
 

Αριθ. Φύλλου 223 
Σ/Κ 12-13/03/2022 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Θοδωρής Ζούμπος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :  
Κυριάκος Τόμπρας 

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΤΗΛ. 210 5200452-62 
ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ                      Email : ypervasi.gr@gmail.com  

 



 

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 12-13 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 223 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 2 

 

γνωστός 
ανταποκριτής στην 
Μόσχα, Δημήτρης 

Λιάτσος, παρουσιάζει 
μια διαφορετική 
άποψη αναφορικά  
με τον βομβαρδισμό 
του μαιευτηρίου  
στην Μαριούπολη, 
αναδεικνύοντας για 
ακόμη μια φορά τον 
εκατέρωθεν πόλεμο 
προπαγάνδας. 

 
Ιδού τι γράφει στο facebook ο 
δημοσιογράφος Δημήτρης Λιάτσος: 
Αθλιότητα!!!  

Βομβαρδισμένο μαιευτήριο ή ναζιστοφωλιά;;;; Πόση αθλιότητα να αντέξει κανείς; 
Πριν 15 μέρες το κτίριο όπου στεγάζονταν το μαιευτήριο της Μαριούπολης, έπαψε 
να λειτουργεί ως τέτοιο. Εκκενώθηκε από τους ναζιστες του ΑΖΟΦ οι οποίοι το 
μετέτρεψαν σε… στρατηγείο τους! 

ρωσικός στρατός με χειρουργικό πλήγμα 
διέλυσε τη σφηκοφωλιά των εθνικιστών  
που κρατάνε ομήρους χιλιάδες κατοίκους  

της πόλης και κρύβονται πίσω από αυτούς. 
Και όμως, ο Ζελένσκι διαμήνυε σε όλο τον κόσμο ότι χτυπήθηκε το μαιευτήριο και 
πως κάτω από τα συντρίμμια υπάρχουν παιδιά!!! Έβαλαν και ένα παιδάκι απ´ έξω 
να μιλάει για «του λόγου το ασφαλές»!!! 

ομβαρδισμός μαιευτηρίου και δεν  
υπάρχει ούτε ένας νεκρός, μόνο  
επτά τραυματίες αναφέρονται !!! 

Ακούστε τι λέει ο Ίγκορ, κάτοικος της πόλης του οποίου η μητέρα εργαζόταν στο 
κτίριο: «Τις τελευταίες μέρες Φεβρουαρίου ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με 
στρατιωτικές στολές, έσπασαν τις κλειδαριές, έστησαν σε διάφορα σημεία, 
παράθυρα και άλλα ανοίγματα, οπλικά συστήματα. Έλεγαν ότι ετοιμάζουν την 
«άμυνα της πόλης»!!! Μετά και από αυτή την αθλιότητα που σερβίρεται ως χόρτο 
για ηλίθιους στη Δύση πόσο θα αντέξει αυτό το έρημο το δημοσιογραφικό 
επάγγελμα; Όταν «σοβαροί» δημοσιογράφοι, πέρα από κάθε δεοντολογία και 
αγνοώντας τον απλό κανόνα που λέει, «μη δίνεις είδηση όταν δεν την έχεις 
επιβεβαιώσει», δημιουργούν σπαραξικάρδιες εικόνες ελαφρά τη (αντιρωσική) 
καρδία;;;; Και η εικόνα, με την προβοκατόρικη ανακοίνωση Ζελένσκι, κάνει 
ασυγκράτητη το γύρω του «ελεύθερου, δημοκρατικού και φιλεύσπλαχνου 
κόσμου»!  Αιδώς… 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τεχνητή 
Νοημοσύνη,  
η βασικότερη 

τεχνολογία αιχμής  
στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση, 
αναμένεται να φέρει 
θεμελιώδεις αλλαγές 
σε επιχειρήσεις  
και δημόσιο τομέα, 
σημειώνει ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων  
και Βιομηχανιών. 
Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, αν και 
αποτελεί διακριτό ακαδημαϊκό 
γνωστικό αντικείμενο από το 1960 
και έχει κατηγοριοποιηθεί ως 
«τεχνολογία 4ης γενιάς» από τη 
δεκαετία του 1980, οι πραγματικές 
της δυνατότητες τώρα γίνονται 
ευρύτερα αντιληπτές. Εξελίσσεται σε 
τεχνολογία στρατηγικής σημασίας 
και σε βασικό μοχλό 
ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων αλλά και αναβάθμισης 
των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις 
που τα υιοθετούν, προσφέρουν λύσεις σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις 
αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Ελλάδα 
είναι στην 23η θέση του σχετικού δείκτη της Ε.Ε. (Government AI Readiness 
Index). 16 χώρες της ΕΕ ήδη υλοποιούν προγράμματα μεγάλης κλίμακας, ενώ 5 
είναι σε τελικό στάδιο σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής. Η Ελλάδα βρίσκεται 
σε στάδιο προετοιμασίας ενός εθνικού σχεδίου, χωρίς ωστόσο κάποια δομημένη 
διαβούλευση με τις επιχειρήσεις και την ερευνητική κοινότητα.  

όλις το 3% των επιχειρήσεων στην  
Ελλάδα αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής 
Νοημοσύνης έναντι 45% παγκοσμίως. 

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι μεν 
διαρκείς στην Ελλάδα, ωστόσο συχνά δεν αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής. Η ΤΝ 
δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται ακόμα στις επενδυτικές προτεραιότητες των 
επιχειρήσεων της χώρας. Πρώτο βήμα στο σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικής 
Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού 
διακυβέρνησης, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προτείνεται, η 
σύσταση Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης για το συντονισμό, τη 
συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου και του κώδικα δεοντολογίας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην  
Ελλάδα μπορεί να αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ 
κατά περίπου 200 δισ. ευρώ σε 15 χρόνια. 

Η Μ 

Η 



 

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

 Σ/Κ 12-13 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 223 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 4 

 
Τεχνητή Νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα μιας μηχανής 
να αναπαράγει τις ανώτερες (ευφυείς) γνωστικές 
λειτουργίες του ανθρώπου (π.χ. μάθηση, σχεδιασμός, 
δημιουργικότητα, σύνθετες αποφάσεις, κατανόηση 
περιβάλλοντος, παραγωγή γνώσης, κλπ.), με αυτονομία. 
Αποτελεί το σημείο τομής πολλών επιστημών, κυρίως των 
μαθηματικών (ειδικά της μαθηματικής λογικής), της 
πληροφορικής, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και 
της μηχανικής. Σε αντίθεση με παλαιότερες ΤΠΕ, τα 
συστήματα ΤΝ δεν βασίζονται σε προ-εγκατεστημένους 
αλγόριθμους. Η ΤΝ γνωρίζει μόνο τα αξιώματα ή τις 
απαγορεύσεις που πρέπει να ικανοποιεί κάθε λειτουργία 
της, με την ευφυΐα της να έγκειται στην αυτονομία για το 
είδος της λειτουργίας που θα επιλέξει για να ολοκληρώσει 
μια εργασία. Συνεπώς, τα συστήματα ΤΝ μεγιστοποιούν τη 
χρησιμότητά τους σε εργασίες που βασίζονται σε γνώση 
και εμπειρία, σύνθετους συλλογισμούς ή ευφυή διάδραση 
με το περιβάλλον. Υποστηρικτικές εργασίες όπως 
αριθμητικοί υπολογισμοί ή εργασίες ρουτίνας μπορούν να 
αυτοματοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά από 
παλαιότερες τεχνολογίες. 

 

Τα συστήματα ΤΝ έχουν σημαντικά οφέλη για όσους 
επενδύουν στην αξιοποίησή τους. 

ι επιχειρήσεις με λύσεις τεχνητής 
νοημοσύνης εμφανίζουν 
περιθώρια κέρδους έως 17% 

καλύτερα από τον ανταγωνισμό,  
με συστήματα προληπτικής 
συντήρησης, μείωσης σφαλμάτων 
στην παραγωγή, υποβοήθησης 
εργασιών από ρομποτικές μηχανές 
,προβλέψεων ζήτησης, διαχείρισης ποιότητας, εξ 
αποστάσεως εξυπηρέτησης πελατών, λήψης αποφάσεων 
χωρίς ανθρώπινη παρουσία, κλπ. Ενδεικτικά, οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν έως 5% 
την αποδοτικότητα στην παραγωγή, ως 13% την 
κερδοφορία, έως 12% την εξοικονόμηση καυσίμων, έως 
10% το χρόνο διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Στο λιανικό 
εμπόριο επιτυγχάνεται έως 20% μείωση στα αποθέματα, 
έως 30% μείωση του χρόνου αποθεματοποίησης και έως 
30% αύξηση των online πωλήσεων. Στην ηλεκτρική 
ενέργεια επιφέρει έως 20% αύξηση της παραγωγής και έως 
20% βελτίωση της κερδοφορίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη 
επίσης μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύγχρονες 
κοινωνικές προκλήσεις, όπως η ταχύτερη εύρεση 
θεραπειών, η βελτίωση της παραγωγικότητας του 
νοσηλευτικού προσωπικού (έως 50%), η μείωση των 
δαπανών υγείας (έως 10%), αλλά και η ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται η πρόσφατη επίλυση ενός εκ των μεγαλύτερων 
προβλημάτων της βιολογίας από σύστημα ΤΝ. 
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τον δημόσιο τομέα η ενσωμάτωση 
λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης 
προσφέρει βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών προς τον 
πολίτη με αδιάλειπτη εξυπηρέτηση 
αλλά και αυτοματοποίηση  
των χρονοβόρων εργασιών. 
Ενδεικτικά, η εθνική πύλη δημόσιων υπηρεσιών της 
Πορτογαλίας χρησιμοποιεί συστήματα ΤΝ για να 
επικοινωνεί με πολίτες από το 2019. Το πρώτο εξάμηνο 
λειτουργίας της ολοκληρώθηκαν πάνω από 46.000 
συνομιλίες ανθρώπου – μηχανής, κατά τις οποίες ο πολίτης 
εξυπηρετήθηκε από το σύστημα ΤΝ χωρίς την παρέμβαση 
φυσικού προσώπου (δημόσιου υπάλληλου). Στη Λετονία οι 
αντίστοιχες επιδόσεις ήταν στις 22.000 συνομιλίες. 
Συστήματα ΤΝ χρησιμοποιούνται, επίσης, συχνά στο 
σχεδιασμό μέτρων πολιτικής. Η ευφυής προσομοίωση 

σύνθετων οικονομικών, παραγωγικών και κοινωνικών 
μηχανισμών ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των 
«παραδοσιακών» οικονομικών μοντέλων και βοηθά στην 
αξιολόγηση των συνεπειών των μέτρων πολιτικής, πριν 
την εφαρμογή τους. 

 

 

Ελλάδα προετοιμάζει κάποιο 
εθνικό σχέδιο, χωρίς ωστόσο  
μια δομημένη διαβούλευση  

με τις επιχειρήσεις και την  
ερευνητική κοινότητα. 
Η χώρα βρίσκεται στην 23η θέση του σχετικού δείκτη της 
Ε.Ε. (Government AI Readiness Index), όταν ήδη 16 χώρες 
της ΕΕ υλοποιούν προγράμματα μεγάλης κλίμακας και 5 
είναι σε τελικό στάδιο σχεδιασμού. Αν και η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων επενδύει σημαντικούς πόρους σε ΤΠΕ 
(16η θέση στην ΕΕ-28), η αξιοποίηση της ΤΝ παραμένει 
πολύ χαμηλή (εδώ), με μόλις το 3% των επιχειρήσεων να 
αξιοποιεί λύσεις ΤΝ έναντι 45% παγκοσμίως. Παράλληλα, 
ενώ το 85% των Ελλήνων CEOs αντιλαμβάνεται τις 
δυνατότητες της ΤΝ, το 54% δηλώνει πως η ΤΝ δεν 

αποτελεί επενδυτική προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι 
επενδύσεις να συνεχίζουν να εστιάζουν σε τεχνολογίες 
ξεπερασμένων δυνατοτήτων (26η θέση στην ΕΕ-28 στο 
σχετικό δείκτη, εδώ). Ομοίως, θεωρούν πως η ΤΝ δεν έχει 
ακόμη φτάσει το επιθυμητό στάδιο ωρίμανσης, πιθανώς 
επειδή δε γνωρίζουν σε βάθος την 30ετή εφαρμοσμένη 
έρευνα αιχμής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

 

Σ 
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ημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην 
αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα 
είναι (α) η έλλειψη ικανού όγκου αξιοποιήσιμων 

δημόσιων πληροφοριών που είναι αναγκαίες  
στην εκμάθηση των συστημάτων ΤΝ και (β)  
η περιορισμένη υπολογιστική ισχύς στις 
επιχειρήσεις που είναι αναγκαία για την  
εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών. 
Η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει σημαντική παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης, όπως 
αποτυπώνεται σε σχετικές έρευνες. Η διάχυση της ΤΝ στην Ελλάδα μπορεί να 
αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ σε 15 χρόνια κατά περίπου € 200 δισ. (σε σταθερές 
τιμές 2010). Η αύξηση σε ποσοστό 40%, θα τροφοδοτηθεί από λύσεις έξυπνης 
αυτοματοποίησης, σε ποσοστό 24% από την πιο αποτελεσματική χρήση των 
ανθρώπινων πόρων, σε ποσοστό 21% από τη βέλτιστη χρήση του 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και σε ποσοστό 15% από τη διάχυση της 
καινοτομίας. Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι οι επενδύσεις σε ΤΝ μπορούν να 
ενισχύσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων έως 30%, μέσα σε 4 χρόνια, με ανάλογη 
τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας.  

 

Επιπλέον, η ανάπτυξη ΤΝ στην 
Ελλάδα θα συνδράμει καθοριστικά 
στον περιορισμό της διαρροής των 
νέων με υπόβαθρο STEM στο 
εξωτερικό. Για την κάλυψη του 
τεχνολογικού κενού είναι αναγκαία η 
κινητοποίηση των επιχειρήσεων, 
φιλο-επενδυτικές δημόσιες 
πολιτικές, άνοιγμα των δημοσίων 
δεδομένων και ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 
Η πρόταση του ΣΕΒ για την 
αξιοποίηση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης και τη βελτίωση της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μέσω εθνικού 
προγράμματος αξιοποίησής της 
εστιάζει σε επτά στόχους:  
1. Επιτάχυνση ιδιωτικών 
επενδύσεων σε ΤΝ και ειδικά σε 
αύξηση της υπολογιστικής ισχύος 
στις επιχειρήσεις.  
2. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
ειδικά σε θέματα ΤΝ.  
3. Διεύρυνση δημόσιων 
επενδύσεων με συστήματα ΤΝ για 
την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών 
που θα βελτιώσουν το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πολιτών.  
4. Κατασκευή στην Ελλάδα 
εξοπλισμού υψηλής υπολογιστικής 
ισχύος και τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών.  
5. Δημιουργία κέντρων αριστείας 
εντός των πανεπιστημίων όπου 
αναπτύσσονται καινοτόμες 
προτάσεις ΤΝ, που ανταποκρίνονται 
όμως στις εμπορικές ανάγκες της 
βιομηχανίας εντός Ελλάδας αλλά και 
διεθνώς.  
6. Ανοιχτή πρόσβαση στα δημόσια 
δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία 
στην εκμάθηση των συστημάτων 
Τεχνητής Νοημοσύνης  
7. Κανόνες δεοντολογίας με 
σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τους νόμους. 

 

Σ 
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του Δρ. Νίκου Σπυρόπουλου 
Ειδικού Ερευνητή 
και Συμβούλου 
Διαστημικής Τεχνολογίας 

 
Αμερικανικές εταιρίες υψηλής 
διαστημικής τεχνολογίας 
ανακοίνωσαν τον γεωεντοπισμό 
εκτεταμένης δραστηριότητας 
παρεμβολών του Παγκόσμιου 
Συστήματος Εντοπισμού Θέσης 
(GPS) στην Ουκρανία. 

ο GPS είναι  
μια θεμελιώδης 
υπηρεσία 
«εντοπισμού  

θέσης» από την οποία 
εξαρτώνται όλες οι 
σύγχρονες οικονομίες. 
Η παρεμβολή  
σήματος GPS έχει  
τη δυνατότητα να 
διαταράξει σημαντικά 
τα αεροπορικά ταξίδια, 

τα logistics, τα οικονομικά, τις μεταφορές, την 
επικοινωνία και πολλές άλλες βασικές υπηρεσίες.  

 
Δεδομένου ότι οι δορυφόροι παρέχουν παγκόσμια κάλυψη παρακολουθώντας 
εκατοντάδες εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα καθημερινά, είναι σε θέση να 
ειδοποιούν διάφορους κυβερνητικούς φορείς και χρήστες πότε και πού 
συμβαίνουν παρεμβολές GPS, ώστε να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται 
γρήγορα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις. 

ναλυτές εξέτασαν την Ουκρανία τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες και ανακάλυψαν συνεχείς και 
αυξημένες παρεμβολές GPS σε όλη την περιοχή. 

 

Τ 
Α 
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Τα δεδομένα έδειξαν εκτεταμένες παρεμβολές GPS τον 
Νοέμβριο του 2021 κατά μήκος των ορίων των περιοχών 
που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές στο 
Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ. Οι πληροφορίες ανοιχτού 
κώδικα επιβεβαίωσαν ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια 
οχήματα (UAV) που επιχειρούσαν στην περιοχή 
διακόπηκαν λόγω απώλειας συνδέσεων GPS. 

 

αι τον Φεβρουάριο του 2022 
εντοπίστηκαν παρεμβολές GPS 
κατά μήκος των συνόρων μεταξύ 

Ουκρανίας και Λευκορωσίας, λίγο  
πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή.  

 
Αυτή η δραστηριότητα του Φεβρουαρίου έλαβε χώρα 
ακριβώς βόρεια του Τσερνόμπιλ, εντός της Ζώνης 
Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, καταδεικνύοντας την 
ενσωμάτωση των τακτικών ηλεκτρονικού πολέμου στη 
ρωσική στρατιωτική επιχείρηση για να υποβαθμίσει 

περαιτέρω την ικανότητα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα. Οι 
παρεμβολές μπορεί να είναι ακούσιες από τον εξοπλισμό 
που λειτουργεί πολύ κοντά στις ζώνες συχνοτήτων GPS. 
Ωστόσο, οι σκόπιμες παρεμβολές έχουν αυξηθεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο λόγω του χαμηλού κόστους, της 
ευκολίας ανάπτυξης και της γενικής διαθεσιμότητας της 
τεχνολογίας παρεμβολής GPS.  

ι στρατιωτικές δυνάμεις 
χρησιμοποιούν παρεμβολές  
GPS για να κρύβουν και να 

προστατεύουν κρίσιμα στρατεύματα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό από 
επίθεση και μπορούν να αποτελέσουν 
κορυφαίο δείκτη μελλοντικής 
στρατιωτικής δραστηριότητας. 
Τα καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποιούν παρεμβολές GPS 
για να αποτρέψουν την επιτήρηση από drones. Η χρήση 
παρεμβολών είναι παράνομη στις περισσότερες 
ανεπτυγμένες χώρες.  

ε συνταγή, λοιπόν, 
ναρκεμπόρων, ο 
κυβερνοπόλεμος Πούτιν  

στην Ουκρανία!!! 

 

Κ 

Ο 

Μ 
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου  
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 

άν πράγματι  
ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης 

συναντηθεί με τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
τότε θα σημαίνει  
ότι ετοιμάζει την 
ανομολόγητη παράδοση 
κυριαρχικών 
δικαιωμάτων  
μας στο Αιγαίο. 
Ο Κ. Μητσοτάκης τότε θα έχει 
αποδεχθεί τις ΠΡΕΣΠΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ και η Ελλάδα θα έχει μπει 
σε μία τροχιά εθνικής 
συρρίκνωσης…Τα εθνικά μας 
συμφέροντα θα έχουν περιέλθει σε 
δεύτερη μοίρα… Από τα τουρκικά 
ΜΜΕ μαθαίνουμε ότι ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα 
γευματίσει με τον Τούρκο πρόεδρο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 
Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη 
Κυριακή. 

 
Εάν συμβαίνουν όσα λέει ο Ο. Τσελίκ, δηλαδή ότι πάει «ο Κ. Μητσοτάκης για να 
συζητήσει την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου»! τότε αλλοίμονο στη 
πατρίδα μας… Γιατί εάν ο Κ. Μητσοτάκης ακολουθεί την «πατριωτική» 
αμερικανικογερμανική γραμμή Σημίτη τότε ο ακρωτηριασμός με την παράδοση 
του μισού ΑΙΓΑΙΟΥ πελάγους θα επέλθει και αυτό θα αποτελεί εθνική προδοσία…  

εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος  
AKP στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, αποκάλυψε  
την ατζέντα των συνομιλιών μέσα στην οποία 

ξεχωρίζει το θέμα της αποστρατικοποίησης  
των νησιών του Αιγαίου! 

 

Ε Ο 
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Η εθνική γραμμή από την εποχή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι του 
Αλέξη Τσίπρα και στην όποια έχουν 
συμφωνήσει όλα τα κόμματα του 
Ελληνικού κοινοβουλίου είναι και 
εκφράζεται πάγια μέσα από την 
αμετακίνητη θέση ότι υφίσταται μονό 
μια διαφορά με την Τουρκία αυτή της 
υφαλοκρηπίδας και της οριοθέτησης 
των θαλασσίων ζωνών. 

Κυριάκος 
Μητσοτάκης  
δεν έχει καμμία 

εξουσιοδότηση για να 
κάνει υποχωρήσεις  
στα εθνικά θέματα!!! 

