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έο πανδημικό κύμα 
ακόμα και μέσα 
στο καλοκαίρι 

προαναγγέλλει ο 
γιατρός και ερευνητής 
στις ΗΠΑ, Γιώργος 
Παυλάκης. 
Καμπανάκι κινδύνου για νέες 
μεταλλάξεις του κορονοϊού και νέα 
κύματα πανδημίας, τα οποία δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα 
είναι ηπιότερα, έκρουσε ο Γιώργος 
Παυλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Η 
επιδημία είναι εδώ, αλλά υπάρχει 
μια παγκόσμια τάση για άνοιγμα. 
Όμως αν αυτό γίνει πολύ γρήγορα 
και άτακτα, θα πληρωθεί, όπως 
πληρώνεται κάθε μέρα. Η Ελλάδα 
τον τελευταίο χειμώνα είχε τη 
χειρότερη επιδημία. 

 

ετά τον Αύγουστο και τη χαλάρωση του 
καλοκαιριού, οι 13.000 θάνατοι που είχαμε 
μέχρι τότε, έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα 

περισσότερα από  
τα μισά θύματα ήταν όταν είχαμε τα εμβόλια,  
όλα τα μέτρα και ξέραμε τι να κάνουμε. 

 
Αυτή η χαλάρωση πληρώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Παυλάκης 
επισήμανε ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί ένα καινούριο στέλεχος 
του ιού. «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε κάτι άλλο. Δεν 
ξέρει κανείς αν ο ιός ηρεμήσει. Αυτοί που το ισχυρίζονται, δεν ξέρουν τι λένε. Η 
γρίπη για παράδειγμα πολλές χρονιές είναι χειρότερη και υπάρχει εδώ και 100 
χρόνια. 

α έχουμε κι άλλα επιδημικά κύματα και 
καινούρια στελέχη που μπορούν να κάνουν 
ακόμα και το καλοκαίρι επιδημία. 

Δεν μπορούμε να πάρουμε ως δεδομένο ότι τα επόμενα κύματα θα είναι 
ηπιότερα», πρόσθεσε. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που μπήκε το 
πιστοποιητικό και δουλεύει «δεν πρέπει να χαραμιστεί», ενώ σημείωσε ότι 
εμβόλιο είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της Covid και θα γίνει 
υποχρεωτικό, όπως το εμβόλιο της ιλαράς. «Το κράτος έχει υποχρέωση να 
προστατεύει τους πολίτες», κατέληξε. 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

τεχνητή νοημοσύνη και τα  
ρομπότ θα αυτοματοποιήσουν  
ή θα ενδυναμώσουν τις  

θέσεις εργασίας; 
Επανεμφάνιση της κινδυνολογίας για τις αλλαγές που 
επιφέρει η τεχνολογία (technological alarmism). Ο 
Κωνσταντίνος Πουλιάκας, ανώτερος εμπειρογνώμονας 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)αναφέρει: Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον 
αριθμό των μελετών και των δημοσιευμάτων που 
εστιάζουν στον αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής και 
της αυτοματοποίησης των επαγγελμάτων, καθώς και στις 
συνολικές συνέπειες της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής 
επανάστασης.  

ίγο πριν από την πρόσφατη 
εμφάνιση του κορονοϊού, 
κυριαρχούσε έντονος φόβος για 

ένα εργασιακό μέλλον χωρίς θέσεις 
εργασίας λόγω των αλγόριθμων 
τεχνητής νοημοσύνης και των 
έξυπνων ρομπότ και μηχανών. 
Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση της Covid-19 έφερε 
επίσης στην επιφάνεια ανησυχίες σχετικά με την αύξηση 
της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας με το πέρας 
της πανδημίας. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανησυχίας για 
την αυτοματοποίηση συνέβαλε στην ανανέωση του 
ενδιαφέροντος για το παλιό και αέναο ζήτημα της 
κινδυνολογίας για τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία, 
δηλαδή για την πεποίθηση ότι η καινοτομία ενισχύει την 
τεχνολογική ανεργία. Οι πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις 
στους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (νοημοσύνη των 
μηχανών και εις βάθος μάθηση), με την ενισχυμένη 
ικανότητά τους να μαθαίνουν αποτελεσματικά από 
δεδομένα και να αποσυνδέουν μοτίβα για την εκτέλεση 
τόσο συνηθισμένων όσο και σχετικά υψηλού επιπέδου 

εργασιών, έχουν οξύνει αυτόν τον διάλογο. Παρά τους 
φόβους της ανεξέλεγκτης αυτοματοποίησης, πρόσφατες 
μελέτες επιδίωξαν να αναλύσουν την ικανότητα των 
τεχνολογιών να «καταστρέφουν» τις θέσεις εργασίες 
αποδομώντας τις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
μεμονωμένων εργασιών ή δεξιοτήτων. Αυτές οι αναλύσεις 
αποκάλυψαν ότι 

ο μερίδιο των θέσεων εργασίας 
που μπορεί να αντικατασταθούν 
από την τεχνητή νοημοσύνη και  

τις μηχανές είναι δυνητικά πολύ 
χαμηλότερο από εκείνο που είχε 
προβλεφθεί αρχικά. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, μόνο περίπου 1 στις 10 
θέσεις εργασίας διατρέχει πολύ 
υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. 
Ωστόσο, επισημαίνεται επίσης ότι για περίπου 2 στις 5 
θέσεις εργασίας τα καθήκοντα εργασίας ενδέχεται να 
τροποποιηθούν, θέτοντας σημαντικές προκλήσεις για την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων που ανήκουν σε αυτές. Αυτές οι μελέτες 
προσδιορίζουν ότι οι βασικές εργασίες που είναι πιθανό να 
αντικατασταθούν από μηχανές, είναι εκείνες που 
βασίζονται σε δεξιότητες ανάκτησης πληροφοριών υψηλής 
κωδικοποίησης, καθώς και σε συνηθισμένες, πρακτικές 
δεξιότητες. Αντίθετα, οι εργασιακές δραστηριότητες που 
είναι σχετικά αμετάβλητες στους αλγόριθμους μηχανικής 
μάθησης περιλαμβάνουν εκείνες που εξαρτώνται από  
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υψηλές κοινωνικοσυναισθηματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες 
διαχείρισης, επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. Διαπιστώνεται επίσης 
ότι ο κίνδυνος αυτοματοποίησης είναι γενικά υψηλότερος μεταξύ εργαζομένων 
χαμηλότερης εκπαίδευσης και επαγγελμάτων μέσης ή χαμηλής ειδίκευσης (π.χ. 
συναρμολογητές, χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών, 
ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί, οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων). Το 
ίδιο ισχύει για εκείνους που απασχολούνται σε βιομηχανίες πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα, σε αντίθεση με εκείνους που εργάζονται σε κοινωνικές και 
προσωπικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, την υγεία και τις πολιτιστικές 
βιομηχανίες. Εκτός από τις επιπτώσεις της αντικατάστασης, οι νέες τεχνολογίες 
δημιουργούν νέα καθήκοντα στο πλαίσιο των επαγγελμάτων όπου η ανθρώπινη 
εργασία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

ενικά, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά ορισμένες 
δεξιότητες παρωχημένες με την πάροδο  
του χρόνου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη  

δημιουργία νέων καθηκόντων. 
Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογική αλλαγή τείνει να σχετίζεται με μεγαλύτερες 
επενδύσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων ή επανεκπαίδευσης των εργαζομένων. 
Ωστόσο, το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η διαδικασία προσαρμογής 
μπορεί να είναι αργή. Η ταχύτητα προσαρμογής εξαρτάται από τον βαθμό 
αναντιστοιχίας μεταξύ των νέων απαιτήσεων επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
προηγμένων τεχνολογιών και των δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού 
δυναμικού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες περιόδους 
ανεργίας ορισμένων εργαζομένων κάποιων κλάδων, προκαλώντας κοινωνικές 
συγκρούσεις. Ο βαθμός στον οποίο οι θέσεις εργασίας ενδέχεται να 
αντικατασταθούν από μηχανές στο μέλλον σχετίζεται επίσης με την οικονομική ή 
επιχειρηματική περίπτωση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην 
υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από το κεφάλαιο. Οι εταιρείες που 
καλλιεργούν ένα συμβουλευτικό κλίμα διαχείρισης του εργατικού δυναμικού, 
όπου κάθε εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών γίνεται με συντονισμένο τρόπο 
και σύμφωνα με τις ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων, είναι επίσης καίριας 
σημασίας. Εκτός από την ανάγκη για προορατικές πολιτικές καινοτομίας, 
ανταγωνισμού και απασχόλησης, το μέλλον της εργασίας εξαρτάται από τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων ή επανεκπαίδευσης που 
δεν διατρέχουν κίνδυνο αντικατάστασης από ρομπότ (robot proof) και εστιάζουν 
στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών και τεχνολογικών γνώσεων, συστημάτων 
σκέψης, δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη 

δημιουργικότητα και την κριτική 
σκέψη και ως επί το πλείστον με την 
ενσυναίσθηση ανθρώπου-μηχανής, 
αποτελεί ομολογουμένως 
διασφάλιση για τις μελλοντικές 
γενιές μαθητών. Αν αναλογιστούμε 
τη μελλοντική κατάσταση της 
εργασίας, tα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας διασφαλίζουν ότι  

κινδυνολογία είναι 
αβάσιμη όταν 
συζητάμε τον 

αντίκτυπο των  
νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών στις 
θέσεις εργασίας. 
Ωστόσο, τα άτομα που 
επηρεάζονται από τις 
μεταβαλλόμενες τεχνολογίες 
βιώνουν μεγαλύτερη εργασιακή 
ανασφάλεια και συστηματοποίηση 
μέρους της εργασίας τους και ένα 
αξιοσημείωτο μέρος του 
εργαζόμενου πληθυσμού μπορεί να 
αντιμετωπίσει μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες. Παράλληλα, οι 
περισσότερες προηγμένες 
οικονομίες αγωνίζονται για να 
διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα 
επίπεδα παραγωγικότητας της 
εργασίας τους, γεγονός που είναι εκ 
των ων ουκ άνευ δεδομένης της 
γήρανσης των κοινωνιών. Αυτό 
αναδεικνύει μια σημαντική 
πρόκληση για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής οι οποίοι, από τη 
μία πλευρά, θα πρέπει να 
αμβλύνουν τις ανησυχίες των 
ατόμων σχετικά με την ικανότητα 
των νέων ψηφιακών τεχνολογιών να 
καταστρέφουν θέσεις εργασίας. 
Ενώ, από την άλλη, θα πρέπει 
ταυτόχρονα να τονίσουν τον 
σημαντικό ρόλο των τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης για την 
αύξηση του βιοτικού επιπέδου. 
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Τα ρομπότ, οι κάθε είδους «έξυπνες» μηχανές και 
γενικότερα οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, που 
ολοένα περισσότερο εισδύουν στους χώρους εργασίας και 
αυτοματοποιούν την απασχόληση, μπορούν να 
δημιουργήσουν διεθνώς έως το 2025 σχεδόν διπλάσιο 
αριθμό νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με όσες 
αναμένεται να καταστρέψουν. Αυτή είναι η -μάλλον 
αισιόδοξη- εκτίμηση μιας νέας έκθεσης του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF) με τίτλο «Το μέλλον των 
θέσεων εργασίας», σύμφωνα με την οποία  

ως τα μέσα της επόμενης 
δεκαετίας περίπου 133 
εκατομμύρια νέες θέσεις 

εργασίας μπορούν να έχουν 
δημιουργηθεί με τη βοήθεια της 
τεχνητής νοημοσύνης έναντι 75 
εκατομμυρίων που μπορεί να 
εξαφανισθούν εξαιτίας της. 
Η έκθεση -η οποία βασίσθηκε σε μια μεγάλη 
δειγματοληπτική έρευνα μεταξύ εργοδοτών και 
διευθυντικών στελεχών που διοικούν 15 εκατομμύρια 
εργαζόμενους σε 20 χώρες- προβάλλει το σύνηθες 
επιχείρημα των τεχνο-αισιόδοξων ότι, όπως και στα 
προηγούμενα κύματα τεχνολογικών επαναστάσεων στην 
οικονομική ιστορία (ατμός, ηλεκτρισμός κ.α.), παρά τους 
διάχυτους φόβους, πάντοτε το ισοζύγιο υπήρξε τελικά 
θετικό για τις θέσεις απασχόλησης. Κάτι ανάλογο συνεπώς 
θα πρέπει να αναμένεται και για την ευρισκόμενη σε εξέλιξη 
Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Πάντως, ο Κλάους 
Σβαμπ, πρόεδρος του WEF, επεσήμανε ότι τα κέρδη από τη 
νέα «νοήμονα» οικονομία δεν πρέπει να θεωρηθούν 

δεδομένα, αν δεν γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να προσαρμοσθούν 
κατάλληλα στις νέες απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Στον πρόλογο της έκθεσης απευθύνει 
«έκκληση για δράση σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, 
εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους, ώστε να 
εκμεταλλευθούν ένα παράθυρο ευκαιρίας, που όμως κλείνει 
γρήγορα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο μέλλον 
καλής απασχόλησης για όλους». Οι επικεφαλής των 
εταιριών που κατέθεσαν τις απόψεις τους μέσω του δικτύου 
LinkedIn, εκτιμούν ότι πάνω από τα μισά σημερινά 
εργασιακά καθήκοντα μπορεί να εκτελούνται από μηχανές 
έως το 2025. Και αυτός ο κίνδυνος αυτοματοποίησης δεν 
αφορά μόνο τους εργάτες στη γραμμή παραγωγής, αλλά 
επίσης τους υπαλλήλους γραφείου (π.χ. στα λογιστήρια). 

