και τα χρυσά 
νομίσματα είχαν μεγάλη εσωτερική αξία, γιατί ο χρυσός και 
ο άργυρος ανήκουν στην κατηγορία των πολύτιμων 
μετάλλων. Για παράδειγμα, αν κάποιο άτομο με ένα χρυσό 
νόμισμα αξίας 1/4 της ουγγιάς αγόραζε ένα άλογο, θα 
αντιλαμβανόταν ότι η εσωτερική αξία του χρυσού 
νομίσματος είναι ανάλογη της αξίας του αλόγου. 

Απεναντίας, αν το άτομο αγόραζε το άλογο με ένα 
χαρτονόμισμα των 500 €, θα αντιλαμβανόταν ότι η 
εσωτερική αξία του χαρτιού, που χρησιμοποιήθηκε ως 
πρώτη ύλη για την παραγωγή του χαρτονομίσματος, είναι 
μηδενική. Επειδή το χρήμα θεωρείται περιουσιακό 
στοιχείο, συνάγεται ότι ανάλογα του είδους του 
περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζεται και η μορφή 
προσφοράς του χρήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, 
ανακύπτει το εξαιρετικής σημασίας ζήτημα των 
νομισματικών δεικτών (monetary aggregates), δηλαδή των 
δεικτών που μετρούν τις διάφορες μορφές προσφοράς 
χρήματος (types of money supply). Σαφές είναι ότι οι όροι 
«νομισματικοί δείκτες» και «μορφές προσφοράς 
χρήματος» θεωρούνται συνώνυμοι. Για παράδειγμα, η 
ποσότητα των κυκλοφορούντων κερμάτων και 
χαρτονομισμάτων, αντιπροσωπεύει μια μορφή 
προσφοράς χρήματος, δηλαδή απεικονίζει ένα 
νομισματικό δείκτη. Τα κέρματα και ιδίως τα 
χαρτονομίσματα αξιολογούνται ως περιουσιακό στοιχείο 
για όποιον τα κατέχει.  

ι διάφορες κατηγορίες 
καταθέσεων στις εμπορικές 
τράπεζες, όπως είναι  

οι καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου, 
προθεσμίας, κ.ά., θεωρούνται 
περιουσιακό στοιχείο  
για τους κατόχους τους 
και όπως θα δείξουμε σε επόμενο άρθρο μας ανήκουν σε 
κάποια μορφή προσφοράς χρήματος Μ1, Μ2, Μ3, κ.ο.κ.. 
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του Γιάννη Μπρατάκου 
Προέδρου ΕΒΕΑ 
 

 
την ανάγκη 
επιτάχυνσης των 
διαδικασιών για  

τη στοχευμένη και 
τελεσφόρο ρύθμιση 
των δανειακών 
υποχρεώσεων  
των επιχειρήσεων 
αναφέρεται στο άρθρο 
του ο πρόεδρος  
του Εμπορικού  
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γιάννης Μπρατάκος. 
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογραμμίζει 
με την παρέμβασή του στο ΑΠΕ -
ΜΠΕ πως «για τη σωτήρια 
επιτάχυνση», είναι επιτακτική 
ανάγκη η αναμόρφωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης 
και η επιτάχυνση των σχετικών 
διαδικασιών. Κρισιμότερη για την 

αποσυμφόρηση της δικαστικής διαδικασίας, χαρακτηρίζει την προώθηση των 
εξωδικαστικών μηχανισμών, όπως είναι η  

 
διαμεσολάβηση, προσθέτοντας ότι «τα επιμελητήρια, ως θεσμικοί σύμβουλοι της 
Πολιτείας και της επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία» και 
σημειώνει ότι η διευρυμένη υιοθέτηση της μεθόδου αυτής, είναι η μόνη που μπορεί 
να οδηγήσει σταδιακά στην τραπεζική κανονικότητα και «η οποία με τη σειρά της 
θα δώσει μια ανάσα ζωής στην ελληνική επιχειρηματικότητα». 

Το κατώφλι του 2022, μας βρίσκει εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων. Από τη μία, η 
ώθηση της προσδοκώμενης ανάπτυξης και της αναμενόμενης ανάκαμψης. Κι από 
την άλλη, το βαρίδι της υγειονομικής συγκυρίας και οι πιέσεις του πληθωρισμού. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αντικρουόμενων μηνυμάτων, η ελληνική 
επιχειρηματικότητα καλείται να σταθεροποιήσει την πορεία της και να 
επανακτήσει την πρόσβασή της στο χρησιμότερο εργαλείο που μπορεί να την 
ενισχύσει: την τραπεζική χρηματοδότηση. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η τραπεζική 
χρηματοδότηση είναι η καρδιά της επιχειρηματικότητας, τότε η διευθέτηση των 
δανειακών υποχρεώσεων είναι οι αρτηρίες που διασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία της. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά ένα συντριπτικό ποσοστό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πεδίο όμως, παραμένει θολό. 

την αναγκαία προσπάθειά τους να εξυγιάνουν 
τους ισολογισμούς τους, οι συστημικές τράπεζες 
πούλησαν με έκπτωση έναν τεράστιο αριθμό  

μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους επενδυτές. 
Συγκροτήθηκε έτσι ένας νέος και ισχυρός 
χρηματοπιστωτικός πυλώνας, ο οποίος  
διαχειρίζεται πλέον απαιτήσεις που 
ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι νέοι ιδιοκτήτες των δανείων ανέθεσαν σε εταιρίες διαχείρισης τον 
ομολογουμένως δύσκολο ρόλο της ρύθμισης των υποχρεώσεων με τους 
πιστούχους. Τους τελευταίους μήνες όμως, διαπιστώνοντας ότι και οι εταιρίες 
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αδυνατούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις, στρέφονται 
στην εκ νέου πώληση των δανείων, με ακόμη μεγαλύτερη 
έκπτωση. Όσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς περνά από χέρι 
σε χέρι, σε όλο και χαμηλότερες τιμές, το ύψος και η 
χρονική διάρκεια των υποχρεώσεων παραμένουν αμείωτα 
και αφόρητα για ιδιώτες και επιχειρηματίες. Οι οποίοι 
παραμένουν σε παραγωγική αδυναμία, χωρίς την 
παραμικρή δυνατότητα αναχρηματοδότησης, 
καταφεύγοντας συχνά στην παραοικονομία, πληγώνοντας 
ακόμη περισσότερο την εθνική οικονομία. 

ο υπάρχον μοντέλο δεν είναι 
βιώσιμο για κανέναν από τους 
αντισυμβαλλόμενους. 

Οι ιδιοκτήτες των δανείων επιβαρύνουν τους ισολογισμούς 
τους με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι πιστούχοι είναι 
πλήρως αποκομμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση 
και αρκετά από τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
αδυνατώντας να επιστρέψουν στην παραγωγική 
διαδικασία. Ενώ οι εταιρίες διαχείρισης γίνονται στόχος 
κριτικής και αυστηρών παραινέσεων, για αδράνεια και 
κακές πρακτικές. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος 
θα συνεχίζεται για όσο δεν υπάρχουν κίνητρα. Τόσο για 
τους μεσάζοντες, όσο και για τους δανειολήπτες. Και ενώ 
για τις εταιρίες διαχείρισης τα κίνητρα μπορούν να είναι 
μόνο οικονομικά, για τους επιχειρηματίες εκείνους που δεν 
ανήκουν στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, το πιο 
χρήσιμο κίνητρο είναι ο χρόνος. Και πιο συγκεκριμένα, η 
επιτάχυνση των διαδικασιών για τη στοχευμένη και 
τελεσφόρο ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων.  

 

Για τη σωτήρια αυτή επιτάχυνση, πρέπει να στρέψουμε το 
βλέμμα μας στην αναβάθμιση της δικαιοσύνης. Σε επίπεδο 
θεσμών, είναι επιτακτική ανάγκη η αναμόρφωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και η επιτάχυνση των 
σχετικών διαδικασιών. Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν 
σημαντικές καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των εκκρεμών 
υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη. 

α πρέπει λοιπόν να υπάρξει το 
συντομότερο δυνατό, ένα σχέδιο 
επιτάχυνσης της εκδίκασης  

των περισσότερων από 40.000 
υποθέσεων, οι οποίες βρίσκονται 
ακόμη σε εκκρεμότητα. 
Και να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και των 
δομών της, ώστε -πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου- να 
ενισχυθεί και η αντικειμενικότητα, η ακεραιότητα, η 
διαφάνεια και η ακρίβεια του συστήματος. Η πιο κρίσιμη 
ανάγκη όμως, είναι η προώθηση των εξωδικαστικών 
μηχανισμών, όπως είναι η διαμεσολάβηση, για την 
αποσυμφόρηση της δικαστικής διαδικασίας. Τα 
αποτελέσματά της μπορούν να αποδειχθούν ευεργετικά, 
καθώς μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
εξασφαλίζεται η εξεύρεση ενός αμοιβαία ωφέλιμου 
συμβιβασμού. Τα επιμελητήρια, ως θεσμικοί σύμβουλοι της 
Πολιτείας και της επιχειρηματικότητας, μπορούν να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης, καθώς διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία 
που θα συνεισφέρει στην άμεση αντιμετώπιση των 
πρακτικών ζητημάτων και την αποφυγή καθυστερήσεων. 
Διότι η διευρυμένη υιοθέτηση της μεθόδου αυτής, είναι η 
μόνη που μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στην τραπεζική 
κανονικότητα. Η οποία με τη σειρά της θα δώσει μια ανάσα 
ζωής στην ελληνική επιχειρηματικότητα. 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ξτρα έκπτωση 
φόρου έως  
2.200 ευρώ στους 

φορολογουμένους που 
θα πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές 
πληρωμές με 
συγκεκριμένα 
επαγγέλματα 
προβλέπει το νέο 
καθεστώς για  
τις ηλεκτρονικές 
αποδείξεις που ισχύει 
από την Πρωτοχρονιά. 
 