 
Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Κ. 
Μητσοτάκη να αποδέχεται «ο 
φάκελος των συνομιλιών να 
περιλαμβάνει από το θέμα της 
υφαλοκρηπίδας μέχρι και τη 
στρατικοποίηση των νησιών» όπως 
δημόσια είπε ο Ο. Τσελίκ και μάλιστα 
ότι εκ μέρους της Ελλάδας όλα αυτά 
πως θα συζητηθούν»; 

άν είναι δυνατόν 
Έλληνας 
Πρωθυπουργός  

να έχει αποδεχθεί,  
να πάει στη 
Κωνσταντινούπολη,  
να συζητήσει με τον 
Τούρκο ψευτοσουλτάνο 

τον αφοπλισμό και την παράδοση των ελληνικών 
νησιών του Αιγαίου πελάγους; 

 
Η παρουσία του στο «γεύμα προδοσίας» ενορχηστρώνεται από τα Τουρκικά μέσα 
ενημέρωσης τα οποία αναπαράγουν το παραλήρημα των Τούρκων 
δημοσιογράφων που αλαλάζουν: «Να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα νησιά του 
Αιγαίου». Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι του CNN Turk, μιλούν με φόντο χάρτη, όπου 
παρουσιάζονται ελληνικά νησιά ως «παράνομα» εξοπλισμένα και προετοιμάζουν 
το τραπέζι... με το μενού των παράνομων διεκδικήσεων με συνοδευτικά απειλές 
και πολεμικούς τσαμπουκάδες. 

 

Ο 

Ε 
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Ξεπέρασαν τα όρια της προκλητικότητας στο Αιγαίο… 
Στόχος ομολογημένος, όλων αυτών και του γεύματος, είναι 
ο διαμοιρασμός του Αιγαίου στη θάλασσα και στον αέρα με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν εγκλωβισμένα 
στην τουρκική ζώνη τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.  

πως αποδεικνύουν οι 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις και 
παραβάσεις οι τουρκικοί στόχοι 

παραμένουν, 35 χρόνια αργότερα  
από την Τουρκική εισβολή και 
παράνομη κατοχή του 40%  
της Κύπρου, αναλλοίωτοι… 
, ενώ δεν έχουν αποδώσει καρπούς οι κατά καιρούς 
διμερείς συνομιλίες. Το σοβαρότερο όμως είναι ότι οι 
ελπίδες που είχαν επενδυθεί για εξομάλυνση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ευρωπαϊκή προοπτική 
της Τουρκίας διαψεύδονται, υποχρεώνοντας τώρα την 
Κυβέρνηση Μητσοτάκης να προχωρήσει σε αναθεώρηση 
της πολιτικής αυτής και όχι σε ιταμή παράδοση και 
συνθηκολόγηση. Είναι κρίσιμη ώρα και για τούτο αξίζει και 
πρέπει να υπενθυμίσουμε τα εξής: Είναι γνωστό ότι η 
Ελλάδα ύστερα από τη βάρβαρη και εγκληματική εισβολή 
των Τούρκων το '74 και κάνοντας χρήση αναφαίρετου 
δικαιώματος της (Άρθρο 51 καταστατικού χάρτη των ΗΕ) 
εξόπλισε αμυντικά τα νησιά του Αιγαίου. Η Τουρκία -ενώ 
γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να της επιτεθούμε- 
συγκρότησε την 4η Στρατιά με τον ισχυρισμό ότι κινδυνεύει 
από τις δυνάμεις των νησιών μας... ενώ τυχόν απόσυρση 
των δυνάμεων μας από τα νησιά, η εγκατάσταση των 
οποίων απαίτησε πολύ χρόνο, τα αφήνει ουσιαστικά 
ανυπεράσπιστα, δεδομένου ότι σε περίπτωση κρίσης ο 
χρόνος που θα απαιτηθεί για την αξιόπιστη αμυντικοί 
επανεγκατάσταση είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος από 
τον ελάχιστον χρόνο επιβίβασης των τουρκικών 

στρατευμάτων στα αποβατικά τους για άμεση επίθεση κατά 
των νησιών μας. 

 

ο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
Ελλάδος καλεί τις Ελληνίδες και 
τους Έλληνες να εμποδίσουν  

τον Κυριάκο Μητσοτάκη με κάθε  
τρόπο ώστε να μην διαπράξει τέτοια 
αυτοκαταστροφική ενέργεια, όμοια 
της οποίας μόνον η χούντα του '67 
πραγματοποίησε με οδυνηρά  
για την Κύπρο και τον Ελληνισμό 
αποτελέσματα... 

Ό 
Τ 
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του Γιώργου Κοντογιώργη 
Πρώην Πρύτανη του Παντείου, 
Docteur d’ État του  
Πανεπιστημίου του Παρισιού, 
ιδρυτικό μέλος του European 
Political Science Network 

 

Όλες οι θεωρίες του πολέμου και της 
ειρήνης λαμβάνουν ως δεδομένη την 
κρατοκεντρική συγκρότηση της 
ανθρωπότητας. Με τον όρο 
κρατοκεντρισμός ορίζουμε την 
προσέγγιση του συνόλου 
κοσμοσυστήματος ως του 
αθροίσματος των πολιτικά 
συγκροτημένων (ή κρατικών) 
κοινωνιών που συνυπάρχουν στο 
εσωτερικό του και εν προκειμένω 
στον πλανήτη γη. Των κοινωνιών 
που συνυπάρχουν στον πλανήτη 
γη. Εκτιμάται δηλαδή ότι η δομή 
αυτή του κοσμοσυστήματος είναι 
οριστική, έτσι ήταν ανέκαθεν και, 
επομένως, θα είναι ανεξέλικτη και 
στο μέλλον. Απόρροια του 
γεγονότος αυτού είναι και η επιλογή 
της νεοτερικής επιστήμης να μη 
συνδέει το ζήτημα του πολέμου και 
της ειρήνης με το είδος και, κατ’ 
επέκταση, με την τυπολογία των 

κοινωνιών παρά μόνο με τη 
μορφολογία των πολιτευμάτων που 
απαντώνται στην εποχή μας. 
Εντούτοις, το ερώτημα της 
εξελιξιμότητας ή μη της 
κρατοκεντρική δομής το κόσμου 
παραμένει ανοιχτό, όπως ακριβώς 
και οι φάσεις του εν γένει 
κοσμοσυστήματος, καθώς από 
αυτές εξαρτάται το αντικείμενο του 
πολέμου ή το κοινωνικό πλαίσιο της 
ειρήνης.  

καθολικά 
αποδεκτή άποψη 
είναι ότι η 

διαλεκτική του 
πολέμου και της 
ειρήνης είναι 
νομοτελειακά 
αναπόφευκτη. 
Ως εκ τούτου η προσοχή εστιάζεται 
στη δικαιολόγηση ή στην καταδίκη 
του πολέμου, στην θέσπιση ορίων 
και κανόνων για την διεξαγωγή του 
και, συνακόλουθα, για την μείωση 
της σκληρότητάς του. Συγχρόνως, 
καταβάλλεται προσπάθεια 
οικοδόμησης διαδικασιών για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των 
κρατών, οι οποίες να εξαντλούν τις 
δυνατότητες της ειρήνης. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι πόλεμοι 
ταξινομούνται σε δίκαιους και 
άδικους, σε επιθετικούς και 
αμυντικούς και, ακόμη, σε 
συνάρτηση με το σκοπό τους. Ως 
προς την αιτιολογία του φαινομένου 
του πολέμου διατυπώνονται 
διάφορες υποθέσεις, οι οποίες 
εκπορεύονται από τις γενικότερες 
θεωρήσεις του κόσμου, όπως για 
παράδειγμα εκείνες του 
φιλελευθερισμού και του μαρξισμού. 
Υποθέσεις που ουσιαστικά 
διαφοροποιούνται μόνον ως προς 
τις ειδικότερες εκδηλώσεις του 
διακυβεύματος, όπως η 
διερμήνευση των συμφερόντων 
(οικονομικά, ταξικά, εθνικά, 

θρησκευτικά κλπ) που λειτουργούν 
ως κίνητρο ή η αναζήτηση των 
συνεπαγομένων ψυχολογικών 
“αιτίων” του πολέμου κλπ. Συνοδός 
του εγχειρήματος να 
ανασυγκροτηθεί η παγκόσμια τάξη, 
μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, υπό την ηγεσία του 
αγγλοσαξονικού παράγοντα, 
υπήρξε η επεξεργασία μιας πλήρους 
θεωρίας που συνδέει το διακύβευμα 
του πολέμου και της ειρήνης με τον 
πολιτισμό. Το ιδιαίτερο της θεωρίας 
αυτής έγκειται στο ότι διατείνεται 
αφενός ότι ο πολιτισμός είναι 
περίπου ταυτολογικό ισοδύναμο της 
θρησκείας και αφετέρου ότι η 
οικείωση ή όχι μιας κοινωνίας με τη 
«δημοκρατία» συνδέεται ευθέως με 
το θρησκευτικό της βίωμα.  

 

θεωρία της 
«δημοκρατικής 
ειρήνης» 

διατείνεται ακριβώς  
ότι η διάχυση της 
δημοκρατίας στον 
κόσμο θα φέρει  
την ειρήνη. 
Η υπόθεση αυτή λαμβάνει ως 
δεδομένο ότι η δημοκρατία είναι 
στενά συνυφασμένη με την ειρήνη, 
εν αντιθέσει προς τα λοιπά και, 
συγκεκριμένα, με τα αυταρχικά 
καθεστώτα που είναι περισσότερο 
επιρρεπή στον πόλεμο. Στην ίδια 
ουσιαστικά κατεύθυνση κινούνται 
επίσης διάφορα “ειρηνιστικά”, 
όπως αυτοαποκαλούνται, κινήματα  

 

Η 
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τα οποία επιχειρούν να συνδέσουν 
την ειρήνη άλλοτε με το είδος της 
πολιτείας άλλοτε της οικονομίας και 
συχνά με άλλα στοιχεία της 
διακρατικής λειτουργίας. Οι 
υποθέσεις αυτές θα έπρεπε λογικά 
να συνοδεύονται από ένα εδραίο 
αποδεικτικό υλικό που να συγκροτεί 
την θεωρητική του βάση. Τούτο 
όμως δεν συμβαίνει, καθώς όλες 
παραμένουν εγκιβωτισμένες στη 
στατιστική παρατήρηση και 
κατευθύνονται μάλλον από 
ιδεολογικές επιλογές παρά από τη 
γνωσιολογία της επιστήμης. Ακόμη, 
όμως, και τα συμβάντα του 
Μεσοπολέμου, που πιστεύεται ότι 
αναδεικνύουν τη συγγένεια του 
ολοκληρωτικού φαινομένου με τον 
πόλεμο, μπορούν να ερμηνεύσουν 
την καθόλα μεταβατική από 
ανθρωποκεντρική άποψη εποχή 
που διερχόταν τότε ο ευρωπαϊκός 
κόσμος, δεν είναι όμως ικανά να 
λειτουργήσουν ως παράδειγμα για 
τη σπουδή του φαινομένου. Θα 
λέγαμε μάλιστα ότι 

άν επιχειρούσαμε 
να υποβάλουμε τους 
πολέμους της μετά 

τον Β’ Μεγάλο Πόλεμο 
εποχής σε στατιστική 
δοκιμασία θα 
προέκυπτε ότι στο 
σύνολό τους σχεδόν 
επιχειρήθηκαν από 
«δημοκρατικές» 
δυνάμεις στο όνομα  
της «δημοκρατίας»,  
της «οικονομίας της 
αγοράς» κλπ. 
Η νομιμοποίηση, εν προκειμένω, 
των πολέμων αυτών με την 
κατάταξή τους στην κατηγορία του 
«δίκαιου πολέμου», δυνάμει του 
υποτιθέμενου «κινήτρου» τους (της 
δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της 
ελευθερίας) δεν αναιρεί την εν λόγω 
διαπίστωση. Εξίσου ενδιαφέρουσα 
είναι και η επισήμανση ότι η 
προβληματική για τη συσχέτιση του 
πολέμου (ή της ειρήνης) με το είδος 
της πολιτείας περιορίζεται στην 
πολιτική τυπολογία της νεότερης 

εποχής. Το ιδιαίτερο της τυπολογίας 
αυτής είναι ότι λαμβάνει ως 
αυτονόητα ορισμένα ερωτήματα 
που εξορισμού όφειλαν να είναι 
ζητούμενα. Το ένα, ότι ο κόσμος 
γενικά έχει να επιλέξει μονοσήμαντα 
ανάμεσα στα δημοκρατικά και στα 
αυταρχικά καθεστώτα. Το άλλο, ότι 
το σημερινό σύστημα είναι 
δημοκρατικό. Στο πλαίσιο αυτό, 
ορισμένοι διανοητές επιχείρησαν να 
διατυπώσουν μια γενική θεωρία της 
ειρήνης με φιλοδοξία καθολικής 
εφαρμογής και πρόσημο την 
κατάργηση του πολέμου. 
Ονομαστότερη είναι αυτή του 
Εμμανουήλ Καντ. Σε ό,τι μας αφορά 
εκτιμούμε ότι οι θεωρίες αυτές δεν 
έχουν καμία επιστημονική και, κατ’ 
επέκταση, πραγματολογική 
θεμελίωση. Ταξινομούνται, ως εκ 
τούτου, στην περιοχή των 
διανοητικών ασκήσεων (οι θεωρίες 
περί της «αιώνιας» ή της διαρκούς 
ειρήνης) ή είναι απολογητικές της 
ηγεμονικής τάξης που κυριαρχεί 
κάθε φορά στον κόσμο. Επιπλέον, 
στο μέτρο που οι θεωρίες περί της 
«διαρκούς» ειρήνης δεν 
εγγράφονται στην προοπτική μιας 
καθολικής γνωσιολογίας που να 
επιβεβαιώνεται από την φύση του 
κοινωνικού φαινομένου ορίζονται 
ως ουτοπικές. Στις σελίδες που 
ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να 
διαγράψουμε τη διαλεκτική του 
πολέμου και της ειρήνης με βάση την 
κοσμοσυστημική γνωσιολογία. 

 

Θεμελιώδης αιτία του πολέμου είναι, 
κατά την κοσμοσυστημική 
γνωσιολογία, ο κρατοκεντρισμός. 
Εννοούμε με αυτό τη συγκρότηση 
της ανθρωπότητας σε πολιτειακές 
κοινωνίες/κράτη που όλα μαζί 
αρθρώνουν οργανικά ένα ή 
περισσότερα κοσμοσυστήματα. Η 
πολυπολιτειακή αυτή συγκρότηση 
του κόσμου τροφοδοτεί τη 
διαφορετικότητα των συμφερόντων, 

κυρίως όμως παρέχει την πολιτική 
δυνατότητα στις κοινωνικές ομάδες 
να τα υποστηρίζουν με το 
επιχείρημα της ισχύος. Το 
κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
τις διακρατικές σχέσεις συγκροτεί 
«τάξη» όχι «σύστημα», πράγμα που 
σημαίνει ότι νομιμοποιεί την 
“αυτοδικία” ή, με διαφορετική 
διατύπωση, επιδιώκει απλώς την 
τακτοποίηση των όρων επίκλησης 
της ισχύος και όχι την υποταγή της 
σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα 
έθετε τον πόλεμο εκτός νόμου. 
Πρέπει να ειπωθεί ότι η 
κρατοκεντρική αυτή αντίληψη του 
κόσμου αποτελεί την αξιωματική 
βεβαιότητα τόσο της (κλασικής) 
ελληνικής όσο και της νεότερης 
γραμματείας. Εάν, επομένως, 
αποδεχθούμε την άποψη ότι ο 
κρατοκεντρισμός αποτελεί την 
τελεολογικά αδιαμφισβήτητη 
πολιτειακή συγκρότηση της 
ανθρωπότητας, η προβληματική μας 
για τη διαλεκτική του πολέμου και 
της ειρήνης θα όφειλε να εγγραφεί 
ως υποκεφάλαιο στη λογική της.  

διαβεβαίωση αυτή 
εγείρει επομένως 
το ερώτημα εάν 

είναι αληθές πως  
το τέλος του πολέμου 
θα επέλθει εξ ανάγκης 
μόνο με το τέλος  
των κρατών.  
Η αξία της διερώτησης αυτής οφείλει 
να παραλληλισθεί με το δόγμα του Κ. 
Μαρξ ότι το τέλος του κράτους θα 
επέλθει με το τέλος των τάξεων και 
ότι, επομένως, η κατάργηση των 
τάξεων θα επιφέρει επίσης το τέλος 
του πολέμου. Πέραν του ότι οι 
υποθέσεις αυτές ελέγχονται για τη  

 

Ε Η 
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γνωσιολογική τους επάρκεια, πρέπει να ειπωθεί ότι δεν διευκρινίζουν τι θα 
διαδεχθεί το τέλος του κράτους ή, από μια άλλη άποψη, το τέλος των τάξεων. 
Επιπλέον, εδράζονται σε δυο διακριτές μεν αλλά εξίσου εσφαλμένες λογικά 
αφετηρίες. Η πρώτη είναι ότι το κράτος ενσαρκώνει εκ φύσεως, δηλαδή 
νομοτελειακά το πολιτικό σύστημα, οπότε συνάγεται ότι δεν είναι νοητή η 
συγκρότηση των κοινωνιών χωρίς τη διαφοροποίηση μεταξύ κυβερνώντων και 
κυβερνωμένων και, κατ’ επέκταση, η ενσάρκωση του πολιτικού συστήματος από 
την κοινωνία των πολιτών. Και η δεύτερη, ότι το σύνολο κοσμοσύστημα δομείται 
μονοσήμαντα στη βάση του κρατοκεντρισμού. Οι αφετηρίες αυτές, είναι λογικά 
εσφαλμένες διότι ανάγουν ένα συγκεκριμένο στάδιο της ανθρωποκεντρικής 
εξέλιξης των κοινωνιών, στο οποίο αντιστοιχούν, σε καθολικό και ανυπέρβλητο 
διακύβευμα. Το γεγονός ακριβώς αυτό κάνει ώστε να συλλαμβάνονται ως 
γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ανεπαρκείς. Εντούτοις, η κοσμοσυστημική 
γνωσιολογία διδάσκει ότι ο κρατοκεντρισμός δεν αποτελεί αξιωματική σταθερά 
της ανθρώπινης ιστορίας αλλ’ απλώς φάση του. Απαντάται ως φαινόμενο κατά 
την προ-ανθρωποκεντρική εποχή -την πρωτόγονη και τη δεσποτική- καθώς και 
κατά την πρώτη φάση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Αυτό σημαίνει 
ότι, όσον αφορά στο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, αναγνωρίζεται μια 
περαιτέρω φάση ωριμότητας στην οποία παρακάμπτεται ο κρατοκεντρισμός και, 
ως εκ τούτου, η θεμελιώδης αιτία του πολέμου. Ποια είναι ακριβώς αυτή η φάση 
και σε τί έγκειται το πραγματολογικό της υπόβαθρο; Για να παρακολουθήσουμε 
το συλλογισμό αυτό είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε στην θεμελιώδη υπόθεση 
της κοσμοσυστημική γνωσιολογίας. Η υπόθεση αυτή προσεγγίζει τον κόσμο υπό 
το πρίσμα του συνόλου των κοινωνιών, οι οποίες έχουν κοινά 
θεμέλια/παραμέτρους, ιδεολογικές και θεσμικές ορίζουσες, δηλαδή εσωτερική 
αυτάρκεια. Το σύνολο των κοινωνιών αυτών το αποκαλούμε κοσμοσύστημα. 

στορικά, διακρίνουμε δυο τύπους 
κοσμοσυστημάτων, το δεσποτικό που  
προηγήθηκε και το ανθρωποκεντρικό.  