ως το 2025 εκτιμάται ότι το 
ποσοστό των εργασιών που 
γίνονται από «έξυπνες» μηχανές 

(όχι μόνο ρομπότ), θα έχει αυξηθεί  
σε 57%, από 29% περίπου σήμερα. 
Η έκθεση επισημαίνει ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες έχουν 
αυξημένη ζήτηση ορισμένες ειδικότητες πληροφορικής,  
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όπως οι μηχανικοί λογισμικού, οι αναλυτές δεδομένων, οι 
ειδικοί στο υπολογιστικό «νέφος», οι προγραμματιστές 
που αναπτύσσουν κινητές εφαρμογές, οι ειδικοί στην 
τεχνητή νοημοσύνη (βαθιά μάθηση, μηχανική μάθηση, 
νευρωνικά δίκτυα) κ.α. Από την άλλη, κατ' εξοχήν 
επαγγέλματα με ολοένα μειωμένη ζήτηση είναι οι 
διοικητικοί βοηθοί, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης 
πελατών, οι λογιστές, οι τεχνικοί για ηλεκτρολογικά και 
μηχανολογικά θέματα κ.α. Σύμφωνα με την έρευνα, οι 
χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση των δεξιοτήτων 
τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό είναι οι 
ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, το Ισραήλ και η Γερμανία. Οι τέσσερις 
τεχνολογίες-κλειδιά για την περίοδο 2018-2022 θεωρούνται 
ότι είναι το κινητό Ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων (high-speed 
mobile internet) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet 
of things), η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και 
η εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα (virtual/augmented 
reality), η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων (big data 
analytics) και η τεχνολογία του υπολογιστικού «νέφους».  

τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται 
όχι μόνο να εξαφανίσει θέσεις 
εργασίας, αλλά να αναμορφώσει 

ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται από 
τους ανθρώπους πολλές εργασίες, σε 
συνεργασία με τις «έξυπνες» μηχανές. 
Επίσης, η έκθεση αναγνωρίζει ότι υπάρχει αβεβαιότητα για 
το είδος των νέων «έξυπνων» θέσεων εργασίας, για το 
πόσο μόνιμες θα είναι και για το πόση εκπαίδευση δια βίου 
θα χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να ανταποκρίνεται στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της δουλειάς του. 
Εκτιμάται ότι έως το 2022 το 54% όλων των εργαζομένων 
θα χρειάζεται σημαντική επανεκπαίδευση (διάρκειας 
τουλάχιστον έξι μηνών) για να αποκτήσει πρόσθετες 
τεχνολογικές και άλλες δεξιότητες. Σχεδόν το 50% των 
εργοδοτών και μάνατζερ της έρευνας αναμένουν ότι έως το 
2022 η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει σε κάποια μείωση του 
προσωπικού πλήρους απασχόλησης στην επιχείρησή 
τους, ενώ το 38% σε αύξηση. Σύμφωνα με την έκθεση, «οι 
μετασχηματισμοί (στην αγορά εργασίας), αν διαχειριστούν 
με σοφία, μπορούν να οδηγήσουν σε καλή απασχόληση, 
καλές θέσεις εργασίας και βελτιωμένη ποιότητα ζωής, αν 
όμως γίνει κακή διαχείριση των αλλαγών, τότε υπάρχει ο 
κίνδυνος να διευρυνθεί η «ψαλίδα» των δεξιοτήτων, να 
υπάρξει μεγαλύτερη ανισότητα και ευρύτερη πόλωση». 

Το Euronews επισημαίνει πως ο ρόλος της τεχνητής 
νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και στις προσλήψεις 
επεκτείνεται ραγδαία με τα αλγοριθμικά συστήματα 
προσλήψεων να πολλαπλασιάζονται. Μια έρευνα έδειξε ότι 

δη το 55% των υπευθύνων 
ανθρώπινου δυναμικού στις ΗΠΑ 
χρησιμοποιούν προγνωστικούς 

αλγόριθμους για τις προσλήψεις. 
Κι ενώ ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης 
παρουσιάζουν ευκαιρίες για μείωση των συστημικών 
προκαταλήψεων, άλλα δημιουργούν νέες μορφές 
διακρίσεων. Η Ιζαμπέλ Σούμαν, εκπρόσωπος της 
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τόνισε: «Αυτοί 
οι αλγόριθμοι μπορούν να αναγνωρίσουν όταν μια γυναίκα 
κάνει αίτηση για δουλειά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία 
εγγύηση ότι ο τρόπος που παράγονται οι αλγόριθμοι θα 
μπορούσε να αποτρέψει τέτοιες διακρίσεις στο χώρο 
εργασίας, ούτε όταν αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται, 
για παράδειγμα, για την αξιολόγηση των επιδόσεων των 
εργαζομένων». Μοιάζει απίστευτο, αλλά η πανδημία είχε 
επίσης θετικές πτυχές. Στον τομέα της τεχνολογίας 
σημειώθηκε τεράστια πρόοδος. Η τηλεργασία 
καθιερώθηκε, αλλά υπάρχουν και ενοχλητικά στοιχεία. Η 
Ιζαμπέλ Σούμαν συμπλήρωσε: «Αυτό που βλέπουμε εδώ 
είναι ότι έχουν εισαχθεί ορισμένοι αλγόριθμοι στην 
τηλεργασία και έχουν χρησιμοποιηθεί εμφανώς για να 

εντοπίσουν την εργασία και τον τρόπο που δουλεύουν οι 
εργαζόμενοι. Πόσες ώρες δουλεύουν, πόσες φορές έχουν  
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αγγίξει το πληκτρολόγιο. Ακόμα και το να έχουν αυτά τα 
βιομετρικά ίχνη, δεν είναι αποδεκτό. Δεν μπορείς να είσαι 
«Μεγάλος Αδελφός» στις διαστάσεις αυτές. Και αυτό το 
ονομάσαμε αδικαιολόγητη παρακολούθηση». 

ολοένα και αυξανόμενος έλεγχος 
σε εργαζόμενους μέσω του 
λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης 

έκανε τους νομοθέτες της ΕΕ να 
ανησυχούν για το γεγονός ότι  
αυτό ξεπέρασε τα όρια. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ζητήσει 
προστασία, αλλά δεν υπάρχει αρκετή πολιτική 
ευαισθητοποίηση. Ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, Πίτερ 
Βιτάνοφ, σημείωσε: «Πρέπει να αυξήσουμε τη δημόσια 
ασφάλεια. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν θα επιτρέψουμε 
ποτέ να συμβεί σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Συνεπώς πρέπει να βρούμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ 
της διατήρησης της προστασίας δεδομένων, της 
διατήρησης των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας, των δικαιωμάτων της 

ελευθερίας έκφρασης από τη μία πλευρά και της 
μεγαλύτερης ασφάλειας από την άλλη. Η κόκκινη γραμμή 
είναι κάπου στη μέση. Πρέπει να τη βρούμε και να τη 
θέσουμε στο σωστό σημείο». Σε χώρες με περιορισμένη 
δημοκρατία όπως η Κίνα, η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει 
εδώ και καιρό τη ζωή των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη, πρέπει να 
προσπαθήσουν να βρουν μια σύνθεση για να συνδυάσουν 
την πρόοδο και τα δικαιώματα, ώστε να αποφευχθούν 
αποκλίσεις, όπως αυτές που βλέπουμε σε άλλες χώρες. 

 

Ακούγεται πολύ στις μέρες μας ότι στο μέλλον τα robots θα 
καταλάβουν τις θέσεις εργασίας και είναι αλήθεια ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει την τεχνολογία να αλλάζει 
ριζικά τον τρόπο που δουλεύουμε και που ζούμε. Ο Πάρης 
Καραγιάννης, Διευθυντής στο Συμβουλευτικό Τμήμα της 
KPMG τονίζει: Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη βιομηχανική 
επανάσταση βασίστηκαν αντίστοιχα στις ατμομηχανές, 
στην ηλεκτρική ενέργεια και στα πληροφοριακά 
συστήματα.  

ρισκόμαστε πλέον στα πρώτα 
στάδια της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης όπου οι μηχανές 

χαρακτηρίζονται από ευφυΐα, είναι σε 
θέση να διενεργούν προβλέψεις και 
να παίρνουν αποφάσεις. 
Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες και 
αλγορίθμους που επιτρέπουν στις μηχανές να εκτελούν 
καθήκοντα και να λύνουν προβλήματα που μέχρι τώρα 
αποδίδονταν μόνο σε ανθρώπους. Ο συνδυασμός 
«γνωστικών υπηρεσιών» (Cognitive Services όπως 
«Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας», «Αναγνώριση Φωνής», 
«Επεξεργασία Εικόνας»), εργαλείων αυτοματοποίησης 
RPAs (Robotic Process Automation) και τεχνικών 
μηχανικής μάθησης (Machine Learning) επιτρέπουν σε 
συστήματα και υπολογιστές να προσομοιώνουν τις 
ανθρώπινες αισθήσεις και τη συσσωρευμένη εμπειρία 
ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις. Στις μέρες μας η Τεχνητή 
Νοημοσύνη βρίσκεται παντού. Μηχανές αναζήτησης, 
εφαρμογές πλοήγησης και χαρτών, ηλεκτρονικά 
καταστήματα, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές μίσθωσης 

οχημάτων, οικιακές συσκευές φωνητικών εντολών, 
ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι μόνο μερικά από τα 
συστήματα και τις εφαρμογές η λειτουργία των οποίων 
βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Πηγαίνοντας ένα βήμα  

 

Ο 

Β 



 

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 26-27 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 225 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 8 

 
παρακάτω, στις μέρες μας έχουν κατασκευαστεί αυτόνομα 
οχήματα, έξυπνα σπίτια, εφαρμογές διάγνωσης ιατρικών 
εξετάσεων και συσκευές υποβοήθησης ατόμων με 
αναπηρίες.  

αντίκτυπος της Τεχνητής 
Νοημοσύνης πέρα από τις 
καθημερινές εμπειρίες των 

ανθρώπων αλλάζει οργανισμούς  
και βιομηχανίες.  
Πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες μπορούν να 
εκτελεστούν στιγμιαία. Μεγάλα σύνολα δεδομένων (Big 
Data) συλλέγονται και αναλύονται σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη σε ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών. Σύμφωνα με μεγάλη ερευνητική 
εταιρεία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση θα 
μεταλλάξουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον το 
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που πραγματοποιούνται 
στις επιχειρήσεις. Πλήθος επαναλαμβανόμενων ενεργειών 
θα διεκπεραιώνεται μέσω έξυπνων συστημάτων με τον 
άνθρωπο παρόλα αυτά να βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο. 
Είναι προφανές ότι τα robots μπορούν να 
προγραμματιστούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα 
καθήκοντα εντούτοις δεν μπορούν αποτελεσματικά να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφτούν καινοτόμες ιδέες 
και να δημιουργήσουν καινούργιες λύσεις. Η ικανότητα 
προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η 
δημιουργικότητα, ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών και η 
κριτική σκέψη είναι χαρακτηριστικά που μόνο ο άνθρωπος 
με την «κοινή λογική» του διαθέτει.  

ίναι απόλυτα σαφές ότι στο μέλλον 
ο ανθρώπινος παράγοντας και η 
τεχνολογία θα συνυπάρχουν όλο 

και περισσότερο στους οργανισμούς 
και στις επιχειρήσεις δημιουργώντας 
την ανάγκη αρμονικής συνεργασίας. 
Οι «ψηφιακοί συνάδελφοι» πάντα θα εκτελούν 
διαχειριστικές εργασίες ταχύτερα και με αλάνθαστο τρόπο 
εντούτοις χαρακτηριστικά όπως κατανόηση 
συναισθημάτων, ερμηνεία της γλώσσας του σώματος, 
δημιουργικότητα, κοινωνική συμπεριφορά, 

διαπραγμάτευση και διαχείριση ομάδων είναι ικανότητες 
που δύσκολα θα αποκτηθούν από ρομπότ. Στην πράξη 
συνεπώς ο άνθρωπος θα πρέπει να επενδύσει σε: 
Ικανότητα προσαρμογής. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον όπου η τεχνολογία, τα robots και η Τεχνητή 
Νοημοσύνη υιοθετούνται με εκθετικά αυξανόμενους 
ρυθμούς, έμφαση από τον άνθρωπο πρέπει να δοθεί στην 
προσαρμογή, στη συνεχή κατάρτιση και στον σχεδιασμό 
λύσεων σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. 
Καθιέρωση κουλτούρας μάθησης. Σε παλαιότερες εποχές 
«τι γνώριζε» ο άνθρωπος μετρούσε περισσότερο από το 
«πώς το γνώριζε». Δεδομένων των αλλαγών που επιφέρει 
η τεχνολογία όμως, έμφαση πλέον δίνεται στην ικανότητα 
εντοπισμού πληροφορίας, στην κριτική σκέψη για το 
φιλτράρισμα των νέων δεδομένων και στη διάθεση για 
μάθηση εντός εργασιακού περιβάλλοντος. Καλλιέργεια 
ομαδικότητας. Πολλές από τις θέσεις εργασίας στις μέρες 
μας προϋποθέτουν εγρήγορση, αλληλεπίδραση με 
πολλαπλά συστήματα και τεχνολογίες. Η παραγωγική 
συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών δεξιοτήτων είναι 
αυτή που εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση τεχνολογίας και 
παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αρκετά χρόνια πιο πίσω, 
η εποχή του ηλεκτρισμού έφερε δυνατότητες 
φωταγώγησης, επικοινωνίας και πληροφόρησης, 
ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και 
προσφέροντας στους εργαζόμενους καλύτερες συνθήκες 
εργασίας. Η εποχή των έξυπνων μηχανών θα έχει ακόμα 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο της εργασίας. Η τεχνητή 
νοημοσύνη, όπως και ο ηλεκτρισμός, έχει τη δυνατότητα να 
«φωτίζει» τα δεδομένα και να προσφέρει γνώσεις που, 
μέχρι πρότινος, ήταν στην αφάνεια. Αποτελεί επίσης 
βασική πηγή ισχύος για την αυτοματοποίηση και την 
έξυπνη παραγωγικότητα. Αναπόφευκτα, οι οργανισμοί στο 
μέλλον θα υιοθετούν όλο και περισσότερο λύσεις Τεχνητής 
Νοημοσύνης και σύγχρονης τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση 
αυτή οι επιχειρήσεις θα μετατρέπονται σε κέντρα 
προσέλκυσης ταλαντούχων ανθρώπων απαλλάσσοντάς 
το δυναμικό τους από διαχειριστικές και 
επαναλαμβανόμενες εργασίες.  