 
Όπως σημειώνει το newsbomb.gr μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων 
επιχειρείται να κινητοποιηθούν περισσότερο οι φορολογούμενοι στη μάχη κατά 
της φοροδιαφυγής. Με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται πλέον ένα σύστημα τριών 
ταχυτήτων για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που θα πρέπει να συλλέγουν οι 
φορολογούμενοι για να μην επιβαρυνθούν με πέναλτι φόρου ή και για να 
κερδίσουν φορο-μπόνους. Στην πρώτη ταχύτητα βρίσκονται οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές (κάρτα, e-banking κ.λπ.) που θα 
πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογουμένου με μέγιστο 
όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που δεν θα πιάσουν τον 
στόχο απειλούνται με έξτρα φόρο ίσο με το 22% των αποδείξεων που θα λείπουν. 
Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ 
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πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών 
συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 
25% του ετησίου εισοδήματός του, θα κληθεί να πληρώσει 
επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου 5% του ετησίου 
εισοδήματός του, δηλαδή 220 ευρώ (22% x 5% x 20.000 
ευρώ). Στις αποδείξεις που «μετρούν» για την κάλυψη του 
30% του εισοδήματος περιλαμβάνονται τα περισσότερα 
έξοδα των νοικοκυριών, όπως τρόφιμα, ποτά, καπνός, 
ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
έπιπλα, οικιακές συσκευές, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, 
λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικού 
ρεύματος, ύδρευσης και κοινοχρήστων, ξενοδοχεία, καφέ, 
εστιατόρια, κυλικεία, κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα κ.ά. 
Στη δεύτερη ταχύτητα βρίσκονται e-αποδείξεις που δίνουν 
έξτρα έκπτωση φόρου. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για τα 
φορολογικά έτη 2022 έως και 2025 και προβλέπει ότι από 
το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική 
δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και 
μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, 
αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 30% των δαπανών 
λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες που αφορούν τη 
στέγαση, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, την εκπαίδευση, 
την αναψυχή, τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Το ποσό 
εισοδήματος που αφαιρείται δεν υπερβαίνει το ποσό των 
5.000 ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική 
δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με 
πληροφορίες,  

τη λίστα των επαγγελματικών 
κλάδων που οι ηλεκτρονικές 
αποδείξεις θα δίνουν έξτρα 

έκπτωση φόρου στους 
φορολογουμένους θα 
περιλαμβάνονται: δικηγόροι, 
αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία 
τελετών, υπηρεσίες προσωπικής 
φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες 

καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής 
φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, 
καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης 
σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, φωτογράφοι, 
οικοδομικές εργασίες καθώς και 
γυμναστήρια και σχολές χορού. 
Με την ενεργοποίηση του μέτρου οι φορολογούμενοι που 
θα ζητούν και θα παίρνουν αποδείξεις από τους 
συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν 
φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 
ευρώ, έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 
10.000 έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 
20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 
30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο 
εισόδημά τους υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Στην τρίτη 
ταχύτητα βρίσκονται e-αποδείξεις που μετρούν διπλά. Τα 
έξοδα για επισκέψεις σε γιατρούς, οδοντιάτρους, 
ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους καθώς και για εξετάσεις σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες 
ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της 
νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα μετρούν εις διπλούν για την 
κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με 
ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα, μια αμοιβή 100 
ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας θα μετρά ως δαπάνη 200 
ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Με το 
μέτρο αυτό οι φορολογούμενοι διευκολύνονται στην 
κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που 
γίνονται με ηλεκτρονικό χρήμα και θα μπορούν να 
αποφύγουν το πέναλτι φόρου 22% στην περίπτωση που 
δεν θα μπορούν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό 
ηλεκτρονικών αποδείξεων. Να σημειωθεί πως τις επόμενες 
ημέρες αναμένεται η υπουργική απόφαση η οποία θα 
ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με τις αλλαγές στο καθεστώς 
των ηλεκτρονικών αποδείξεων. 
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Στο στόχαστρο της Κομισιόν βρίσκεται η Ελλάδα, με 
επιστολή που απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες στις 
10 Ιανουαρίου 2022 στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα, με την οποία του ζητάει να απαντήσει για μια 
σειρά από σοβαρά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά την 
αξιολόγηση που διενήργησε προ μηνών το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στους φορείς που εμπλέκονται στην 
καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsbomb.gr,  

ο Συμβούλιο της Ευρώπης 
διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις 
σε σχέση με την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου για 
το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα  
και αδυναμίες σε συγκεκριμένους  
τομείς και φορείς, όπως η Αρχή για  
το Ξέπλυμα, η Τράπεζα της Ελλάδος,  
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  
η ΑΑΔΕ, η ΕΛΤΕ, κ.ά.  
Διαπίστωσε πως δικηγόροι, λογιστές και κτηματομεσίτες 
δεν ελέγχουν επαρκώς τους πελάτες τους για ξέπλυμα 
χρήματος, ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος στα πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα, ότι το μητρώο πραγματικών 
δικαιούχων δεν είναι λειτουργικό και δεν χρηματοδοτείται 
επαρκώς, πως η Αρχή για την Καταπολέμηση της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και δεν 
είναι αυτονομημένη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί 
επαρκώς την εποπτεία της και ότι δικηγόροι και 
συμβολαιογράφοι δεν φαίνεται να εποπτεύονται. Ακόμη, 
αναφέρει πως η ΤτΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν 
επιβάλουν επαρκείς και αποτρεπτικές κυρώσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί πως τα ευρήματα της αξιολόγησης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν κοινοποιηθεί στην 

κυβέρνηση πριν ακόμη αποχωρήσει από το υπουργείο 
Οικονομικών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος ως 
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής διαχειρίστηκε 
τα ζητήματα του ξεπλύματος χρήματος. Πλέον το σοβαρό 
αυτό θέμα το χειρίζεται ο νέος Γενικός Γραμματέας Νίκος 
Κουλοχέρης, ωστόσο η ολιγωρία της κυβέρνησης 
συνολικά στα εν λόγω ζητήματα δεν μπορεί παρά να 
προβληματίσει, όπως άλλωστε είχαν προβληματίσει οι 
νομοθετικές αλλαγές στις οποίες είχε προχωρήσει το 
φθινόπωρο του 2019. 

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
αναφέρει τα εξής αποκαλυπτικά: «Αξιότιμε υπουργέ, Όπως 
γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια τολμηρή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη2 
χρηματοδότηση2 της τρομοκρατίας. Το Σχέδιο Δράσης της 
7ης Μαΐου 2020 καθορίζει έξι βασικούς άξονες δράσης, οι 
οποίοι στοχεύουν να προσφέρουν μια νέα, συνολική 
προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Το πρώτο σκέλος δράσης 
που ορίζεται στο σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στη 
βελτίωση της επιβολής του ισχύοντος πλαισίου για την  
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καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Όσον 
αφορά στην εφαρμογή, οι υπηρεσίες μου 
παρακολούθησαν στενά την πρόσφατη έκθεση 
αξιολόγησης της Ελλάδος για την υιοθέτηση και την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 4ης Οδηγίας για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (εφεξής «η Έκθεση»), που 
διεξήχθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

υτή η έκθεση εντόπισε μια σειρά 
από ελλείψεις σε σχέση με  
την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου  
για το ξέπλυμα χρήματος και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  
στην Ελλάδα. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ζητήσω πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές που 
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα του πλαισίου κατά του ξεπλύματος 
χρήματος (AML) στην Ελλάδα, πλαίσιο που ενδεχομένως 
να έχει αλλάξει μετά την οριστικοποίηση της Έκθεσης. Θα 
ήμουν ευγνώμων να λάβω τις απαντήσεις σας στις 
ερωτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα. Λάβετε 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες μου ενδέχεται να ζητήσουν 
πληροφορίες από τις δικές σας σχετικά με λεπτομέρειες 
που άπτονται της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
διατάξεων για τους πραγματικούς δικαιούχους στην 
Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι σκοπός αυτής 
της επιστολής είναι αποκλειστικά η απόκτηση περαιτέρω 
πληροφοριών προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφέστερη 
εικόνα της κατάστασης σχετικά με την επιβολή του νόμου 
για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα και των 
ενεργειών που αναλήφθηκαν ή σχεδιάζονται για την 
αποκατάσταση των ελλείψεων. Με εκτίμηση, Μέιριντ 
Μακγκίνες». Στο παράρτημα της επιστολής της Ευρωπαίας 
Επίτροπου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ 
Μακγκίνες παρατίθενται οι σοβαρές διαπιστώσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και τίθενται τα ακόλουθα 
ερωτήματα: «Παράρτημα: Αίτημα παροχής πληροφοριών 