Μέτρο για τον ορισμό και, επομένως, για τη διάκριση των δύο αυτών 
κοσμοσυστημικών τύπων αποτελεί προφανώς η ιδιοσυστασία των κοινωνιών 
τους και, συγκεκριμένα, η ύπαρξη ή μη της ελευθερίας. Η ελευθερία στην 
κοσμοσυστημική γνωσιολογία καλύπτει ως έννοια το σύνολο των εκδηλώσεων 
του κοινωνικού βίου των ανθρώπων. Το ανάπτυγμά της όμως εξαρτάται από το 
ανθρωποκεντρικό ανάπτυγμα του κοσμοσυστήματος. Κατά τούτο, η ελευθερία 
προσδιορίζει την εσωτερική τυπολογία, δηλαδή τις εξελικτικές του φάσεις. Το 
κοσμοσύστημα καλύπτει καταρχήν το σύνολο του πλανήτη γη. Λέμε καταρχήν 
διότι για μια ορισμένη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας συνέβη να 
αναγνωρίζεται η συνύπαρξη δύο κοσμοσυστημάτων, τα οποία, αν και 
επικοινωνούν μεταξύ τους, διαθέτουν ιδίαν εσωτερική λογική/βίο με γνώμονα τα 
στοιχεία που τα ορίζουν. Αναφέρομαι στο δεσποτικό και στο ανθρωποκεντρικό 
κοσμοσύστημα, το οποίο εξομοιώνεται ταυτολογικά με τον ελληνισμό επειδή 
αυτός το δημιούργησε και το διακίνησε ως η μήτρα του έως το τέλος. Σε ό,τι μας 
αφορά εδώ, επισημαίνουμε ότι η ελευθερία προσεγγίζεται υπό ένα διπλό πρίσμα: 

ως προς την εσωτερικής της 
ανάπτυξη, δηλαδή σε σχέση με τα 
πεδία της κοινωνικής ζωής που 
καλύπτει, τα οποία συμβατικά 
ταξινομούμε σε ατομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό. Και ως προς το 
κοσμοσυστημικό της ανάπτυγμα 
που συμπίπτει με τις εξελικτικές 
φάσεις του ανθρωποκεντρισμού. 
Και οι δύο αυτές περιοχές της 
ελευθερίας συνδέονται ευθέως με το 
ζήτημα του πολέμου. Η πρώτη διότι, 
όπως θα δούμε, αποφασίζει για το 
πώς θα ορίσουμε την πολιτική ως 
φαινόμενο. Η ελευθερία είναι 
απολύτως ασύμβατη με την 
πρόσληψη της πολιτικής ως 
δύναμης και, πολλώ μάλλον, με την 
έννοια του πολέμου. Η δεύτερη, διότι 
οριοθετεί το πεδίο της 
εμπραγμάτωσης της ελευθερίας. 
Εάν λόγου χάριν η ελευθερία θα 
περιορισθεί στο εσωτερικό του 
κράτους ή θα διακτινωθεί πέραν 
αυτού και, μάλιστα, στο σύνολο 
κοσμοσύστημα. Στην πρώτη 
περίπτωση, αφήνεται το έδαφος 
ελεύθερο ώστε οι διακρατικές 
σχέσεις να ρυθμισθούν με όρους 
δύναμης και, συνεπώς, με γνώμονα 
τον αποκλεισμό της ανθρώπινης 
αυτονομίας. Στην άλλη, το 
διακύβευμα της ελευθερίας, στο 
μέτρο που καλύπτει επίσης το πεδίο 
των διακρατικών σχέσεων 
λειτουργεί απαγορευτικά για τη 
συγκρότηση και τη διαχείριση του 
πολιτικού φαινομένου υπό το 
πρίσμα της ισχύος. Από τα ανωτέρω 
συνάγεται ότι η τυπολογία του 
ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος περιλαμβάνει 
δύο επάλληλα στάδια στην 
ανάπτυξή του: στο ένα, το 
κρατοκεντρικό, κατά το οποίο η 
ελευθερία εμπραγματώνεται 
αποκλειστικά στο εσωτερικό των 
θεμελιωδών κοινωνών (στο κράτος), 
ενώ στο δεύτερο, η ελευθερία 
ασκείται στο σύνολο ή, τουλάχιστον, 
σε ένα ευρύ πεδίο του 
κοσμοσυστήματος. Στο μέτρο 
επομένως που η ελευθερία για να 
υποστασιοποιηθεί απαιτεί την 
οικοδόμηση θεσμών που θα 
κανονικοποιούν το πεδίο της 
άσκησή της θα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι και στο πέραν του 
κράτους περιβάλλον απαιτείται η 
υπέρβαση των σχέσεων ηγεμονίας  
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και, ουσιαστικά, της “αυτοδικίας” ή, με άλλα λόγια, του 
κρατοκεντρισμού. Ώστε, η εμπραγμάτωση της ελευθερίας 
στο σύνολο κοσμοσύστημα προϋποθέτει την οικοδόμηση 
μιας μετα-κρατοκεντρικής ή οικουμενικής πολιτειακής 
οντότητας που θα διασφαλίζει την απόλαυσή της. 
Οπωσδήποτε, η μετάβαση στην οικουμένη δεν 
συνεπάγεται την κατάργηση του κρατοκεντρισμού, αλλά τη 
συγκρότηση μιας υπερκείμενης πολιτειακής οντότητας 
που θα λειτουργεί εναρμονιστικά στο σύνολο και θα 
συμπολιτεύεται με τις θεμελιώδεις πολιτειακές κοινωνίες με 
πρόσημο την ειρήνη και, κατ’ επέκταση, την ελευθερία. Η 
τυπολογική αυτή διακτίνωση του ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος σε δύο φάσεις, την κρατοκεντρική και 
την οικουμενική, δεν αποτελεί εφεύρημα του νου, αλλά 
σπουδής του εξελικτικού γίγνεσθαι του ελληνικού κόσμου, 
ο οποίος ενσάρκωσε ιστορικά το ανθρωποκεντρικό 
κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας (της πόλης). Όντως, ο 
ελληνισμός παρουσιάζει το μοναδικό πλεονέκτημα να μας 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ανθρωποκεντρικά 
κοσμοσυστημικό παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό, 
αναδεικνύεται τόσο η διαλεκτική της σχέσης ανάμεσα στην 
ενδοκρατική ελευθερία -στις διάφορες φάσεις της-και στη 
διακρατική δεσποτική «βαρβαρότητα» -η πολιτική ως 
δύναμη- όσο και το αποτέλεσμα της υπέρβασης του 
κρατοκεντρισμού, με την οικουμενική διακτίνωση της 
ελευθερίας. Στο ελληνικό κοσμοσύστημα διαπιστώνουμε 
λοιπόν ότι ο πόλεμος υπήρξε φαινόμενο της 
κρατοκεντρικής του φάσης. Εξέλειπε εντούτοις συν τω 
χρόνω με την μετάβαση στην οικουμένη και, ιδίως, με την 
εμβάθυνσή της, η οποία οδήγησε στην υπαγωγή των 
κοινωνιών των πόλεων σε μια υπερκείμενη πολιτειακή 
οντότητα την κοσμόπολη. Η αλεξανδρινή ή ελληνιστική, η 
ρωμαϊκή και η βυζαντινή εποχή αντιπροσωπεύουν 
ισάριθμες φάσεις της οικουμενικής κοσμόπολης. Η 
κοσμόπολη αποδίδει ακριβώς τη σύνθεση των πόλεων, 
που εξακολουθούν να διατηρούν το ρόλο της θεμελιώδους 
πολιτειακής κοινωνίας, και της μητρόπολης, η οποία 
αναλαμβάνει μια λειτουργία κεντρικού πολιτικού 
συστήματος με αρθρωτική και εναρμονιστική λειτουργία 
στην επικράτεια της οικουμένης. Οι σχέσεις των πόλεων 
μεταξύ τους, αλλά και αυτών με την μητρόπολη εισέρχονται 
σε μια φάση λειτουργικής συμπληρωματικότητας και 
συνεργειών που αποκλείουν εξορισμού τον πόλεμο. Η 
μητρόπολη αναλαμβάνει συγκεκριμένα ρόλο εγγυητή της 

νέας αυτής κοσμο-πολιτειακής πραγματικότητας. 
Επομένως, η εξουσία της στην επικράτεια ουδέ κατ’ 
ελάχιστον προσομοιάζει στο πολιτικά κυρίαρχο κράτος της 
πρωτο-ανθρωποκεντρικής περιόδου. 

άν επιχειρήσουμε να 
εφαρμόσουμε αναλογικά  
στο σήμερα το σχήμα της 

ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης που 
συνάγεται από την κοσμοσυστημική 
ανάγνωση του ελληνικού κόσμου,  
θα πρέπει να υποθέσουμε ότι το 
διακύβευμα του πολέμου και της 
ειρήνης θα επιλυθεί οριστικά υπέρ 
της ειρήνης με την μετάβαση στην 
εφεξής πλανητική οικουμένη. 
Η μετάβαση όμως αυτή και η συνακόλουθη οικοδόμηση 
μιας νέας κοσμόπολης/κοσμοκράτους δεν θα αποφασισθεί 
στο επιστημονικό εργαστήρι. Εναπόκειται στο βάθος του 
εξελικτικού γίγνεσθαι του ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος, δηλαδή στη δυναμική που θα οδηγήσει 
στη συνολική ωρίμανση των παραμέτρων που το 
υποστασιοποιούν και οι οποίες λειτουργούν ως το κοινούν 
αίτιο της ιστορίας του. Η εξελικτική γνωσιολογία του 
ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μας πληροφορεί ότι 
ο κρατοκεντρικός χρόνος της εποχής μας προόρισται να 
είναι ακόμη μακρύς, καθώς πριν αντιμετωπισθεί η 
υπέρβασή του, οφείλει ο νεότερος κόσμος να διατρέξει τη 
φάση της ολοκλήρωσής του εντός του κράτους. Αν λοιπόν 
λάβουμε υπόψη ότι οι πολιτειακές κοινωνίες της εποχής 
μας μόλις διάγουν τη φάση της εδραίωσής τους (οι 
πρωτοπόρες) ή της υποστασιοποιήσής τους (στις χώρες 
της περιφέρειας) με όρους (ατομικής) ελευθερίας, μπορεί 
να συναχθεί το συμπέρασμα ότι απομένει ακόμη να 
διανυθεί πολύς δρόμος έως ότου κατακτηθεί σωρευτικά η 
καθολική ελευθερία, που αποδίδει πέραν της 
αντιπροσώπευσης, η δημοκρατία. 

 

Ε 
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Επισημάναμε ανωτέρω τη θεμελιώδη διαφοροποίηση ως 
προς την πρόσληψη του φαινομένου της πολιτικής στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο του ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος στην κρατοκεντρική του φάση. Όντως, 
η διακρατική πολιτική κυριαρχείται από τη λογική της 
ισχύος και, συγκεκριμένα, της αυτοδικίας, της οποίας 
ακραία έκφραση αποτελεί ο πόλεμος. Την ίδια στιγμή στο 
εσωτερικό της πολιτειακής κοινωνίας, η πολιτική 
θεσμίζεται με όρους εξουσίας και στο βάθος της 
ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης -που αποδίδει η 
δημοκρατία- με πρόσημο την αυτονομία του κοινωνικού 
σώματος. Είτε ως εξουσία είτε ως αυτονομία η πολιτική 
εγγράφεται σε ένα κανονιστικό περιβάλλον που 
προσδιορίζει το πεδίο της πολιτικής λειτουργίας των 
συντελεστών της. Οι σχέσεις δύναμης δεν εξαλείφονται. 
Περιορίζεται όμως δραστικά ο ορίζοντας και τα μέσα της 
δράσης τους, έτσι ώστε να υποτάσσονται στο δικαιϊκό 
περιβάλλον της πολιτείας. Στην πραγματικότητα, η δύναμη 
αποτιμάται μάλλον με την επιρροή. Η λειτουργία της 
δύναμης, στο μέτρο που συνεπάγεται τον καταναγκασμό 
τοποθετείται στον αντίποδα της ελευθερίας. 

ελευθερία, ορίζεται ως 
αυτονομία, δηλαδή ως η 
δυνατότητα του ανθρώπου  

να ορίζει τη ζωή του όπως αυτός 
επιθυμεί. Η απόλυτη κατάργηση  
της ελευθερίας παραπέμπει στη 
δεσποτεία, στην οποία το άτομο 
υποτάσσεται στην ιδιοκτησία  
του δεσπότη. 

Η εξουσία του δεσπότη διαφέρει εντούτοις από την εξουσία 
στον ανθρωποκεντρισμό. Η τελευταία δεν είναι 
ολοκληρωτική. Απορρέει από τη διατήρηση της 
ιδιοκτησίας επί του συστήματος (της οικονομίας ή της 
πολιτικής), ασκείται όμως σε μια κοινωνία της οποίας τα 
μέλη διατηρούν την ατομική τους ελευθερία. Αιτιολογείται 
επομένως από την μερική ανθρωποκεντρική ανάπτυξη του 
κόσμου, προβάλλει το επιχειρησιακό της πρόσημο έναντι 
της κοινωνίας και διαθέτει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 
που συμπίπτει με τα στάδια που προηγούνται της 
καθολικής ελευθερίας. Κατά τούτο, η «ανθρωποκεντρική» 
εξουσία συγκροτεί, όπως και η δεσποτική εξουσία, 

σύστημα αποστερητικό της ελευθερίας ή, έστω, 
αναγνωριστικό του ελλείμματός της. Συνοδεύεται ωστόσο 
με δικαιώματα που οριοθετούν το πεδίο της σχέσης 
εξουσίας και ελευθερίας και ουσιαστικά κατατείνουν να 
εξομοιώσουν τη δύναμη με τις σχέσεις επιρροής. Τι είναι 
ακριβώς αυτό που δημιουργεί την αντίθεση στον τρόπο 
πρόσληψης της πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις και 
στην εσωτερική πολιτική σκηνή; Χωρίς αμφιβολία 
υπεισέρχεται, εν προκειμένω, η διαφορά φύσεως που 
χαρακτηρίζει την ιδιοσυστασία του διακρατικού και του 
ενδο-κρατικού περιβάλλοντος. Το τελευταίο συγκροτεί μια 
«τάξη κρατών», σύνολο κρατών που διαμορφώνει τις 
σχέσεις του με γνώμονα είτε συμφωνημένες συνέργειες είτε 
συσχετισμούς δύναμης. Στον αντίποδα, οι κρατικές 
κοινωνίες συγκροτούνται σε πολιτειακό σύστημα, το οποίο 
ανεξαρτήτως των κοινωνικο-πολιτικών συσχετισμών που 
διαμορφώνονται στο εσωτερικό του, εδράζεται στη λογική 
μιας αντικειμενικής κανονιστικής συνθήκης, η οποία είναι 
δεσμευτική έναντι όλων. Διασφαλίζεται έτσι ένα ελάχιστο 
ελευθερίας στα μέλη του κοινωνικού σχηματισμού. Οι 
κανόνες στο διακρατικό πεδίο εκπορεύονται ευθέως από 
την ισχύ του ηγεμόνα ή του ηγεμονικού συμπλέγματος της 
στιγμής. Εξού και αφορούν όχι στην κατάργηση ή στον 
περιορισμό της ισχύος του ηγεμόνα αλλά στην 
επιβεβαίωσή της. Στη διακρατική τάξη ο σκοπός της 
πολιτικής καθορίζεται από το συμφέρον που εκπορεύεται 
από τις σχέσεις δύναμης. Στο ενδο-κρατικό σύστημα 
διακηρύσσεται η επιδίωξη του δημοσίου, του γενικού ή 
αναλόγως του κοινού συμφέροντος. Στη διακρατική 
πολιτική τάξη, ο ηγεμόνας δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη.  

 

Η 
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Το ίδιο συμβαίνει, με αποχρώσεις, και στο ενδοκρατικό 
πεδίο κατά την πρώιμη ανθρωποκεντρική εποχή. Όντως, 
στην προ-αντιπροσωπευτική πολιτεία είναι η πολιτική 
τάξη που υπέρκειται της δικαιοσύνης, ενώ στην 
αντιπροσώπευση και ιδίως στη δημοκρατία εξαιρείται της 
δικαιοσύνης η κοινωνία των πολιτών/δήμος. Η διαφορά 
εντούτοις γίνεται πλέον ουσιώδης εάν ιδωθεί το ζήτημα 
αυτό υπό το πρίσμα της θεματικής του. Ο πολιτικός, 
κάτοχος της πολιτικής εξουσίας, σε ό,τι αφορά στις 
διακρατικές σχέσεις υπέρκειται του δικαίου για ένα σύνολο 
δράσεων που είναι μη διανοητές στο πλαίσιο του κράτους. 

 

ο διακρατικό/διεθνές δίκαιο  
δεν καταργεί συγκεκριμένα τον 
πόλεμο, θέτει απλώς κανόνες  

για τη διεξαγωγή του ώστε να 
περιορίσει την περιττή βαρβαρότητα. 
Με άλλα λόγια, στην κρατοκεντρική εποχή του 
ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος η πολιτική 
αρμοδιότητα του κράτους δεν διέρχεται τα όριά του, διότι 
πέραν αυτού δεν συγκροτεί σύστημα. Επομένως, η 
πολιτική αρμοδιότητα του κράτους δεν αφορά στις 
διακρατικές σχέσεις, δηλαδή στη διοίκηση του συνόλου 
κοσμοσυστήματος. Παρόλ’ αυτά, η πολιτική διαχείριση των 
υποθέσεων που αναφύονται στο κοσμοσυστήματος ανήκει 
στην αρμοδιότητα των κρατών. Το κενό ακριβώς αυτό 
έρχεται να καλύψει η πολιτική βούληση του κράτους-
ηγεμόνα ή του ηγεμονικού συμπλέγματος κρατών, η οποία 
όμως για να αποκτήσει δύναμη αποφάσεως στο 
κοσμοσύστημα πρέπει είτε να υιοθετηθεί από τα άλλα 
κράτη είτε να την επιβάλει στανικώς ή δια της βίας. Ώστε, 
το ζήτημα της ειρήνης εναπόκειται στην «ισορροπία των 
δυνάμεων» που αντιπαρατίθενται στο κοσμοσύστημα, από 
τις συνθήκες, δηλαδή που είτε την καθιστούν συμφερότερη 
σε σχέση με τον πόλεμο είτε κάνουν αβέβαιη την έκβαση 
του πολέμου. Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι, κατά τη 
γνώμη μας, αποδεικτικές του γεγονότος ότι η 
κρατοκεντρική περίοδος του ανθρωποκεντρικού 
κοσμοσυστήματος ταξινομείται στο πρώιμο στάδιο της 
εξέλιξής του. Στο στάδιο αυτό, η διακρατική σχέση δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητές του, έτσι ώστε το 

πολιτικό διακύβευμα να υπαχθεί στις προδιαγρραφές της 
ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα η πολιτειακή ελευθερία στον 
κρατοκεντρισμό εστιάζεται στους συντελεστές του, που 
είναι τα κράτη, δεν αφορά στα μέλη των κοινωνιών τους. Η 
ανθρωποκεντρική αναγνωρισιμότητα και εξέλιξη του 
κοινωνικού ανθρώπου περιορίζεται ουσιαστικά στο 
περιβάλλον της θεμελιώδους πολιτειακής κοινωνίας του 
κράτους. Κατά τούτο, η πολιτική πέραν του κράτους, στο 
μέτρο που ορίζεται ως το ταυτολογικό ισοδύναμο της 
δύναμης, καταγράφεται ως δεσποτική. Η ιδιότητα του 
πολίτη -που ορίζει τη θέση του ατόμου στην πολιτειακή 
κοινωνία- είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χώρα στην 
οποία ανήκει ο φορέας της. Πέραν αυτής το άτομο γίνεται 
απλώς ανεκτό, διαθέτει κατά περίπτωση ορισμένα 
δικαιώματα που συντρέχουν την ατομική ελευθερία. Όχι 
όμως την ελευθερία που επάγεται η ιδιότητα του πολίτη. 
Στην μετα-κρατοκεντρική ή οικουμενική κοσμόπολη, ο 
πολίτης αναγνωρίζεται επίσης ως κοσμοπολίτης, δηλαδή 
ως συστατικό μέρος της κοσμόπολης. Εξού και η 
αρμοδιότητα της επιλογής ως προς τον τόπο άσκησης της 
πολιτειότητας ανήκει ουσιαστικά στον φορέα της και όχι 
στην πολιτεία. Συνάγεται λοιπόν ότι η διαλεκτική της 
ειρήνης και του πολέμου παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
την ανθρωποκεντρική ωρίμανση του συνόλου 
κοσμοσυστήματος. 

σο περισσότερο η πολιτική 
ορίζεται ως δύναμη  
τόσο λιγότερη ελευθερία 

απολαμβάνουν στον οικείο χώρο  
τα μέλη της κοινωνίας ή ορισμένες 
κοινωνίες έναντι άλλων  
και το αντίστροφο. 
Όσο διευρύνεται το υπόβαθρο των παραμέτρων που 
υποστηρίζει την ελευθερία τόσο η λογική της ισχύος 
υποχωρεί υπέρ των λειτουργιών της ειρήνης. Την 
προβληματική αυτή αποδίδουν αντιστοίχως τα στάδια του 
κρατοκεντρισμού και της οικουμένης, από τα οποία 
προκύπτει ότι η αδυναμία της ειρήνης να επικρατήσει στο 
νεότερο κόσμο είναι συμφυής με τον πρώιμο 
ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, δεν είναι συνάδουσα με 
την ανθρώπινη φύση. 

 

Τ 
Ό 
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Η νεοτερικότητα συνοδεύει τη 
βεβαιότητά της ότι ο 
κρατοκεντρισμός αποτελεί το 
φυσικό κοινωνικό και πολιτικό 
περιβάλλον του ανθρώπου με την 
αντίληψη ότι η δημοκρατία είναι ως 
εκ του χαρακτήρος της φιλειρηνική. 
Επομένως, υποστηρίζει, η διάδοση 
της δημοκρατίας στον κόσμο θα 
ενισχύσει την ειρήνη. Πριν 
επανέλθουμε στο λογικό σφάλμα της 
προσέγγισης αυτής και, 
οπωσδήποτε, στην ιδεολογική της 
προσημείωση, οφείλουμε να 
υπενθυμίσουμε ότι το πολίτευμα 
που σταδιοδρομεί στις μέρες μας, με 
το προσωνύμιο αυτό δεν είναι 
δημοκρατικό ουδέ καν 
αντιπροσωπευτικό.  

 
Η δημοκρατική αρχή, την οποία 
αγνοεί ακόμη και ως έννοια η 
νεοτερικότητα, επαγγέλλεται την 
ενσάρκωση του συνόλου του 
πολιτικού συστήματος από τη 
συγκροτημένη σε δήμο κοινωνία 
των πολιτών/ société des citoyens. 
Ο δήμος κατέχει, εν προκειμένω, την 
καθολική πολιτική αρμοδιότητα. Η 
αντιπροσώπευση προσομοιάζει στη 
δημοκρατία κατά το ότι προϋποθέτει 
την πολιτειακή συγκρότηση της 
κοινωνίας των πολιτών (σε δήμο). 
Διαφέρει όμως από αυτήν κατά το 
ότι επιφυλάσσει στο δήμο μόνο τις 
αρμοδιότητες που αρμόζουν στην 
ιδιότητα του εντολέα. Ώστε, στην 
αντιπροσώπευση, το πολίτευμα 
επιμερίζεται ανάμεσα στον 
εντολέα/δήμο και στην εντολοδόχο 
πολιτική εξουσία. Στις μέρες μας, το 
πολίτευμα που αποκαλείται 
δημοκρατία αποκλείει την κοινωνία 
από το πολιτικό σύστημα, 
επιφυλάσσοντάς της ένα ρόλο 
ιδιώτη και, ακροθιγώς, μια 
λειτουργία νομιμοποίησης του 
πολιτικού προσωπικού στην 
εξουσία. Λειτουργία που σε καμία 
περίπτωση δεν ενσωματώνει την 
ιδιότητα του εντολέα. Στη θέση της 
συντεταγμένης πολιτικά κοινωνίας 
των πολιτών τοποθετείται η 

λεγόμενη “κοινωνία πολιτών” (civil 
society/société civile) και, 
ουσιαστικά, οι ομάδες που εξέχουν 
της κοινωνίας. Οπωσδήποτε, το 
σύστημα αυτό είναι πιο ανοιχτό σε 
σύγκριση με τα ποικίλα όσα 
αυταρχικά ή ημι-αυταρχικά 
καθεστώτα που απαντώνται σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη. Το 
ζήτημα, επομένως, στην εποχή μας 
τίθεται ως εξής: ποιο από τα δύο 
γνωστά σ’ αυτήν πολιτειακά 
συστήματα (το προ-
αντιπροσωπευτικό ή το αυταρχικό) 
είναι περισσότερο επιρρεπή στην 
ειρήνη; Επιβεβαιώνεται όντως ο 
στερεότυπος ισχυρισμός της 
νεότερης επιστήμης ότι το προ-
αντιπροσωπευτικό σύστημα (το 
αυτοαποκαλούμενο «δημοκρατία») 
διαθέτει από τη φύση του μια 
μεγαλύτερη προσήνεια προς την 
ειρήνη; Δεν είναι στις προθέσεις μας 
να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό 
καθόσον ξεπερνάει το σκοπό μας. 
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι, η 
σημειούμενη στις μέρες μας 
κοσμοσυστημική διακτίνωση των 
παραμέτρων του 
ανθρωποκεντρισμού -ιδίως της 
χρηματιστικής οικονομίας και της 
επικοινωνίας- δεν συνοδεύεται, 
προφανώς, από μια ανάλογη 
ανασυγκρότηση του συστήματος 
της πολιτικής. Το τελευταίο 
παραμένει αυστηρά προσδεδεμένο 
στο κράτος. Κατά τούτο, η 
κοσμοσυστημική διακτίνωση ιδίως 
των οικονομικών και 
επικοινωνιακών παραμέτρων δεν 
μπορεί παρά να μεταβάλλει άρδην 
τον ρόλο του και, κατ’ επέκταση, τον 
χαρακτήρα των διακρατικών 
σχέσεων, προκειμένου να 
παρακολουθήσει τον νέο σκοπό της 
πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή 
αλλάζει και η λογική της εκτατικής 
πολιτικής λειτουργίας του κράτους.  