άνθρωπος παρόλα αυτά 
παραμένει στο επίκεντρο καθώς 
χαράσσοντας νέες στρατηγικές, 

λαμβάνοντας καινοτόμες αποφάσεις 
και με «όχημα» την τεχνολογία 
καλείται πάνω απ’ όλα να λύσει 
ανθρώπινα προβλήματα. 
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του Νίκου Καραχάλιου 
Πολιτικού, 
Συμβούλου Στρατηγικής 
του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή 

 
Σε σχέση με τις κινήσεις του Πούτιν 
στην Ουκρανία σχεδόν καμία 
υπηρεσία (πλην της CIA και αυτή 
μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη 
των αιματηρών γεγονότων) και 
κανείς διεθνολόγος, γεωπολιτικός 
αναλυτής ή διπλωματικό στέλεχος 
του Δυτικού κόσμου, δεν είχε την 
ικανότητα (ή την ελευθερία) να 
προβλέψει τις εξελίξεις. Τα 
εκατομμύρια των λέξεων που 
συνθέτουν το «πουτινικό αφήγημα» 
της Δυτικής πλευράς του «Νέου 
Τείχους» από τη στιγμή που το 
πρώτο Ρωσικό Τ-80 πάτησε σε 
ουκρανικό έδαφος δεν έχουν καμία 
«αξία», αφού το πολεμικό σκηνικό 
τις καθιστά αυτονόητα μέρος της 
«δικής μας» προπαγάνδας, αλλά δεν 
έχουν και μεγάλη σημασία (για εμάς 
που καθόμαστε στο αναπαυτικό 
σαλόνι μας όχι για τους εμπόλεμους 
και τα 3 εκατομμύρια των 
προσφύγων), από ανακρίβειες και 
αστοχίες αλλά συνθέτουν μία 
αναξιόπιστη γκάμα 
ψευδοπληροφοριών  που 
συνίσταται από οφθαλμοφανή fake 
news. 

α «νέα» λοιπόν είναι 
τόσο «διάτρητα», 
όσο οι τοίχοι των 

πολυκατοικιών της 
Μαριούπολης μετά από 
20 ημέρες πολιορκίας. 

 
Όσο για τις μελλοντικές 
«προβλέψεις» ας το αφήσουμε 
καλύτερα… Νοστραδαμικού τύπου 
προφητείες που διαψεύδονται πριν 
κλείσει μια εβδομάδα επιχειρήσεων 
και ξεκινήσει η άλλη… Εγώ αν ήμουν 
ενσωματωμένος αναλυτής, που μια 
μέρα πριν την εισβολή διαρρήγνυα 
τα ιμάτιά μου πως «οι Ρώσοι δεν θα 
επιτεθούν» και την επομένη 
ισχυριζόμουν πως «θα τελειώσουν 
όλα σε μερικές μέρες» θα είχα κάνει 
χαρακίρι από ντροπή. Και αν ήμουν 
σταθμός θα τους έκοβα για να μην 
εισπράττει την τηλεθέαση το Open… 
Τι θα είχε λοιπόν αξία; Μία 
παράτολμη άσκηση; Ίσως. Υπάρχει 
μια σχετικά νέα μορφή 
ιστοριογραφίας που 
κατηγοριοποιείται υπό τον γενικό 
τίτλο “What if?”, δηλαδή «τί θα 
γινόταν αν;». Στην πάντα 
πρωτοπόρα χώρα μας είναι 
προσφιλής «καφενειακή 
μεθοδολογία», χρησιμοποιούμενη 
κατά κόρον από κάθε λογής 
«αναλυτάδες» όταν «δεν τους 
βγαίνουν τα κουκιά», κοινώς όταν 
δεν πολυστέκουν τα –ούτως ή 
άλλως- έωλα επιχειρήματά τους και 
θέλουν να «παρεκτραπεί» η 
συζήτηση. Η γκάμα τους ευρύτατη: 
α) Τι θα γινόταν αν ο Ιωαννίδης δεν 
είχε «ανατρέψει» τον Παπαδόπουλο; 
β) Τι θα γινόταν λοιπόν αν ο 
Κοσκωτάς είχε αγοράσει και τον 
Σαραβάκο; γ) Τι θα γινόταν αν ο 
Σημίτης δεν μας είχε βάλει 
απροετοίμαστους στη ΟΝΕ; κ.λπ., 
κ.λπ., κ.λπ. Ας σοβαρευτούμε όμως 
λίγο, γιατί τα πράγματα βαίνουν από 
το κακό στο χειρότερο και εμείς 
ακόμη και τη γεωπολιτική κρίση που 
μας βρήκε στην «διετηρίδα» από το 

annus horribilis του 1922, την 
αντιμετωπίζουμε πρωτίστως με 
επικοινωνισμό (δωρεές για 
μαιευτήρια, ενώ δεν έχουμε να 
πληρώσουμε τις υπερωρίες στις 
δικές μας νοσοκόμες και στο 
Τζάννειο φρακάρεις ακόμη στα 
ράντζα, αξυρισιά 3 ημερών αλά 
Μακρόν και φουτεράκια αλά  
Ζελένσκι… Ήμαρτον). Και λιγότερο 
με ρεαλισμό. Τι κάνουν οι σοβαροί 
strategists;  α) Δεν φοράνε 
παρωπίδες. Κοιτάνε καθαρά. β) Δεν 
παρασύρονται από 
συναισθηματισμούς, απλουστευτικά 
ιδεοληπτικά δίπολα τύπου «οι καλοί 
Δυτικοί και οι κακοί Ρώσοι» και 
εχθροπάθειες «οι κακοί 
κομμουνιστές και οι καλοί 
καπιταλιστές». γ) Δεν έχουν 
αβεβαιότητες. Εξετάζουν όλα τα 
πιθανά και απίθανα σενάρια. Εδώ 
λοιπόν το “what if” αποκτά τεράστια 
αξία και μετατρέπεται σε σοβαρό 
scenario planning. Θέτουμε λοιπόν 
μια σειρά από κομβικές ερωτήσεις 
που θα έπρεπε να έχουν ήδη 
αναλυθεί, γιατί αφορούν «εμάς τους 
Δυτικούς» και όχι τον 
«απρόβλεπτο», «ψυχοπαθή», 
«αιμοδιψή», «τρομοκράτη», 
«εγκληματία πολέμου», Πούτιν (που 
ως την 23η Φεβρουαρίου οι μισοί 
ανεβοκατέβαζαν «Μεγάλο Ηγέτη», οι 
άλλοι μισοί (μαζί και ο δικός μας 
Πρωθυπουργός) τον λιβάνιζαν μπας 
και μας βάλει πλάτη σε καμία 
επένδυση, ενώ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αγόραζαν 
από αυτόν και την «Αυτοκρατορία 
του Κακού» ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΟΠΛΑ. 

Αύριο ξυπνά ο Βλαδίμηρος στο 
Κρεμλίνο και διατάζει μονομερή 
παύση της «επιχείρησής του». 
ΚΟΜΒΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Θα γυρίσει 
η Δύση στο Status Quo Ante; Η 
απάντηση είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας, γιατί θα μπορούσαμε να 
προσφέρουμε στη Ρωσία μια 
«χρυσή γέφυρα» υποχώρησης 
(βλέπε SUN TZU). Θα πάρουμε πίσω 
τις οικονομικές κυρώσεις –και αν 
ναι, ποιες- αν η Ρωσία αντέστρεφε 
την επιθετική της στάση; Οι 
αποφάσεις για τον Nord-Stream 2 
είναι στρατηγικές ή τακτικές; Θα 
συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες για  

 

Τ 
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στρατηγική απεξάρτησης από ρωσικές πηγές ενέργειας; 

ίναι έτοιμη η Δύση και οι 
οικονομίες της να πληρώσουν  
το υψηλότερο κόστος και αν  

ναι ποιοι θα το επωμιστούν; Οι  
παντοδύναμες εταιρίες ενέργειας  
ή οι απροστάτευτοι πολίτες; 

 
Τι θέλουμε να κάνουμε τελικά με τον Πούτιν. Αν είναι 
αιμοσταγής δικτάτορας γιατί μέχρι χθες ήταν επίτιμος 
συνομιλητής μας; Στην Κριμαία το ’14 και  στη Γεωργία το 
’18 η ρωσική επέμβαση έγινε με νεροπίστολα και 
αεροβόλα; Αν είναι «εγκληματίας Πολέμου» να συλληφθεί 
και να δικαστεί στη Χάγη στην πρώτη ευκαιρία (γίνεται; 
Μάλλον όχι…). Να τον «αναμορφώσουμε» “reform” (ωσάν 
να είναι απείθαρχος ανήλικος) ή να τον «απομακρύνουμε» 
REMOVE; Αν δεν φύγει μόνος του ο Πούτιν θα πρέπει να 
τον ανατρέψουν οι SOLOVIKI (οι επιτελείς του, αλά 
Κρουτσώφ). Ποιος πιστεύει  πραγματικά ότι θα αλλάξει το 
νέο (;) Ρωσικό Δόγμα; Μήπως αποδειχθεί ο διάδοχος 
χειρότερος; Ρίξτε μια προσεκτική ματιά στα βλέμματα των 
κ.κ. Λαβρόφ και Σοϊγκού και πιστεύω πως θα αλλάξετε 
γνώμη… Αν στην ερώτηση 6 η απάντηση είναι «ΟΧΙ», (που 
είναι και το πιθανότερο), θα επιδιώξουμε αντί για «αλλαγή 
προσώπου» να προχωρήσουμε σε αλλαγή καθεστώτος;» 

“Regime Change”. Και αν ναι πώς; Ποιος θα επωμιστεί το 
κόστος της σύγκρουσης; Το μέχρι χθες -κατά Μακρόν- 
κοιμώμενο ΝΑΤΟ, ή ο υπό διαμόρφωση ευρωστρατός;  

ν τα πρόσωπα αλλάζουν και το 
«καθεστώς» παραμείνει ίδιο,  
τι θα έχουμε πετύχει; 

 
Στη Βουλγαρία η Δύση «ανέτρεψε» μέσα από ένα 
πρωτοεμφανιζόμενο δίδυμο αποφοίτων του Harvard (σας 
θυμίζει κάτι;) τον πρώην εκλεκτό της Μπόϊκο Μπορίσωφ 
και επιχείρησε να τον φυλακίσει κιόλας αμέσως μετά! Ο 
Βούλγαρος παλαιστής και πρώην Δήμαρχος Σόφιας δεν 
σας προσομοιάζει με τον Ουκρανό kick boxer και νυν 
Δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο; Δεν είναι και πολύ 
μακρινή η καθολική –σχεδόν- αποτυχία για regime change 
στα κράτη της Βορείου Αφρικής την περίοδο Obama για να 
την έχουμε ξεχάσει.  

 

Ε 

Α 



 

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 26-27 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 225 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 11 

 
Έφυγαν οι περισσότεροι δικτάτορες-όχι όλοι «ο Σύριος 
Άσσαντ άντεξε με πύρρειους τρόπους (και ρωσική βοήθεια) 
και όσοι αντικαταστάθηκαν από άλλους (Αίγυπτος- Σίσι), ή 
το χάος (Λιβύη) κατέστρεψαν τη θεωρία 
εκδημοκρατικοποίησης από τα κάτω (;) σε χώρες που 
ακόμη «επιμένουν» να λειτουργούν με φυλές και κάστες… 

ν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν 
τι θα γίνει; Θα πολεμάμε επ’ 
άπειρον με τη Ρωσία, η οποία  

θα «καταπίνει» χώρες και χώρους 
(Μολδαβία, Υπερδνειστερία) κ.ά. 
, ή θα επιχειρήσει να εξάγει ένταση και στα Δυτικά Βαλκάνια 
(Βοσνία – Κόσσοβο) επειδή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ; Θα 
συνεχίσει η Δύση να υποδέχεται κλεπτοκράτες τύπου 
Αμπράμοβιτς (Λονδίνο/Chelsea); Το ίδιο θα κάνει και η 
διψασμένη για επενδύσεις Ελλάδα 
(Ριμπολόβλεφ/Σκορπιός); Για πόσο πια θα υποκρινόμαστε 
στο ματωμένο χρήμα;  Μήπως οι νεόπλουτοι που ανοίγουν 
σαμπάνιες στο Scorpio της Μυκόνου, απέκτησαν τα 
Ρουβλοδόλαρά τους κάνοντας αγαθοεργίες; Θα έχουμε το 
θάρρος να διενεργήσουμε βαθύ και καθολικό «πόθεν 
έσχες»; ή θα πουλάμε ομάδες σύμβολα και στρατηγικά 
λιμάνια αν οι κλεπτοκράτες καταβάλουν το ορισθέν τίμημα; 
Δεν είναι τουλάχιστον υποκριτική ή ψοφοδεής υποδοχή 
μουζίκων ολιγαρχών της KGB ως «μοχλών ανάπτυξης»; 
Μάθαμε επιτέλους τη σημασία της άμυνας;  

 
Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ενός ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ  
χωρίς joystick εκτός Ευρώπης; Ή θα περιμένουμε να δούμε 
αν και πότε η αεράμυνά μας θα μπορέσει να «μπλοκάρει» 
τα Bayraktar  γιατί για τους KINZHAL ούτε λόγος… 
Θεωρούμε τη Ρωσία «ιμπεριαλιστική δύναμη» ή οι 
επεκτατικές της βλέψεις είναι «αμυντικού χαρακτήρα», κάτι 

που δεν αποδέχεται πια ούτε ο Περισσός. Ό,τι βλέπουμε 
σήμερα είναι Ναπολεοντισμός του Πούτιν και το προηγηθέν 
Σιδηρούν Παραπέτασμα «αγωνία επιβίωσης» της «Μαμάς» 
Ρωσίας; Ρωτήστε τους Ούγγρους, τους Τσέχους αλλά και 
πιο πρόσφατα τους Γεωργιανούς να σας πουν τι έπαθαν 
όταν τόλμησαν να αυτοδιατεθούν. Τέλος, για πόσο πια θα 
κατευθύνουν τη σκέψη μας «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και 
την πράξη μας η ατελείωτη υποκρισία;  Αυτά τα 12+1 
ερωτήματα δεν αφορούν μόνο τη Ρωσοουκρανική 
σύρραξη. Έχουν άμεση εφαρμογή και στην 
Ελληνοτουρκική κρίση διαρκείας. 

 

ς μην παρασυρόμαστε από το 
άστοχο ΙΧ ραντεβού Ερντογάν-
Μητσοτάκη. Ο δεύτερος σε  
ένα χρόνο το πολύ παραδίδει.  

Η επιθετικότητα της Τουρκίας θα 
παραμείνει με ή χωρίς Ερντογάν. 
Ας κοιτάξουμε καλά το χάρτη της περιοχής, ας δούμε την 
παρούσα περίοδο ως προσομοίωση (simulation) και ας 
είμαστε επιτέλους λιγότερο «Άριστοι» και περισσότερο 
ειλικρινείς, ρεαλιστές και προμηθείς. 