σχετικά με το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα 
Εκτίμηση κινδύνου, εσωτερικός έλεγχος και καθορισμένες 
πολιτικέ Η Έκθεση σημειώνει ότι στην πλειονότητα τους οι 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα 
έχουν περιορισμένη κατανόηση των κύριων απειλών και 
τρωτών σημείων (σ.σ. για το ξέπλυμα χρήματος) και ότι τα 
σχετικά μέτρα περιορισμού και ελέγχου ποικίλλουν μεταξύ 
των κλάδων. Από την άποψη αυτή, τονίζεται ότι οι 
περισσότερες εποπτικές αρχές παρέχουν περιορισμένη 
καθοδήγηση σχετικά με τη διεξαγωγή αξιολόγησης 
κινδύνου σε επίπεδο υπόχρεων οντοτήτων και ότι δεν 
έχουν όλες οι εποπτικές αρχές πρόσβαση στις 
αξιολογήσεις επιχειρηματικού κινδύνου των 
εποπτευόμενων οντοτήτων τους. Ειδικότερα, η Έκθεση 
επισημαίνει ελλείψεις στις εκτιμήσεις κινδύνου στα νομικά 
επαγγέλματα, στους λογιστές και στους κτηματομεσίτες. 
Επιπλέον, η Έκθεση εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη 
διασφάλιση της καταλληλότητας των εσωτερικών ελέγχων 
σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα. 
(1.1) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται, όσον 
αφορά τις υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού 
τομέα, για να διασφαλιστεί η επίγνωση των σημαντικών 
κινδύνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα; 
(1.2) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να 
διασφαλιστεί ότι οι υπόχρεες οντότητες διενεργούν 
αποτελεσματικά αξιολογήσεις κινδύνου; (1.3) Ποια μέτρα 
αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη διασφάλιση των 
κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων; Δέουσα επιμέλεια 
πελατών Η Έκθεση επισημαίνει τις ακόλουθες ελλείψεις: (i) 
περιορισμένη εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας 
πελατών από δικηγόρους, κτηματομεσίτες, λογιστές,  
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ορκωτούς ελεγκτές και φορολογικούς συμβούλους· (ii) η 
ιδιοκτησία και η δομή του ελέγχου δεν αξιολογούνται 
πλήρως από τις υπόχρεες οντότητες εξαιρουμένων των 
τραπεζώνι (iii) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εξαιρουμένων των τραπεζών χρησιμοποιούν 
περιορισμένο εύρος κριτηρίων κινδύνου κατά την 
εφαρμογή των αξιολογήσεων ρίσκου και (iv) 
χρησιμοποιούνται περιορισμένα εργαλεία για τον 
εντοπισμό πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEP). 
Επιπλέον, η Έκθεση σημειώνει ότι οι δικηγόροι φαίνεται να 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα δέουσας επιμέλειας 
πελατών που εκτελούνται από τρίτα μέρη (τράπεζες ή 
αρχές), ενώ η τελική ευθύνη για την εκπλήρωση αυτών των 
υποχρεώσεων παραμένει σε αυτούς. (2.1) Ποια μέτρα 
έχουν ληφθεί ή πρόκειται να εισαχθούν για να διασφαλιστεί 
ο επαρκής έλεγχος της δέουσας επιμέλειας πελατών, αλλά 
και ότι, όταν χρειάζεται, θα εφαρμόζονται μέτρα 
ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας; (2.2) Ποια μέτρα 
αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι οι 
υπόχρεες οντότητες εντοπίζουν επαρκώς τα πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα και εφαρμόζουν τα ανάλογα μέτρα 
ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας; Πραγματικοί δικαιούχοι 
Σύμφωνα με την Έκθεση, το μητρώο πραγματικών 
δικαιούχων που προβλέπεται από την 4η Κοινοτική Οδηγία 
για το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι λειτουργικό (έχει 
εγγραφεί έως και το 50% των νομικών προσώπων στην 
Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες 
αρχές ή στις υπόχρεες οντότητες). Φαίνεται ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για την επαλήθευση του 
κατά πόσον τα δεδομένα που αποκαλύπτονται στο μητρώο 
είναι επαρκή, ακριβή και ενημερωμένα, ενώ είναι 
ανεπαρκείς οι πόροι που διατίθενται για τη λειτουργία του 
μητρώου πραγματικών δικαιούχων. Ειδικότερα, φαίνεται 
ότι επί του παρόντος δεν προβλέπονται έλεγχοι 
επαλήθευσης της ποιότητας των δεδομένων από τις αρχές. 
(3.1) Πότε θα είναι πλήρως λειτουργικό αυτό το μητρώο; 
(3.2) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να 
διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι επαρκώς ακριβή και 
ενημερωμένα; Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αναφορές 
υπόπτων συναλλαγών Η Έκθεση σημειώνει ότι το 
προσωπικό της Αρχής για την Καταπολέμηση της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες έχει μειωθεί παρά την αύξηση των 
αναφορών ύποπτων συναλλαγών και εκφράζει ανησυχίες 
ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες της Αρχής ενδέχεται να μην 
αξιοποιούνται πλήρως για την κατάρτιση και τη διάδοση 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα αναδεικνύουν 
όλους τους σχετικούς κινδύνους. Η Έκθεση επισημαίνει 
την περίπλοκη οργάνωση της Αρχής για την 
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες που δυνητικά επηρεάζει την 
αυτονομία της. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι περισσότερες μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα δεν 
υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών και ότι οι 
αρχές δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν την ανεπάρκεια αναφορών από αυτούς 
τους τομείς (ιδίως δικηγόρους, κτηματομεσίτες, καζίνο και 
λογιστές). Επιπλέον, η Έκθεση εκφράζει ανησυχίες σχετικά 
με την εφαρμογή στην πράξη των εξουσιών της Αρχής που 
της επιτρέπουν να αναστείλει ή να μη δώσει την 
συγκατάθεσή της για εκκρεμείς συναλλαγές. (4.1) Ποια 
βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση 
της αλληλεπίδρασης της Αρχής για την Καταπολέμηση της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες με τις υπόχρεες οντότητες; (4.2) Ποια 
βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση 
της υποβολής εκθέσεων από τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις και επαγγέλματα; (4.3) Ποια βήματα 
αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των εξουσιών της Αρχής για την Καταπολέμηση 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες, ώστε να αναστείλει ή να μη συναινεί σε 
εκκρεμείς συναλλαγές; (4.4) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή 
σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή για την 
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπληρώνει 
αποτελεσματικά το ρόλο της; Εποπτεία 

Έκθεση εκφράζει αμφιβολίες 
για το εάν η Τράπεζα της Ελλάδος 
εφαρμόζει αποτελεσματικά την 

περιοδική επιλογή βάσει κινδύνου 
για την άσκηση της εποπτείας  
της με την αξιοποίηση 
αναθεωρημένων κριτήριων ρίσκου. 
Η Έκθεση επισημαίνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η 
ΕΛΤΕ και η Ελληνική Επιτροπή Παιγνίων ασκούν 
ανεπαρκώς την εποπτεία τους βάσει κριτήριων κινδύνου 
και διεξάγουν περιορισμένο αριθμό επιτόπιων 
επιθεωρήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση, οι 
δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι δεν φαίνεται να 
εποπτεύονται. (5.1) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή 
σχεδιάζονται για την αποτελεσματικότερη διενέργεια της 
εποπτείας βάσει κριτηρίων κινδύνου και των επιτόπιων 
επιθεωρήσεων; (5.2) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή 
σχεδιάζονται για την εποπτεία των δικηγόρων και των 
συμβολαιογράφων στην Ελλάδα; Κυρώσεις Στην Έκθεση 
σημειώνεται ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος δεν φαίνονται αποτρεπτικά και ότι οι 
κυρώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς απουσιάζουν, ενώ δεν γίνεται επαρκής 
χρήση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης από δικηγόρους, 
συμβολαιογράφους, ελεγκτές, λογιστές, φοροτεχνικούς, 
κτηματομεσίτες και εμπόρους ειδών υψηλής αξίας. (6.1) 
Ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν πρόσφατα; (6.2) Ποια βήματα 
αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση της 
πρακτικής επιβολής κυρώσεων;». 
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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου 
για τη διαγραφή προστίμου 300€ που επιβλήθηκε εις βάρος 
του, από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, με την 
αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της 
ισχύος των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω 
της πανδημίας. Όπως μεταδίδει το lawspot.gr σύμφωνα με 
το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής 
του προστίμου, ήταν επιτρεπτή η δυνατότητα μετακίνησης 
για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, με τη 
συνοδευτική βεβαίωση κίνησης, για την εξυπηρέτηση των 
ζωτικών αναγκών των πολιτών. Σε περίπτωση επίδοσης 
πράξης επιβολής προστίμου, ο ελεγχόμενος είχε το 
δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην 
αρμόδια υπηρεσία, στην οποία συγκροτούνταν τριμελής 
επιτροπή, που εξέταζε τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη 
αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις 
αποδεχόταν ή τις απέρριπτε. Η σχετική ατομική διοικητική 
πράξη έπρεπε να περιέχει αιτιολογία, η οποία να 
περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά 
νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της, να είναι σαφής, 
ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου. Η υπηρεσία αρχικά απέρριψε την ένσταση του 
ελεγχόμενου χωρίς αιτιολογία. Σε δεύτερο χρόνο και μετά 
την παρέμβαση του Συνηγόρου, υποστήριξε ότι η 
συνοδευτική βεβαίωση κίνησης (το ηλεκτρονικό μήνυμα 
sms), δεν επιδείχθηκε προς το αστυνομικό όργανο κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου. 

 

Ωστόσο, ο ισχυρισμός της υπηρεσίας προς τον Συνήγορο 
δεν προέκυπτε ούτε από την πράξη επιβολής προστίμου 
ούτε από το πρακτικό εξέτασης της ένστασης. Ο Συνήγορος 
επισήμανε ότι η βεβαίωση κίνησης χορηγούνταν μέσω 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο του 
ενδιαφερόμενου, επομένως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία 
για την ύπαρξη του σχετικού μηνύματος, το οποίο 
σύμφωνα με την Υ.Α. ο πολίτης υποχρεούνταν να φέρει για 
την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή του. Επιπλέον, τόνισε ότι η 
παράλειψη της σχετικής αιτιολογίας τόσο επί της πράξης 
όσο και επί της απάντησης στην ένσταση, καθιστούσε την 
πράξη ακυρωτέα. 

ετά την παρέμβαση του 
Συνηγόρου η Διεύθυνση Άμεσης 
Δράσης Αττικής, στο πλαίσιο της 

αρχής της επιείκειας και της καλής 
πίστης, προέβη στη διαγραφή της 
πράξης επιβολής του προστίμου, 
καθώς έκανε δεκτό το γεγονός  
ότι υπήρχε έγκριση κυκλοφορίας. 