 
Άλλοτε το κράτος -κατά τη φάση της 
ανθρωποκεντρικής πρωτο-
οικοδόμησης- απέβλεπε στην 
εδαφική του επέκταση έτσι ώστε να 

δημιουργήσει έναν επαρκή ή 
φιλόδοξο, ανάλογα, εσωτερικό 
κοινωνικό χώρο, ικανό να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη των 
παραμέτρων του (της χρηματιστικής 
οικονομίας κλπ). Η εκτατική αυτή 
λειτουργία του κράτους της πρωτο-
ανθρωποκεντρικής οικοδόμησης 
(19ος-20ος αιώνας) αποδόθηκε με το 
πρόσημο είτε του εθνικισμού είτε της 
αποικιοκρατίας. Και στις δύο 
περιπτώσεις το κράτος επιδίωκε τη 
διεύρυνση της επικράτειάς του. Η 
εδραίωση των ανθρωποκεντρικών 
κοινωνιών στις χώρες της 
πρωτοπορίας συνέπεσε με τη 
σταδιακή χειραφέτηση και, 
συνακόλουθα, την αυτονόμηση των 
θεμελίων του ανθρωποκεντρισμού 
από το κράτος. Τα οποία θα 
φιλοδοξήσουν να διακτινωθούν, 
όπως προείπαμε, πέραν αυτού και 
μάλιστα να διεισδύσουν στη 
δεσποτική περιφέρεια του πλανήτη. 
Εφεξής, οι παράμετροι (η οικονομία 
κλπ) του ανθρωποκεντρισμού θα 
διεκδικήσουν μια εταιρική θέση στο 
διακρατικό πεδίο και, μάλιστα, την 
αυτονόμησή τους στο όνομα της 
“αυτορύθμισης” της αγοράς. Σε κάθε 
περίπτωση, αποτέλεσμα της 
εξέλιξης αυτής θα είναι να 
ενσωματωθεί εντέλει το σύνολο των 
κοινωνιών του πλανήτη στο 
ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. 
Στη φάση της κοσμοσυστημικής 
διακτίνωσης των παραμέτρων (της 
οικονομίας κλπ) του 
ανθρωποκεντρικού κοσμο-
συστήματος, το δόγμα της 
πρωτοπορίας διδάσκει ότι η έννοια 
του πολιτικού εδάφους δεν είναι 
αναγκαία όσο άλλοτε, καθώς το 
οικονομικό έδαφος καταλαμβάνει 
ολοένα και πιο σημαντική θέση. 
Αυτό όμως δεν υποδηλώνει, χωρίς 
άλλο, ότι ο πόλεμος καθίσταται 
άχρηστος, αλλ’ ότι μεταλλάσσεται ο 
σκοπός του. Αντίπαλος εφεξής είναι 
το πολιτικό καθεστώς που εμμένει 
στο δόγμα της πολιτικής κυριαρχίας 
ή στην αμφισβήτηση του διεθνούς 
καταμερισμού ή της “διεθνούς 
τάξης” και όχι αυτό καθεαυτό το 
κράτος. Το κράτος εφεξής δεν 
καλείται να διασφαλίσει για την 
“εθνική” οικονομία επαρκές έδαφος  
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ή έστω να την προστατεύει στο 
πλαίσιο των συνόρων του, αλλά 
κυρίως στο σύνολο κοσμοσύστημα. 
Η επισήμανση αυτή, συνδυάζεται με 
το γεγονός ότι όσο περισσότερο 
ανοιχτό στην ελευθερία είναι ένα 
καθεστώς τόσο μεγαλύτερη ανάγκη 
για νέους πόρους έχει, διότι 
περισσότερες είναι και οι ανάγκες 
των μελών του. Το ερώτημα είναι εάν 
οι πόροι αυτοί παράγονται από την 
ίδια την κοινωνία που τις χρειάζεται 
ή η πολιτεία καλείται να τις 
αναζητήσει στο διακρατικό πεδίο. Η 
διερώτηση αυτή εγείρει 
αναπόφευκτα το ζήτημα της θέσης 
ενός εκάστου στη διακρατική τάξη 
και, συγκεκριμένα, του ελέγχου των 
πρώτων υλών, των επικοινωνιών, 
των όρων του εμπορίου κλπ, με 
δεδομένο ότι το θεμέλιό της 
εδράζεται στη λογική των σχέσεων 
δύναμης. Στο πλαίσιο αυτό, η 
λεγόμενη «δημοκρατία» και, 
συγκεκριμένα, το πολιτικό σύστημα 
που ως εκ της φύσεώς του 
προσιδιάζει περισσότερο στο κλίμα 
της «οικονομίας της αγοράς», θα 
κληθεί ασφαλώς να αναλάβει την 
πολιτική διαχείριση της πλανητικής 
περιμέτρου. Διότι υπερέχει 
συγκριτικά από το αυταρχικό 
καθεστώς, το οποίο στις μέρες 
εμφανίζεται αρωγός των δυνάμεων 
της συντήρησης. Η «δημοκρατία» 
επομένως προβάλλει ως το πολιτικό 

εργαλείο που εξυπηρετεί το 
«ανοιχτά σύνορα» και, κατ’ 
επέκταση, το ηγεμονικό σύμπλεγμα 
που διατηρεί την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και ελέγχει την οικονομική 
και την επικοινωνιακή αγορά. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι, μετά την 
κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, η εκσυγχρονιστική 
μεθερμήνευση του κρατούντος 
πολιτικού συστήματος, προέβαλε 
ως ζητούμενο την συνάντηση των 
«ομάδων συμφερόντων» με τους 
πολιτικούς συντελεστές του κράτους 
και όχι με το σώμα της κοινωνίας 
των πολιτών. Η πεμπτουσία της 
«δημοκρατίας» συμπίπτει εφεξής με 
το πρόταγμα της «καλής 
διακυβέρνησης» και της «κοινωνίας 
πολιτών» που προβάλλει ως σκοπό 
της πολιτικής το συμφέρον της 
αγοράς». Το πρόταγμα ακριβώς 
αυτό οδήγησε στο τέλος του 20ου 
αιώνα στην ολοκληρωτική 
ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ 
κράτους-κοινωνίας-αγοράς σε 
βάρος της κοινωνίας των πολιτών. 
Σε κάθε περίπτωση, το ηγεμονικό 
σύμπλεγμα που διακινεί την ιδέα της 
«δημοκρατίας» (της 
«διακυβέρνησης», της «κοινωνίας 
πολιτών», της “αγοράς” κλπ) έχει 
απέναντί του δυνάμεις (π.χ. η Κίνα) 
ή συμπλέγματα δυνάμεων (π.χ. οι 
Άραβες) που επιζητούν την 
αναθεώρηση των όρων της 

παγκόσμιας οικονομίας με τη δική 
τους συμμετοχή ή την αποτροπή της 
άλωσης της εσωτερικής αγοράς. 
Εντούτοις, το εγχείρημά τους 
επικαλείται ευρέως τη λογική και τα 
«εργαλεία» της εποχής της 
πολιτικής κυριαρχίας του κράτους, 
την οποία εμβολιάζουν με το 
πρόσημο του αυταρχικού (ή 
θεοκρατικού) καθεστώτος. Στην 
πραγματικότητα, η αντιπαλότητα 
αυτή, φέρνει αντιμέτωπες τις 
κοινωνίες της πρωτο-
ανθρωποκεντρικής πρωτοπορίας με 
εκείνες που μόλις επιχειρούν να 
οικοδομήσουν την απλώς 
ανθρωποκεντρική τους 
ιδιοσυστασία και θέση στο σύνολο 
κοσμοσύστημα. Στις τελευταίες 
αυτές κοινωνίες επαναλαμβάνεται 
αναλογικά η διαδικασία της 
μετάβασης από τη δεσποτεία στον 
ανθρωποκεντρισμό που διένυσαν οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες το 
προηγούμενο διάστημα. 

 

 
Διαπιστώσαμε ήδη πως μολονότι το νεότερο πολιτικό 
σύστημα δεν είναι δημοκρατικό, παραμένει ανοιχτό στην 
ατομική ελευθερία και στα κοινωνικο-πολιτικά δικαιώματα, 
όσο τουλάχιστον το επιτρέπει η αγορά. Αυτό σημαίνει ότι 
απορρίπτει τη λογική της δύναμης και την συνακόλουθη 

αυτοδικία στο εσωτερικό του κράτους. Από την άλλη, αν και 
συγκροτεί το σύστημα της πολιτικής με πρόσημο την 
πολιτικά κυρίαρχη εξουσία, ισχύει επί της αρχής ό,τι και 
στη δημοκρατία. Παράγει μεγαλύτερες ανάγκες απ’ ότι ένα 
δεσποτικό (π.χ. η απόλυτη μοναρχία, η θεοκρατία) ένα 
ολοκληρωτικό (ο φασισμός, ο υπαρκτός σοσιαλισμός) ή 
ένα αυταρχικό καθεστώς. Και όπως επισημάναμε ήδη, τις 
ανάγκες αυτές οι χώρες που δύνανται επιχειρούν να τις 
ικανοποιήσουν με την εισαγωγή συμπληρωματικών 
πόρων από το διακρατικό περιβάλλον. Στο επίπεδο αυτό, 
σημαίνουσα θέση καταλαμβάνουν οι πολιτικές συμμαχίες, 
δηλαδή η σύνθεση των συμφερόντων που διακινούν οι 
άρχουσες δυνάμεις των κρατών. Οπωσδήποτε, η 
διαλεκτική αυτή της σχέσης εσωτερικών και εξωτερικών 
πόρων είναι πολυσήμαντη: έχει να κάνει με την 
νομιμοποίηση του συστήματος και, κατ’ επέκταση, με την 
αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και 
«αγοράς». Η άρχουσα τάξη των χωρών του ηγεμονικού 
συμπλέγματος αντλεί από το εξωτερικό την αναπλήρωση 
των απωλειών που συνεπάγεται η ανταποδοτικότητα στη 
συναίνεση της κοινωνίας και συγχρόνως, την 
συμπληρωματική ισχύ για τη διασφάλιση της πολιτικής της 
ηγεμονίας. Οι άρχουσες ομάδες των χωρών της 
περιφέρειας ανταλλάσσουν με τη σειρά τους την εξάρτηση 
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με την εισαγωγή πρόσθετης ασφάλειας.  

ι επισημάνσεις αυτές 
αναδεικνύονται κατά τρόπο 
εύγλωττο στα παράδειγμα της 

Αθηναϊκής πόλεως, η οποία αποδίδει 
το πρώτο και μοναδικό παράδειγμα 
δημοκρατίας στον ιστορικό κόσμο. 
Όσο η πολιτεία της Αθήνας εξελισσόταν ανθρωποκεντρικά 
γινόταν εξωστρεφής και επιχειρούσε να διοχετεύσει την 
ανάπτυξή της σε έναν συνεχώς διευρυνόμενο περιμετρικά 
ζωτικό χώρο. Η σταδιακή μετάβαση στην 
ανθρωποκεντρική και, περαιτέρω, στη δημοκρατική 
πολιτεία συνάδει με μια ανάλογη ανάπτυξη των 
παραμέτρων που επέβαλαν την ανάγκη της. Η κοινωνική 
και η πολιτική ελευθερία (η δημοκρατία) συνεπάγεται την 
καλλιέργεια πολλαπλασίων αναγκών και, επομένως, την 
αναζήτηση αντίστοιχων πόρων για την ικανοποίησή τους. 
Η οικοδόμηση της οικονομικής «αυτοκρατορίας» της 
Αθήνας και η φιλοδοξία της να ηγεμονεύσει στο ελληνικό 
κοσμοσύστημα συμβαδίζουν με την εσωτερική της πορεία 
προς την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση που επάγεται η 
δημοκρατία. Η εσωτερική αυτή πορεία της Αθηναϊκής 
πολιτείας θα οδηγήσει στην πρόσληψη και της πολιτικής 
επίσης ως αυτονομίας, δηλαδή ως του πεδίου εμπέδωσης 
της καθολικής ελευθερίας των πολιτών της. Στις εξωτερικές 
της σχέσεις όμως η δημοκρατία αντιστοιχείται με ένα 
πλήρες «σύστημα» αυταρχικών διευθετήσεων, 
παρεμβάσεων και πολεμικών αναμετρήσεων με κορυφαία 
εκείνη του ολοκληρωτικού κοσμοσυστημικού πολέμου που 
αποκλήθηκε Πελοποννησιακός. Η Αθήνα είχε στην 
πραγματικότητα απέναντί της την ομόλογη 
«ιμπεριαλιστική» πόλη της Κορίνθου, η οποία όμως 
διαμόρφωνε τις πολιτικές της από μια ολιγαρχικά κυρίαρχη 
χρηματιστική τάξη και όχι προεχόντως από τον δήμο. Εξού 
και έδινε μεγάλη έμφαση στην οικονομική «διαχείριση» της 
αυτοκρατορίας της απ’ όσο η Αθήνα η οποία ήταν 
περισσότερο επεμβατική πολιτικά. Η Σπάρτη, αντιθέτως, 
κλείστηκε σταδιακά στον εαυτό της και λειτούργησε 
αμυντικά στις εξωτερικές σχέσεις, αφού ήταν αναγκασμένη 
να διεξαγάγει ατέρμονους εσωτερικούς πολέμους για τον 
έλεγχο των ειλώτων. 

 

 

Το διακύβευμα του πολέμου και της ειρήνης σε ό,τι αφορά 
στο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα συναρτάται με τον 
βαθμό της ολοκλήρωσής του. Αποτελεί συγκεκριμένα 
φαινόμενο που απαντάται στην κρατοκεντρική του φάση, 
ενώ κατά την μετα-κρατοκεντρική ή οικουμενική του 

περίοδο ο πόλεμος εξορίζεται πέραν των συνόρων της 
κοσμόπολης. Στο πλαίσιο του κρατοκεντρισμού, ο 
πόλεμος επιβεβαιώνει τον περιορισμένο ορίζοντα του 
ανθρωποκεντρικού του αναπτύγματος. Όντως, η 
ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση κατά την κρατοκεντρική 
περίοδο εστιάζεται στο εσωτερικό της θεμελιώδους 
κοινωνίας (του κράτους). Από την άλλη, ο πόλεμος 
αποβαίνει ολοένα και περισσότερο επιχείρημα της 
πολιτικής σχέσης όσο οι οικείες κοινωνίες οδεύουν προς 
τη δημοκρατία. Η ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση 
δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες και, ως εκ τούτου, η 
στενότητα των αγαθών βαθαίνει το ρήγμα των αντιθέσεων 
και, περαιτέρω, την προσφυγή στη βία για την απόκτησή 
τους. Συγχρόνως, το αντικείμενο του πολέμου αλλάζει 
αναλόγως με την φάση που διέρχεται το δεσποτικό ή το 
ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. Η παρακολούθηση της 
αιτιολογίας των πολέμων κατά την περίοδο της μετάβασης 
από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό και, 
προφανώς, κατά τη φάση της εδραίωσης της πρωτο-
ανθρωποκεντρικής εποχής στον νεότερο ευρωπαϊκό 
χώρο, επιβεβαιώνει με εύγλωττο τρόπο την επισήμανση 
αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα του πολέμου και 
της ειρήνης συναρτάται με τον τρόπο πρόσληψης της 
πολιτικής ως φαινομένου. Η πολιτική ως δύναμη που 
μαρτυρεί ο πρώιμος ανθρωποκεντρισμός, προσιδιάζει στη 
δεσποτεία, εν αντιθέσει προς την πολιτική εντός του 
ανθρωποκεντρικού κράτους που προσλαμβάνεται ως 
εξουσία (στην προ-αντιπροσωπευτική και εν μέρει στην 
αντιπροσωπευτική φάση) και εν τέλει ως πεδίο άσκησης 
της ελευθερίας (στη δημοκρατία). Στην οικουμενική 
κοσμόπολη, η πολιτική προσαρμόζεται στο διατακτικό της 
διαπολιτειακής ανθρωποκεντρικής εμπειρίας με 
αποτέλεσμα το πρόσημό της να αναφέρεται ανάλογα στη 
δομημένη εξουσιαστικά ή με όρους πολιτικής, ελευθερίας 
όχι όμως στη δύναμη. Κατά τούτο, οι θεωρίες της 
νεοτερικότητας στο μέτρο που εμπνέονται μονοσήμαντα 
από τον περιορισμένο ορίζοντα της εποχής της είτε 
πάσχουν γνωσιολογικά είτε κινούνται απολογητικά προς 
το ηγεμονικό διατακτικό του κρατοκεντρισμού. Εξού και  

ι υποθέσεις για την «αιώνια» ή  
μη ειρήνη συλλαμβάνονται  
ως ουτοπικές, δηλαδή φύσει 

ανεδαφικές και, ως εκ τούτου, 
ανέφικτες.  
Αποδίδουν επιθυμίες ή διανοητικές κατασκευές, όχι όμως  
και μια πραγματολογική προσδοκία που να απορρέει από 
την κοσμοσυστημική γνωσιολογία. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Οι σκληρές οικονομικές κυρώσεις 
της Δύσης κατά της Ρωσίας όπως 
ήταν φυσικό προκάλεσαν την 
επιβολή αντίμετρων εκ μέρους της 
Μόσχας. Ταυτόχρονα οι δυτικές 
κυρώσεις αποτελούν εκ των 
πραγμάτων αναγκαστικό κίνητρο 
για την αναπροσαρμογή της 
ρωσικής οικονομίας. Έτσι από 
στρατηγικής πλευράς φαίνεται ότι 

χει ήδη 
αποφασιστεί  
ο προσανατολισμός 

της ρωσικής οικονομίας 
προς την Ασία με 
ιδιαίτερη έμφαση  
στην Κίνα, την Ινδία,  
την Ινδονησία και προς 

ορισμένες άλλες χώρες 
των G-20 στις οποίες 
περιλαμβάνεται  
και η Τουρκία. 
Άλλωστε δεν θα πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι Κίνα, Ινδία και Τουρκία 
δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας. 

 

Επιπλέον η Μόσχα, λόγω του 
παγώματος εκ μέρους της Δύσης 
όσων συναλλαγματικών διαθεσίμων 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας 
(ΚΤΡ) βρίσκονται «παρκαρισμένα» 
σε διάφορα δυτικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έδωσε 
το δικαίωμα στις διάφορες κρατικές 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις να 
εξοφλούν σε ρούβλια και όχι σε 
συνάλλαγμα τις υποχρεώσεις τους 
προς επιχειρήσεις και οργανισμούς 
«των εχθρικών» προς τη Ρωσία 
χωρών (www.euractiv.com 
8/3/2022). Δηλαδή των χωρών που 
επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 
και η Ελλάδα. Η απόφαση αυτή 
ενόψει της υποτίμησης του ρωσικού 
νομίσματος τουλάχιστον κατά 40% 
έχει ως αποτέλεσμα οι διάφορες 
δυτικές επιχειρήσεις να υφίστανται 
πλέον τεράστια οικονομική ζημιά. Η 
Μόσχα πάντως επισημαίνει ότι 

αναγκάστηκε να προχωρήσει στη 
θέσπιση του συγκεκριμένου μέτρου, 
καθώς οι ρωσικές επιχειρήσεις ενώ 
ήταν διατεθειμένες να 
προχωρήσουν στην εξόφληση των 
οφειλών τους σε συνάλλαγμα δεν 
μπορούν να το πράξουν καθώς τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΚΤΡ 
μέσω των οποίων θα γινόταν η 
εξόφληση του εν λόγω εξωτερικού 
χρέους δεν μπορούν να 
ενεργοποιηθούν λόγω του 
παγώματός τους από τις χώρες της 
Δύσης. Επιπλέον η ρωσική 
κυβέρνηση αποφάσισε να 
προχωρήσει στην ψήφιση είκοσι 
νόμων για τη στήριξη της 
οικονομίας. 

 
Έτσι στις 10 Μαρτίου 2022 ο Πούτιν 
στην ομιλία του στο ρωσικό 
υπουργικό συμβούλιο επισήμανε ότι 
στόχος της ρωσικής ηγεσίας είναι η 
λήψη μέτρων «για την 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των 
κυρώσεων στη ρωσική οικονομία 
και στο λαό της χώρας». Και όλα 
αυτά καθώς «σαφώς, σε περιόδους 
όπως αυτή, οι άνθρωποι τείνουν να 
έχουν αυξημένη ζήτηση για 
ορισμένες ομάδες αγαθών, αλλά δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα 
ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα 
στην τακτική πορεία των εργασιών. 
Σταδιακά, οι άνθρωποι θα 
συνειδητοποιήσουν ότι δεν 
υπάρχουν προβλήματα που δεν 
μπορούμε να επιλύσουμε. Πράγματι, 
υπάρχουν θέματα που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής, αλλά θα τα  
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θίξω αργότερα ο ίδιος και θα ζητήσω 
από τους συναδέλφους μας να τα 
σχολιάσουν» (http://en.kremlin.ru 
10/3/2022). Είχε προηγηθεί δήλωση 
του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, 
Ντμίτρι Πεσκόφ, που υποσχέθηκε 
ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει 
σύντομα μέτρα στήριξης των 

ανέργων και της αγοράς εργασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα τόνισε: 
«Ελπίζουμε ότι δεν θα παραμείνουν 
άνεργοι εκατομμύρια άνθρωποι, ότι 
θα είναι λιγότεροι (οι άνθρωποι που 
θα μείνουν άνεργοι). Στην 
πραγματικότητα, οι εταιρείες 
φεύγουν. Η κυβέρνηση το εξετάζει 

αυτό. Αυτό είναι θέμα 
προτεραιότητας – η ανεργία και τα 
μέτρα κατά της κρίσης στην αγορά 
εργασίας. Νομίζω ότι θα ακούσουμε 
από την κυβέρνηση για μέτρα που 
πρόκειται να ληφθούν το 
συντομότερο δυνατό 
(www.gr.euronews.com 10/3/2022). 