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

 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» 
ήταν το σύνθημα που ακουγόταν 
έντονα τα πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Και 
φαίνεται πλέον ότι για άλλη μια φορά 
καθίσταται επίκαιρο ιδίως μετά τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν στις τρεις 
Συνόδους Κορυφής στις Βρυξέλλες 
το διήμερο 24 και 25 Μαρτίου 2022 
παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για τη 
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τη 
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με τη συμμετοχή του 
Αμερικανού Προέδρου και τη Σύνοδο 
της G7. 

τσι με το σύστημα 3 
σε 1 μέσα σε χρόνο 
d/t η αντιρωσική 

συμμαχία συνεδρίασε 
σε επίπεδο κορυφής 
και έλαβε σημαντικές 
αποφάσεις σε σχέση 

με τον Πόλεμο  
της Ουκρανίας. 

 
Βασικός πρωταγωνιστής σε όλες τις 
Συνόδους ο Τζο Μπάιντεν με τους 
υπόλοιπους ηγέτες της G7 αλλά και 
της ΕΕ σε ρόλο κομπάρσου. Έτσι ως 
νέος ανθύπατος ο Τζο Μπάιντεν 
υπέβαλε τους όρους της νέας 
επικυριαρχίας των ΗΠΑ τόσο στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο όσο και στην 
Ευρώπη αλλά και στην Ιαπωνία. Και 
παρότι ο Ερντογάν συνεχίζει μεν να 
το παίζει επιτήδειος ουδέτερος, 
εντούτοις είναι σαφές ότι έλαβε το 
μήνυμα και άρχισε τουλάχιστον στα 
λόγια να προσαρμόζεται. Και το 
μήνυμα δεν είναι τίποτε άλλο από το 
γνωστό σύνθημα των ΗΠΑ «τα 
κεφάλια μέσα». Αυτή ήταν η 
αμερικανική εντολή κατά τη διάρκεια 
του ψυχρού πολέμου, αυτή είναι και 
τώρα καθώς βαδίζουμε στα πρώτα 
στάδια του νέου ψυχρού πολέμου με 
τη Δύση να απλώνει ένα νέο 
παραπέτασμα στην Ευρώπη αλλά 
και σε ολόκληρο τον κόσμο 
προκειμένου να αποκλείσει τη 
Ρωσία σε πρώτη φάση και στη 
συνέχεια και την Κίνα.  

ατά τις τρεις 
Διασκέψεις 
Κορυφής ίσχυσε  

το γνωστό ρητό 
«Αρχηγού παρόντος 
πάσα αρχή παυσάτω» 
με τους πάντες να 
ευθυγραμμίζονται στις 
αμερικανικές επιταγές 
και στις επιθυμίες του 
Τζο Μπάιντεν. 

Μάλιστα η κοινή συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Τζο 
Μπάιντεν στις Βρυξέλλες θύμιζε 
συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής του πάλαι ποτέ κραταιού 
ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου 
όπου τα μέλη «σουλατσάριζαν στα 
διάφορα πηγαδάκια» περιμένοντας 
την έλευση του Αρχηγού 
προκειμένου να αρχίζει η 
συνεδρίαση. Έτσι «σουλατσάριζαν» 
και οι ηγέτες των 27 αναμένοντας τον 
Τζο Μπάιντεν ο οποίος τους έστησε 
καμιά ώρα μιας και προτίμησε να 
δώσει συνέντευξη Τύπου σε 
Αμερικανούς δημοσιογράφους. Το 
ομολόγησε άλλωστε ο ίδιος 
κλείνοντας βιαστικά τη συνέντευξη 
Τύπου λέγοντας ότι ήδη είχε αργήσει 
τουλάχιστον μια ώρα από το 
καθορισμένο του ραντεβού με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
που τον περίμεναν. Στη συνέχεια 
μετά την αποχώρηση Μπάιντεν από 
τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, το θεσμικό αυτό όργανο 
της ΕΕ μετατράπηκε «σε παιδική 
χαρά» με συνεχείς αντεγκλήσεις και 
συγκρούσεις ανάμεσα στις χώρες 
του ευρωπαϊκού Βορρά και του 
ευρωπαϊκού Νότου για το ποιος θα 
πληρώσει το κόστος της 
ευρωπαϊκής απεξάρτησης από το 
ρωσικό αέριο. Και ενώ κανείς από 
τους ηγέτες της ΕΕ δεν τόλμησε να 
πει στον Μπάιντεν να βάλει το χέρι 
στην τσέπη προκειμένου να 
αναλάβουν οι ΗΠΑ τουλάχιστον 
μέρος του κόστους για την πληρωμή 
του πανάκριβου αμερικανικού LNG, 
στην πορεία οι ηγέτες των 27 
αρπάχτηκαν, με τον Ισπανό 
πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να 
αποχωρεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάνα δεκάλεπτο και να 
απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα. 
Πάντως ο Ισπανός, σε αντίθεση με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατάφερε 
να πάρει μαζί με την Πορτογαλία 
εξαίρεση στα ενεργειακά.  Τελικά το 
σίγουρο είναι ότι όλοι εμείς ως 
καταναλωτές θα κληθούμε να 
συνεχίσουμε να πληρώνουμε την 
ακριβή ενέργεια και το ακόμη πιο 
ακριβό αμερικανικό LNG , καθώς οι  

 

Έ 
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ηγέτες των 27 πέταξαν το μπαλάκι στην Κομισιόν για τις τελικές μελλοντικές 
αποφάσεις σε σχέση τόσο με την επιβολή πλαφόν στις χονδρεμπορικές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και σε σχέση με το ενδεχόμενο φορολόγησης των 
υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας αλλά και την πληρωμή του αυξημένου 
κόστους του φυσικού αερίου. Επιπλέον η παρουσία του Τζο Μπάιντεν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δια ζώσης και η συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτού του 
κατ΄ εξοχήν κορυφαίου θεσμικού οργάνου της ΕΕ απέδειξε με τον πιο συμβολικό 
τρόπο το ποιος κάνει κουμάντο στη Δύση. Απέδειξε ότι η ΕΕ πλέον έχει καταστεί 
αμετάκλητα παρακολούθημα των ΗΠΑ στον διεθνή τους ανταγωνισμό τόσο με τη 
Ρωσία όσο και με την Κίνα. 

1.Εφαρμόζεται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. 2.Εφαρμόζεται απέναντι στο Πεκίνο με αφορμή τον σκληρό οικονομικό 
ανταγωνισμό ΗΠΑ-ΕΕ κατά της Κίνας. 3.Εφαρμόζεται με την πλήρη εξάρτηση από 
το ΝΑΤΟ του υπό ίδρυση ευρωστρατού όπως προκύπτει από την Στρατηγική 
Πυξίδα της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα. 4.Εφαρμόζεται με την πλήρη 
εξάρτηση της ΕΕ από το Αμερικανικό LNG που θα πλημμυρίσει πλέον την 
Ευρώπη εκτοπίζοντας το ρωσικό αέριο. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά σε 
σχέση με το παρελθόν. Και αυτή αφορά «το ποιος πληρώνει τον βαρκάρη». Γιατί 
σε αντίθεση με την τακτική του πάλαι ποτέ θείου Σαμ, ο οποίος με το Σχέδιο 
Μάρσαλ και τα άλλα προγράμματα αμερικανικής βοήθειας καθώς και με τη 
χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ είχε «ως Ηγεμόνας» αναλάβει να πληρώνει και το 
σχετικό premium, αυτή τη φορά το κόστος του αμερικανικού ανταγωνισμού με τη 
Ρωσία και την Κίνα θα το πληρώσουν οι ίδιοι οι ευρωπαίοι ως πολίτες και ως 
καταναλωτές. 

 

τσι τα κράτη μέλη 
του ΝΑΤΟ θα 
βάλουν βαθιά  

το χέρι στην τσέπη για 
να αυξήσουν τους 
στρατιωτικούς τους 
εξοπλισμούς καθώς  
και για να αγοράσουν 
το πανάκριβο 
αμερικανικό LNG. 
Αυτό σημαίνει: 1.Ότι οι λαοί της 
Ευρώπης στο όνομα της 
αντιμετώπισης της Ρωσίας αλλά και 
της απεξάρτησης από το ρωσικό 
αέριο θα πληρώσουν πολύ ακριβά 
από την τσέπη τους την επιλογή 
αυτή. 2.Ταυτόχρονα οι κερδισμένοι 
από τις επιλογές αυτές θα είναι οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι 
τράπεζες των ΗΠΑ καθώς η 
οικονομία των ΗΠΑ κερδίζει από τον 
Πόλεμο στην Ουκρανία και τις 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε 
αντίθεση με την ΕΕ. 3.Τεράστια 
κέρδη θα πάνε και στο 
στρατιωτικοβιομηχανικό 
κατεστημένο των ΗΠΑ που θα 
συνεχίσει να πουλάει οπλικά 
συστήματα στους «εταίρους» του 
στο ΝΑΤΟ ενόψει του Πολέμου στην 
Ουκρανία και όχι μόνο. 4. 

εράστια κέρδη  
θα αποκομίσουν 
επίσης οι 

αμερικανικές 
πολυεθνικές του 
πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου. 
Άλλωστε όπως έχουμε αναλύσει 
από τις στήλες αυτές κεντρική 
επιδίωξη των ΗΠΑ τα τελευταία 
χρόνια ήταν να εκτοπίσουν από την 
Ευρώπη το ρωσικό φυσικό αέριο και 
να μοσχοπουλήσουν το αμερικανικό 
LNG (ΥΠΕΡΒΑΣΗ News 18/1/2021). 

Έ 
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Στην Κοινή Ανακοίνωση 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου-ΗΠΑ που 
εκδόθηκε στα αγγλικά στις 24 
Μαρτίου 2022 
(www.consilium.europa.eu 
24/3/2022) αφού επισημαίνεται ότι ο 
Τζο Μπάιντεν έλαβε μέρος στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τονίζεται ότι 
οι ηγέτες ΕΕ και ΗΠΑ συζήτησαν τη 
συντονισμένη και ενιαία απάντηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με 
τον Πόλεμο στην Ουκρανία. Και 
αφού επισήμαναν ότι στο πλαίσιο 
αυτό εξέτασαν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους για επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας και της Λευκορωσίας, στη 
συνέχεια ρίχνοντας έμμεσες βολές 
κατά της Κίνας τόνισαν «και την 
ετοιμότητά τους να υιοθετήσουν 
πρόσθετα μέτρα και να 
σταματήσουν κάθε προσπάθεια 
παράκαμψης των κυρώσεων». Στη 
συνέχεια οι ηγέτες της ΕΕ και των 
ΗΠΑ «δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν 
την παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων 
των γειτονικών χωρών που 
φιλοξενούν πρόσφυγες, και τόνισαν 
την ανάγκη να εγγυηθεί η Ρωσία 
ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους 
πλήττονται». Ακολούθησε ευθεία 
απειλή κατά του Πούτιν μιας και οι 
ηγέτες ΕΕ και ΗΠΑ «εξέφρασαν 
ικανοποίηση για την έναρξη διεθνών 
ερευνών, μεταξύ άλλων από τον 
Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου, και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες συλλογής στοιχείων». 
Και μπαίνοντας στο ψητό η 
Ανακοίνωση επισημαίνει ότι «οι 
ηγέτες συζήτησαν τη συνεργασία 
ΕΕ-Η.Π.Α για τη μείωση της 
εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά 
καύσιμα, την επιτάχυνση της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, 
καθώς και την ανάγκη ανταπόκρισης 
στις εξελισσόμενες ανάγκες 
επισιτιστικής ασφάλειας 
παγκοσμίως». Το σημείο αυτό είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς 
συνδυάζεται με την Κοινή Δήλωση 
ΕΕ και ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή 
ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο 
της οποίας 

ι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν 
να παράσχουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιπλέον, τουλάχιστον, 15 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα LNG φέτος και επιπλέον, τουλάχιστον,  
50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ΗΠΑ  
ετησίως έως το 2030. 

 
Αυτό άλλωστε επισήμανε η Πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν κατά την κοινή 
συνέντευξη Τύπου με τον Τζο Μπάιντεν (ec.europa.eu/commission 25/3/2022). Και 
όλα αυτά βέβαια προκειμένου η ΕΕ να αρχίσει την απεξάρτησή της από το ρωσικό 
φυσικό αέριο κουρνιάζοντας στην θαλπωρή της ζεστής αμερικανικής αγκαλιάς με 
το πανάκριβο LNG. Επισφραγίζοντας μάλιστα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο το 
σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» η Κοινή Ανακοίνωση Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου-ΗΠΑ κλείνει με την επισήμανση ότι «τέλος οι ηγέτες υπογράμμισαν 
τη σημασία της ενίσχυσης της διατλαντικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων 
μέσω της ισχυρής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ, όπως περιγράφεται στη Στρατηγική 
Πυξίδα της ΕΕ», την οποία αναλύουμε παρακάτω. 

 Ο 

http://www.consilium.europa.eu/
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Στα Συμπεράσματα τα οποία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου 
(www.consilium.europa.eu 25/3/2022) και στο κεφάλαιο ΙΙ με 
τον τίτλο «Ασφάλεια και Άμυνα» οι ηγέτες της ΕΕ 
διακηρύσσουν ότι εγκρίνουν με τη σειρά τους την 
Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ η οποία υιοθετήθηκε από το 
Συμβούλιο της ΕΕ και που όπως αναλύουμε παρακάτω 
μετατρέπει τον υπό ίδρυση ευρωστρατό σε παράρτημα και 
συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει αμέσως τις 
εργασίες για την εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εμπεριέχεται σε 
αυτήν. Ειδικότερα στα παραπάνω Συμπεράσματα μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη 
Στρατηγική Πυξίδα, η οποία παρέχει τη στρατηγική 
καθοδήγηση για την επόμενη δεκαετία και ορίζει ένα 
συνεκτικό σύνολο δράσεων, τρόπων και μέσων, και τους 
σαφείς στόχους που απαιτούνται για αυτή τη νέα ώθηση. 
Με την Στρατηγική Πυξίδα επισημαίνουν τα Συμπεράσματα 
δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί 
πιο γρήγορα και αποφασιστικά όταν αντιμετωπίζει κρίσεις, 
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται υποτίθεται τα συμφέροντα 
και η προστασία των πολιτών της ΕΕ με την ενίσχυση της 
ικανότητας της ΕΕ να μετριάζει τις απειλές που 
αντιμετωπίζει. Επιπλέον με την Στρατηγική Πυξίδα 
επιτυγχάνεται «τόνωση των επενδύσεων και της 
καινοτομίας για την από κοινού ανάπτυξη των 
απαραίτητων δυνατοτήτων και τεχνολογιών», δηλαδή με 
άλλα λόγια η ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας κυρίως 
της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώς και η εμβάθυνση της 
συνεργασίας της ΕΕ με τους εταίρους της και κυρίως τους 
αγγλοσάξονες δηλαδή τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη 
Βρετανία. 