 

Μ 
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Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις αιτήσεις των 
Επιστρεπτέων Προκαταβολών, καθώς εντοπίστηκαν 
αρκετές περιπτώσεις επαγγελματιών που υπέβαλαν ψευδή 
και μαγειρεμένα στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
sofokleous.in  

ντί να επιστρέψουν το 50% ή  
το 25% των ποσών που έλαβαν,  
υπό τη μορφή ενίσχυσης στο  

πλαίσιο της κρατικής στήριξης για να 
επιβιώσουν μέσα στην πανδημία,  
θα κληθούν αν επιστρέψουν το 100%  
και μάλιστα με τόκους. 
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ τέθηκαν οι 
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι 
«θυμήθηκαν» εν μέσω πανδημίας να υποβάλλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις για τους τζίρους των 
προηγούμενων περιόδων, προ πανδημίας. Με τις νέες 
δηλώσεις διόρθωσαν τα στοιχεία του τζίρου, ο οποίος 
εμφανίστηκε αυξημένος, σε σχέση με τον τζίρο που είχαν 
εμφανίσει με τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις. Η 
εξήγηση για την προθυμία αυξημένου τζίρου στην περίοδο 
προ πανδημίας, είναι απλή. Για να καταστούν δικαιούχοι 
της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επαγγελματίες, θα 
έπρεπε στην περίοδο της πανδημίας, να εμφανίζουν 
μειωμένο τζίρο, τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με τον 
τζίρο στην προ πανδημίας περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, 
αρκετοί μπήκαν στον πειρασμό να «πειράξουν» τον τζίρο 
της προ πανδημίας περιόδου, προκειμένου να 
εμφανιστούν ως «πληττόμενοι» από τον Covid-19. Οι 
έλεγχοι της ΑΑΔΕ διασταυρώνουν τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport για τις 
Επιστρεπτέες με τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων 
ΦΠΑ όσο και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, 
αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων που 
υποβλήθηκαν εκ των υστέρων, για τις περιόδους προ 
πανδημίας. Επίσης, όπως ρητά αναφέρουν οι αποφάσεις 
της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να συλλέξουν 
στοιχεία και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

ενώ φυσικά θα μπλέξουν σε περιπέτειες όσοι από 
φορολογικούς ελέγχους εντοπιστούν να έχουν διαπράξει 
φοροδιαφυγή. Ακόμη, διασταυρώνονται και τα στοιχεία 
από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
εάν τηρήθηκαν οι όροι διατήρησης της απασχόλησης, που 
ήταν επίσης μεταξύ των όρων χορήγησης των κρατικών 
δανείων. Οι παραβάτες της λήψης επιστρεπτέας 
προκαταβολής, που θα εντοπιστούν είτε τώρα είτε 
αργότερα, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το 
100% του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και 
προσαυξήσεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που καθορίζουν 
το πλαίσιο χορήγησης των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, 
οποιουδήποτε κύκλου προβλέπεται πλαίσιο ελέγχων και 
κυρώσεων. Ειδικότερα: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία 
τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης 
των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. Σε 
περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την 
φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου 
διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, 
υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή 
ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του 
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο 
δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να 
παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης 
του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια 
όργανα. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά 
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για 
δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων 
του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. Τα ανωτέρω 
στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό 
τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή 
σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

Α 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Μπαράζ ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών με το «καλημέρα» 
της νέας χρονιάς. Όπως γράφει το 
enikos.gr  

όνο γι’ αυτή την 
εβδομάδα  
που έρχεται 

προγραμματίζεται να 
βγουν «στο σφυρί» 
ακίνητα κάθε είδους, 
οικόπεδα, κατοικίες, 
χώροι στάθμευσης, 
βιομηχανικοί χώροι 
ακόμη και ξενοδοχεία. 
Στη λίστα περιλαμβάνονται και 
διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, τα 
οποία αν συνιστούν την κύρια 
κατοικία ενός «ευάλωτου» 
νοικοκυριού μπαίνει «φρένο» στη 
διαδικασία εφόσον ο ιδιοκτήτης 
προσκομίσει τις απαραίτητες 
βεβαιώσεις. Αυτή την εβδομάδα οι 
πλειστηριασμοί φτάνουν τους 1.125! 
Ένα «ευάλωτο» νοικοκυριό με χρέη 
μπορεί να γλιτώσει τον 
πλειστηριασμό για ολόκληρο το 

2022 και έως ότου συσταθεί ο περιβόητος φορέας Απόκτησης και  

 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Αρκεί να βεβαιώσει στην τράπεζα και την Ειδική 
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά πως 
ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών. Μάλιστα σχεδιάζεται έως και 
την σύσταση του Φορέα που υπολογίζεται να πάρει «σάρκα και οστά» στο τέλος 
της χρονιάς, να δοθεί και επιδότηση στεγαστικού δανείου έως και 210 ευρώ τον 
μήνα. Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι τα ίδια με 
αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και προσδιορίζονται στον νόμο 
4472/2017. Συγκεκριμένα είναι τα εξής: Α) Εισοδηματικά Το συνολικό εισόδημα να 
μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο 
κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή 
οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 
7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 
ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. 
Β) Περιουσιακά Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 
νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 
τις 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η 
τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος 
του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με 
απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο 
τέκνο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με εκείνους που δεν ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία.  

σοι δεν χαρακτηρίζονται «ευάλωτα» νοικοκυριά 
κινδυνεύουν να δουν ακόμη και την κύρια 
κατοικία τους να βγαίνει στο «σφυρί».  

Ειδικά πάντως για τα «ευάλωτα» νοικοκυριά υπάρχει η σκέψη να δοθεί επιδότηση 
στεγαστικού δανείου από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την οικονομική 
και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Το ενδιάμεσο πρόγραμμα 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, όπως ονομάζεται, στοχεύει στο να γεφυρώσει 
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το «κενό» που υπάρχει σήμερα για τη στήριξη των 
ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν οφειλές από στεγαστικό 
δάνειο σε τράπεζες ή funds και εταιρείες διαχείρισης, έως 
τη δημιουργία του φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων, που δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν 
από τα τέλη του 2022. Η πρόταση του υπουργείου 
Οικονομικών αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 
συζήτησης με τους θεσμούς από την προσεχή εβδομάδα, 
προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση –έχει προηγηθεί 
το πράσινο φως από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ε.Ε.– και να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Η 
επιδότηση θα ισχύσει για έναν τουλάχιστον χρόνο, 
παρέχοντας πλήρη κάλυψη έως τη λειτουργία του φορέα, 
με την προϋπόθεση όμως ότι τα νοικοκυριά αυτά θα 
χάσουν την κυριότητα της πρώτης τους κατοικία όταν ο 
φορέας ενεργοποιηθεί. Η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο 

δανειολήπτης τόσο κατά την ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή 
έως την ενεργοποίηση του φορέα, αλλά και στη συνέχεια, 
θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. 
Αντίστοιχα, το επίδομα του Δημοσίου θα διαμορφώνεται 
από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση του νοικοκυριού και η χορήγησή του θα 
προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει 
χαρακτηριστεί ευάλωτο, υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική 
πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία 
Ιδιωτικού Χρέους. Σε διαφορετική περίπτωση η πρώτη 
κατοικία δεν προστατεύεται και εκποιείται είτε μέσω 
αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η τράπεζα είτε μέσω 
δικαστικής πτώχευσης. Οι όροι του προγράμματος θα 
πρέπει να συμφωνηθούν επίσης με τις τράπεζες και τις 
εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές από στεγαστικά 
δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία για λογαριασμό 
των funds, καθώς θα είναι αυτές που θα εφαρμόσουν το 
πρόγραμμα, αναστέλλοντας τους πλειστηριασμούς για τα 
σπίτια όσων οφειλετών θεωρούνται ευάλωτοι. Όπως έχουν 
προτείνει οι τράπεζες, η υποβολή αίτησης στην 
πλατφόρμα δεν θα μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή, 
δηλαδή λίγο πριν το ακίνητό τους βγει σε πλειστηριασμό. 

πρόταση των τραπεζών 
προβλέπει επίσης ότι σε 
περίπτωση που ο οφειλέτης 

παραλείψει έστω και μία πληρωμή, 
θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα 
ποσά επιδότησης και επιπλέον ο 
οφειλέτης θα χάσει το δικαίωμα  
να ενταχθεί στον φορέα και να 
προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. 

 
ρο των πυλών της υιοθέτησης 
αρνητικών επιτοκίων βρίσκεται 
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, 

που ακολουθεί τις ισχύουσες τάσεις 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Οι ελληνικές τράπεζες, επιφορτισμένες με το κόστος 
διατήρησης των καταθέσεων και της επιπλέον 
επιβάρυνσης που προκαλεί το κομμάτι που δεν 
μετατρέπεται σε δανεισμό, προσανατολίζονται στην 
εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων από ένα πλαφόν και άνω. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, το σκηνικό   
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αυτό είναι πιθανό να ξεκινήσει να διαμορφώνεται εντός του 
έτους, πιέζοντας το affluent κομμάτι των καταθετών, να 
στραφεί σε άλλες εναλλακτικές (που συνδυάζουν και 
απόδοση, αλλά και ρίσκο). Οι πρώτες σκέψεις εστιάζουν 
στην επιβολή πέναλτι ή αρνητικού επιτοκίου για ποσά 
καταθέσεων που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ. Πρακτική 
συνήθης στο εξωτερικό και οικεία σε Έλληνες που 
διατηρούν μεγάλα ποσά σε τράπεζες του Ην. Βασιλείου, ή 
της Ελβετίας. 

να μέσο πέναλτι σε μια 
ευρωπαϊκή τράπεζα για τα  
ποσά καταθέσεων αυτού του 

βεληνεκούς, μπορεί να είναι και 100 
ευρώ το μήνα ή και ακόμη παραπάνω 
και σαφώς λειτουργεί ως αντικίνητρο για καταθέσεις που 
λιμνάζουν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις συνθήκες στις 
χρηματαγορές και το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων. 
Σήμερα, οι λογαριασμοί καταθέσεων προσφέρουν μόνο 
ασφάλεια, αφού τα επιτόκια είναι μηδενικά. Στη λογική 

αυτή, οι τράπεζες θα ζητήσουν πληρωμή…. ασφαλίστρων 
για τη φύλαξη των διαθεσίμων. Και αυτό, διότι οι 
καταθέσεις, αν δεν μετατρέπονται σε δάνεια, κοστίζουν στις 
τράπεζες. Είναι γνωστό ότι για την υπερβάλλουσα αυτή 
ρευστότητα, οι τράπεζες καταθέτουν κεφάλαια στην ΕΚΤ 
για τα οποία πληρώνουν επιτόκιο 0,50% ετησίως (αν και 
μέχρι σήμερα, το κόστος αυτό «επιδοτείται» από δάνεια 
που τους παρέχει η ΕΚΤ- αλλά αυτό τείνει να καταργηθεί). 
Η εικόνα θυμίζει τα γερμανικά ομόλογα που στην περίοδο 
της κρίσης είχαν αρνητική απόδοση. Οι επενδυτές 
πλήρωναν δηλαδή αρνητικά επιτόκια, έδιναν 100 για να 
λάβουν λιγότερα, αλλά επένδυαν στη σταθερότητα, την 
ασφάλεια και την εγγύηση που παρείχαν τα γερμανικά 
bunds σε περιόδους μεγάλης ανασφάλειας στις 
χρηματαγορές. Το καλό σενάριο είναι ότι οι σκέψεις αυτές 
δεν αφορούν τον μέσο ιδιώτη και νοικοκυριό. Έως του 
ποσού των 100.000 ευρώ, δεν υπάρχει πρόθεση να μπει 
κανενός είδους αρνητικού επιτοκίου ή πέναλτι διατήρησης 
του λογαριασμού. Οι πρώτοι δέκτες των αλλαγών θα είναι 
πιθανότατα μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες 
private banking, που έχουν κατατεθειμένα ποσά σε απλό 
λογαριασμό καταθέσεων, αντί να είναι τοποθετημένα σε 
διάφορες κατηγορίες επενδύσεων. 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB ανακοίνωσαν την έναρξη 
λειτουργίας του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων 
Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων. 
Όπως υπογραμμίζει το typosthes.gr με τον τρόπο αυτό, η 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κάνει πράξη τις 
πρωτοβουλίες για την στήριξη συγκεκριμένων κλάδων της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την διεύρυνση 
του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το τραπεζικό 
σύστημα επιχειρήσεων.  