Με βάση την εισήγηση του 
Πρωθυπουργού της Ρωσίας Mikhail 
Mishustin η ρωσική κυβέρνηση 
«εργάζεται για την ενίσχυση της 
σταθερότητας της οικονομίας εν 
μέσω της άνευ προηγουμένου 
αύξησης της εξωτερικής πίεσης». 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε 
ήδη μια ειδική task force, η οποία 
ουσιαστικά συντονίζει όλες τις 
αποφάσεις και δράσεις σε 
ομοσπονδιακό αλλά και 
περιφερειακό επίπεδο στην αχανή 
αυτή χώρα. Μια task force που 
λειτουργεί 24/7 και βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τις ενώσεις των 
Ρώσων επιχειρηματιών. 

ασικός στόχος της 
Μόσχας είναι «η 
προστασία της 

εγχώριας ρωσικής 
αγοράς και η 
διασφάλιση της 
αδιάλειπτης 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων με  
την εξάλειψη των 
διαταραχών στα 
logistics και στις 
αλυσίδες παραγωγής 
και, φυσικά, η 
διατήρηση της 
απασχόλησης». 
Μάλιστα όπως τονίστηκε είναι 
σημαντικό να βοηθηθούν οι 
άνθρωποι και οι επιχειρήσεις 
προκειμένου «να προσαρμοστούν 
γρήγορα στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες». Στα είκοσι ρωσικά 
νομοσχέδια περιλαμβάνονται 
«συγκεκριμένες προτάσεις για τη 

σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, την υποστήριξη ορισμένων 
βιομηχανιών, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και προτάσεις για την επιστροφή του κεφαλαίου στη δικαιοδοσία της 
Ρωσίας» (http://en.kremlin.ru 10/3/2022). Επιπλέον επισημαίνεται ότι ήδη «έχει 
προετοιμαστεί σχέδιο νόμου για την αποφυγή παύσης λειτουργίας της 
παραγωγής. Εάν οι ξένοι ιδιοκτήτες κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους χωρίς 
βάσιμους λόγους, η κυβέρνηση προτείνει τη θέσπιση εξωτερικής διαχείρισης. 
Ανάλογα με την απόφαση του ιδιοκτήτη, αυτό θα καθορίσει το μέλλον της 
εταιρείας. Στη διαδικασία, ο βασικός στόχος θα είναι η διατήρηση του προφίλ των 
εταιρικών δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες εταιρείες 
ανακοινώνουν προσωρινή αναστολή λειτουργίας διατηρώντας τις θέσεις 
εργασίας και καταβάλλοντας τους μισθούς». Τονίζεται δε με νόημα ότι οι ρωσικές 
Αρχές θα παρακολουθούν προσεκτικά αυτή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει σε 
απλά ελληνικά ότι 

 

ι ξένες επιχειρήσεις αν πάψουν να αμείβουν 
τους εργαζoμένους τους τότε θα τεθούν  
σε αναγκαστική διαχείριση με ευθύνη του  

ρωσικού κράτους και στη συνέχεια η διαχείρισή  
τους θα ανατεθεί είτε σε δημόσιους φορείς είτε  
σε Ρώσους επιχειρηματίες. 
Δεδομένου του τεράστιου αριθμού ξένων επιχειρήσεων με χιλιάδες εργαζομένους 
εκτιμώ ότι είναι πιθανόν να δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος 
αυτού ένας ειδικός Οργανισμός υπό την ευθύνη του ρωσικού κράτους που θα 
μεριμνήσει στη συνέχεια για την ανάθεση του μάνατζμεντ σε τρίτους αλλά και τη 
διασφάλιση πόρων υπό μορφή εταιρικών δανείων. Στην ουσία θα πρόκειται για 
την ίδρυση ενός Οργανισμού διαχείρισης προβληματικών επιχειρήσεων όπως 
έχει ήδη γίνει σε πολλές χώρες για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων. 
Στην Ελλάδα άλλωστε είχαμε την εμπειρία αυτή μέσω του Οργανισμού 
Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου. 
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Επιπλέον λήφθηκαν μέτρα για τη στήριξη του κλάδου της 
πληροφορικής με μείωση του φόρου επί των κερδών αλλά 
και την απαλλαγή από διαφόρους ελέγχους από τους 
ρυθμιστικούς φορείς. Μέτρα προβλέπονται επίσης από 
ρωσικής πλευράς για τη στήριξη του κατασκευαστικού 
τομέα, των μεταφορών με ιδιαίτερη έμφαση στις 
αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, του 
τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της 
εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της γεωργίας όχι μόνο σε 
σχέση με «τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας» της ίδιας της Ρωσίας. 

 

Πιο αναλυτικά όσον αφορά τις αποφάσεις σε σχέση με τον 
τομέα της πληροφορικής η ρωσική κυβέρνηση αναμένεται 
να λάβει μέτρα στον συγκεκριμένο κλάδο δημιουργώντας 
συνθήκες για την προσέλκυση ειδικών σε αυτόν τον τομέα 
της οικονομίας. Για τη στήριξη του κατασκευαστικού 
κλάδου προβλέπεται απλοποίηση στη σύνταξη σχεδίων 
πολεοδομικής ανάπτυξης και στη διαδικασία διεξαγωγής 
δημόσιων ακροάσεων για αυτά, καθώς και στην 
καταχώριση δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις που έχουν 
ήδη κατασκευαστεί. Ταυτόχρονα επισπεύδεται η 
παραχώρηση οικοπέδων και η επέκταση των 
υπαρχουσών συμβάσεων μίσθωσης εάν χρειαστεί. Με τον 
τρόπο αυτόν αναμένεται να μπορέσει ο εν λόγω κλάδος να 
διατηρήσει σταθερό ρυθμό. 

σον αφορά τα συμφέροντα  
των εταιρειών μεταφορών, η  
ρωσική κυβέρνηση δεσμεύεται 

να βοηθήσει τις αεροπορικές 
εταιρείες να διατηρήσουν τους 
στόλους ξένων αεροσκαφών τους. 
Επιπλέον θα επιβληθούν περιορισμοί στις χώρες που 
απαγορεύουν στα ρωσικά πλοία την είσοδο στα λιμάνια 
τους. Επίσης σχεδιάζονται μέτρα για την προστασία των 
ρωσικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Σημαντικές 
ενισχύσεις θα λάβει και η τουριστική βιομηχανία. Για τον 
λόγο αυτόν θα ανασταλεί ο ΦΠΑ για εταιρείες που 
κατασκευάζουν και μισθώνουν τουριστικές εγκαταστάσεις 
ή που αναθέτουν υπεργολαβίες σε άλλες εταιρείες. Αυτό θα 
ισχύει για πέντε χρόνια μετά τη θέση σε λειτουργία 
ξενοδοχείων ή άλλων εγκαταστάσεων διαμονής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης. Τις εν λόγω 
παροχές θα δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων 
ξενοδοχείων. Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν θα ισχύσουν μόνο 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις 
μεγάλες εταιρείες. Επιπροσθέτως οι εν λόγω εταιρείες θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τις αλυσίδες παραγωγής και τις 
εφοδιαστικές τους αλυσίδες.  

Τα μέτρα της ρωσικής ηγεσίας εστιάζουν στις ανάγκες των 
εργαζομένων στη γεωργία. Όπως τονίσαμε ήδη η 
παρέμβαση στη γεωργία δεν αφορά μόνο τις θέσεις 
εργασίας, αλλά και τη διασφάλιση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της ίδιας της Ρωσίας. Έτσι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αποφευχθεί η διακοπή της περιόδου 
σποράς, η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη σε ορισμένες 
περιοχές. Οι αγροτικοί παραγωγοί θα μπορούν να 
αναβάλουν, κατά έξι μήνες, τις πληρωμές του κύριου 

Ό 



 

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 12-13 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 223 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 24 

χρέους τους στο πλαίσιο επενδυτικών δανείων χαμηλού 
κόστους, που επρόκειτο να καταβάλουν στις τράπεζες 
εντός των επόμενων τριών μηνών και να ανανεώσουν τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια για ένα ακόμη έτος για να 
μειώσουν την οικονομική τους επιβάρυνση. Και οι δύο 
περιπτώσεις αφορούν δάνεια με προθεσμία που λήγει 
φέτος. Επιπλέον για να μειωθεί το επιχειρηματικό κόστος, 
προτάθηκε η ελαχιστοποίηση του αριθμού των περιττών 
διαδικασιών. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ετοιμάστηκε 
ψήφισμα για την ανανέωση της ισχύος των διαφόρων 
αδειών και άλλων τύπων αδειών και για την εισαγωγή μιας 

απλοποιημένης διαδικασίας για την απόκτηση και την 
επανέκδοσή τους. Αυτό το μέτρο θα ισχύει για 
περισσότερους από 120 τύπους τέτοιων αδειών που 
αφορούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια άδειες συνολικά. 
Επίσης απλοποιούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με 
ορισμένα μέτρα τεχνικού κανονισμού. Ήδη έχει επιβληθεί 
μορατόριουμ σε όλους τους προγραμματισμένους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις εκτός εάν συνεπάγονται απειλή 
για τη ζωή ή την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η 
κατάργηση περισσότερων από 150.000 
προγραμματισμένων επιθεωρήσεων. 

 

αρά τις δυτικές κυρώσεις η 
ρωσική ηγεσία διακηρύσσει  
για άλλη μια φορά ότι «η  

μέγιστη ελευθερία οικονομικής 
δραστηριότητας στη Ρωσία, η ελάχιστη 
ρύθμιση και έλεγχος και, φυσικά,  
η στήριξη της αγοράς εργασίας  
θα παραμείνουν η βάση για την 
οικονομική μας απάντηση». 
Επιπλέον η ρωσική κυβέρνηση θα επεκτείνει την 
υποκατάσταση των εισαγωγών και θα βοηθήσει τους 
εγχώριους παραγωγούς να αντικαταστήσουν τα ξένα 
προϊόντα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Για τον λόγο αυτόν η 
ρωσική ηγεσία εργάζεται για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 
κατά των κυρώσεων σε συστημική βάση. Έτσι το υπάρχον 
ρωσικό σχέδιο δράσης θα ενημερώνεται συνεχώς με βάση 
τις εξελίξεις και θα εγκρίνεται σταδιακά και έγκαιρα. Μια 
άλλη λύση θα μπορούσε να είναι η αναβολή της έναρξης 
ισχύος μιας σειράς υποχρεωτικών απαιτήσεων που 
αφορούν τις επιχειρήσεις, καθώς υπό τις παρούσες 
συνθήκες δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω των 
τεχνικών περιορισμών και της ανάγκης επανεξοπλισμού 
των ρωσικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται 

να είναι σημαντικό το μέγεθος του μετασχηματισμού που 
θα πρέπει να περάσει η ρωσική οικονομία για να γίνει 
ακόμα πιο δυνατή. Τέλος, επισημαίνεται ότι επιβλήθηκε 
απαγόρευση επανεξαγωγής στις παραπάνω «εχθρικές 
χώρες» του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων που είχαν 
προηγουμένως εισαχθεί στη Ρωσία. 

 

άντως σύμφωνα με εκτίμηση  
του Πεκίνου, η Ρωσία κρατά στα  
χέρια της αρκετά χαρτιά για  
την αντιμετώπιση των δυτικών 

κυρώσεων που σε κάθε περίπτωση 
πέραν των άλλων θα «σύρουν την 
παγκόσμια οικονομία σε τέλμα» 
(www.globaltimes.cn 8/3/2022). 

Π 
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ιεθνή φρενίτιδα έχει προκαλέσει 
η εκτίναξη των τιμών της 
ενέργειας, καθώς το «μπλόκο» 

που επιβάλουν οι χώρες της Δύσης  
στη Ρωσία, στο πλαίσιο κυρώσεων  
εις βάρος της για την εισβολή στην 
Ουκρανία, θα έχει άμεσο αντίκτυπο 
στους ενεργειακούς πόρους.  
Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
Ζοζέπ Μπορέλ φαίνεται πως βρήκε το αντίδοτο στο 
πρόβλημα, ζητώντας από τους ευρωπαίους να παίξουν το 
ρόλο τους στον «απογαλακτισμό» της Ευρώπης από το 
ρωσικό αέριο. Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, 
μιλώντας στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κάλεσε τους Ευρωπαίους 
να μειώσουν τη ζέστη στα σπίτια τους, καθώς η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία ανοίγει μια νέα ιστορική εποχή που 
θα σημαδέψει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις επόμενες 
δεκαετίες. «Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μειώσουν τη 
ζέστη στα σπίτια τους. Όλοι πρέπει να κάνουν μια 
προσπάθεια. Με τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιούσατε 
λιγότερο νερό εάν υπήρχε ξηρασία. Με τον ίδιο τρόπο που 
φορούσαμε μάσκες», είπε. Σε ό,τι αφορά τη ρωσική 
εισβολή, ο Ζοζέπ Μπορέλ κατηγόρησε τον εαυτό του ότι 
δεν έκανε αρκετά και δεν ήταν αρκετά γρήγορος, λέγοντας 
στο κοινοβούλιο ότι το τίμημα του πολέμου θα είναι 
μακροχρόνιο. «Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται τον θόρυβο των 
βομβών στις 5 το πρωί που πέφτουν στο Κίεβο για να τους 
ξυπνήσει από τον ύπνο της ευημερίας και να τους 

επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που μας 
προβάλλει ο κόσμος», σχολίασε. Ζήτησε να αντλήσει 
διδάγματα από την κρίση του κορωνοϊού και να δεσμευτεί 
για συλλογικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην 
"πολιτική σταυροφορία" κατά της Ρωσίας, ξεκινώντας από 
τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

όψτε το φυσικό αέριο στα σπίτια 
σας, μειώστε την εξάρτηση όσων 
επιτίθενται στην Ουκρανία και  

ας δεσμευτούμε περισσότερο σε  
μια συλλογική άμυνα 
, πρόσθεσε, συγκρίνοντας την κρίση στην Ουκρανία με 
αυτή του κορωνοϊού. «Αυτό που κάναμε κατά τη διάρκεια 
του κορωνοϊού πρέπει να γίνει με την Ουκρανία. Μια 
συλλογική δέσμευση σε ένα ιστορικό έργο. Ξεκινήσαμε 
αργά, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ», κατέληξε. Δ 
Κ 
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πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης, παίρνει ξεκάθαρη  
θέση για την χρήση λιγνίτη στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
το αυξημένο κόστος του ρεύματος. 
«Επειδή υπάρχουν ακόμη δύσπιστοι, καχύποπτοι, αρνητές 
αλλά και διαστροφείς της πραγματικότητας, γι’ αυτούς 
όλους η αντικειμενικότητα των στοιχείων παραμένει πάντα 
απηνής. Στις 6 Μαρτίου στις 14:00 η Οριακή Τιμή 
Συστήματος, δηλαδή η τιμή χονδρικής με την οποία 
αγοράζουν οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 99,21 
€/MWh. Η τιμή αυτή ήταν η μικρότερη που έχουμε δει εδώ 
και πολύ καιρό, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας οι 
μονάδες Φυσικού Αερίου έχουν την ελάχιστη παραγωγή 
ενέργειας ενώ οι λιγνίτες που το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα συμμετείχαν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστά 
κάτω του 10% τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν ανέβει πάνω 
από 20% ενώ σήμερα αγγίζουν το 30%. Επομένως η τιμή 
στις 14:00 ουσιαστικά διαμορφώνεται από τους λιγνίτες και 
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει κάτω από 100 €/MWh 
όταν η συμμετοχή του εισαγόμενου φυσικού αερίου 
μειώνεται και η παραγωγή ενέργειας από ελληνικό λιγνίτη 
αυξάνεται. 

υτό αποδεικνύει περίτρανα και 
μάλιστα με όρους αγοράς ότι οι 
λιγνιτικές μονάδες είναι κατά 

πολύ φθηνότερες από τις μονάδες 
Φυσικού Αερίου. 
Αν μάλιστα η συγκυρία που ζούμε κρατήσει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα το κέρδος από την λειτουργία των 
λιγνιτικών μονάδων θα είναι αμύθητο για τον ελληνικό λαό. 
Σήμερα οι τιμές Φυσικού Αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές 
έχουν φθάσει στα 300 €/MWh, γεγονός που σημαίνει ότι οι 

Οριακές Τιμές Συστήματος στις αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας θα ξεπεράσουν τα 600 €/MWh. Με τη σημαντική 
αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών λιγνιτικών 
μονάδων μετά από πολύ καιρό είμαστε οι φθηνότεροι στην 
Ευρώπη εξαιρουμένης της Πολωνίας (λόγω λιγνιτών) και 
των Σκανδιναβικών Χωρών. Βέβαια ο Ιδιοκτήτης της 
χώρας, ξέρετε αυτός που δεν χρειάζεται να ρωτάει κανέναν 
για το τι κάνει για κάθε θέμα που επηρεάζει τη ζωή δέκα 
εκατομμυρίων Ελλήνων, θα επιμείνει όπως έκανε και 
πρόσφατα στη Βουλή ότι ο λιγνίτης είναι ακριβό καύσιμο. 
Ούτε ο ίδιος πλέον δεν το πιστεύει αλλά παραμένει πιστός 
στις δεσμεύσεις του. Για μια ακόμη φορά λέμε:  

ίναι εθνική επιταγή η Πτολεμαΐδα 
5 να μπει σύντομα στο σύστημα  
ως μονάδα καύσης λιγνίτη. Θα 

είναι έγκλημα να μετατραπεί  
σε μονάδα φυσικού αερίου… 

 

 

Ο 

Α 
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Η μεγαλύτερη συμμετοχή των λιγνιτικών μονάδων ή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να 
μειώσουν σημαντικά τις τιμές του ρεύματος, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της ΓΕΝΟ-ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη. 
Συγκεκριμένα ο κ. Γιώργος Αδαμίδης, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1 FM», 
προειδοποίησε ότι η σημερινή τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος θα είναι στα 426€ η μεγαβατώρα, «όμως αν δεν 
ήταν μέσα σε ένα ποσοστό της τάξεως του 20% οι λιγνίτες 
θα ήμασταν πρωταθλητές θα είχαμε πάνω από 500€» όπως 
είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του 
λιγνίτη στην παραγωγή ρεύματος ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ είπε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 18% και 
μπορεί να φτάσει στο 25% αρκεί να αυξήσουν τα φορτία. 
Υπάρχουν και δύο μονάδες που δεν είναι ενταγμένες στο 
σύστημα αυτή την ώρα για πολλούς και διαφόρους λόγους. 
Δηλαδή έχει να κάνει με τη ζήτηση αλλά και τη δυνατότητα 
που έχουμε εμείς ως ΔΕΗ πλέον να εντάξουμε στο σύστημα 
το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων από απόψεως 
αποθεμάτων εξορυσσόμενου λιγνίτη και μονάδες, οι οποίες 
θα μπορούσαν να είναι ετοιμοπόλεμες αλλά δεν είναι γιατί 
γίνονται κάποιες συντηρήσεις». Σε ερώτηση για την τιμή 
του ρεύματος όταν μπαίνουν στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ο κ. 
Αδαμίδης τόνισε πως «πριν από μερικά χρόνια οι 
ανανεώσιμες ήταν πανάκριβες, είχαμε μέχρι και 550 € τη 
μεγαβατώρα, τώρα έχουνε πέσει οι τιμές. 

ίναι το μέλλον οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όμως όταν 
έχουμε πυκνή νέφωση και άπνοια 

οι ανανεώσιμες δεν μπορούν να 

συμμετέχουν και υπάρχει και θέμα  
με την αποθήκευση της ενέργειας».  
Σε αντίστοιχη ερώτηση για την τιμή του ρεύματος σε 
περίπτωση επαναφοράς των λιγνιτικών μονάδων στο 
σύστημα ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ επισήμανε πως «το 
μεγαλύτερο κόστος των λιγνιτικών μονάδων δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τα 160€ τη μεγαβατώρα και με πανάκριβη την 
αγορά δικαιωμάτων των ρύπων. Σε εμάς χρειάζεται να 
δουλέψουν οι μονάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή 
διαθέσιμες, να μην τις κλείσουμε σε ένα χρόνο από τώρα, 
να παρατείνουμε τη ζωή αυτών των μονάδων. Δεν πιστεύω 
να δουλέψουν μονάδες που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. 
Εμείς μιλάμε γι’ αυτές που υπάρχουν σήμερα και η 
καινούργια που θα μπει σε δύο με τρεις μήνες, η 
Πτολεμαΐδα 5. Είναι λάθος να την μετατρέψουμε σε φυσικό 
αέριο, θεωρώ ότι θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του 
αιώνα γιατί έχουν δοθεί μέχρι τώρα 2 δισ. Αυτές οι οκτώ 
μονάδες-λιγνιτικές εξασφαλίζουν την ενεργειακή μας 
επάρκεια, θα κρατήσουν τις τιμές μας χαμηλά κι αν αλλάξει 
αυτή η διαδικασία τότε σιγά-σιγά μπορεί να τις αποσύρει 
κάνεις». Όσον αφορά τις μονάδες που έχουν τεθεί εκτός του 
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής ο κ. Αδαμίδης είπε τα 
εξής: «Μιλάμε για τέσσερις μονάδες στο ΑΗΣ Καρδιάς και 
δύο στο Αμύνταιο. Νομίζω ότι αυτές επειδή έχουν τελειώσει 
οι ώρες λειτουργίας τους υπό προϋποθέσεις θα 
μπορούσαν να μπουν αν είχε δώσει άδεια η ευρωπαϊκή 
επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει». Τέλος 
ερωτηθείς για το πόσο θα μπορούσε να μειωθεί η σημερινή 
τιμή του ρεύματος με την πλήρη προσθήκη των οκτώ 
λιγνιτικών μονάδων, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ τόνισε 
πως « 

ν η σημερινή τιμή είναι στα 426€ 
με τη συμμέτοχη όλων αυτών  
των λιγνιτικών μονάδων θα 

μπορούσαμε να είμαστε 150€ πιο 
κάτω. Αν όλο το χρονικό διάστημα 
δούλευαν στη χώρα μας θα  
είχαμε πολύ μικρότερη μέση  
τιμή στην χονδρική»!!! 