Ανακοινώθηκε μετά βαΐων και κλάδων στις 21 Μαρτίου 
2022 η περίφημη «Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ για την 

ασφάλεια και την άμυνα» και όλα αυτά υποτίθεται «για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τους πολίτες, τις 
αξίες και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια».  

αι όπως η μαγνητική πυξίδα 
δείχνει πάντοτε προς τον Βορρά 
έτσι και η Στρατηγική Πυξίδα  

της ΕΕ δείχνει προς το ΝΑΤΟ.  
Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή της ηγεσίας της ΕΕ η 
οποία εδράζεται τόσο στις ίδιες τις Συνθήκες της ΕΕ όσο και 
στην ιστορική παράδοση η οποία πάντοτε ήθελε την 
Ευρώπη να υποτάσσεται και να εξυπηρετεί τις 
στρατιωτικές ανάγκες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.  Έτσι όταν 
στην δεκαετία του ‘50 οι ΗΠΑ αποφάσισαν να 
επανεξοπλίσουν την ηττημένη Γερμανία προκειμένου να 
αντισταθμίσουν την τεράστια στρατιωτική παρουσία του 
Κόκκινου Στρατού στην Ανατολική Ευρώπη, επέλεξαν να 
διανθήσουν το όλο εγχείρημα με περιτύλιγμα την περίφημη 
ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.Οι δώδεκα λοιπόν 
γερμανικές μεραρχίες της Βέρμαχτ που αποφασίστηκε να 
επανασυσταθεί και να επανεξοπλιστεί θα εντασσόταν από  

 

Κ 
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κοινού με στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας και των 
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), υπό το θεσμικό κέλυφος της υπό ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ), προκειμένου να 
δημιουργηθεί ευρωπαϊκός στρατός. Με τον τρόπο αυτόν το 
περίφημο Σχέδιο Πλεβέν για την ΕΑΚ αποτελούσε το 
αναγκαίο συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ. Και μπορεί μεν η ίδρυση 
της ΕΑΚ και του ευρωστρατού να ναυάγησαν στην Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση τον Αύγουστο του 1954, εντούτοις 
παρέμεινε το βασικό στοιχείο, ότι δηλαδή κάθε μετέπειτα 
απόπειρα ίδρυσης ευρωστρατού πάντοτε εντασσόταν 
στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και αποτελούσε το αναγκαίο 
συμπλήρωμά του. Έτσι σε σχέση με την πολιτική άμυνας 
και ασφάλειας της ΕΕ στο άρθρο 42 παρ. 7 εδ. 2 της 
Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ) επισημαίνεται με έμφαση ότι το 
ΝΑΤΟ παραμένει όσον αφορά τα μέλη του το θεμέλιο της 
συλλογικής τους άμυνας. Στο ίδιο κλίμα και η περίφημη 
Διακήρυξη των Βερσαλλιών που εγκρίθηκε από τους 
ηγέτες της ΕΕ στις 11 Μαρτίου 2022 κατά το άτυπο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η οποία καθορίζει ότι «η διατλαντική 
σχέση και η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, με πλήρη σεβασμό των 
αρχών που διατυπώνονται στις Συνθήκες και των αρχών 
στις οποίες έχει συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
μεταξύ αυτών η συμμετοχικότητα, η αμοιβαιότητα και η 
αυτονομία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έχουν καίρια 
σημασία για τη συνολική μας ασφάλεια. Μια ισχυρότερη και 
ικανότερη ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα 
συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και τη διατλαντική 

ασφάλεια και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το 
ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής 
άμυνας για τα μέλη του» (www.consilium.europa.eu 
11/3/2022 σελ. 3). Μετά από όλα αυτά ήταν αναπόφευκτο 
και η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ, η οποία προβλέπει την 
ίδρυση ευρωστρατού, να ακολουθήσει την πεπατημένη και 
να επαναλάβει εξίσου εμφατικά και μονότονα προφανώς 
για να το εμπεδώσουν όλοι ότι «μια ισχυρότερη και 
ικανότερη ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα 
συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και τη διατλαντική 
ασφάλεια και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το 
ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής 
άμυνας για τα μέλη του» (https://data.consilium.europa.eu 
21/3/2022 σελ. 2).  

πομένως όσοι διατυμπανίζουν μετ΄ 
επιτάσεως το γεγονός της ίδρυσης 
ευρωστρατού ξεχνούν επιμελώς 

να αναφέρουν ότι πρόκειται  
για ένα εγχείρημα που θα δρα 
συμπληρωματικά προς το  
ΝΑΤΟ το οποίο θα διατηρεί  
την πρωτοκαθεδρία.  
Πολύ δε περισσότερο τώρα που λόγω του Πολέμου στην 
Ουκρανία έχει νεκραναστηθεί παρότι ήταν κλινικά νεκρό σε 
σχέση με τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας όπως 
επισήμανε με νόημα ο Μακρόν. Άλλωστε η «νέα Ευρώπη» 
με τις πρώην Ανατολικές χώρες πρωτοστατεί στην πλήρη 
ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ που το θεωρεί ως βασικό στοιχείο 
της άμυνας και της ασφάλειας τους ιδίως μετά τον Πόλεμο 
στην Ουκρανία.  Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η ΕΕ 
διακηρύσσει μέσω της Στρατηγικής Πυξίδας ότι «θα 
ενισχύσει επίσης τη στρατηγική εταιρική σχέση της με το 
ΝΑΤΟ» που θα λαμβάνει χώρα «μέσω πιο διαρθρωμένων 
πολιτικών διαλόγων, καθώς και μέσω επιχειρησιακής και 
θεματικής συνεργασίας». Επιπλέον στις 47 σελίδες που 
καταλαμβάνει το έγγραφο της Στρατηγικής Πυξίδας της ΕΕ 
προβλέπεται στενή συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ τόσο 
στον τομέα της κυβερνοάμυνας όσο και για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. 

 

Η πλήρης νατοποίηση της ΕΕ και ο σφικτός της 
εναγκαλισμός με τις ΗΠΑ αποδεικνύεται και από το Κοινό 
Ανακοινωθέν των ηγετών του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν στις 
24 Μαρτίου 2022 επίσης στις Βρυξέλλες. Έτσι στο εν λόγω 
Κοινό Ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι ο Πόλεμος στην 
Ουκρανία αποτελεί τεράστια απειλή για την Ευρω-
Ατλαντική ασφάλεια. Μάλιστα αναμενόμενοι στο 
Ουκρανικό οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καρφώνουν την διαχρονική 
ανάμειξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία δηλώνοντας: «Η 
Ουκρανία έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοάμυνα 
βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Από το 2014 
παρέχουμε εκτεταμένη υποστήριξη στην ικανότητα της 
Ουκρανίας να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Εκπαιδεύσαμε τις 
ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ενισχύοντας τις 

στρατιωτικές τους δυνατότητες και ικανότητες και 
ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους.  

ι Νατοϊκοί Σύμμαχοι έχουν 
εντείνει την υποστήριξή τους  
και θα συνεχίσουν να παρέχουν 

περαιτέρω πολιτική και πρακτική 
υποστήριξη στην Ουκρανία 
καθώς συνεχίζει να αμύνεται» (www.nato.int 24/3/2022). 
Αναφερόμενοι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας οι ηγέτες του 
ΝΑΤΟ επισημαίνουν: «Παραμένουμε αποφασισμένοι να 

Ε 
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διατηρήσουμε συντονισμένη διεθνή πίεση στη Ρωσία. Θα 
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
διατλαντικός συντονισμός παραμένει ζωτικής σημασίας 
για μια αποτελεσματική απάντηση στην τρέχουσα κρίση». 
Κατόπιν αναφερόμενοι στην Κίνα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ 
δηλώνουν τα εξής: «Καλούμε όλα τα κράτη, 
συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 
να υποστηρίξουν τη διεθνή τάξη, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
να απόσχουν από την υποστήριξη της πολεμικής 

προσπάθειας της Ρωσίας με οποιονδήποτε τρόπο, και να 
απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που βοηθά τη Ρωσία 
να παρακάμψει τις κυρώσεις. Ανησυχούμε για τα 
πρόσφατα δημόσια σχόλια αξιωματούχων της Κίνας και 
την καλούμε να σταματήσει να ενισχύει τις ψευδείς 
αφηγήσεις του Κρεμλίνου, ιδίως για τον πόλεμο και το 
ΝΑΤΟ, και να προωθήσει μια ειρηνική επίλυση της 
σύγκρουσης». Και αφού παρατηρούν ότι παραμένουν 
προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις αρχές που στηρίζουν την 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια, τονίζουν με νόημα: 

Στη συνέχεια η Κοινή Δήλωση «αναφέρεται επίσης ότι ως 
απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ είχε 
ενεργοποιήσει αμυντικά σχέδια, είχε αναπτύξει στοιχεία 
της δύναμης απάντησης και 40.000 στρατιώτες στην 
ανατολική πλευρά, μαζί με σημαντικά αεροπορικά και 
ναυτικά μέσα, υπό την άμεση διοίκηση του ΝΑΤΟ. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ΝΑΤΟ έχει σχηματίσει τέσσερις 
επιπλέον πολυεθνικές ομάδες μάχης στη Βουλγαρία, την 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία» (www.ertnews.gr 
25/3/2022). 

Και η Κοινή Δήλωση κλείνει με σπονδές των ηγετών του 
ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Συμμαχίας και της 
Ευρωατλαντικής περιοχής και στην αναγκαιότητα αύξησης 
των στρατιωτικών εξοπλισμών των μελών του ΝΑΤΟ που 
πλέον θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 1 τρις δολάρια ετησίως 
που ήταν το 2019. 

πως ήδη αποκαλύψαμε σε 
εκτενές άρθρο μας-μελέτη στην 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 20/6/2021  

οι ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες  
του ΝΑΤΟ ξεπερνούν ετησίως το  
1 τρις δολάρια. 
Στο πλαίσιο αυτό στο εν λόγω άρθρο μας επισημαίναμε: 
«Το ΝΑΤΟ σήμερα αποτελείται από 30 κράτη μέλη στα 
οποία περιλαμβάνονται μόνο 21 από τα 27 μέλη της ΕΕ, 
καθώς η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία, καθαρά 
ουδέτερες χώρες δεν συμμετέχουν όπως επίσης δεν 
μετέχουν η Κύπρος, η Μάλτα και η Σουηδία. Αντίθετα 
συμμετέχουν τα Σκόπια, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, από 
πλευράς Βαλκανίων, η Τουρκία από πλευράς Ασίας και το 
παζλ συμπληρώνεται από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ ήτοι 
τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Πρόκειται 

για ένα στρατιωτικό και όχι μόνο συνασπισμό χωρών με 
πληθυσμό 1 δισεκατομμύριο κατοίκους και με συνολικό 
ΑΕΠ το 2019 το οποίο φτάνει τα 39.326 εκατ. δολάρια, 
δηλαδή πάνω από 39 τρις δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία 
του ίδιου του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2021. Αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι πρόκειται για μια τεράστια ευρύτερη οικονομική 
κοινότητα. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ τα μέλη του δαπάνησαν 
το 2019 για στρατιωτικές δαπάνες το συνολικό ποσό των 
1.031 εκατ. δολαρίων, δηλαδή λίγο πάνω από 1 τρις 
δολάρια ετησίως.  Στα ποσά αυτά οι ΗΠΑ κρατούν τα 
σκήπτρα με στρατιωτικές δαπάνες το 2019 ύψους 730 δις 
δολαρίων, το Ηνωμένο Βασίλειο με 59,3 δις δολάρια, η 
Γερμανία με 52,5 δις δολάρια, η Γαλλία με 49,7 δις δολάρια,  
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η Ιταλία με 23,5 δις δολάρια, ο Καναδάς με 22,3 δις δολάρια, 
η Τουρκία με 14 δις δολάρια, η Ισπανία με 12,6 δις δολάρια, 
η Ολλανδία με 12 δις δολάρια, η Πολωνία με 11,8 δις 
δολάρια. Η Ελλάδα το ίδιο έτος κατέβαλε σε αμυντικές 
δαπάνες το ποσό των 4,8 δις δολαρίων. 

ε στρατιωτικές δαπάνες λοιπόν 
λίγο πάνω από το 1 τρις δολάρια 
ετησίως αντιλαμβάνεται  

κανείς ότι πέραν της στρατιωτικής του 
διάστασης το ΝΑΤΟ είναι ταυτόχρονα 

χώρος τεράστιων οικονομικών 
συμφερόντων κυρίως από πλευράς 
των γνωστών βιομηχανιών 
παραγωγής όπλων όπου  
βεβαίως πρωτοστατεί το 
στρατιωτικοβιομηχανικό  
σύμπλεγμα των ΗΠΑ 
, ακολουθούμενο από τις ισχυρές βιομηχανίες παραγωγής 
όπλων της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Ισπανίας και της Ιταλίας χωρίς να υποτιμά κανείς και την 
πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας. Οι βιομηχανίες 
παραγωγής όπλων όπως έχουμε ήδη αναλύσει στην 
Υπέρβαση News στις 21/12/2020 λόγω των χαμηλών 
επιτοκίων που διαμορφώθηκαν σε ΗΠΑ και ΕΕ εξαιτίας της 
ποσοτικής χαλάρωσης χρηματοδοτήθηκαν με φτηνά 
δάνεια από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες οι 
οποίες με τη σειρά τους είχαν δανειοδοτηθεί φτηνά από την 
Fed και την ΕΚΤ. Επιπλέον τα συνταξιοδοτικά ταμεία ανά 
τον κόσμο και τα διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα 
λόγω των χαμηλών τραπεζικών επιτοκίων και της 
συνακόλουθης χαμηλής απόδοσης των διαθεσίμων τους 
επίσης επένδυσαν τα κεφάλαιά τους στις βιομηχανίες 
παραγωγής όπλων λόγω της εκεί αυξημένης απόδοσης 
των κεφαλαίων τους. Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε εν 
προκειμένω το Κρατικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο της 
Νορβηγίας που αρνήθηκε να επενδύσει τα κεφάλαια του 
στις βιομηχανίες όπλων.  Επομένως αντιλαμβάνεται κανείς 
το οικονομικό γαϊτανάκι που δουλεύει γύρω από το ΝΑΤΟ 
και εξαιτίας του ΝΑΤΟ. Με βάση δε το πρόγραμμα 
αναβάθμισης της λειτουργίας του ΝΑΤΟ το οποίο πλέον θα 
εμπλακεί όπως αποφασίστηκε τόσο σε ζητήματα 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όσο και στην 
κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια,την 
προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και 
σε άλλες δράσεις είναι προφανές ότι τα επόμενα χρόνια τα 
ποσά που θα παίζουν λόγω της λειτουργίας του ΝΑΤΟ θα 
ξεπεράσουν άνετα τα 2 τρις δολάρια ετησίως που μαζί με 
μόχλευση κεφαλαίων αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ποσό 
αυτό θα κυμαίνεται πάνω από 5 τρις δολάρια ετησίως». 