ρόκειται για το πρώτο  
Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων 
Επιχειρήσεων Παραγωγής 

Οπτικοακουστικών Έργων, συνολικού 
δυνητικού προϋπολογισμού  
δανείων 62,5 εκατ. ευρώ. 

Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί 
τραπεζικού δανείου στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες 
(Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank) ύψους από 25.000 
ευρώ έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών είτε 
σε κεφάλαιο κίνησης είτε για τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων 
Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων 
παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του 
δανείου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση 

στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων. Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας,  
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η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο 
επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) 
εξασφαλίσεις. Σύμφωνα με τους όρους του δανείου: ● Οι 
τράπεζες δεν θα απαιτούν εμπράγματες εξασφαλίσεις για 
δάνεια έως 50.000 ευρώ ● Σε όλα τα δάνεια -ανεξάρτητα 
από το ύψος τους- απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης 
και μοναδικής κατοικίας ● Παρέχονται διευκολύνσεις για 
την αποπληρωμή των δανείων με ευνοϊκούς όρους 
(περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των 
δανείων). 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους: ● Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11) ● 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12) ● Παραγωγή πρωτοτύπων 
λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21) ● Κατά 
την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι 
φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες. ● 
Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την αίτηση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) δεν θεωρούνται 
Προβληματικές. ● Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές 
σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις 
εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων ● Είναι 
τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών )  

Α. 5 χρόνια για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Β. 10 χρόνια για 
δάνεια Επενδυτικού Σκοπού (συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
Περιόδου Χάριτος). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων της HDB 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο ΠΣΚΕ 
είναι η Πέμπτη 13.1.2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.ependyseis.gr/. O Υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την έναρξη 
του προγράμματος δήλωσε: «H Ελληνική Κυβέρνηση με 
συντονισμένες ενέργειες ενισχύει την παραγωγή 
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσω της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιουργεί ένα 
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους επαγγελματίες 

του οπτικοακουστικού χώρου. Στόχος μας να 
καταστήσουμε την Ελλάδα διεθνές κέντρο παραγωγής 
ταινιών και θα το καταφέρουμε». Ο Υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, που ανέκαθεν 
αποτελούσε ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο, 
εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό οπτικοακουστικών 
παραγωγών. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια να ενισχυθεί το φυσικό 
πλεονέκτημα της χώρας με χρηματοδοτικά κίνητρα προς 
τις παραγωγές. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων 
Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων 
έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία που διαθέτει η Ελλάδα 
στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών. Κυρίως, 
έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση της Κυβέρνησης 
στην έμπρακτη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο. Και αυτό αποτυπώνεται 
ξεκάθαρα μέσα από τη διαδικασία που σχεδιάσαμε και 
υλοποιήσαμε, η οποία διακρίνεται για την ταχύτητα, τη 
λειτουργικότητα και τη διαφάνειά της». Η Πρόεδρος και 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας-HDB Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων είναι ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο για τους επαγγελματίες του 
οπτικοακουστικού χώρου, ενός κλάδου που προσελκύει 
όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε 
να υλοποιούμε τους στόχους μας αλλά και να στηρίζουμε 
τον ρόλο μας ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη 
δημιουργία καλύτερων και ευνοϊκότερων συνθηκών στη 
χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων». 

 

https://www.ependyseis.gr/
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Το newmoney.gr τονίζει για το ζήτημα της επιδότησης 
ενοικίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά από το Δημόσιο και τις 
απαιτήσεις των Τραπεζιτών: «Να πιάσουμε το νήμα για τα 
τεκταινόμενα στην αγορά από τις συναντήσεις που έγιναν 
μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών με τις 
τράπεζες.  Καθώς φως στο βάθος του τούνελ δεν φαίνεται 
(ακόμη) για τον φορέα που θα επιδοτεί τα ευάλωτα 
νοικοκυριά,  

ι τράπεζες ζήτησαν τα χρήματα 
των επιδοτήσεων (κάνα  
10άρι εκατομμύρια) να  

δοθούν απευθείας σε αυτές, ώστε να 
αποφύγουμε τους πλειστηριασμούς. 
Η πρόταση αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι να 
λειτουργήσει ο φορέας και (μάλλον) φάνηκε λογική». 

 
Η εκτεταμένη φτώχεια και οι φιλόδοξες ιδιωτικές κλινικές 
στο Αφγανιστάν συμβάλλουν στην τροφοδοσία μιας 
παράνομης αγοράς - μια πύλη για τη δυστυχία των πιο 
ευάλωτων της χώρας. Όπως αποκαλύπτει το 
kontranews.gr το παράνομο εμπόριο νεφρών «ανθίζει» στη 
δυτική πόλη Χεράτ, τροφοδοτούμενο από την εκτεταμένη 
φτώχεια και τον ατελείωτο πόλεμο.  

ι ντόπιοι, εξουθενωμένοι από  
τα χρέη, την εξαθλίωση και την 
έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας, καταφεύγουν στην πώληση 
των νεφρών τους στη μαύρη  
αγορά και είναι πρόθυμοι να  
πάρουν οποιοδήποτε ρίσκο.  
Και στα ιδιωτικά νοσοκομεία που πραγματοποιούν τις 
επεμβάσεις αυτές, κανείς δεν κάνει πάρα πολλές 
ερωτήσεις. Αν και μπορούν να περιμένουν μόνο περίπου 
250.000 Αφγάνι για το νεφρό (περίπου 3.000 δολάρια), με 
μέσο μισθό λιγότερο από δύο δολαρια την ημέρα (200 
αφγάνι), αυτό φαίνεται σαν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. 
Όμως οι συνέπειες αυτών των επεμβάσεων πολύ συχνά  

 

O 

Ο 
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έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Διεξάγονται με 
ακατάλληλες διαδικασίες και χωρίς καμία μετεγχειρητική 
επίβλεψη και μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμα προβλήματα 
υγείας ή ακόμα και σε αναπηρία. Οι άνθρωποι που δεν 
είχαν σχεδόν καμία πιθανότητα να βρουν δουλειά όταν 
ήταν υγιείς, είναι τώρα άνεργοι. Η κατάσταση επιδεινώνεται 
από το γεγονός ότι η Χεράτ έχει γίνει δημοφιλές μέρος για 
αγορά νεφρού. Μία ιδιωτική κλινική, η οποία είναι ύποπτη 
ότι εμπλέκεται σε εμπορία οργάνων, μπορεί να βρει έναν 
δότη σε πέντε ημέρες. Πολλοί φτωχοί από την περιοχή 
προσφεύγουν οι ίδιοι στο νοσοκομείο, βγάζοντας τα 

όργανά τους προς πώληση. Ένα νεφρό κοστίζει 350.000 
Αφγάνι, με άλλα 100.000 για το χειρουργείο. Πελάτες από 
την Ευρώπη και την Αμερική πηγαίνουν εκεί γιατί μια 
επέμβαση είναι πιο προσιτή οικονομικά. Το γραφείο του 
κυβερνήτη αρνείται το ενδεχόμενο μαύρης αγοράς νεφρών 
και επισημαίνει την έλλειψη στοιχείων. Ωστόσο, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στο σημείο που είναι 
πρόθυμοι να αποχωριστούν τα ζωτικά τους όργανα, 
ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αυτές είναι οι τραγικές 
ιστορίες που έχουν να πουν. 

 
Στην κατοχή του ομίλου Intrum περνά ο αποκλειστικός 
έλεγχος του χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενες και 

ανεξασφάλιστες απαιτήσεις από δάνεια λιανικής και 
μικρών επιχειρήσεων με τη κωδική επωνυμία «Earth», 
καθώς αγοράζει το ποσοστό συμμετοχής (60%) που είχε η 
CarVal Investors («CarVal»). Όπως σημειώνει το 
euro2day.gr το σχήμα CarVal και Intrum αναδείχθηκε 
προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που διενήργησε 
η Εθνική Τράπεζα για την πώληση του χαρτοφυλακίου, 
ανεξόφλητου κεφαλαίου περίπου 2 δισ. ευρώ και 
συνολικής απαίτησης 5,2 δισ. ευρώ, με τίμημα που 
ανερχόταν στο 6% του ανεξόφλητου κεφαλαίου (σ.σ. 
περίπου 110 εκατ. ευρώ). Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε το 
2018, όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, 304 χιλ. μη 
εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια (1,1 δισ.) καθώς και 
απαιτήσεις από κάρτες (0,5 δισ.) και δάνεια σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, περίπου 200 χιλιάδων δανειοληπτών, τα 
οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις. Η μέση οφειλή ανά 
δανειολήπτη διαμορφωνόταν στις 10 χιλ. ευρώ και ο μέσος 
χρόνος καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους είναι τα 
επτά χρόνια. 

 
Οι συνολικές υποχρεώσεις των καζίνο Ρίου, Κέρκυρας και 
Αλεξανδρούπολης ανέρχονται σε 149,5 εκατ. ευρώ και ήδη 
η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum Hellas αναζητούν 

αγοραστή για τις απαιτήσεις των τριών εταιρειών. 
Σύμφωνα με το paron.gr ο βασικός πιστωτής των τριών 
εταιρειών έχει εξετάσει το «κούρεμα» των δανείων ακόμη 
και στο 25% της ονομαστικής τους αξίας.  Να σημειωθεί ότι 
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει 
συμφωνίες για μεταβίβαση «κόκκινων» δανείων αξίας 25 
δισ. ευρώ, ενώ σχεδιάζεται να φύγουν από τους 
ισολογισμούς τους άλλα 5 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων. 