 
«H κυβέρνηση υπηρετεί συμφέροντα 
του φυσικού αερίου, είναι ντίλερ του 

φυσικού αερίου» επισήμανε 
μιλώντας στον ρ/σ «Στο Κόκκινο 
105,5» ο Γιώργος Αδαμίδης, 
πρόεδρος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, εξαιτίας της 
επιμονής της ΝΔ στην προμήθεια 
του και παρά το γεγονός ότι οι 
λιγνιτικές μονάδες με καλύτερα 
φίλτρα μπορούν να παράξουν φτηνή 
ενέργεια εξαιτίας του χαμηλού 
κόστους του λιγνίτη και να 
ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. 
Ο κ. Αδαμίδης μιλώντας στον Νίκο 
Ξυδάκη εξήγησε πως κατά τη γνώμη 

του η κρίση λόγω πολέμου δεν έχει 
φανεί ακόμα και τόνισε πως η 
ενεργοποίηση μιας λιγνιτικής 
μονάδας παραγωγής ρεύματος στην 
Πτολεμαΐδα είναι μεν μια δικαίωση, 
όμως δυστυχώς δεν μπορεί κανείς 
να επιχαίρει, καθώς οι καταναλωτές 
πληρώνουν τόσο ψηλά το ρεύμα,  
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κάτι που δεν έχει προηγούμενο και 
είναι μόνο η αρχή. 

κ. Αδαμίδης μεταξύ 
άλλων τόνισε πως 
είναι ψέμα ότι ο 

λιγνίτης ρυπαίνει  
και το φυσικό αέριο  
δεν ρυπαίνει.  
Η φυσική ροή του αερίου, που πλέον 
καλύπτει το 50% των ενεργειακών 

αναγκών της Ελλάδας, δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί με δεξαμενόπλοια 
εξήγησε. Ο πρόεδρος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 
τόνισε ότι ενώ τον λιγνίτη τον έχουμε 
δίπλα με συντριπτικά φτηνότερο 
κόστος σε σχέση με το αέριο και 
υψηλό βαθμό απόδοσης παρ’ όλα 
αυτά θέλουμε να μετατρέψουμε τις 
μονάδες ώστε να λειτουργούν με 
φυσικό αέριο. Η Ελλάδα ρυπαίνει 
λιγότερο από το 0,3% των 
παγκόσμιο εκκλήσεων διοξείδιού 
του άνθρακα, συνεπώς δεν είναι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση η αιτία της 
πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, 
εξήγησε και σημείωσε πως η 

Πράσινη Συμφωνία, που είναι 
σωστή, καθώς μιλάει για 
απανθρακοποίηση του 2050 όχι για 
απολιγνιτοποίηση το 2023, χωρίς να 
έχεις προετοιμαστεί σε τίποτα. 

 

Για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη κατηγορεί 
τον ΣΥΡΙΖΑ το υπουργείο Ενέργειας. «Η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση συνεχίζει να διαστρεβλώνει την 
πραγματικότητα με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων σε ό,τι 
αφορά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
λιγνίτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ και 
προσθέτει: «O ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε πρόσφατες δηλώσεις του 
προέδρου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργου Αδαμίδη, ο οποίος 
υποστήριξε ότι η αύξηση της χρήσης του λιγνίτη στο 
ενεργειακό μείγμα (από 10% στο 30%) είχε σαν αποτέλεσμα 
να μειωθεί η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στα 
99,1 ευρώ/MWh, στις 8 Μαρτίου. 

ρόκειται για άκρως 
παραπλανητική αναφορά  
που δεν ανταποκρίνεται  

στην πραγματικότητα. 
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η τιμή 
διαμορφώθηκε στο επίπεδο αυτό στις 14:00 το απόγευμα 
της Τρίτης για μερικά λεπτά προτού επανέλθει στα συνήθη 
επίπεδα.  

 
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα 
διαθέτει την ακριβότερη τιμή στη χονδρική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή στις 8 Μαρτίου διαμορφώθηκε 

σε χαμηλότερα επίπεδα από τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, οι οποίες διαθέτουν περισσότερες ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις και πυρηνική ενέργεια στο μείγμα τους, όπως 
η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα,  
η χώρα μας, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου έχει την 
τρίτη χαμηλότερη χονδρική τιμή στην Ευρώπη, πίσω από 
την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Ακόμα και σε απολύτως 
συγκρίσιμα νούμερα, όπως είναι το κόστος παραγωγής 
ηλεκτρισμού, οι πιο σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου 
της ΔΕΗ (Αλιβέρι 5 και Μεγαλόπολη 5) έχουν σήμερα  

 

Ο 

Π 



 

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 12-13 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 223 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 29 

μεταβλητό κόστος 193 €/MWh, ενώ 3 από τις 6 διαθέσιμες 
λιγνιτικές μονάδες έχουν υψηλότερο μεταβλητό κόστος. 

ταν η πρωτόγνωρη κρίση που 
εντείνεται λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία αποκλιμακωθεί, 

με τη μείωση των τιμών του  
φυσικού αερίου στις διεθνείς  
αγορές, η ανταγωνιστικότητα  
των λιγνιτικών μονάδων θα  
επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. 
Όπως αποδείχθηκε ξεκάθαρα από την πρόσφατη μελέτη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι 
λιγνιτικές μονάδες σε καμία ώρα της ημέρας δεν είναι 
φθηνότερες από τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο που 
λειτουργούν παράλληλα. Παρά τους ισχυρισμούς του 
ΣΥΡΙΖΑ, η απολιγνιτοποίηση, όπως φαίνεται στον πίνακα 
που ακολουθεί, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά έτη, με τη 
δραστική μείωση της χρήσης του λιγνίτη στην 
ηλεκτροπαραγωγή. 

 
Ακόμη και οι τέσσερις λιγνιτικές μονάδες που έκλεισαν επί 
Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είχαν -ορθώς- 
προγραμματιστεί να κλείσουν επί ΣΥΡΙΖΑ διότι είχαν 
ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας τους. 

άν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να συνεχίσει  
την παραγωγή ηλεκτρισμού  
με λιγνίτη, θα έπρεπε να είχε 

προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια 
σε ανάλογες επενδύσεις, κάτι που 
ουδέποτε συνέβη. 
Οι λιγνιτικές μονάδες που έχουν απομείνει, χρειάστηκε να 
επιστρατευθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι μείωσης των αποθεμάτων 
φυσικού αερίου της χώρας, σε συνέχεια της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και της γενικότερης κρίσης που 
αυτή προκάλεσε. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, 
αποφασίστηκε η λειτουργία όλων των διαθέσιμων 
λιγνιτικών εργοστασίων το τριήμερο 5-7 Μαρτίου, έως ότου 
αφιχθούν στη Ρεβυθούσα στις 7 Μαρτίου τρία 
προγραμματισμένα φορτία LNG για αναπλήρωση των 
μειωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Είναι προφανές 
από τα παραπάνω ότι οι λιγνιτικές μονάδες λειτούργησαν 
προσωρινά και εκτάκτως έπειτα από εντολή των αρμόδιων 
φορέων, ως στρατηγική εφεδρεία για τη διασφάλιση της 
επάρκειας τροφοδοσίας του ενεργειακού συστήματος και 
όχι για οικονομικούς λόγους.  

 

Η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε το 2010 με τη διακοπή 
λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα 1. Οι λόγοι που 
ώθησαν στην απολιγνιτοποίηση ήταν αρχικά 
περιβαλλοντικοί (αδυναμία τήρησης των νέων μειωμένων 
ορίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου), κλιματικοί (μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) και τελικά 
οικονομικοί, λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των 
δικαιωμάτων του διοξειδίου του άνθρακα. Το 2011 τέθηκαν 
εκτός λειτουργίας η Πτολεμαΐδα 2 και οι μονάδες 
Μεγαλόπολη 1 και 2, ενώ ακολούθησαν το 2014 οι μονάδες 
Πτολεμαΐδα 3 και 4. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2010 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λειτουργία των μονάδων 1-4 
της Καρδιάς και του Αμυνταίου 1 και 2, περιορίστηκαν 
συναρτώμενες με τις ώρες λειτουργίας τους (17.500) από 
την 01.01.2016 και μέχρι το τέλος του 2023. Το 2016, μετά 
από αιτιολογημένο αίτημα της ΔΕΗ, η Ελληνική Κυβέρνηση 
αναπροσάρμοσε τις ώρες αυτές σε 32.000 με αντίστοιχη 
νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από 
την Ε.Ε. με αποτέλεσμα να εκκρεμεί το ενδεχόμενο 
κυρώσεων στην Ελλάδα. Με βάση αυτή τη νομοθετική 
ρύθμιση οι μονάδες της Καρδιάς και του Αμυνταίου 
αποσύρθηκαν ως εξής: Καρδιά 1 και 2: Ιούνιος 2019. 
Αμύνταιο 1 και 3: 2020. Καρδιά 3 και 4: 2021. Σε λειτουργία 
παραμένουν πέντε μονάδες στον Άγιο Δημήτριο, η Μελίτη 
στη Φλώρινα και η Μεγαλόπολη 4. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης, στο τέλος του 2022 θα 
αποσυρθούν οι μονάδες 1,2,3,4 του Αγίου Δημητρίου και 
στο τέλος του 2023 οι υπόλοιπες τρεις (Άγιος Δημήτριος 5, 
Μελίτη και Μεγαλόπολη 4). Όσον αφορά στη νέα μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής, Πτολεμαΐδα 5, αναμένεται να ξεκινήσει 
τη λειτουργία της με λιγνίτη το καλοκαίρι του 2022 και 
προβλέπεται να παραμείνει ως λιγνιτική το αργότερο έως 
το 2028». 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Καθίστε αναπαυτικά και διαβάστε με 
προσοχή! 

ια κατάθεση 
650.000 ευρώ, 
από εν ενεργεία 
πολιτικό 

πρόσωπο χώρας της 
πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, στην περιοχή 
του Καυκάσου, η οποία 
γειτνιάζει με τη  
Ρωσία, στον τραπεζικό 
λογαριασμό μοναχού 
του Αγίου Όρους, 
χτύπησε «κόκκινο»  
στην τράπεζα και  
έγινε αντιληπτή από  
τις υπηρεσίες. 

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον γεγονός 
είναι, ότι ο εν λόγω τεχνοκράτης – 
μοναχός, Mεγίστης σπουδαιότητας 
Ιεράς Μονής, φέρεται να έκανε 
ανάληψη και να σήκωσε σε μετρητά 
όλο το ποσό των 650 χιλιάδων ευρώ 
που είχε κατατεθεί στον τραπεζικό 
του λογαριασμό! Όπως είναι 
προφανές… 

ράπεζα της Ελλάδος, 
Αρχή για το 
Ξέπλυμα αλλά και 

υπηρεσίες του Κράτους 
ζήτησαν άμεσες 
διευκρινίσεις – 
εξηγήσεις ως προς την 
προέλευση των 
χρημάτων, τον λόγο του 
εμβάσματος καθώς και 
γιατί σηκώθηκαν σε 
μετρητά όλα τα λεφτά 
και μεταφέρθηκαν  
στο Άγιο Όρος 

 
όπου ούτε καταστήματα ως 
γνωστόν υπάρχουν, ούτε ουδεμία 
επιχειρηματική – εμπορική δράση! 

ε απλά λόγια δεν 
χρειάζονται με βάση 
την κοινή λογική 
τόσα χρήματα  

σε μετρητά σε  
ένα Μοναστήρι! 
Επί του προκειμένου, βάσει των 
εξηγήσεων που δόθηκαν σχετικά, το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι το πολιτικό πρόσωπο που έκανε 
την κατάθεση των 650.000 είναι 
αδερφός του μοναχού – τεχνοκράτη 
– διαχειριστή! Και η αποστολή των 
χρημάτων αυτών αποσκοπεί σε 
έργα συντήρησης και ανακαίνισης 
της Ιεράς Μονής.  
Γι’ αυτό άλλωστε σύμφωνα με τις 
εξηγήσεις, απαιτήθηκε η ανάληψη 
όλου του ποσού σε μετρητά. Για να 
πληρωθούν εργολάβοι, μάστορες, 
μαραγκοί, υδραυλικοί και άλλοι 
πολλοί…  

ι πληροφοριοδότες 
της στήλης μου 
λένε ότι οι 

εξηγήσεις έγιναν 
επισήμως αποδέκτες, 
με τις υπηρεσίες 
ωστόσο να διατηρούν 
τις επιφυλάξεις τους. 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Σημαντικές αλλαγές στην 
ηλεκτρονική επικοινωνία των 
φορολογουμένων με την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει 
τελευταία απόφαση που εξέδωσε ο 
Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος 
Πιτσιλής. Σύμφωνα με την απόφαση 
Πιτσιλή, 

α φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, 
καθώς και οι 

νομικές οντότητες, που 
είναι πιστοποιημένοι 
χρήστες των 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν: να επικαιροποιούν 
στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή  
«Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα 
«Στοιχεία Επικοινωνίας» τα στοιχεία  
ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους 

 

Τ 
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, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) και τα 
τηλέφωνα τους (κινητό και σταθερό 
τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά 
δύναται, κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται 
με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 
(ΕΜΕπ). Όπως αναφέρεται στην 
απόφαση, για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία ο συναλλασσόμενος με 
την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον ένα 
εκ των εξής email: Το «προσωπικό 
e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην οποία έχει 
πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση 
αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις 
για την ανάρτηση -κοινοποίηση 
όλων των πράξεων, εγγράφων και 
ενημερωτικών μηνυμάτων της 
Φορολογικής Διοίκησης στον 
λογαριασμό του φορολογούμενου 
στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο 
myAADE. Περιλαμβανομένων αυτών 
που ενδεχομένως περιέχουν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα 
οποία δεν αφορούν σε φορολογικές 
δηλώσεις ή φορολογικές 
υποχρεώσεις του πολίτη.  

Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του προσώπου που 
συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα 
στην εκπλήρωση των φορολογικών 
ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη 
διαδικασία της δήλωσης αυτής της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο 
ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται 
υποχρεωτικά να επιλέξει από 
αποκλειστική λίστα ρόλων 
(ενδεικτικά, λογιστής, σύμβουλος, 
συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη 
σχέση του με τον Βοηθό 
Εκπλήρωσης. Όπως αναφέρεται 
στην απόφαση,  

την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του 
Βοηθού 

Εκπλήρωσης 
αποστέλλονται 
ειδοποιήσεις για την 
ανάρτηση κοινοποίηση 
στον λογαριασμό του 
φορολογούμενου στην 

εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, 
εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ.  

 
Σε αυτά μπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν 
ή περιλαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του 
πολίτη (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού). Με 
την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούμενου (check-box), μπορεί να 
περιέχονται και προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με 
φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη φορολογική διοίκηση (π.χ. 
πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής μη 
φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ 
τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο 
στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση 
πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να 
ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσόμενων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 
και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική 
διεύθυνση, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης μέσω κωδικού που θα λάβει 
στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγμή της ανάκτησης. Κατόπιν 
της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση από τη μερίδα του συναλλασσομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
τελευταίος έχει προηγουμένως προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail». Η 
απόφαση Πιτσιλή ξεκαθαρίζει πως κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού 
τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα 
στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο 
τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό 
Εκπλήρωσης. Πρέπει να σημειωθεί πως η επικαιροποίηση των στοιχείων 
επικοινωνίας πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε μεταβολή τους. Προσοχή! Ο 
φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις μεταβολές των στοιχείων 
επικοινωνίας έναντι της ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
επικαιροποίησης. 
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έου τύπου ταμειακές μηχανές  
και POS που θα μεταφέρουν σε 
πραγματικό χρόνο πληροφορίες 

για τις αποδείξεις που «κόβουν» τα 
καταστήματα και οι επιχειρήσεις 
προβλέπει σχέδιο που δρομολογεί η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. 
Όπως σημειώνει το newmoney.gr η ΑΑΔΕ έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
που στοχεύει στη «διασφάλιση έκδοσης των νόμιμων 
παραστατικών πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω 
τερματικών POS». H διαβούλευση απευθύνεται στις 
επιχειρήσεις που καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 11 
Μαρτίου 2022 παρατηρήσεις συνοδευόμενες από 
τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις για την διασύνδεση των pos 
και των ταμειακών μηχανών με την εφορία. Το φιλόδοξο 
αυτό σχέδιο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» που εντάθηκε στο 
Ταμείο Ανάκαμψης προκείμενου να χρηματοδοτηθεί με 180 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 90 εκατ. ευρώ θα διατεθούν 
εφέτος. Συνολικά απ’ το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα 
επιδοτηθούν 1.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη 
δημιουργία υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud),  

α αναβαθμιστούν και θα 
αντικατασταθούν 500.000 
ταμειακές μηχανές και θα 

αποσυρθούν 100.000 τερματικά 
αποδοχής συναλλαγών). 
 Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων θα γίνεται με τη μορφή 
κουπονιού το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε ειδική 
ηλεκτρονική αγορά. Η διασύνδεση των ταμειακών 
μηχανών με τα POS (με στόχο την παράλληλη αποστολή 

στοιχείων στην εφορία), εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις 
δυνατότητες φοροδιαφυγής και τις απώλειες στον ΦΠΑ. 
Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις έχουν προμηθευτεί νέες 
ταμειακές μηχανές κλειστού τύπου που έχουν διασυνδεθεί 
με την εφορία. Με αυτές τις μηχανές η εφορία ενώ γνωρίζει 
το πότε πραγματοποιήθηκε μία συναλλαγή αλλά δεν έχει 
στην διάθεση της τα στοιχεία της πληρωμής, αν δηλαδή 
έγινε με μετρητά ή ηλεκτρονικά με τη χρήση κάρτας. Δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου επιχειρήσει εντοπίζονται 
να μην έχουν εκδώσει την απόδειξη λιανικής στις 
συναλλαγές που είχαν με πελάτες τους με πιστωτικές ή 
χρεωστικές κάρτες. Ενώ δηλαδή το POS δέχεται τη 
συναλλαγή ο καταστηματάρχης είτε δεν κόβει καθόλου 
απόδειξη είτε εκδίδει απόδειξη αλλά με ένα μικρό ποσό.  

φόσον διασυνδεθεί η ταμειακή 
μηχανή με το ηλεκτρονικό 
σύστημα POS η εφορία θα 

γνωρίζει πότε εκδόθηκε η απόδειξη 
αλλά και τον τρόπο πληρωμής  
(με κάρτα ή με μετρητά) για να 
προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους. 
Βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, το έργο θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 
2025. 
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πλόκο στη φοροδιαφυγή στήνει η ΑΑΔΕ 
διαμορφώνοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχων τύπου… big brother.  

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Δουράκη στο enikos.gr η Εφορία κάνει το επόμενο 
απαιτούμενο βήμα για να απλώσει το «ηλεκτρονικό της δίχτυ» σε ολόκληρο το 
φάσμα της οικονομίας, σε μια κίνηση που θα της δώσει τη δυνατότητα να ελέγχει 
κάθε ύποπτη κίνηση των επαγγελματιών. Άλλα δύο εργαλεία ελέγχων έρχονται 
να «κουμπώσουν» στο υφιστάμενο σύστημα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να 
κάνει η ΑΑΔΕ για να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο είναι η διασύνδεση 
Εφορίας – ταμειακών – POS και αμέσως μετά η «εμπλοκή» της τεχνητής 
νοημοσύνης (data mining) στη διενέργεια ελέγχων. Σε πρώτη φάση η Εφορία 
προωθεί την ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και ήδη 
έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Μαρτίου τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Στόχος είναι η διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (ΦΗΜ) και τερματικών POS, με σκοπό τη διασφάλιση έκδοσης των 
νόμιμων παραστατικών πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω τερματικών 
POS. 

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την ένταξη του συνόλου της οικονομικής 
δραστηριότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δηλαδή, οι κλάδοι που σήμερα 
εξαιρούνται από τη υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS αλλά και ταμειακών 
μηχανών θα εκδίδουν αφενός αποδείξεις, ενώ θα δέχονται και κάρτες. 
Υποχρεωτικά λοιπόν θα διαθέτουν μηχανήματα POS τα θέατρα, οι 
κινηματογράφοι, τα ταξί τα περίπτερα και άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι. Σύμφωνα 
με μελέτη του ΙΟΒΕ, δεκάδες κλάδοι που δραστηριοποιούνται στην παροχή 
υπηρεσιών και οι οποίοι διαχρονικά βρίσκονται ψηλά στις λίστες της 
φοροδιαφυγής αποφεύγουν τις συναλλαγές με κάρτες. Ενώ οι υπηρεσίες είχαν 
59,7% μερίδιο στην ιδιωτική κατανάλωση το 2019, στην αξία των πληρωμών με 
κάρτα το μερίδιό τους περιορίζεται σε 31,3%. Ιδιαίτερα περιορισμένη είναι η 
διείσδυση της χρήσης καρτών στην εκπαίδευση, στις επαγγελματικές υπηρεσίες 
και στις επισκευές, ενώ παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, υπάρχει περιθώριο 
για σημαντική περαιτέρω αύξηση της χρήσης καρτών στην εστίαση. Στην κορυφή 
αυτής της λίστας βρίσκονται: Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία, Υπηρεσίες υγείας, 

Συνεργεία αυτοκινήτων, Επισκευές 
ακινήτων, Κομμωτήρια, Ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και Μικρά καταστήματα 
τροφίμων. 