 

Στο ίδιο άρθρο μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 20/6/2021 
τονίζαμε ότι η Ρωσία και η Κίνα είχαν ήδη μπει στο 
στόχαστρο του ΝΑΤΟ εδώ και καιρό. Στο πλαίσιο αυτό 
επισημαίναμε ότι «η πολυδιαφημισμένη Σύνοδος των 
ηγετών των 30 κρατών μελών του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα 
στις 14 Ιουνίου 2021 στις Βρυξέλλες υιοθέτησε ένα 
μακροσκελέστατο κοινό Ανακοινωθέν εκτάσεως 14.405 
λέξεων στα αγγλικά. Το Ανακοινωθέν εκδόθηκε επίσης στα 
γαλλικά και στα ρωσικά. Ιδιαίτερα εύλογο μιας και μεγάλο 
μέρος του Ανακοινωθέντος ασχολείται με τα μέτρα που θα 
λάβει το ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας με στόχο να περιορίσει την 
επιρροή της σε μεγάλο μέρος της γηραιάς ηπείρου. 
Φαντάζεται κανείς ότι στο μέλλον τα Ανακοινωθέντα του 
ΝΑΤΟ θα εκδίδονται και στα κινέζικα μιας και η Κίνα 

σύμφωνα πλέον με το ΝΑΤΟ αποτελεί συστημική 
πρόκληση για τη «Συμμαχία».  

ο κύριο συμπέρασμα όμως από  
τη συνάντηση των 30 ηγετών των 
χωρών του ΝΑΤΟ είναι ότι μαζί με 

το «America is back» του Τζο Μπάιντεν 
έχουμε και το «cold war is back». 
Το ΝΑΤΟ υπό την σκληρή αμερικανική καθοδήγηση 
εντείνει την ψυχροπολεμική του πολιτική, ενισχύει την 
αντιρωσική και αντικινεζική ρητορία, αυτοχαρακτηρίζεται 
ως δήθεν «η Συμμαχία των δημοκρατικών χωρών» που 
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υπερασπίζεται την θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη 
«rules-based international order», όχι μόνο στην Ευρώπη 
αλλά και στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική.  
Μόνο που κάθε φορά που δεν θα βολεύει τις ΗΠΑ η «rules-
based international order» η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί 
της στο ΝΑΤΟ δεν θα έχουν κανένα ενδοιασμό να την 
παραβιάσουν. Η Δύση εντείνει πλέον τον αγώνα της κατά 
της Ρωσίας και της Κίνας με στόχο την αύξηση των 
σφαιρών επιρροής μέσω της αναβάθμισης και του ΝΑΤΟ 
που αναμένεται να παίξει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο το 
2030. Ειδικότερα για την Κίνα το Ανακοινωθέν επισήμανε 
ότι «οι δεδηλωμένες φιλοδοξίες της Κίνας και η επιθετική 
συμπεριφορά της εγείρουν συστημικές προκλήσεις για την 
θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και σε τομείς που 
επηρεάζουν την ασφάλεια της Συμμαχίας» (παράγραφος 
55). Πάντως αντίθετα με ότι ίσχυσε για τη Ρωσία, η 
στοχοποίηση της Κίνας από το ΝΑΤΟ δεν έγινε χωρίς 
μουρμούρες. Έτσι παρότι η Μέρκελ υπέγραψε το κοινό 
Ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, όπου φαρδιά πλατιά η Κίνα 
χαρακτηρίζεται και με τη γερμανική υπογραφή ως 
συστημική πρόκληση, στη συνέχεια εκτός όμως αιθούσης 
βέβαια η Frau δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει τη 
σωστή ισορροπία στον τρόπο που αντιμετωπίζει την Κίνα, 
χωρίς να την υποτιμά, ούτε όμως και να την υπερτιμά» 
(www.kathimerini.gr 14/6/2021). 

 
Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο Μακρόν, καθώς ο 
γαλλογερμανικός άξονας έχει στενές οικονομικές σχέσεις 
με το Πεκίνο.  Από την πλευρά της η Κίνα αντέδρασε έντονα 
κατηγορώντας «το NATO ότι επιδεικνύει ‘ψυχροπολεμική 

νοοτροπία’ και ότι επιδιώκει ‘να δημιουργήσει τεχνητά 
συγκρούσεις’ (www.businessnews.gr 16/6/2021) 
συμπληρώνοντας με νόημα «δεν εγείρουμε καμιά 
‘συστημική πρόκληση’ για οποιονδήποτε, αν όμως 
κάποιος εγείρει ‘συστημική πρόκληση’ για εμάς, δεν θα 
μείνουμε αδιάφοροι» (www.businessnews.gr 16/6/2021).  
Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα η Ελλάδα ρυμουλκείται 
από το ΝΑΤΟ σε μια πολιτική, οικονομική, διπλωματική και 
όχι μόνο σύγκρουση με Ρωσία και Κίνα χωρίς να έχει 
κανέναν λόγο, μόνο και μόνο γιατί αυτό επιτάσσει το 
συμφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όχι όμως και το ελληνικό 
εθνικό συμφέρον. 

 

αυτόχρονα για άλλη μια φορά το 
ΝΑΤΟ σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου 
αρνείται την εφαρμογή του 

άρθρου 5 για στρατιωτική συνδρομή 
στην Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής 
επίθεσης». Δυστυχώς η απόφαση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη όχι μόνο να 
ευθυγραμμιστεί με τη Δύση στην 
επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία 
αλλά κυρίως να στείλει πολεμικό 
εξοπλισμό στην Ουκρανία αφήνει  την 
Ελλάδα εκτεθειμένη σε  
πολλαπλά επίπεδα. 

Τ 
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είωση των 
δημοτικών 
τελών άμεσα  

για όλους, νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις 
ανακοίνωσε ο 
Δήμαρχος Γλυφάδας 
Γιώργος Παπανικολάου. 

 
Ο Δήμαρχος στη σχετική 
ανακοίνωσή του ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «αθροιστικά, από το 2014, 
η δημοτική αρχή όχι απλά δεν έκανε 
ποτέ την παραμικρή αύξηση, αλλά 
έχει μειώσει πλέον κατά 30% τα 
δημοτικά τέλη (10% το 2018, 20% το 
2022). Εξ αρχής μάλιστα μηδενίσαμε 
τις χρεώσεις για τους πολύτεκνους 
και για τους συμπολίτες μας με 

αναπηρία και τις μειώσαμε στο μισό για τους τρίτεκνους». Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «20% μείωση των δημοτικών τελών στη Γλυφάδα. Άμεσα. Για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για όλους. Σταθερά. Δεν είναι μια απλή απόφαση. 
Είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη προσπάθεια ετών. Για εξορθολογισμό των 
δαπανών του Δήμου, βελτίωση των εσόδων του, αναδιοργάνωση λειτουργιών 
που οδηγούν σε σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Για εξοικονόμηση πόρων και 
κατάργηση προσαυξήσεων που επιβάρυναν τις χρεώσεις του Δήμου. Βάλαμε 
τάξη στο «σπίτι» μας για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τον λογαριασμό για 
κάθε σπίτι και για κάθε επιχείρηση.  

θροιστικά, από το 2014, η δημοτική μας αρχή  
όχι απλά δεν έκανε ποτέ την παραμικρή αύξηση, 
αλλά έχει μειώσει πλέον κατά 30% τα  

δημοτικά τέλη (10% το 2018, 20% το 2022). 
Εξ αρχής μάλιστα μηδενίσαμε τις χρεώσεις για τους πολύτεκνους και για τους 
συμπολίτες μας με αναπηρία και τις μειώσαμε στο μισό για τους τρίτεκνους. Μετά 
από δέκα και πλέον χρόνια ύφεσης και κρίσης, δύο χρόνια πανδημίας και ένα 
σχεδόν μήνα πολέμου που έχει προκαλέσει έκρηξη τιμών, είναι υποχρέωσή μας 
να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους 
επιχειρηματίες της Γλυφάδας να σταθούν στα πόδια τους. Με τεράστια 
προσπάθεια κατορθώσαμε να πετύχουμε την υπέρβαση. 

ι χρεώσεις του Δήμου Γλυφάδας για  
τα δημοτικά τέλη είναι πια από τις  
μικρότερες σε όλη την Αττική. 

Σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, καθώς το κύμα ακρίβειας επιβαρύνει 
σημαντικά και το κόστος λειτουργίας του Δήμου. Για αυτό είμαστε υπερήφανοι για 
αυτή μας την απόφαση. Και το σημαντικότερο: Χωρίς να κάνουμε την παραμικρή 
υποχώρηση στη βασική μας αρχή ότι η ζωή μας γίνεται καλύτερη με έργα. Χωρίς 
να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση στη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών 
σε όλη τη Γλυφάδα και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και ποιοτικών, με τα 
έργα να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε κάθε γειτονιά της πόλης μας». 

 

Μ 
Α 
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την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό 

στο ενεργειακό μίγμα 
της χώρας η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος 
από λιγνίτη 
αναφέρθηκε ο 
πρόεδρος της  
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης….. 
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του 
στον σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος στα Χανιά. Ο κ. 
Αδαμίδης δήλωσε ότι στην Ελλάδα 
παρατηρείται αισχροκέρδεια στις 
τιμές του ρεύματος, μίλησε για 
ολιγοπώλιο με τέσσερις μόλις 
παραγωγούς συνολικά και εξήγησε 
λεπτομερώς πώς σχηματίζονται οι 
τιμές του ρεύματος μέσω του 
Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας. «Οι παραγωγοί ρεύματος 

δεν ενδιαφέρονται για την άνοδο των τιμών του ρεύματος, γιατί οι περισσότεροι 
καταναλωτές έχουν στα συμβόλαιά τους τη ρήτρα αναπροσαρμογής, που 
σημαίνει ότι η άνοδος των τιμών πληρώνεται από τον καταναλωτή. Το ρεύμα έχει 
μετατραπεί από κοινωνικό αγαθό, σε χρηματιστηριακό προϊόν και υπάρχει πλέον 
αισχροκέρδεια από τους παραγωγούς.  Η χονδρική τιμή του ρεύματος έχει φτάσει 
και τα 0,32 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Εδώ και 14 μήνες, από τον Νοέμβριο του 2020 
μέχρι και σήμερα η τιμή στη λιανική αυξάνεται. Η τιμή καθορίζεται από τις θερμικές 
μονάδες. Μετά τη διασύνδεση της Κρήτης και οι σταθμοί του νησιού συμμετέχουν 
σε αυτό το σύστημα. 

έσσερις παραγωγοί υπάρχουν  
στη χώρα που ταυτόχρονα  
είναι και προμηθευτές. Έχει δημιουργηθεί ένα 

ολιγοπώλιο που λειτουργεί ως καρτέλ»…. 
προσέθεσε. Για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ο κ. Αδαμίδης  

 

Σ 

Τ 
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τόνισε ότι οι καταναλωτές έχουν παγιδευτεί και πως κανείς δεν τους ενημέρωσε 
αναλυτικά τί ακριβώς σημαίνει: «Οι ιδιώτες πάροχοι έχουν συνάψει με τους 
πελάτες, συμβόλαια που στα ψιλά γράμματα έχουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. 
Όταν ψάρευαν πελάτες, δεν έλεγαν τίποτα γι΄ αυτό, έδιναν εκπτώσεις 40%, 50%. 
Και η ΔΕΗ έχει μπει σε αυτό το μοντέλο από τον περασμένο Αύγουστο, χωρίς 
ουσιαστικά να ενημερώσει τους πελάτες της – και έχει περίπου 6 εκατομμύρια. 
Έβγαλαν μια ανακοίνωση ως όφειλαν, δύο μήνες πριν τη μετάβαση που είμαι 
βέβαιος ότι κανένας δεν την είδε. Κανείς δεν εξήγησε τί σημαίνει αυτό, ενώ για να 
καταλάβει μόνος του ο καταναλωτής αυτό το κείμενο, πρέπει να έχει τελειώσει 
πολυτεχνείο», δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΗ. 

σο για την επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, 
καλύπτει 300 κιλοβατώρες που δεν επαρκούν 
σχεδόν για τίποτα, είναι αστεία ποσότητα» 

 
, ανέφερε. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΗ άσκησε κριτική στην 
εσπευσμένη ενεργειακή μετάβαση, για την οποία είπε ότι είναι καταστροφική και 
πρότεινε ως μόνη άμεσα εφικτή λύση, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό 
παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη: «Έχουμε κάτι λίγες λιγνιτικές μονάδες που 
έχουμε αποφασίσει να τις κλείσουμε. Στις ΑΠΕ, όταν είναι ακατάλληλός ο καιρός, 
η συμμετοχή τους είναι πολύ μικρή. Χρειάζονται μονάδες βάσης. Και με αφορμή 

την απανθρακοποίηση της 
Ευρώπης εμείς αποφασίσαμε να την 
κάνουμε ως το 2023, ενώ η 
συμφωνία του Παρισιού μιλάει για το 
2050. Αυτό είναι καταστροφικό. 
Μόλις τις τελευταίες μέρες, όταν 
μπήκε ο λιγνίτης σε μεγαλύτερο 
ποσοστό στο σύστημα, από το 5% 
στο 30%, η τιμή του ρεύματος έπεσε 
στα 90 ευρώ. Ο λιγνίτης, ακόμα και 
με τα τέλη για τους ρύπους, δεν 
μπορεί να πάει πάνω από 170 ευρώ 
η μεγαβατώρα στη χειρότερη 
περίπτωση. Η Πολωνία, που έχει 
πάνω από 80% παραγωγή από 
λιγνίτη δεν έχει τιμές πάνω από 172 
ευρώ, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη 
έχουν ξεπεράσει και τα 500». Θα 
έχουμε πρόβλημα για πολλά χρόνια, 
τουλάχιστον μια πενταετία δεν 
φαίνεται να πέφτει η τιμή στη 
χονδρική, άρα και στη λιανική. Γι΄ 
αυτό χρειάζεται να υπάρχει 
συμμετοχή του λιγνίτη σε ποσοστά 
30% στην παραγωγή.  