 

Για τις 26 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί ο 
πλειστηριασμός ενός σημαντικού επαγγελματικού 
ακινήτου γραφείων και καταστημάτων στην «καρδιά» της 
Καλλιθέας, το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από 
το εμβληματικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος 
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Νιάρχος» και διαθέτει ανεμπόδιστη θέα προς την θάλασσα. 
Σύμφωνα με το insider.gr το εν λόγω ακίνητο τοποθετείται 
περί τα 10-15’ λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ενώ έχει 
πολύ καλή σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Πρόκειται για μια από τις πιο ανερχόμενες περιοχές της 
Αθήνας, όπου μετά το πρωτοπόρο αρχιτεκτονικά Κέντρο 
Πολιτισμού, έρχεται να «δέσει» η επικείμενη δημιουργία 4 
νέων σταθμών του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου που θα 
διασχίζουν την πόλη της Καλλιθέας και θα καταλήγουν στο 
ιδιαίτερα συμβολικό αυτό έργο, αυξάνοντας κατά χιλιάδες 
την επισκεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής. Ο λόγος για 
το συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων στην 
Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 330 και το ΝΠΙΔ με την 
επωνυμία «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον η Ανάστασις 
του Χριστού - Εμμαούς», για το οποίο αναμένεται 
προσεχώς να «χτυπήσει» το «ηλεκτρονικό σφυρί», με 
επισπεύδουσα την Εταιρεία SPECIAL FINANCIAL 
SOLUTIONS SMSA. Για τον υποψήφιο πλειοδότη που θα 
θελήσει να αποκτήσει το σύνολο των ιδιοκτησιών η Τιμή Α’ 
Προσφοράς είναι στα 3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η κάθε 
ιδιοκτησία διατίθεται και αυτοτελώς. Πιο αναλυτικά, σε 
πλειστηριασμό βγαίνουν: 1. Κατάστημα ισογείου 60 τ.μ., με 
πρόσοψη στην οδό Θησέως. Τιμή Α΄ Προσφοράς: € 55.000 
2. Υπερυψωμένο ισόγειο 206 τ.μ., με πρόσοψη στην οδό 
Θησέως. Ουσιαστικά συνδέεται άμεσα με το κατάστημα 
ισογείου και μπορούν να αποτελέσουν μαζί κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. (περιλαμβάνει 3 θέσεις 
στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 38,64 τ.μ.) Τιμή Α΄ 
Προσφοράς: € 157.000 3. Γραφείο 1ου ορόφου 309 τ.μ., με 
πρόσοψη στον αίθριο χώρο του κτιρίου με θέα στην 
θάλασσα και την λεωφόρο Θησέως. Τιμή Α΄ Προσφοράς: € 
292.000 4. Γραφείο 2ου ορόφου 1.380 τ.μ., ενιαίου χώρου με 
δυνατότητα διαμόρφωσης χώρων με θέα στην θάλασσα και 
την λεωφόρο Θησέως. (περιλαμβάνει 9 θέσεις 

στάθμευσης). Τιμή Α΄ Προσφοράς: € 1.248.000 5. Γραφείο 
3ου ορόφου 1.380 τ.μ., ενιαίου χώρου με δυνατότητα 
διαμόρφωσης χώρων με θέα στην θάλασσα και την 
λεωφόρο Θησέως (περιλαμβάνει 9 θέσεις στάθμευσης). 
Τιμή Α΄ Προσφοράς: € 1.248.000. Σημειώνεται ότι τα άνωθι 
βρίσκονται εντός του οικοδομικού συγκροτήματος 
επαγγελματικού κέντρου με την επωνυμία «Europa Plaza». 
Στο κτίριο είναι εγκατεστημένες με μισθώσεις σημαντικές 
Εταιρείες του κλάδου των τηλεφωνικών κέντρων και των 
τηλεπικοινωνιών, ενώ πλησίον βρίσκονται σημαντικές 
εταιρείες στους κλάδους των ασφαλίσεων, του 
ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και της ναυτιλίας. Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 
συνολικής εκτάσεως 4.334,75 τ.μ. και βρίσκεται Δήμο 
Καλλιθέας στην περιοχή «Τζιτζιφιές», επί της Λεωφόρου 
Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 330 και Πεισίστρατου. Αποτελείται 
από ένα υπόγειο όροφο, ισόγειο και έξι ορόφους άνω του 
ισογείου. Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων, στο ισόγειο στεγάζονται 
καταστήματα και γραφειακοί χώροι ενώ στους ορόφους 
στεγάζονται κατάλληλα διαμερισματωμένοι και 
διαμορφωμένοι γραφειακοί και επαγγελματικοί χώροι. Η 
πρόσβαση στους ορόφους γίνεται μέσω κοινόχρηστων 
ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων. Έχει προσόψεις επί 
των παραλλήλων οδών Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) και 
Πεισιστράτου. Τα εκπλειστηριαζόμενα επαγγελματικά 
ακίνητα προσφέρονται ιδανικά για εταιρίες που αναζητούν 
γραφειακούς χώρους με σημαντική επιφάνεια, μεγάλους 
ανοιχτούς χώρους (open spaces) και δυνατότητα για 
διαμόρφωση αναλόγως των εκάστοτε αναγκών. Να 
σημειώσουμε ότι η αρχική χρήση των ορόφων ήταν αυτή 
του ξενοδοχείου. Ιδανικά επίσης για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εταιρίες είναι και τα καταστήματα του 
προγράμματος, καθώς η περιοχή, με την ολοκλήρωση και 
των έργων του παραλιακού μετώπου παρουσιάζει έντονη 
κινητικότητα και ενδιαφέρον. 
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«Τριήμερο των μεγάλων σφυριών» για τα βόρεια προάστια 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό από τις 12 μέχρι τις 14 
Ιανουαρίου, καθώς στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών «πρωταγωνιστούν» βίλες, σπίτια και 
οικόπεδα «φιλέτα» στην εν λόγω περιοχή. Το ρεπορτάζ του 
newmoney.gr αναφέρει πως οι πλειστηριασμοί αφορούν 
«επώνυμους», όπως ο επιχειρηματίας Ιορδάνης 
Χυτήρογλου, ο Γιώργος Μουρτζούχος της εταιρείας 
ένδυσης «Miss Raxevsky», η οικογένεια του εφοπλιστή 
Μαυρή και άλλοι. Για τις 12 Ιανουαρίου είχε 
προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για ένα σπάνιο 
οικόπεδο στην Εκάλη. Βρίσκεται δίπλα από την 
εντυπωσιακή βίλα της οικογένειας του εφοπλιστή Γιάννη 
Μαυρή επί της οδού Ρόδων, που θεωρείται από τους 
ακριβότερους δρόμους της περιοχής, και έχει έκταση 
1.178,26 τ.μ. Οφειλέτριες εμφανίζονται η Δήμητρα (Ντίμη) 
Μαυρή, κόρη του εφοπλιστή στην οποία ανήκει η ψιλή 
κυριότητα και η μητέρα της Πηνελόπη Λιγνού που έχει το 
δικαίωμα επικαρπίας. Το οικόπεδο κατασχέθηκε προ 
διετίας για χρέη ύψους 450.000 ευρώ (μέρος της συνολικής 
απαίτησης) και είχε προγραμματιστεί να βγει για πρώτη 
φορά σε πλειστηριασμό στις 4 Μαρτίου 2020, με τιμή 
πρώτης προσφοράς 1.116.000 ευρώ (669.600 ευρώ για το 
δικαίωμα της ψιλής κυριότητας και 446.400 ευρώ για το 
δικαίωμα της επικαρπίας). Το Φεβρουάριο του 2020 οι 
κυρίες Π. Λιγνού και Δ. Μαυρή άσκησαν ανακοπή ζητώντας 
να υπάρξει διόρθωση της τιμής εκκίνησης υποστηρίζοντας 
ότι η εμπορική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της 
κατάσχεσης και εντεύθεν ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 1.840.000 ευρώ (1.051.560 ευρώ για την επικαρπία και 
788.440 ευρώ για την ψιλή κυριότητα). Το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, έκανε εν 
μέρει δεκτή την ανακοπή και όρισε τη νέα συνολική τιμή 
πρώτης προσφοράς σε 1.400.000 ευρώ, εκ των οποίων 
840.000 ευρώ για την ψιλή κυριότητα και 560.000 ευρώ για 
την επικαρπία. Με αυτή την τιμή εκκίνησης έγινε ο 
πλειστηριασμός με επισπεύδουσα την Intrum.  

 
Στην Εκάλη βρίσκεται και η βίλα του του Γιώργου 
Μουρτζούχου, συνιδρυτή της φημισμένης κάποτε και 
πτωχευμένης σήμερα εταιρείας γυναικείας ένδυσης Miss 
Raxevsky. Ο πλειστηριασμός για τη βίλα όπου κατά το 
παρελθόν έλαβαν χώρα αρκετά λαμπερά πάρτι είχε 
προγραμματιστεί για την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου και αφορά 
ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, επί του οποίου έχει 
αναγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα. Το 
υπόγειο έχει επιφάνεια 267,45 τ.μ, το ισόγειο 234,84 τ.μ. και 
αποτελείται από είσοδο, χολ, σαλόνι, χώρο τζακιού, 
τραπεζαρία, κουζίνα, χώρο φαγητού κ.ά. Ο πρώτος όροφος 