Μόλις προχωρήσει η διασύνδεση 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (ΦΗΜ) και τερματικών 
POS στην επόμενη φάση η ΑΑΔΕ θα 
«τρέξει» έναν ακόμα διαγωνισμό. 
Αφορά το μεγαλύτερο όπλο που θα 
έχει στη διάθεση του ο ελεγκτικός 
μηχανισμός καθώς θα δίνει στοιχεία 
που θα οδηγούν στην αποκάλυψη 
φοροδιαφυγής. Πρόκειται για την 
ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης 
στο οπλοστάσιο του ελεγκτικού 
μηχανισμού μέσω της οποίας θα 
επιχειρηθεί η περιστολή της 
φοροδιαφυγής και η αποκάλυψη 
υποθέσεων φοροδιαφυγής. Το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσει 
τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης 
για τη διευκόλυνση των 
φορολογικών ελέγχων. 

 

ο Data Mining,  
το οποίο αποτελεί  
την τέχνη της  

εξόρυξης χρήσιμων 
πληροφοριών από 
μεγάλες δεξαμενές 
πληροφοριών με στόχο 
την καταπολέμηση  
της φοροδιαφυγής. 
Για παράδειγμα θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να 
διαπιστώνει ποιες φορολογικές 
δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες 
ψευδείς. Ήδη το Data Mining 
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αξιοποιείται στην Ευρώπη: Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν το 2018 αντίστοιχο 
σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή ένα σύστημα εξόρυξης δεδομένων και 
αξιολόγησης τεραστίων ποσοτήτων δεδομένων που ελέγχονται διαδοχικά και 
επαληθεύονται συστηματικά. Στοιχεία έχουν αντληθεί από βάσεις δεδομένων 
ιδιωτικών εταιρειών εκτός δηλαδή των αρχείων που έχει το γαλλικό δημόσιο από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμη και από τα κοινωνικά δίκτυα. Το γαλλικό σύστημα 
έχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα κατά 20% των παραδοσιακών μεθόδων που 
ακολουθούν σήμερα οι ελεγκτικές αρχές. Και αυτό καθώς το σύστημα διενεργεί 
δεκάδες διασταυρώσεις δεδομένων μέχρι να καταλήξει σε ύποπτες περιπτώσεις. 
Τα σημαντικό όμως είναι ότι το σύστημα εξελίσσεται και μαθαίνει καθημερινώς 

από τα στοιχεία με βάση τα οποία 
τροφοδοτείται από τους ελεγκτές. Το 
νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
στη χώρα μας θα εφαρμοστεί στο 
σύνολο της φορολογίας. 
Συγκεκριμένα, θα καλύπτει 
περιπτώσεις απάτης στον φόρο 
εισοδήματος ΦΠΑ, σε δασμούς, 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
ενδοομιλικές απάτες κλπ. 

 

α όρια της κατάχρησης εξουσίας 
έχουν υπερβεί ο ΕΦΚΑ και το  
ΚΕΑΟ, ταλαιπωρώντας πολίτες  

και δημιουργώντας σοβαρότατα 
προβλήματα στη λειτουργία 
επιχειρήσεων. 
Όπως καταγράφει ο Νίκος Καρούτζος στο bankingnews η 
αυθαιρεσία των οργάνων του ασφαλιστικού φορέα φαίνεται 
ότι ξεπερνά κάθε προηγούμενο χωρίς να συγκινείται ο 
αρμόδιος Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο οποίος 
μέχρι σήμερα περιορίζεται σε δημόσιες διαπιστώσεις και 
καταγγελίες ως αν ήταν ο ίδιος θιγόμενος και όχι ο 
αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος του ΕΦΚΑ. Οι 
καταγγελίες λαμβάνουν πλέον διαστάσεις και δείχνουν ότι 
η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Χαρακτηριστικά είναι τρία 
παραδείγματα.  

ολίτης που ήταν ασφαλισμένος 
στον κλάδο μη μισθωτών  
και κατέθεσε αίτηση για 

συνταξιοδότηση το 2018 διαπίστωσε 
ότι συνεχίζονται να του γίνονται 
χρεώσεις το 2019, το 2020 και το 2021! 
Ο πολίτης προσέφυγε στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ζητώντας 
αναλυτικό λογαριασμό, αλλά δεν υπάρχει καμία 

ανταπόκριση και τον στέλνει η μια υπηρεσία στην άλλη. 
Ωστόσο λόγω της χρέωσης εισφορών ο πολίτης 
εμφανίζεται να χρωστά και δεν μπορεί να λάβει τη σύνταξη 
επί τέσσερα χρόνια και συνεχίζεται η ατελείωτη 
ταλαιπωρία του. Σε άλλη περίπτωση πολίτης έλαβε 
ειδοποίηση για οφειλή η οποία δεν υπάρχει και σύμφωνα 
με τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε στον ΕΦΚΑ 
δεν οφείλει τίποτα. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ 
παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα 
οφειλές και αυτές που εμφανίζονται είναι οφειλές από τις 
αναστολές εργασίας λόγω covid τις οποίες καταβάλει το 
δημόσιο δεν διαγράφει την οφειλή!!! Άλλος πολίτης έλαβε 
από το ΚΕΑΟ ειδοποίηση οφειλής η οποία επίσης δεν 
υπάρχει. Συγκεκριμένα το ΚΕΑΟ βεβαίωσε οφειλές με 
εργόσημα 900 € για το έτος 2021 και 850 € για το 2020 και 
καταλόγισε και τόκους. Οι οφειλές αυτές όμως ήδη έχουν 
καταβληθεί. Ο πολίτης λόγω των οφειλών δεν έχει 
ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή εμφανίζεται 
ανασφάλιστος) ενώ όταν απευθύνθηκε στο ΚΕΑΟ και έλαβε 
την απίστευτη απάντηση ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν οι 
οφειλές (σ.σ. οι ανύπαρκτες!!!) και όταν γίνει εκκαθάριση 
θα αφαιρεθούν αυτά που ήδη έχουν πληρωθεί αλλά 
φαίνεται ότι δεν έχουν πληρωθεί. Η κατάσταση όπως 
μπορεί να γίνει αντιληπτό έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο 
ΕΦΚΑ αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα που απειλεί την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και καταδυναστεύει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λειτουργώντας εντελώς 
αυθαίρετα. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η Δύση «βομβαρδίζει» με σκληρές 
οικονομικές κυρώσεις την Ρωσία με 
στόχο τον στραγγαλισμό της, αλλά η 
Ρωσική ηγεσία δείχνει να μην 
κάμπτεται. Όπως μεταδίδει το 
topontiki.gr ένα από τα πιο αυστηρά 
μέτρα ήταν ο αποκλεισμός του 
ρωσικού τραπεζικού συστήματος 
από το διεθνές διατραπεζικό 
σύστημα συναλλαγών, το γνωστό με 
τα αρχικά SWIFT. 

 

ι ρωσικές τράπεζες 
όμως έχουν έτοιμη 
την εναλλακτική 

λύση και μάλιστα την 
πρόσφερε έτοιμη η 
Κίνα. Είναι το Διεθνές 
Διατραπεζικό Σύστημα 
Πληρωμών (CIPS),  

το οποίο ανέπτυξε η Κίνα και άρχισε να 
λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2015. 

 
Το σύστημα αυτό το 2019 έφτασε να διαχειρίζεται συναλλαγές ύψους 135,7 
δισεκατομμυρίων γουάν (19,4 δις $) ημερησίως. Σύγκριση με το SWIFT δεν μπορεί 
να γίνει, αφού αυτό το σύστημα έχει ύψος συναλλαγών περίπου 5-6 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως. Όμως το κινεζικό σύστημα έχει 
δυναμική που δεν περνά απαρατήρητη. Η Ρωσία και η Κίνα είχαν αρχίσει να 
διερευνούν συνέργειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων 
διατραπεζικών πληρωμών. Και αποκλεισμός της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT 
έχει επιταχύνει αυτές τις διερευνητικές επαφές. Διευκολύνονται μάλιστα οι 
εξελίξεις από το γεγονός ότι ήδη λειτουργεί ο εναλλακτικός κινεζικός μηχανισμός, 
στον οποίον θα μπορούσαν να ενταχθούν άμεσα τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για την ένταξη των ρωσικών τραπεζών στο 
κινεζικό σύστημα είναι να αποδεχθούν ότι όλες οι διεθνείς οικονομικές 
συναλλαγές τους θα γίνονται με το κινεζικό νόμισμα.  

 

Ο 
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Αλλά πιο πιθανό είναι να επέλθει συνεννόηση ώστε η 
Ρωσία και η Κίνα να αναπτύξουν ένα κοινό σύστημα 
πληρωμών δύο νομισμάτων, ρουβλίου και γουάν και οι 
όποιες αλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό 
χρόνο. Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι και το Πεκίνο έχει 
λόγους να θέλει την σύσφιξη της συνεργασίας με την 
Μόσχα, καθώς οι Κινέζοι βλέπουν πως οι ΗΠΑ 
κλιμακώνουν την υποστήριξη προς την Ταϊβάν, την οποία 
το Πεκίνο θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής 
επικράτειας. Όσο οι Δυτικοί εντείνουν τις οικονομικές και 
πολιτικές πιέσεις στη Μόσχα, τόσο το Πεκίνο βλέπει να 
ανοίγουν δρόμοι που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 
ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων με τη ρωσική 
πλευρά. 

προσέγγιση Ρωσίας-Κίνας  
είναι κατά κάποιο τρόπο η  
εξ΄ ανατολών απάντηση στη 

δυτική συμμαχία. 
Και έτσι η ασιατική ήπειρος αναδεικνύεται ως ένα τεράστιο 
πεδίο δράσης για δύο υπερδυνάμεις, τις οποίες οι ΗΠΑ 
θεωρούν εχθρικές. Αυτή η σινο-ρωσική συμμαχία 
πιθανότατα θα αποδειχτεί πολύ φιλόξενη και για άλλες 
χώρες της Ασίας και όχι μόνο. Ας μην ξεχνούμε πως 
υπάρχει ήδη το μπλοκ των ανερχόμενων δυνάμεων, που 
είναι γνωστό ως BRICS και στο πλαίσιο του οποίου 
συνεργάζονται η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η 
Νότια Αφρική. Οι χώρες αυτές έχουν συνολικό πληθυσμό 
3,23 δισεκατομμυρίων, δηλαδή πάνω από το 40% του 
συνολικού πληθυσμού του πλανήτη. Και αυτό το τεράστιο 

μπλοκ θα μπορούσε να επιλέξει συνολικά έναν εναλλακτικό 
μηχανισμό διατραπεζικών συναλλαγών, που είναι βέβαιο 
ότι θα απειλούσε την κυριαρχία του SWIFT. Άρα, ένας 
επιπλέον λόγος σύσφιξης των σινο-ρωσικών σχέσεων 
είναι το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν κοινά συμφέροντα 
σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο, όπως στη Λατινική 
Αμερική, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Το Ιράν, για 
παράδειγμα, που πήρε σαφή θέση υπέρ της Ρωσίας στην 
κρίση της Ουκρανίας, υπέγραψε πριν από έναν χρόνο 
συμφωνία συνεργασίας με την Κίνα, που έχει ορίζοντα 25 
χρόνων. Άρα η Τεχεράνη είναι έτοιμη (από καιρό) να 
συνταχθεί με τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας. Το μέτωπο 
Ρωσίας-Κίνας-Ιράν δεν έχει μόνο οικονομικό και 
γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί 
και σε μία στρατιωτική συμμαχία, αν συνεχιστεί η πολιτική 
επέκτασης του ΝΑΤΟ προς την ανατολική Ευρώπη και η 
δαιμονοποίηση κάθε χώρας που διαφωνεί με τις 
αμερικανικές επιλογές. 

 

 
Μπορεί οι αγορές να σείονται υπό τους ήχους των κανονιών στην Ουκρανία, 
μπορεί οι κυβερνήσεις να «καίγονται» από την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού 

κόστους, μπορεί τα νοικοκυριά να 
βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο 
και να ζητούν μέτρα στήριξης, αλλά 
αυτό δεν πτόησε το μπλοκ των 
«σκληρών» στην ΕΚΤ από το να 
πάρουν την πρώτη τους νίκη. 
Σύμφωνα με το economistas.gr «τα 
γεράκια νίκησαν» παραδέχονται 
πηγές με γνώση των όσων έγιναν 
πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου 
μια ομάδα Κεντρικών Τραπεζιτών 
επέμεινε μάταια ότι η ΕΚΤ θα πρέπει 
να περιμένει έως ότου τελειώσει ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, πριν λάβει 
αποφάσεις για τα έκτακτα μέτρα 
νομισματικής πολιτικής. Η ομάδα 
των Βορείων επικράτησε και δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που 
αιφνιδιάστηκαν από τις 
ανακοινώσεις της Κ. Λαγκάρντ, που 

Η 
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σήμαναν το τέλος μιας εποχής, σε μια συγκυρία εξαιρετικά ρευστή. Η εκτίναξη των 
επιτοκίων στα κρατικά ομόλογα ήταν σχεδόν αυτόματη κι αυτό μαρτυρά ότι το 
τέλος του ΑΡΡ ως το Φθινόπωρο δεν είχε προεξοφληθεί.  

ταν η πρώτη φορά που η Κριστίν Λαγκάρντ 
παραδέχθηκε επί της ουσίας ότι υπάρχει 
πρόβλημα πληθωρισμού, τόσο σε ένταση  

όσο και σε διάρκεια, αφήνοντας στην άκρη τους 
αστερίσκους που σχετίζονται με τις έκτακτες 
συνθήκες στο πεδίο της Ενέργειας. 
Στην πραγματικότητα, τα «γεράκια» επέβαλαν την άποψη ότι αυτά τα επίπεδα 
πληθωρισμού δεν είναι ανεκτά, ακόμα κι αν οφείλονται σε έκτακτες συνθήκες, που 
σε κάθε περίπτωση δείχνουν να «τραβάνε» χρονικά. Το επόμενο βήμα της Κ. 
Λαγκάρντ ήταν από εκεί και πέρα δεδομένο: 1) επιβεβαίωσε ότι το έκτακτο QE 
(ΡΕΡΡ) τελειώνει το Μάρτιο 2) έδωσε ραντεβού το αργότερο ως το Σεπτέμβριο για 
το κανονικό QE (ΑΡΡ) και προανήγγειλε «κούρεμα» του στα 20 δισ από τον Ιούνιο 
3) «φωτογράφισε» την πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά την περιπέτεια της κρίσης 
των Μνημονίων. «Μπαίνουμε σε περίοδο αύξησης επιτοκίων και αύξησης του 
κόστους δανεισμού» επισημαίνει αρμόδια πηγή, δείχνοντας το ταμπλό των 
αγορών που «κοκκίνισε», όταν χώρες όπως η Ιταλία που πατούσαν και στις δύο 
«βάρκες» (ΡΕΡΡ, ΑΡΡ) για να ανταπεξέλθουν στις εκρηκτικές απαιτήσεις του 
Χρέους τους εν μέσω πανδημίας, ένιωσαν τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια 
τους. Στην πραγματικότητα πριν από τις ανακοινώσεις της Κ. Λαγκάρντ, μπήκαν 
στη ζυγαριά δύο πράγματα: από τη μια ο πληθωρισμός που σπάει τα κοντέρ κι 
από την άλλη ο κίνδυνος να παγιδευτούν οι οικονομίες της Ευρωζώνης σε μια 
«ρηχή» ανάπτυξη, που τελικά θα προκαλέσει μια νέα κρίση Χρέους. Η επικράτηση 
της λογικής ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ο πληθωρισμός, βάζει 
δύσκολα στην ίδια την Ευρώπη. Αυτήν τη στιγμή η Ευρώπη προσπαθεί να 
ορθοποδήσει μέσα στα απόνερα της πανδημίας, αναζητά πόρους τουλάχιστον 
100 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές ως προϋπόθεση της «πράσινης 
μετάβασης», βάζει πλέον ανάμεσα στις προτεραιότητες της τις δαπάνες Άμυνας 
και φυσικά «καίγεται» για πόρους που θα στηρίξουν νοικοκυριά- επιχειρήσεις 
απέναντι στο τσουνάμι των ανατιμήσεων. Όλα αυτά προϋποθέτουν αυξημένες 
κρατικές δαπάνες, άρα μεγαλύτερο δανεισμό από τις αγορές, χωρίς όμως να 
υπάρχει πλέον η προστατευτική ομπρέλα της ΕΚΤ!  Η Ελλάδα στην παρούσα 
φάση τουλάχιστον, δεν έχει λόγους να ανησυχεί, καθώς οι κινήσεις που έγιναν το 
προηγούμενο διάστημα επιτρέπουν «παιχνίδια» όπως η έκδοση τίτλων 5ετούς 

διάρκειας με σαφώς χαμηλότερη 
απόδοση, όταν για παράδειγμα η 
Ιταλία με την «κοντή» ωρίμανση 
Χρέους θα υποχρεώνεται σε 
εκδόσεις 10ετούς, 15ετούς ή και 
20ετούς διάρκειας με πολύ 
υψηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, 
τα swaps που έγιναν πριν καν 
«σκάσει» η πανδημία επιτρέπουν τη 
διαχείριση χρέους 15 δισ. ευρώ σε 
βάθος 3ετίας με κόστος του 2019, 
δηλαδή στο 0,90%. Το μόνο που 
φοβίζει για τη βιωσιμότητα του 
Χρέους ακόμα και σε συνθήκες 
υψηλότερων επιτοκίων- το βασικό 
σενάριο προβλέπει μεσοσταθμικά 
4,1% ως το 2060- είναι ο 
παρονομαστής, δηλαδή το ΑΕΠ ήτοι 
αν θα μπορέσει η Ελλάδα να πιάσει 
ικανούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της 
ΕΚΤ, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα 
«ψαλιδιστεί» κατά 0,5% φέτος λόγω 
Ουκρανικού και ανατιμήσεων. 
Υπάρχουν, όμως και δύο 
εναλλακτικά σενάρια, που «πατάνε» 
στο ενδεχόμενο αυστηρότερων 
κυρώσεων στη Ρωσία, με 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, πιο βίαιες 
αντιδράσεις στην αγορά Ενέργειας 
και άνοιγμα ενός κύκλου 
δευτερογενών επιπτώσεων από τις 
ανατιμήσεις στα καύσιμα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η «βουτιά» φτάνει 
ως τη 1,5 μονάδα, με αποτέλεσμα το 
ΑΕΠ της Ευρωζώνης να 
«προσγειώνεται» ως το 2,3%.  

 
Όσο για τις επιπτώσεις στον 
πληθωρισμό, , ακόμα και το βασικό 
σενάριο της ΕΚΤ είναι εφιαλτικό, 
πόσο μάλλον τα εναλλακτικά. 

ο... καλό σενάριο 
ανεβάζει τον 
πληθωρισμό για 

φέτος στο 5,1% έναντι 
3,2% και υποχώρηση 
του στο 2,1% την 
επόμενη χρονιά. 

Ή 

Τ 
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Στο χειρότερο σενάριο, ο 
πληθωρισμός εκτινάσσεται ως το 
7,1% και πέφτει κάτω από το 2% το 
2024. Με δεδομένο, δε, ότι η ΕΚΤ 

αναθεωρεί εκ νέου τις προβλέψεις 
της για το πετρέλαιο, ανεβάζοντας 
την τιμή κατά 10- 15 δολάρια ως το 
2024 (στα 92,6 δολάρια φέτος, 82,3 

δολάρια του χρόνου και 77,2 
δολάρια το 2024), δεν θα πρέπει να 
αναμένεται ραγδαία αποκλιμάκωση 
των τιμών στα καύσιμα...   

 

οβαρές 
εξασφαλίσεις  
με ακίνητα 7,4 δισ. 

ευρώ περιλαμβάνει  
το τεράστιο πακέτο 
σχεδόν 100.000 
δανείων που έχει 
βγάλει προς πώληση  
η PQH, ο ειδικός 
εκκαθαριστής της ΤτΕ 
για να εκκαθαρίσει δάνεια τραπεζών 
που έκλεισαν στη διάρκεια της 
κρίσης και το μέγεθος του οποίου 
οδήγησε σε προσέλκυση 
ενδιαφερόμενων αλλά και σε 
συμπράξεις μεταξύ τους. Όπως 
σημειώνει το liberal.gr το πακέτο 

«Αριάδνη» με λογιστική αξία 5,2 δισ. 
ευρώ (συνολικής απαίτησης που 
πλησιάζει τα 14 δισ. ευρώ με 
συνυπολογισμό και των 
εξωλογιστικών τόκων), έχει 
υποχρεώσει σε δημιουργία μεγάλων 
συμπράξεων των ενδιαφερομένων. 
Έτσι δύο κοινοπραξίες ενώθηκαν, με 
αποτέλεσμα οι Bain –Fortress- 
DoValue και οι Davidson Kempner-
Cepal να συμπράξουν και να 
καταθέσουν από κοινού προσφορά. 
Η άλλη προσφορά είναι από την 
κοινοπραξία των Intrum και 
Cerberus. Πρόκειται για μη 
δεσμευτικές προσφορές, καθώς ο 
διαγωνισμός δεν έχει προχωρήσει 
ακόμα στο επόμενο στάδιο, 
υποχρέωσε όμως σε ζυμώσεις και 
ανασχηματισμό τους διεκδικητές.  

α funds έχουν 
ενδιαφερθεί από 
την αρχή για αυτό 

το τεράστιο πακέτο, 
λόγω του μεγέθους, 
αλλά και των ακινήτων 
που το συνοδεύουν. 
Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι εδώ δεν 
πρόκειται για τιτλοποίηση αλλά για 

διαφορετική διαδικασία αφού το 
πακέτο των κόκκινων δανείων (και 
τα ακίνητα που το συνοδεύουν) 
βγαίνει προς πώληση. Οι 
απαιτήσεις για 97.000 δάνεια από 
περίπου 53.000 οφειλέτες, αφορούν 
στεγαστικά, επιχειρηματικά αλλά και 
καταναλωτικά δάνεια. Η αξία 7,4 δισ. 
ευρώ των συνδεδεμένων ακινήτων, 
αφορά σε: Περίπου 44.000 οικιστικά 
ακίνητα αξίας 3,7 δισ. ευρώ, περίπου 
29.000 οικόπεδα και αγροτεμάχια 
αξίας 1,4 δισ. ευρώ και περίπου 
9.800 εμπορικά ακίνητα αξίας 2,3 
δισ. ευρώ. Η πώληση του πακέτου 
θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη 
πώληση κόκκινων δανείων και 
περιορίσει δραστικά το βάρος της 
PQH, η οποία έχει ήδη πουλήσει το 
μικρότερο πακέτο «Αίολος», 
λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ το 
2019 που αποτελείτο από «κόκκινα 
δάνεια λιανικής και μικρά 
επιχειρηματικά δάνεια χωρίς 
εξασφαλίσεις. 