ο σκάνδαλο  
είναι ότι στην 
Πτολεμαΐδα είναι 

κοντά στο να αρχίσει τη 
λειτουργία της η πιο 
σύγχρονη μονάδα 
παραγωγής με λιγνίτη, 
ισχύος 860MW,  
είναι φθηνότερη με 
οποιεσδήποτε τιμές 
ρύπων και θέλουν να 
την κλείσουν πριν καν 
αρχίσει να λειτουργεί 
, για να μετατραπεί σε μονάδα 
παραγωγής με φυσικό αέριο». Όσο 
για το τι μπορεί να κάνει ο 
καταναλωτής, ο κ. Αδαμίδης 
συνέστησε να συγκρίνει τα 
τιμολόγια στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
και να επιλέγει σταθερά τιμολόγια, 
που τον προστατεύουν από τις 
διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας, 
ενώ άσκησε κριτική και στη ΡΑΕ για 
την αδράνειά της, όπως είπε, 
μπροστά στην αισχροκέρδεια. 

Ό 
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του Γιάννη  Μπράχου 
Οικονομολόγου, 
πρώην Γ. Γραμματέα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
Υπουργείου Εξωτερικών 

 
Η Έκθεση του Γραφείου 
Προϋπολογισμού της Βουλής 
αναφέρει: «…η έντονη πολιτική 
πόλωση που επικρατεί δεν 
ενθαρρύνει τη δημοσιονομική 
υπευθυνότητα. Η δημοσιονομική 
ασφάλεια της χώρας απαιτεί μια 
ελάχιστη πολιτική συναίνεση πάνω 
στους κύριους άξονες 
στρατηγικής…». Η ανωτέρω 
διατύπωση θεωρεί ότι η κυβέρνηση 
ασκεί υπεύθυνη δημοσιονομική 
πολιτική και η πολιτική πόλωση 
αποτελεί κίνδυνο. Υπό αυτή την 
έννοια η προτροπή συνιστά μεν 
θέση δημοσιονομικής 
υπευθυνότητας καλεί δε σε 
συναίνεση στην πολιτική λιτότητας 
στις αδύναμες οικονομικά 
κατηγορίες και συνέχιση της ένδοξης 
λειτουργίας του πελατειακού 
κράτους. Καθώς δεν είναι σαφείς οι 
κύριοι άξονες οικονομικής 
στρατηγικής είναι ορθό 
συμπέρασμα ότι η αναφορά 
παραπέμπει σε συμμόρφωση στο 
σχεδιαζόμενο δημοσιονομικό 
πλαίσιο εκ Βρυξελλών ορμώμενο. 

μεγέθυνση της οικονομίας το  
2021 οφείλεται στο πρωτοφανές 
δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού 

και όχι στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας, καθώς κανένα μέτρο δεν πάρθηκε σε 
αυτή την κατεύθυνση. 

 
Αντίθετα πάρθηκαν μέτρα με στόχο την άμεση ή έμμεση μείωση της αμοιβής της 
εργασίας. Η λιτότητα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχει εξαντλήσει τα 
όρια της και πλέον δημιουργεί αντιαναπτυξιακά ελλείμματα και νέο δημόσιο 
χρέος. Η ρήτρα διαφυγής και η ποσοτική χαλάρωση χρησιμοποιήθηκαν στην 
επαναφορά του πάρτι στην ελληνική οικονομία, με φούσκες και εις βάρος των 
ασθενέστερων οικονομικά πολιτών. Η ευρωπαϊκή παράδοση της συναίνεσης 
στην οικονομία αφορά συντεταγμένη πολιτική και κοινωνική συμφωνία στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας και στη διανομή του εισοδήματος. 

Ελλάδα απέχει παρασάγγας από το ευρωπαϊκό 
μοντέλο, καθώς επί 13 χρόνια το βάρος  
της κρίσης έχει άνισα πλήξει τα  

ασθενέστερα και μεσαία οικονομικά στρώματα. 

 

Η 

Η 
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Υπό αυτή την έννοια η επίτευξη πολιτικής συναίνεσης στην 
συνέχιση της ίδιας πολιτικής λιτότητας, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου 
με μειώσεις της αμοιβής της εργασίας, ευελπιστώντας σε 
επενδύσεις, οι οποίες μονίμως αναμένονται, συνιστά 
φενάκη. Η εφαρμογή των περιβόητων trickle-down 
economics οδηγούν μάλλον σε cashout από την ελληνική 
οικονομία (βλέπε Viva Wallet και ΑΝΤ1), καθώς η μείωση 
της φορολογίας του κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα την 
ρευστοποίηση και τοποθέτηση των φορολογικών 
ελαφρύνσεων σε ασφαλείς οικονομικά προορισμούς, 
χωρίς διάχυση των ωφελειών στην ελληνική οικονομία. Η 
κυβέρνηση επιμένει σε αυτή την άδικη πολιτική όπως για 
παράδειγμα με τις προτάσεις για τον ΕΝΦΙΑ, την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα 
χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, με αποτέλεσμα τα στελέχη με 
αμοιβές 1.000€ την ημέρα να μην καταβάλουν εισφορά, ενώ 
καταβάλουν δημόσιοι υπάλληλοι με αμοιβές 1300€ τον 
μήνα. Η διατήρηση εξωφρενικά υψηλών έμμεσων φόρων 
με μειωμένους συντελεστές φορολόγησης σε υψηλά 
εισοδηματικά βαλάντια φυσικών και νομικών προσώπων 
συνιστά αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των πλουσίων. 
Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση των ασθενέστερων και μεσαίων οικονομικών 
στρωμάτων, όπως προκύπτει από την Έκθεση της Βουλής. 
Το φορολογικό σύστημα στη χώρα παραμένει άδικο με 
αποτέλεσμα και οι μικρές κοινωνικές παροχές να 
κατανέμονται άδικα χωρίς να φθάνουν σε αυτούς που τις 
έχουν ανάγκη. Η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα 
στηρίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στο Ταμείο 
Ανάκαμψης. Ορθώς στις Βρυξέλλες ανησυχούν για την 
τύχη των κονδυλίων και πιθανόν προκρίνουν την επίτευξη 
πολιτικής συναίνεσης και κυβέρνησης ευρύτερης 
αποδοχής, ει δυνατόν μεγάλου συνασπισμού. Όσο όμως η 
κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει 
έμμεσα το αντιπαραγωγικό κρατικοδίαιτο μοντέλο 
επιχειρηματικότητας, μέσω των τραπεζών, το δημόσιο 
χρέος θα αυξάνει και όπως σωστά επισημαίνει η Έκθεση 
«…αν η χώρα μας οδηγηθεί σε νέα αύξηση του δημόσιου 
χρέους, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει δυσάρεστες 
δημοσιονομικές καταστάσεις». 

σο δεν αντιμετωπίζονται με 
σοβαρότητα τα κόκκινα δάνεια 
ιδιωτών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων προκειμένου να 
εγγράφει πλασματικά στοιχεία το 
τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει 
απορροφήσει άνω των 80 δισ.€ 
κρατικής ενίσχυσης, τόσο η ανάπτυξη 
θα είναι μόνο στατιστικό στοιχείο. 
Τα κόμματα εν όψει των εκλογών όποτε αυτές 
πραγματοποιηθούν οφείλουν να παρουσιάσουν σαφή και 
συνεκτικά οικονομικά προγράμματα τα οποία θα 
βελτιώνουν τα οικονομικά των πλέον αδυνάμων και 

μεσαίων στρωμάτων. Η οικονομία θα κρίνει την 
κυβερνητική επιλογή των πολιτών, σε μία δραματικά 
επιδεινούμενη καθημερινότητα των νοικοκυριών, ενώ η 
ανισότητα και η αβεβαιότητα υπονομεύει τη 
δημιουργικότητα κυρίως της νέας γενιάς. Η Ελλάδα ως 
μεσαία οικονομικής δυναμικότητας χώρα δεν μπορεί να 
αναπαράγει πολιτικές ανεπτυγμένων οικονομιών, μπορεί 
όμως να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε τομείς με 
συγκριτικό πλεονέκτημα και με πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα, δίνοντας ευκαιρίες κυρίως στους νέους 
ανθρώπους. Παρά την ύπαρξη αξιόλογων μελετών για την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, 
με ανάδειξη δυναμικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, 
παραμένουν στην πράξη στα ηλεκτρονικά συρτάρια των 
ιθυνόντων. Η αγορά στην ελληνική οικονομική 
ιδιαιτερότητα επιτείνει τα προβλήματα, ενώ το κράτος 
λειτουργεί υπέρ των εμπεδωμένων συμφερόντων. Η λύση 
της εξίσωσης είναι πολιτική, η συνέχιση όμως της 
σημερινής κατάστασης με πολιτική συναίνεση, οδηγεί σε 
νέα αδιέξοδα τόσο στο δημοσιονομικό, όσο και στο 
κοινωνικό και οικονομικό πεδίο. 

υναίνεση σε αυτή την αδιέξοδη 
πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει 
και αν τεχνητά υπάρξει θα 

αποσταθεροποιήσει την κοινωνία  
και το πολιτικό σύστημα ενισχύοντας  
τον ακροδεξιό λαϊκισμό. 
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού  
Κόμματος Ελλάδος 

 

Ελλάδα ζει την  
πιο βίαιη 
φτωχοποίηση στη 

σύγχρονη ιστορία.  
Η ακρίβεια διαλύει  
τον κοινωνικό  
ιστό και φέρνει 
αποσταθεροποίηση. 

 
Και ενώ η χώρα βουλιάζει στον δικό 
της ανελέητο πόλεμο ο Μητσοτάκης 
απαντά, όπως ανέφερε στο 

τελευταίο διάγγελμα του, με «μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας». 
Η λιτότητα από την άλλη συνεχίζεται έχοντας εξαντλήσει τα όρια της και πλέον 
δημιουργεί αντιαναπτυξιακά ελλείμματα και νέο δημόσιο χρέος. Η πολύχρονη 
μνημονιακή - οικονομική κρίση που έφερε τη μείωση μισθών και συντάξεων έχει 
άνισα πλήξει τα ασθενέστερα και μεσαία οικονομικά στρώματα. Η συνέχιση της 
ίδιας οικονομικής πολιτικής από τα κόμματα εξουσίας ανεξαρτήτως ιδεολογίας 
οδηγεί σε νέα αδιέξοδα τόσο στο δημοσιονομικό, όσο και στο κοινωνικό και 
οικονομικό πεδίο.  

 
«…Εάν η χώρα μας οδηγηθεί σε νέα αύξηση του δημοσίου χρέους, κινδυνεύει να 
αντιμετωπίσει δυσάρεστες δημοσιονομικές καταστάσεις». Η πληροφορία 
προκύπτει από την Έκθεση της Βουλής και όπως σημειώνει: «ο κίνδυνος 
αυξάνεται όσο η οικονομική δραστηριότητα στηρίζεται κυρίως στα ευρωπαϊκά 
κονδύλια και στο Ταμείο Ανάκαμψης». Την ιδία ώρα οι πτηνοτρόφοι για να 
αντέξουν το αυξημένο κόστος σε ενέργεια και ζωοτροφές, μειώνουν την εκτροφή 
πουλερικών και κάποιοι άλλοι είναι έτοιμοι να σταμάτησαν την εκτροφή 
προσωρινά μέχρι να βελτιωθούν οι τιμές στο κόστος παραγωγής. Το κόστος έχει 
εκτοξευθεί στα ύψη μη μπορώντας να σηκώσουν το δυσβάσταχτο βάρος τον 
αυξήσεων. Όμως ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης καταφέρνει να 
ξεσηκώνει από τον καναπέ την σιωπηλή πλειοψηφία με τις συχνές προκλητικές 
τηλεοπτικές του δηλώσεις λέγοντας: « Όσο και να μας πιέζετε, δεν θα μειωθεί ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων δεν θα τινάξουμε τη χώρα στον αέρα. Μη 
με ξαναρωτήσετε». 

ι λογαριασμοί της ενέργειας αποτελούν  
πια θανάσιμη απειλή για τις περισσότερες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα  

λαϊκά νοικοκυριά. 
Τα τιμολόγια του ρεύματος έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και συντελούν στην πιο 
βίαιη φτωχοποίηση στη σύγχρονη ιστορία. Οι λογαριασμοί που έρχονται 
αγγίζουν πλέον τα 1.000 ευρώ! Οι καταναλωτές βλέπουν, στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία ότι με δυσκολία θα μπορέσουν να τα πληρώσουν τους επόμενους 
μήνες. Το ρεύμα όπως προαναφέρθηκε είναι απλησίαστο, το φυσικό αέριο σε 
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ποσοστό έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ενώ και το 
πετρέλαιο βρίσκεται σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα. Οι 
Έλληνες πρέπει να πληρώσουν περίπου το 6% του μέσου 
μηνιαίου μισθού τους για να γεμίσουν το ντεπόζιτο του 
αυτοκινήτου τους λόγω της αύξησης των καυσίμων. 

  

Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη 
κατέκτησε το υψηλότερο 
ποσοστό αύξησης τιμών μεταξύ 

όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.  