έχει επιφάνεια 161,27 τ.μ. και αποτελείται από τρεις 
κοιτώνες, χολ και δύο λουτρά, ενώ το δώμα είναι 20,63 τ.μ. 
Όλοι οι όροφοι της οικοδομής αποτελούν μια ενιαία 
λειτουργικά κατοικία και επικοινωνούν μεταξύ τους με 
αναβατήρα και εσωτερική σκάλα. Σύμφωνα με την έκθεση, 
«η μονοκατοικία είναι πλήρως αποπερατωμένη και 
κατοικήσιμη και κρίνεται σε πολύ καλή κατάσταση», το 
οικόπεδο «φέρει περίφραξη από μαντρότοιχο και σιδερένια 
κεντρική εξώπορτα» και «ο περιβάλλων χώρος είναι 
διαμορφωμένος, με βλάστηση και θάμνους». Το ακίνητο, 
που βαρύνεται με περισσότερες από 12 προσημειώσεις, 
υποθήκες και κατασχέσεις, ανήκει στον Γιώργο 
Μουρτζούχο από τον Φεβρουάριο του 2006. Ο 
πλειστηριασμός γίνεται με επισπεύδουσα την Intrum για 
οφειλή ύψους 200.000 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης 
προσφοράς είχε οριστεί αρχικά στις 985.000 ευρώ. Ο Γ. 
Μουρτζούχος, ωστόσο, άσκησε ανακοπή ζητώντας την 
αύξηση της τιμής εκκίνησης ισχυριζόμενος ότι η 
πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στα 
1.800.000 ευρώ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 3 
Ιανουαρίου 2022 αποφάσισε τελικά την αύξηση της τιμής 
στα 1.110.000 ευρώ. Αντιμέτωπος με τους 
πλειστηριασμούς βρίσκεται όμως και ένας ακόμη γνωστός 
επιχειρηματίας, ο Ιορδάνης Χυτήρογλου, ο οποίος στο 
παρελθόν είχε εμπλακεί και με τα διοικητικά του 
Παναθηναϊκού. Ο Ιορδάνης Χυτήρογλου (του Παύλου και 
της Μαρίας) έχει τη «Χυτήρογλου BWC Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρεία ειδών ένδυσης & συναφών ειδών» που 
δραστηριοποιείται στην εμπορία γυναικείων, ανδρικών και 
παιδικών ειδών ένδυσης και υπόδησης, αξεσουάρ μόδας, 
εσωρούχων, καλλυντικών και ειδών σπιτιού, δώρων και 
διακοσμητικών. Στις 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 
δύο επαναληπτικοί πλειστηριασμοί για ισάριθμα ακίνητα, 
στο Διόνυσο και στην Εκάλη, για τα οποία υπήρξαν 
ανακοπές και διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Ο 
ένας αφορά οικόπεδο 2.011 τ.μ., στο Δήμο Διονύσου στη 
θέση «Πλάτωμα ή Γιαούρτι» που περιλαμβάνει διώροφη 
μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 357 τ.μ., ενώ διαθέτει 
πισίνα «συντηρημένη, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής με 
ενδιαφέρουσα γεωμετρία όγκων», όπως αναφέρεται, 
διαστάσεων περίπου 15μx10μ, νεροτσουλήθρα και 
ξεχωριστό jacuzzi. Η μονοκατοικία έχει ανεγερθεί το 1981, 
και σύμφωνα με την έκθεση «τα στοιχεία του ξύλου και της 
φυσικής πέτρας που κυριαρχούν στις όψεις του κτίσματος 
διαμορφώνουν μία επιβλητική κατοικία που παραμένει 
ενταγμένη στο ορεινό τοπίο της περιοχής. Στο ισόγειο 
υπάρχει σαλόνι με τζάκι και τραπεζαρία, κουζίνα, γραφείο 
(τύπου boiserie), ένα υπνοδωμάτιο και μπάνιο. Στον Ά 
όροφο υπάρχει κεντρικός χώρος με τζάκι και τζαμαρία με 
πανοραμική θέα, τρία υπνοδωμάτια (το ένα master), ένα 
μπάνιο και μεγάλες βεράντες. Στο υπόγειο υπάρχει ένα 
υπνοδωμάτιο, γυμναστήριο, ένα μπάνιο και laundry area. 
Τα εξωτερικά κουφώματα της μονοκατοικίας είναι από 
ξύλο, πολυτελούς (βαριάς) κατασκευής. Τα δάπεδα είναι 
στρωμένα με πέτρα και ξύλο στα δωμάτια. Η κουζίνα έχει 
ξύλινα ντουλάπια και κεραμικά πλακίδια στο δάπεδο. Όλες 
οι κρεβατοκάμαρες διαθέτουν μεγάλες εντοιχισμένες 
ντουλάπες. Η επικοινωνία εσωτερικά στην μονοκατοικία 
γίνεται μέσω εντυπωσιακής ξύλινης σκάλας. Το υπόγειο 
διαθέτει και ξεχωριστή είσοδο με πρόσβαση από τον κήπο 
και μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο διαμέρισμα. Το 
ακίνητο έχει συντηρηθεί μέτρια και όχι συστηματικά τα 
τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα στο υπόγειο να υπάρχουν 
σημάδια υγρασίας, ενώ χρήζουν εκτεταμένης συντήρηση 
τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα, ώστε να επιτευχθεί 
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μόνωση. Η κουζίνα σε καλή κατάσταση και τα μπάνια 
πρόσφατα ανακαινισμένα, ενώ εκτεταμένες εργασίες 
συντήρηση απαιτούνται και στις εξωτερικές όψεις του 
κτιρίου, ιδίως στις ξύλινες επικαλύψεις». Το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε τη διόρθωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς στις 500.000 ευρώ (από 423.000 ευρώ 
πριν). Το δεύτερο σφυρί αφορά οικόπεδο έκτασης 1.183 
τ.μ. στη θέση «Σταμάτα Διόνυσος» της Εκάλης, με διώροφη 
μεζονέτα, ιδιοκτησίας (κατά 50% εξ αδιαιρέτου) του Ιορδάνη 
Χυτήρογλου και της Κοχ Βερόνικα Αχούν. Κατά την έκθεση 
εκτίμησης είναι κατασκευής του 2001 και στο ισόγειο 
διαθέτει σαλόνι με τζάκι και τραπεζαρία, κουζίνα και wc. Στο 
υπόγειο υπάρχει ανεξάρτητο διαμέρισμα, με ξεχωριστή 
εξωτερική είσοδο από τον κήπο, κουζίνα, σαλόνι, 
υπνοδωμάτιο και μπάνιο. Στον Α’ όροφο υπάρχουν τρεις 
κρεβατοκάμαρες εκ των οποίων η μία master, δύο μπάνια 
και βεράντες. Στη σοφίτα υπάρχουν τέσσερα υπνοδωμάτια 
και ένα μπάνιο. Η επικοινωνία στα επίπεδα της μεζονέτας 
γίνεται με ασανσέρ και με εσωτερική σκάλα που είναι με 
ξύλινη επένδυση. Διαθέτει κλειστή υπόγεια θέση 
στάθμευσης, κήπο πλακοστρωμένο με περιμετρικά 
καλλωπιστική φύτευση και κάγκελα για περίφραξη. Τα 
εξωτερικά κουφώματα της μεζονέτας είναι από αλουμίνιο 
με τζάμια διπλής υάλωσης και πλαστικά ρολά. Τα δάπεδα 
είναι στρωμένα με ξύλο στο σαλόνι και στα δωμάτια και 
κεραμικά πλακίδια στο υπόγειο και στα μπάνια. Διαθέτει 
δύο ευρύχωρες κουζίνες, στο ισόγειο και στο υπόγειο, 
αντίστοιχα και όλες οι κρεβατοκάμαρες διαθέτουν μεγάλες 
εντοιχισμένες ντουλάπες. Το ακίνητο βρίσκεται, όπως 
τονίζεται στη δικαστική απόφαση, «σε εξαιρετική περιοχή, 
από τις καλύτερες των βορείων προαστίων της Αθήνας, 
αμιγούς κατοικίας, με πράσινο και χαμηλή δόμηση». Με 

βάση αυτά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε 
την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στις 480.000 
ευρώ (από 409.000 ευρώ πριν). Σε κλοιό πλειστηριασμών 
βρίσκονται το τελευταίο διάστημα και εταιρείες οι οποίες 
τουλάχιστον κατά το παρελθόν ήταν συμφερόντων της 
Αλεξάνδρας Τερζή-Χανδρή. Για την Παρασκευή 14 
Ιανουαρίου είχαν προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί 
ιδιοκτησίες της εταιρείας Βικτόρια Κτηματική σε 
συγκρότημα κατοικιών πέντε επιπέδων το οποίο βρίσκεται 
στο Καστρί και χαρακτηρίζεται «πλήρως αποπερατωμένο, 
κατοικήσιμο και σε καλή κατάσταση». Πρόκειται ειδικότερα 
για κατοικία με καθιστικό-τραπεζαρία σε ενιαίο χώρο, 
κουζίνα, διάδρομο, επιφάνειας 123,29 τ.μ., και δώμα 
επιφάνειας 121,41 τ.μ. Επίσης, κατοικία με δύο 
υπνοδωμάτια, δύο λουτρά κλπ, επιφάνειας 45,27 τ.μ., 
καθώς και για δύο θέσεις στάθμευσης των 11,25 τ.μ. 
καθεμιά. Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί 
στις 642.330 ευρώ. Την ίδια μέρα βγήκε στο σφυρί και 
ακίνητο της εταιρείας Vecchia Α.Ε. στο Θησείο. Πρόκειται 
για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 378,73 
τ.μ., με μονοκατοικία που έχει αναγερθεί μεταξύ του 19ου 
και των αρχών του 20ού αιώνα, πλήρως ανακαινισμένη και 
ανακατασκευασμένη και η οποία αποτελείται από: α) 
ισόγειο 246,80 τ.μ., β) πατάρι ισογείου 40 τ.μ. γ) πρώτο 
όροφο 120 τ.μ. και δ) πατάρι πρώτου ορόφου 46 τ.μ. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 2.065.000 ευρώ. 
Επιπλέον είχαν προγραμματιστεί να βγουν σε 
πλειστηριασμό και αρκετά ακόμη ακίνητα στα βόρεια 
προάστια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Οικόπεδο 
άρτιο και οικοδομήσιμο στο Ψυχικό, έκτασης 287 τ.μ., με 
παλαιάς κατασκευής διώροφο ακίνητο που αποτελείται 
στο ισόγειο από κατάστημα (40 τ.μ.), και από ένα 
διαμέρισμα δύο δωματίων και λοιπών χώρων (45 τ.μ.), και 
πρώτο όροφο, με διαμέρισμα δύο (55 τ.μ.). Η τιμή πρώτης 
προσφοράς είναι 685.000 ευρώ. Τριώροφο ακίνητο στη 
Φιλοθέη της δεκαετίας του ’50, στην περιοχή του 
Κολλεγίου, με συνολική επιφάνεια 284 τ.μ., και τιμή 
εκκίνησης 521.000 ευρώ. Μεγάλη μεζονέτα που εκτείνεται 
σε τρεις ορόφους, με αποθήκη και τρεις θέσεις στάθμευσης 
στην Αγία Παρασκευή με συνολική τιμή εκκίνησης 444.500 
ευρώ. Οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τετάρτου 
ορόφου 184 τ.μ., καθώς και αποθήκη 23 τ.μ. και δύο θέσεις 
στάθμευσης των 15 τ.μ. στα Βριλήσσια, με συνολική τιμή 
εκκίνησης 346.500 ευρώ. Το δικαίωμα ψιλής κυριότητας 
οριζόντιων ιδιοκτησιών στο Ψυχικό και ειδικότερα 
διαμερίσματος 183,40 τ.μ., αποθήκης και θέσης 
στάθμευσης, με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 473.600 
ευρώ. Γωνιακό ισόγειο κατάστημα στην Κηφισιά, εμβαδού 
49,20 τ.μ., που βγαίνει για τέταρτη φορά σε πλειστηριασμό 
(προηγήθηκαν τρεις άγονοι από τον Ιανουάριο του 2020 
έως τον Σεπτέμβριο του 2021 με τιμή εκκίνησης 458.000 
ευρώ) με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στις 360.000 
ευρώ.  