 

 
Crash test για τις αντοχές 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην 
εξυπηρέτηση των οφειλών τους 

προς τις τράπεζες αποτελεί η 
σταδιακή διακοπή της κρατικής 
στήριξης για την πλειοψηφία των 
δανείων που είχαν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2. Όπως 
σημειώνει το moneyreview.gr 

α προγράμματα 
Γέφυρα 1 και 2 
είχαν αποτελέσει 

σανίδα σωτηρίας για 
σημαντικό αριθμό 
επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών εν  
μέσω πανδημίας 
και η λήξη τους υποχρεώνει όλους 
όσους είχαν μπει στο πρόγραμμα να 
πληρώνουν εφεξής το σύνολο της 

Σ 
Τ 
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δόσης για το δάνειό τους, χωρίς επιδότηση από το κράτος. 
Οι τράπεζες παρακολουθούν στενά την συμπεριφορά 
αυτών των δανείων εν μέσω των γενικευμένων ανησυχιών 
για την επίπτωση που θα έχει ο πληθωρισμός στη μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η αύξηση 
του κόστους για τις επιχειρήσεις στην ικανότητά τους να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την επαναφορά του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων 
τους στα προ πανδημίας επίπεδα. Η ανησυχία αφορά τους 
δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο Γέφυρα 1 μέσω του 
οποίου επιδοτούνται τα δάνεια με υποθήκη την πρώτη 
κατοικία, στο οποίο έχουν ενταχθεί 82.000 δανειολήπτες με 
οφειλές 6 δισ. ευρώ. Η κρατική επιδότηση ήταν διάρκειας 
12 μηνών και ήδη 67.000 οφειλέτες έχουν βρεθεί εκτός 
κρατικής στήριξης. Ανάλογος προβληματισμός υπάρχει και 
για τις 13.000 επιχειρήσεις με οφειλές ύψους 5,4 δισ. ευρώ, 
που έχουν ενταχθεί στο Γέφυρα 2, η επιδότηση των οποίων 
λήγει σταδιακά από τις αρχές του έτους έως και τα τέλη του 
α’ εξαμήνου. Συνολικά από τα δύο προγράμματα έχουν 
επωφεληθεί 95.000 οφειλέτες με δάνεια 11,4 δισ. ευρώ. 
Ανάλογο προβληματισμό μετέφερε και ο πρόεδρος της 
Ένωσης των εταιρειών διαχείρισης και διευθύνων 
σύμβουλος της doValue Greece Τάσος Πανούσης, 
εξηγώντας ότι τα δάνεια αυτά βρίσκονται υπό τη στενή 
παρακολούθηση των servicers, στο βαθμό που η δόση των 
δανείων αυτών θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τους ίδιους 
τους οφειλέτες. Οι όροι των δύο προγραμμάτων 
προβλέπουν ότι οι δανειολήπτες που έχουν λάβει κρατική 
στήριξη μέσω των δύο προγραμμάτων θα πρέπει να 
συνεχίσουν να πληρώνουν το σύνολο της δόσης τους με 
ίδιους πόρους για χρονικό διάστημα από 6-18 μήνες 
προκειμένου να μην υποχρεωθούν να επιστρέψουν την 
επιδότηση στο κράτος. Η υποχρέωση αυτή εκτιμάται ότι θα 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την αποτροπή 
καθυστερήσεων στις αποπληρωμές αυτών των δανείων, 
ενώ το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δανειοληπτών που 
επιδοτήθηκαν ήταν συνεπείς οφειλέτες, ενισχύει την 
προσδοκία ότι τα δάνεια αυτά δεν θα εμφανίσουν δυσμενή 
συμπεριφορά. Η κ. Ιωάννου συνέδεσε το θέμα της 
οριστικής αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων από την 
πλευρά των τραπεζών και με την πλήρη έναρξη του νέου 
πτωχευτικού. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουμε όπως 
εξήγησε 48.000 ενεργές αιτήσεις (42 χιλιάδες αιτήσεις από 
ιδιώτες με συνολικές οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο 
σχεδόν 16 δισ. ευρώ), «τις οποίες θα πρέπει να 
επεξεργαστούμε και να βρούμε λύσεις». Πρόσθετο 

εργαλείο που θα επηρεάσει το τοπίο, συμπληρώνοντας το 
πλέγμα των δράσεων του νέου πτωχευτικού νόμου, θα 
αποτελέσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων για τον οποίο όπως σημείωσε ο κ. Πανούσης ο 
διαγωνισμός αναμένεται εντός του Μαρτίου. Να σημειωθεί 
ότι τα κόκκινα δάνεια με βάση και τα αποτελέσματα που 
αναμένεται να ανακοινώσουν οι τράπεζες τις προσεχείς 
ημέρες θα έχουν μειωθεί στο τέλος του 2021 στα 15 δισ. 
ευρώ από το υψηλό των 115 δισ. ευρώ που ήταν φτάσει το 
2016 και όπως σημείωσε η κ. Ιωάννου αυτό ήταν το 
αποτέλεσμα των μη οργανικών ενεργειών που έχουν γίνει, 
όπως οι πωλήσεις, και οι τιτλοποιήσεις με τη βοήθεια του 
ΗΡΑΚΛΗ, αλλά και οργανικές ενέργειες, από την πλευρά 
των τραπεζών μέσω ρυθμίσεων. 

 

 
Το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ του banks.com.gr 
αναφέρει: To ποσόν των 200 εκατ. ευρώ κατέβαλε εταιρεία 
του ομίλου της Davidson Kempner Capital Management LP 
για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΝPEs από την Πειραιώς 
Financial Holdings. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές 
ανακοινώσεις: Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 4ης 

Ιανουαρίου 2022, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. 
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της 
Τράπεζα ΠειραιώςΑ.Ε. ολοκλήρωσε την πώληση 
χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (NPE), «Project Dory», συνολικής μεικτής 
λογιστικής αξίας ύψους €0,4 δισ. (η «Συναλλαγή»), σε 
εταιρεία του ομίλου της Davidson Kempner Capital 
Management LP. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα της 
Συναλλαγής ανέρχεται σε €0,2 δισ. ή 53% της μεικτής 
λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η Συναλλαγή 
ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων 
εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
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Επί ποδός πολέμου βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες 
προχωρούν στην αλλαγή των σχεδίων τους και 
αναθεωρούν τις προβλέψεις τους σε ότι έχει να κάνει με την 
πιστωτική επέκταση και τα κόκκινα δάνεια, ενώ εκτιμούν 
ότι λόγω του ενεργειακού κόστους, που διαχέεται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, θα μειωθούν και οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών καθώς θα αναγκαστούν να «φάνε από τα 
έτοιμα» για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Όπως τονίζει το 
radar.gr η γεωπολιτική κρίση έφερε ανατροπές στα σχέδια 
των τραπεζών και είναι διαρκείς οι συσκέψεις στα 
τραπεζικά επιτελεία, προκειμένου να χαράξουν «γραμμή 
άμυνας». Τα τραπεζικά στελέχη αναθεωρούν τις 
προβλέψεις τους για ισχυρή πιστωτική επέκταση φέτος. 
Στα τέλη του 2021 οι τραπεζίτες δήλωναν αισιόδοξοι και 
ανέμεναν ότι οι νέες χορηγήσεις για στεγαστικά, για 
καταναλωτικά και για small business δάνεια θα 

διαμορφώνοντας πάνω από τα 5 δις ευρώ, προβλέποντας 
ανάπτυξη άνω του 30% και στις τρεις κατηγορίες. Η 
πρόβλεψη αυτή αναθεωρείται τουλάχιστον προσώρας, 
καθώς είναι άγνωστη η διάρκεια της νέας γεωπολιτικής 
κρίσης, και ήδη η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τη διάθεση 
για αγορά στέγης. Και κατεβάζει τον πήχη των τραπεζών 
για την κερδοφορία τους. Την ίδια ώρα οι τράπεζες 
εκτιμούν ότι τα υπόλοιπα καταθέσεων θα μειωθούν, καθώς 
πολλά νοικοκυριά θα αναγκαστούν να «φάνε από τα 
έτοιμα», καθώς η άνοδος στις τιμές ενέργειας δεν φαίνεται 
μόνο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά 
σε όλη την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.  

ακρίβεια από τη μια και ο 
πληθωρισμός από την άλλη δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια για 

αποταμίευση σε ένα μέσο νοικοκυριό. 
Σήμερα οι καταθέσεις των νοικοκυριών διαμορφώνονται 
στα 135 δις ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 450 
εκατ ευρώ, έναντι αύξησης 2,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Τα 
υπόλοιπα των καταθέσεων αναμένεται να κινηθούν 
πτωτικά και τους επόμενους μήνες ακριβώς λόγω των 
πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά στην τσέπη τους. Σε 
επιφυλακή βρίσκονται οι τραπεζίτες και σε ότι έχει να κάνει 
με τη δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων καθώς είναι 
έκδηλη η ανησυχία ότι αν η κρίση διαρκέσει, θα υπάρξουν 
δάνεια που θα «σκάσουν». Ήδη ο SSM εφιστά ιδιαίτερη 
προσοχή στην παρακολούθηση των δανείων που 
βρίσκονται στη λεγόμενη γκρίζα περιοχή και ζητά από τις 
τράπεζες να λάβουν επιπλέον προβλέψεις. 

Ο Σύνδεσμος κατά της ασυδοσίας των τραπεζών 
καταγγέλλει μέσα από το Facebook: Οργανωμένη μαφία... 
αρπάζει επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και ακίνητα στο 10% -
20%της αξίας τους, ενώ προστατεύουν τα λαμόγια της 
διαπλοκής και φίλους του Χούριγκαν και του κάθε 
Χούριγκαν. 

εγάλη απάτη έχει στήσει μια 
πανίσχυρη μαφία με σκοπό να 
αρπάξει περιουσίες πολλών 

δισεκατομμυρίων ευρώ που ανήκουν 
σε πολίτες και επιχειρήσεις και 
μάλιστα για ένα κομμάτι ψωμί! 
Παρόλα αυτά υπάρχουν και οι μεταξύ τους αντιθέσεις που 
τους οδηγούν στα δικαστήρια και αποκαλύπτουν ότι το 
σχέδιο τους ήταν μια απάτη. Τραγική φιγούρα ο Αβέρωφ 
που δεν έμεινε νόμος που δεν πήρε στην βουλή για να 
βοηθήσει αυτές τις εταιρείες εξαγοράς δανείων. Δείτε τι 
έγινε μεταξύ helix subco SARL που είναι ιδιοκτήτης της 
Gordian και της τράπεζας Κύπρου: «Η Τράπεζα Κύπρου 
αντιμετωπίζει αγωγή 28 εκατομμυρίων ευρώ (33 

εκατομμύρια δολάρια) στο Λονδίνο, αφού η Helix Subco 
SARL ενίσχυσε την αξίωσή της κατηγορώντας τον 
δανειστή για υποβολή ανακριβών αρχείων δεδομένων στο 
μέλλον συναλλαγής χαρτοφυλακίου δανείων». Εμείς τι 
άλλο να πούμε, έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να τα λέμε. 
Απλά να υπενθυμίζουμε ότι δικηγόρος της τράπεζας 
Κύπρου και της Gordian την στιγμή της ισχυριζόμενης 
απάτης ήταν το γραφείο του Πόλυ Πολυβίου. Ήταν 
Δικηγόρος του απατεώνα δηλαδή αλλά και απατημένου. 
Παρατηρούμε δε ότι για να βρουν το δίκιο τους πήγαν στο 
Λονδίνο. Για απάτη που έγινε στην Κύπρο για περιουσιακά 
που βρίσκονται στην Κύπρο. Επίσης να επαναλάβουμε την 
άποψη μας ότι όσοι συμμετείχαν και/η βοήθησαν στο 
τραπεζικό έγκλημα πρέπει να λογοδοτήσουν οποία θέση 
και να κατέχουν όσο ψηλά και αν βρίσκονται». 

 

Η 

Μ 



 

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 12-13 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 223 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |           Σελίδα 42 

 
Στα ύψη εξακοντίστηκε η τιμή της χρυσής λίρας, καθώς 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όπως άλλωστε και σε 
κάθε παγκόσμια αναταραχή, ο χρυσός αποτελεί 
επενδυτικό καταφύγιο.  

την Ελλάδα η τιμή της χρυσής λίρας 
Αγγλίας έσπασε το φράγμα των 
500 ευρώ, για πρώτη φορά, που 

αποτελεί ένα νέο ρεκόρ, ενώ είναι 
άγνωστο, πώς θα κυμανθεί στο 
επόμενο διάστημα, όσο μαίνονται  
οι πολεμικές επιχειρήσεις και η 
αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία. 
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η άνοδος της τιμής της 
χρυσής λίρας συνέβη σε μια περίοδο, κατά την οποία έχουν 
αδειάσει τα σεντούκια των νοικοκυριών, αφού στα 
προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί σημαντικά οι 
ρευστοποιήσεις, επειδή και τότε οι τιμές ήταν ανοδικές. 
Βέβαια ουδείς μπορούσε να προβλέψει τότε, την νέα άνοδο 
των τιμών του χρυσού, που καταγράφεται αυτή την 
περίοδο. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τιμών χρυσού της 
Τράπεζας της Ελλάδος στις 9 Μαρτίου 2022 η τιμή 
πώλησης της χρυσής λίρας εκτοξεύτηκε στα 509,35 ευρώ, 
ενώ η τιμή αγοράς της ανήλθε σε 422,61 ευρώ. Για τις δύο 
τιμές πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος 
αγοράζει τη χρυσή λίρα από τον ιδιώτη στην τιμή των 
422,561 ευρώ, ενώ την πουλάει σε ιδιώτη προς 509,35 
ευρώ. Η άνοδος της τιμής ξεκίνησε με την έναρξη της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και επιταχύνθηκε από τις 
4 Μαρτίου και μετά. Ειδικότερα, στις 25 Φεβρουαρίου, που 
ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις οι τιμές αγοράς και 
πώλησης της χρυσής λίρας ήταν 388,40 και 468,15 ευρώ 
αντίστοιχα. Από το 2002 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
από την ΤτΕ, 

 

ι ρευστοποιήσεις χρυσών λιρών 
από τα νοικοκυριά ανήλθαν σε 
3.095.508 τεμάχια, ενώ οι αγορές 

λιρών από τους ιδιώτες ανήλθαν  
σε 1.480.715 τεμάχια που σημαίνει,  
ότι από τα… σεντούκια των 
νοικοκυριών λείπουν  
1.614.793 χρυσές λίρες Αγγλίας!!! Σ 

Ο 
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Σημαντική ποσότητα πλαστών νομισμάτων εντόπισαν και 
κατέσχεσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φορτίο, το οποίο 
είναι μέρος πολύ μεγαλύτερης ποσότητας 
παραχαραγμένων νομισμάτων, που προσπάθησε να 
διακινήσει, μέσω της χώρας μας, μεγάλο διεθνές κύκλωμα 
παραχαρακτών. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας 
ειδικούς αλγορίθμους ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν στον 
Πειραιά και επέλεξαν για έλεγχο κοντέινερ, που 
προερχόταν από την Κίνα, με δηλωμένο φορτίο, ρολόγια, 
κοσμήματα, ρούχα και είδη συσκευασίας.  

έσα στο κοντέινερ από την Κίνα 
βρήκαν επιμελώς κρυμμένα 
ανάμεσα σε αυτοκόλλητες 

ταινίες συσκευασίας, 41.450 
νομίσματα των 2 ευρώ, συνολικής 
αναγραφόμενης αξίας 82.900 ευρώ,  
τα οποία προορίζονταν να 
κυκλοφορήσουν στην ελληνική  
και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.  
Μετά από προανάκριση, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο 
κινεζικής καταγωγής, που διαθέτει επιχείρηση εισαγωγών 
και εμπορίας στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι, στην 
αρχή, ο συλληφθείς αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή, στη 
συνέχεια, η ανάκριση οδήγησε τους τελωνειακούς, σε 
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, στη σύλληψη ενός 
ακόμα ατόμου, επίσης κινεζικής καταγωγής. 

 

ερίπου 35.000 πελάτες της 
ρωσικής τράπεζας Sberbank,  
οι οποίοι βρίσκονται στη 

Γερμανία, πρέπει να λάβουν 
αποζημίωση μετά τη χρεοκοπία της 
ευρωπαϊκής θυγατρικής, ανακοίνωσε 
η Ένωση Γερμανικών Τραπεζών (ΒdΒ). 
Όπως τονίζει το  europolitis.eu η ρωσική τράπεζα επλήγη 
από τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία λόγω της 
εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την BdB, περίπου 
913 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο ενός 
δισεκατομμυρίου καταθέσεων είναι διασφαλισμένα από 
την αυστριακή ESA, αλλά, δεδομένου ότι οι πελάτες 
προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τη Γερμανία, η 
διαχείριση θα γίνει από τον γερμανικό φορέα τραπεζικών 
αποζημιώσεων (EdB). Η εγγύηση καλύπτει κάθε καταθέτη 
μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ. 

 

 

Ψυχρολουσία για γυναίκα στο Ηράκλειο, όταν είδε από τον 
τραπεζικό της λογαριασμό να έχουν κάνει φτερά 38.000 
ευρώ…  

ωρίς να το καταλάβει έδωσε 
πρόσβαση στους απατεώνες σε 
τραπεζικό της λογαριασμό και 

διαπίστωσε πως τον είχαν αδειάσει.  
Σήκωσαν 38.000 ευρώ χωρίς να εμφανίσουν σε κανένα 
σημείο τα ίχνη τους, με τις έρευνες της αστυνομίας να 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν έχουν τέλος τα 
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περιστατικά απάτης από επιτήδειους που αδειάζουν τους 
λογαριασμούς Κρητικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο 
θύμα είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα που ζει και 
δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο. Η ίδια κατήγγειλε στην 
αστυνομία ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από κάποιον 
άγνωστο, ο οποίος την εξαπάτησε, πείθοντάς την να του 
δώσει τους κωδικούς της. Στη συνέχεια είδε ότι από τον 
προσωπικό της λογαριασμό που διαθέτει στην τράπεζα 
έλειπαν 38.000 ευρώ. Σύμφωνα με το cretapost.gr, η 
αστυνομία ήδη ερευνά το θέμα ενώ για άλλη μία φορά 
εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουν σε κανέναν 
προσωπικούς κωδικούς. 

Νέα περιστατικά απάτης σε βάρος τριών ηλικιωμένων 
γυναικών στην Αλεξανδρούπολη καταγγέλθηκαν στις 

αστυνομικές αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τον 
εντοπισμό και σύλληψη των αγνώστων μέχρι στιγμής 
δραστών. 

αι στις τρεις περιπτώσεις,  
οι δράστες τηλεφώνησαν στις 
ηλικιωμένες και τις έπεισαν ότι 

έπρεπε να δώσουν χρήματα για δήθεν 
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις 
συγγενικών τους προσώπων. 
Απέσπασαν τα ποσά των 45.000, των 5.000 και των 4.000 
ευρώ, αντίστοιχα. Με αφορμή τα τρία τελευταία 
περιστατικά, η Ελληνική Αστυνομία εφιστά και πάλι την 
προσοχή των πολιτών, να μην πείθονται από άτομα που 
τους πλησιάζουν ως γνωστοί συγγενικών-φιλικών 
προσώπων, να είναι πολύ επιφυλακτικοί όταν άγνωστα 
άτομα, δηλώνοντας διάφορες ιδιότητες επιχειρούν να 
μπουν στα σπίτια και να μην πείθονται από τα σενάρια για 
«επείγουσες ανάγκες» ανθρώπων της οικογένειάς τους. 

 
Το  newmoney.gr αναφέρει: Ο λύκος, λένε, στην 
αναμπουμπούλα χαίρεται. Και η αναμπουμπούλα του 
πολέμου, με τη μαζικότητα των δωρεών 
κρυπτονομισμάτων από ιδρυτές startup και πολίτες στον 
ουκρανικό λαό, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για απάτες. 

ις τελευταίες ημέρες και καθώς 
περίπου 50 εκατομμύρια  
δολάρια σε κρυπτονομίσματα 

κατευθύνονται προς την Ουκρανία, 
ολοένα και περισσότερες απάτες  
με αυτό το αντικείμενο  
εμφανίζονται στο Διαδίκτυο. 
«Βοηθήστε την Ουκρανία». Με αυτό τον τίτλο και 
βαρύγδουπα, συγκινητικά μηνύματα, οι απατεώνες 
επιχειρούν να εκμεταλλευθούν αυτούς που θα στείλουν 

βοήθεια μέσω cryptos στον ουκρανικό λαό. Μόνο που 
αυτοί που θέλουν να κάνουν το καλό, κινδυνεύουν να 
πέσουν θύματα phising ή να πέσουν σε παγίδες που 
στήνονται μέσα από fake websites, forum posts και 
χιλιάδες emails που φτάνουν σε ανυποψίαστα θύματα.  

ι απατεώνες ζητούν δωρεές  
σε bitcoin και άλλα ψηφιακά 
νομίσματα ως βοήθεια στην 

Ουκρανία, αλλά παρέχουν διευθύνσεις 
διαφορετικές από αυτές που  
δίνει η κυβέρνηση του Κιέβου. 
Οι απατεώνες χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, phising 
emails τα οποία φαίνονται να στέλνονται από τα Ηνωμένα 
Έθνη ή domains ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ήδη, 
σύμφωνα με έρευνα του Bleeping Computers, ερευνητές 
κυβερνοασφάλειας και ransomware όπως οι Malware 
Hunter Team και Jake Jcybersec -έχουν διαπιστώσει ότι 
κατοχυρώνονται μαζικά από scammers ολοένα και 
περισσότεροι ιστότοποι με κατάληξη .org και .com με 
προθέματα όπως «Ukraine-donate», «Ukraineglobalaid» 
και «Ukrainewar.support». 
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