Είναι το ακίνητο που πιθανότατα έχει την πιο μακρά 
«διαδρομή» στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. Και τούτο καθώς αρχικά ήταν να βγει στο 
σφυρί το Νοέμβριο του 2017, αλλά μετά από δικαστικές 
προσφυγές, αναστολές και αναβολές κατέληξε να 
πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2022, δηλαδή μετά 
από τέσσερα και παραπάνω χρόνια. Η συγκεκριμένη βίλα 
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βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της 
Κηφισιάς, τη Χαριλάου Τρικούπη, ανήκει στον ιδιώτη Κ. Λ. 
με τιμή πρώτης προσφοράς 3,3 εκατ. ευρώ, που είναι 
αναρτημένο μέχρι στιγμής στους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, δεδομένου ότι η τιμή εκκίνησης έχει 
οριστεί σε 1,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα οικόπεδο 
συνολικής έκτασης 1.442 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, 
εντός του εγκεκριμένου σχεδίου στο Κεφαλάρι. 
Δημιουργήθηκε από τη συνένωση δύο μικρότερων 
οικοπέδων και αποτελεί ιδιοκτησία της δεκαετίας του ’30. 
Μέσα στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί κατοικία αποτελούμενη 
από ισόγειο, επιφάνειας 223,25 τ.μ. και υπόγειο 312 τ.μ. 
ενώ διαθέτει δύο πισίνες, μία στο μπροστά μέρος του 
οικοπέδου όπου υπάρχουν και δύο θέσεις στάθμευσης και 
μία στο πίσω μέρος επί του κήπου.  

ιδιοκτησία βαρύνεται με αρκετές 
προσημειώσεις, υποθήκες και 
κατασχέσεις, ενώ φαίνεται πως 

κυρίαρχο ρόλο για να οδηγηθεί  
σε πλειστηριασμό έπαιξε ένα  
δάνειο περίπου 1 εκατ. ελβετικών  
φράγκων την περίοδο του 2007. 
Κάπως έτσι έγινε η κατάσχεση για 150.000 ευρώ ως μέρος 
της συνολικής απαίτησης και προγραμματίστηκε ο πρώτος 
πλειστηριασμός για τις 8 Νοεμβρίου 2017 που θα γινόταν 
τότε στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, με τιμή εκκίνησης στα 
1,6 εκατ. ευρώ. Ο πλειστηριασμός όμως ματαιώθηκε λόγω 
αποχής των συμβολαιογράφων. Στη συνέχεια 
προσδιορίστηκε νέα ημερομηνία ηλεκτρονικού (πλέον) 
πλειστηριασμού, για τις 7 Νοεμβρίου 2018. Λίγο νωρίτερα 
όμως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προσέφυγε στα δικαστήρια 
ασκώντας ανακοπή και με αίτημα διόρθωσης της τιμής 
πρώτης προσφοράς. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
εξέτασε την υπόθεση στις 18 Οκτωβρίου 2018, και κατά τη 
διαδικασία από πλευράς του ιδιοκτήτη προσκομίστηκε 
άλλη μελέτη εκτίμησης σύμφωνα με την οποία η εμπορική 
αξία του ακινήτου οριζόταν στα 2.342.000 ευρώ. Στο 
σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «το κατασχεθέν 
οικόπεδο μετά της επ’ αυτού οικοδομής βρίσκεται σε μία 
από τις πολυτελέστερες και ακριβότερες περιοχές της 
Αττικής και δη στο Κεφαλάρι Αττικής, που αποτελεί αμιγώς 

οικιστική περιοχή με ικανοποιητική προσβασιμότητα και 
όμορφο φυσικό περιβάλλον, το δε άνω κτίριο που έχει 
ανεγερθεί επί του οικοπέδου αυτού κατά τα έτη 1974-1979, 
είναι πλήρως αποπερατωμένο και σε πολύ καλή 
κατάσταση, αφού ανακαινίσθηκε πλήρως το έτος 2010, ο δε 
περιβάλλων χώρος αυτού, όπως πιθανολογήθηκε από την 
ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ανακόπτοντος, ο οποίος 
και συνέταξε την από 15-10-2018 μελέτη εκτίμησης, έχει 
διαμορφωθεί πολυτελώς (2 πισίνες, γκαζόν, χώρος 
μπάρμπεκιου, κ.λπ.)». Στη συνέχεια όμως τονίζεται ότι 
«από όλα τα ανωτέρω και ιδίως από τη θέση και την έκταση 
του κατασχεθέντος οικοπέδου μετά της επ’ αυτού 
οικοδομής, πιθανολογήθηκε ότι η αξία τούτου είναι 
μεγαλύτερη από την αξία που εκτιμήθηκε αρχικά, ωστόσο, 
δεν ανέρχεται στο εκ μέρους του ανακόπτοντος 
επικαλούμενο ποσό των 2.342.000 ευρώ, δεδομένου ότι 
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της 
πτώσης των τιμών των ακινήτων στην ελληνική αγορά, 
εκδηλώνεται μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα 
ακίνητα, φαινόμενο που οφείλεται, πέραν της οικονομικής 
κρίσης που σοβεί τα τελευταία χρόνια και στο γεγονός ότι 
τα στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια χορηγούνται 
πλέον με εξαιρετική φειδώ από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
αλλά και στην αύξηση της φορολόγησης των ακινήτων». 
Με βάση αυτά, αλλά και ορισμένων πολεοδομικών 
παραβάσεων που χρήζουν τακτοποίησης, η ανακοπή έγινε 
εν μέρει δεκτή, ωστόσο η τιμή πρώτης προσφοράς 
καθορίστηκε στα 1,9 εκατ. ευρώ. Έκτοτε ακολούθησε ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα «απουσίας», αλλά τον 
περασμένο Νοέμβριο η Intrum, ως διαχειρίστρια των 
απαιτήσεων της «VegaII NPL Finance Designated Activity 
Company» έκανε κινήσεις επίσπευσης του 
πλειστηριασμού που  

 

Η 
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πραγματοποιήθηκε στις Ιανουαρίου με τιμή εκκίνησης 1,9 
εκατ. ευρώ. Και κατά τα φαινόμενα έχει ήδη προσελκύσει 
το ενδιαφέρον καθώς έχει διαμορφωθεί «λίστα 
οριστικοποιημένων συμμετοχών»…  

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες έρχονται συνεχείς 
πλειστηριασμοί που προσελκύουν επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον. Όπως τονίζει το newmoney.gr  

ην προσοχή έχει τραβήξει  
ο πλειστηριασμός που έχει 
προγραμματιστεί για την επόμενη 

εβδομάδα στην περιοχή «Πουρνάρι» 
Πυλαίας, στο δρόμο για το Πανόραμα. 
Εκεί υπάρχουν τρεις ημιτελείς, αλλά προχωρημένες 
κατασκευαστικά, μεζονέτες με θέα στην πόλη και στο 
Θερμαϊκό κόλπο – η καθεμία διαθέτει σχεδόν 600 τ.μ. σε 
τέσσερα επίπεδα. Η αρχική τιμή προσφοράς αρχίζει από 
τις 400.000 ευρώ για την κάθε μεζονέτα. Υπάρχει σημαντικό 
και σοβαρό ενδιαφέρον καθώς η αρχική τιμή για να 
χτυπήσει κανείς είναι αρκετά ελκυστική, όπως λένε στην 
αγορά.  Οφειλέτης είναι η μονή Εμμαούς που φαίνεται ότι 
έχει προσέξει αρκετά την κατασκευή. Οι μεζονέτες, που 

μάλλον πρέπει να λέγονται βίλες, διαθέτουν πολυτελή 
μαρμάρινα δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και σύστημα 
γεωθερμίας, εσωτερικά ασανσέρ, εξωτερική πισίνα και 
εγκατάσταση για εξωτερικό jacuzzi και μεγάλους 
εξωτερικούς χώρους για το κάθε οίκημα και άλλα πολλά.  Η 
προθεσμία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
ήταν μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου, ενώ η 
ημερομηνία διεξαγωγής του είναι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 
Ιανουαρίου. Οι προσδοκίες είναι ότι θα «χτυπηθούν» και οι 
τρεις. 

 

 
Το euro2day.gr κατακεραυνώνει την στάση  των 
Τραπεζιτών που για ακόμη μια φορά, αδιαφορώντας 
πλήρως για την μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που πένεται, 
αυτοί εποφθαλμιούν ακόμη ένα παχυλό μπόνους:  Αφού 
λοιπόν διασώθηκαν (και διασώζονται ακόμα) με τα λεφτά 
μας, αφού ξεπούλησαν για ψίχουλα τα κόκκινα δάνεια, 
αφού ετοιμάζονται να ξεσπιτώσουν όλους τους Έλληνες με 
τους πλειστηριασμούς, γιατί να μην πάρουν και ένα 
μπόνους τα παιδιά;;; Άλλωστε έχουν ασυλία... με τις 
ευλογίες της Πολιτείας !!! Οι αλλαγές που θα φέρει το 

υπουργείο Οικονομικών και αφορούν τη λειτουργία, 
κυρίως τα δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας ακουμπούν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα 
και σίγουρα θα βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των 
τραπεζών από τη σφιχτή αγκαλιά του δημοσίου (σ.σ. η 
θηλιά έχει διαφορετικά μεγέθη ανά τράπεζα).  

πάρχει όμως και μια αλλαγή  
που τα ανώτατα στελέχη των 
διοικήσεων την περιμένουν πώς 

και πώς: Πρόκειται για τη διάθεση 
μπόνους χωρίς τους μνημονιακούς 
κόφτες.... 
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