 
Μιλάμε για την μεγάλη ληστεία με την ευλογία ή έστω ανοχή 
της Κυβέρνησης των α(Χ)ρίστων. Οι πολίτες 
κρυοπαγιάζουν, αλλά άφωνοι έμειναν οι τηλεθεατές του 
Γιώργου Παπαδάκη, ακούγοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη να 
λέει πως ο κόσμος δεν κρυώνει και πως για όλα φταίνε τα 
κανάλια που δημιουργούν ψυχολογικά στον κόσμο με τις 
άσχημες ειδήσεις που μεταφέρουν. Κρυώνουμε λοιπόν 
επειδή έχουμε τα ψυχολογικά μας! Εποχή Λουδοβίκου - 
Μαρίας Αντουανέτας ο λαός λοιπόν φταίει που δεν τρώει το 
«παντεσπάνι» και επιμένει στη πείνα του να θέλει το ψωμί 
για να χορτάσει… Ασφαλώς και δεν φταίει η ψυχική μας 
υγεία αλλά η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική των 
ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΩΝ όπου έφεραν την ενεργειακή φτώχεια 
στην Ελλάδα και που αφορά το 30% του συνολικού 
πληθυσμού. Οι ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ άφησαν ανεξέλεγκτες τις 
τιμές ενεργειακών προϊόντων να είναι σε δυσθεώρητα ύψη 
βάζοντας φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς 
και τα διαθέσιμα, συχνά, να μην φτάνουν για την προαγορά 
του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να κατοχυρωθεί η 

εκκαθάριση στην συνέχεια του επιδόματος θέρμανσης. 
Αναμφίβολα είναι δυσβάστακτος ο λογαριασμός του 
κύματος της ακρίβειας που σαρώνει διαστρωματικά την 
ελληνική κοινωνία. Με βάση την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, που μάλιστα έγινε στο τέλος του 2021 και δεν έχει 
ενσωματώσει τα σημερινά δεδομένα, 

χεδόν για τα μισά ελληνικά 
νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα 
επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες του μόλις για 19 ημέρες!!!  
Έχει πάρει διαζύγιο ο Πρωθυπουργός και το ΠΑΡΕΑΚΙ του 
από τη κοινωνία και θα πληρώσει τον λογαριασμό της 
πολύπλευρης κρίσης εξ΄αιτίας της άρνησης του να ελέγξει 
την αισχροκέρδεια εκείνων που τον έκαναν αρχηγό 
στήνοντας τρεις φορές κάλπες και διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΟΚΡΑΤΙΑ Α.Ε. 

λαός ξέρει! Δεν φταίει κανείς 
άλλος παρά μόνον ο απόλυτος 
μονάρχης κυβερνήτης. 

Η ακρίβεια όμως ό,τι και να νομίζουν οι ΚΟΥΛΗΣΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ δυστυχώς διαλύει τον κοινωνικό ιστό και φέρνει 
αποσταθεροποίηση και έκρηξη της εγκληματικότητας. Και 
από κοντά έρχεται τσουνάμι πλειστηριασμών και 
κατασχέσεων. Η χώρα βουλιάζει στον δικό της ανελέητο 
πόλεμο με νέα μεγάλα ζόρια που φέρνουν τα εφόδια, οι 
ζωοτροφές για τους αγρότες και οι ελλείψεις σε σιτηρά 
γάλατα και κρέατα…Ο ελληνικός λαός βρίσκεται 
αντιμέτωπος με την τέλεια καταιγίδα!!! 
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α είναι 
προσεκτικοί  
οι καταναλωτές  

στις τραπεζικές 
ηλεκτρονικές 
συναλλαγές τους και  
να εφαρμόζουν κάθε 
δυνατό μέτρο ώστε  
οι εξ αποστάσεως 
τραπεζικές συναλλαγές 
τους να είναι ασφαλείς 
συστήνει ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή…. 
με αφορμή τις καταγγελίες που 
δέχεται σχετικά με το θέμα ενώ καλεί 
τις τράπεζες να επικαιροποιούν και 
να αναβαθμίζουν διαρκώς τα 
συστήματα και το λογισμικό 
ασφαλείας, που χρησιμοποιούν για 
τη διενέργεια ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών. Σε 
ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής 
για την προστασία των 
καταναλωτών στις τραπεζικές 
ηλεκτρονικές συναλλαγές τους 
αναφέρει τα εξής: «Ο "Συνήγορος 
του Καταναλωτή" εξακολουθεί να 
γίνεται αποδέκτης πλήθους 
καταγγελιών καταναλωτών σχετικά 
με τη διενέργεια μη 
εγκεκριμένων/παράνομων 

ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών. Συγκεκριμένα…. 

ναφέρονται 
περιστατικά 
εξαπάτησης 

δικαιούχων 
τραπεζικών 
λογαριασμών,  
οι οποίοι απαντούν σε 
παραπλανητικά sms  
ή email και προβαίνουν 
σε αποκάλυψη των 
κωδικών πρόσβασης 
στις υπηρεσίες  
e-banking ή των 
στοιχείων των 
χρεωστικών/ 
πιστωτικών  
τους καρτών. 
Ιδιαίτερα αυξημένος παρουσιάζεται 
και ο αριθμός καταγγελιών, που 
αφορούν σε εξαπάτηση πολιτών - 
καταναλωτών, που έχουν αναρτήσει 
ιδιωτικές αγγελίες στο διαδίκτυο, 
μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που 
δέχονται από πρόσωπα, τα οποία 
προσποιούμενα τους υποψήφιους 
αγοραστές προϊόντων ή υπηρεσιών, 
τους παραπείθουν σε αποκάλυψη 
προσωπικών κωδικών πρόσβασης 
στις υπηρεσίες e- banking ή 
στοιχείων των χρεωστικών / 
πιστωτικών καρτών.  

 
Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής 
είναι η ανεμπόδιστη πρόσβαση των 
προσώπων αυτών σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, από τους οποίους 
πραγματοποιούνται μεταφορές 
ιδιαίτερα υψηλών ποσών, κυρίως σε 
τράπεζες της αλλοδαπής.  

 
Η διατραπεζική αναζήτηση των 
ποσών αυτών μπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα χρονοβόρα, ενώ η 
επιστροφή τους είναι αβέβαιη, 
καθώς στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων το σύνολο των 
χρημάτων έχει άμεσα αναληφθεί 
από τον δικαιούχο του 
λογαριασμού, στον οποίο 
μεταφέρθηκαν. Ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή, ήδη από τον Νοέμβριο 
του 2020, έχει εκδώσει ανακοίνωση 
προς τους καταναλωτές σχετικά με 
τα μέτρα αυξημένης επιμέλειας και 
προσοχής, που απαιτούνται κατά τη 
διενέργεια ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών, για τον 
περιορισμό της έκθεσης των 
καταναλωτών στον κίνδυνο 
απώλειας της περιουσίας τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 
των καταγγελιών σχετικά με 
περιστατικά εξαπάτησης 
καταναλωτών, όπως 
προαναφέρθηκε και την εκτεταμένη 
πλέον χρήση των ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών, ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί 
τους καταναλωτές να επιδεικνύουν 
ιδιαίτερη προσοχή για την ασφαλή 
χρήση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τραπεζικής. H 
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του 
Καταναλωτή» συστήνει στους 
καταναλωτές: - Να φυλάσσουν τους 
αυστηρώς προσωπικούς μυστικούς 
κωδικούς πρόσβασης στις 
υπηρεσίες e-banking (Username, 
Password) με ιδιαίτερη επιμέλεια και 
να μην τους αποκαλύπτουν σε τρίτα  
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πρόσωπα. Να χρησιμοποιούν σύνθετους κωδικούς 
ασφαλείας και να τους αλλάζουν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. - Να φυλάσσουν με αντίστοιχη επιμέλεια όλα 
τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας: 
αριθμό, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης και ιδίως τον 
τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης CVV2 και να τα 
αποκαλύπτουν μόνον στο πλαίσιο βεβαιωμένα ασφαλών 
συναλλαγών. 

α μην εισάγουν κωδικούς  
e-banking, καρτών, ούτε στοιχεία 
ταυτοποίησης, σε ιστοσελίδες  

στις οποίες μπορεί να τους 
παραπέμψει μέσω σύνδεσης (link) 
οποιαδήποτε αμφιβόλου 
προελεύσεως εισερχόμενη 
ηλεκτρονική επιστολή (e-mail). 
- Όταν δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από υποψήφιους 
αγοραστές προϊόντων που πωλούνται σε αγγελίες στο 
διαδίκτυο ή υποτιθέμενους εκπροσώπους τραπεζών ή 
άλλων φορέων, που τους ζητούν να αποκαλύψουν 
προσωπικούς μυστικούς κωδικούς πρόσβασης, να μην 
ανταποκρίνονται και να τερματίζουν την επικοινωνία. - 
Όταν λαμβάνουν μηνύματα άγνωστης ή αμφίβολης 
προέλευσης στον υπολογιστή ή στο κινητό τους τηλέφωνο, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφαρμογής 
(app), μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή και από άγνωστο 
τηλεφωνικό αριθμό (sms), θα πρέπει να τα αγνοούν και να 
τα διαγράφουν. - Να ελέγχουν σχολαστικά τις διευθύνσεις 
των ηλεκτρονικών επιστολών (e-mail) που δέχονται και 
κυρίως ότι το εμφανιζόμενο όνομα του αποστολέα 
αντιστοιχεί στη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail 
address). Συνήθης πρακτική υποκλοπής στοιχείων είναι το 
εισερχόμενο e-mail ψευδεπίγραφα να φέρει όνομα 
πραγματικής επαφής του παραλήπτη, ενώ το e-mail του 
αποστολέα οφθαλμοφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτήν 
την επαφή. - Η διενέργεια συναλλαγών e-banking θα 
πρέπει να γίνεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι 
οποίοι διαθέτουν ενεργοποιημένο και ενημερωμένο 
πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. 
Συνίσταται η αποφυγή χρήσης υπολογιστών για τη 

διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών σε δημόσιο ή 
κοινόχρηστο περιβάλλον. - Για την είσοδο σε ιστοσελίδες 
τραπεζών και πλατφόρμες e-banking, οι καταναλωτές να 
πληκτρολογούν απευθείας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας 
και να βεβαιώνονται ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή 
κρυπτογράφηση (ενδεικτικά: να υπάρχει πρόθεμα https, 
εικονίδιο κλειστού λουκέτου αριστερά από τη διεύθυνση 
του site ή στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου -με 
πάτημα του κέρσορα στο λουκέτο μπορεί να ελεγχθεί αν 
είναι ενεργή κατάσταση της κρυπτογράφησης). 

ι τράπεζες δεν θα ζητήσουν  
ποτέ και με κανέναν τρόπο  
(email, τηλεφωνικά ή με sms)  

τους προσωπικούς κωδικούς  
των καταναλωτών.  
Τονίζεται, επίσης, ότι οι καταναλωτές πρέπει μόλις 
υποπτευθούν διαρροή των προσωπικών και μυστικών 
κωδικών τους, άμεσα να επικοινωνούν με την τράπεζά 
τους για οδηγίες και να προβαίνουν σε ενέργειες 
αμφισβήτησης των τυχόν μη εγκεκριμένων από τους ίδιους 
συναλλαγών. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, να 
απευθύνονται στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. Η Αρχή καλεί όλους τους καταναλωτές να 
είναι προσεκτικοί και να εφαρμόζουν κάθε δυνατό μέτρο 
ώστε οι εξ αποστάσεως τραπεζικές συναλλαγές τους να 
είναι ασφαλείς. Επιπλέον, καλούνται οι τράπεζες να 
επικαιροποιούν και να αναβαθμίζουν διαρκώς τα 
συστήματα και το λογισμικό ασφαλείας που 
χρησιμοποιούν». 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

νίσχυση 200 ευρώ 
που θα καταβληθεί 
πριν το Πάσχα σε 

ευάλωτες ομάδες 
πολιτών ανακοίνωσε το 
υπουργείο 
Οικονομικών για την 
αντιμετώπιση των 
αυξημένων τιμών 
αγαθών και ενέργειας. 
Πιο συγκεκριμένα: Χορηγείται 
μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση 
επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, 
στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση 
δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 
μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης 

ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για 
κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 
εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 
676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) 
συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού 
έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό 
φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 
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Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 
ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 
εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους 
επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ. Διπλή δόση 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με 
κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.  

ο συνολικό κόστος ανέρχεται  
σε 324 εκατ. ευρώ σε  
1,7 εκατ. δικαιούχους. 

 
H αύξηση των χρεών στη πρώτη φάση της πανδημίας και 
η ελάχιστη συμμετοχή των μη μισθωτών στη ρύθμιση των 
72 δόσεων, συνδυαστικά με το πληθωριστικό κύμα, έχει 
δημιουργήσει βαρύ κλίμα στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
αγρότες, που κινδυνεύουν από τις αρχές του καλοκαιριού 
να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του 1voice.gr  

ερίπου 750.000 μη μισθωτοί 
έχουν πλέον αρρύθμιστες 
οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)  
με αποτέλεσμα αυτόματα να μένουν 
χωρίς ασφαλιστική ικανότητα. 
Ήδη, το υπουργείο Εργασίας, μπροστά στο ενδεχόμενο, 
εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, αλλά και τα έμμεσα 
μέλη των οικογενειών τους, να εμφανίζονται ως 
ανασφάλιστοι και να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές 
υγείας σε είδος και σε χρήμα, έχει καταθέσει στη Βουλή, 
διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης 
ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν 

καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλουν εντός του 2022, 
αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην 
ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, 
σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν 
επιλέξει για το έτος 2021. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 
απαιτείται να πληρώσουν το σύνολο των οφειλών τους, 
αλλά μόνο αυτό που αντιστοιχεί στις εισφορές για παροχές 
σε είδος και σε χρήμα για το χρονικό διάστημα που 
προαναφέρθηκε. Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο 
Εργασίας, η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υπό 
ψήφιση διάταξη, κατ’ εξαίρεση και για μια μόνο φορά.  

 

Τ 

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 26-27 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 225 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 31 

 

ην ίδια στιγμή, η διοίκηση του 
ΕΦΚΑ προχώρησε στη λύση της 
παράτασης της ασφαλιστικής 

ικανότητας όλων των μη μισθωτών 
έως και το τέλος Μαΐου, μετά και  
το τεράστιο αλαλούμ που 

δημιουργήθηκε με ελεύθερους 
επαγγελματίες, οι οποίοι αν  
και έχουν καλύψει όλες τις  
υποχρεώσεις τους προς τον Φορέα,  
εμφανίζονται ανασφάλιστοι… 
, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη. Να σημειωθεί ότι αρχικά, ο ΕΦΚΑ, με ανακοίνωσή 
του, είχε αφενός παρατείνει την ασφαλιστική ικανότητα 
γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων – συμβολαιογράφων 
έως τις 18 Απριλίου (εκτιμώντας ότι η διαδικασία 
εκκαθάρισης των εισφορών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
22 Μαρτίου), αφετέρου καλούσε τους υπόλοιπους 
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, που δεν είχαν 
χρέη, να μεταβούν στα κατά τόπους υποκαταστήματα του 
ΕΦΚΑ έχοντας το αποδεικτικό πληρωμής των εισφορών 
τους, ώστε να εκδώσουν κανονικά την ασφαλιστική τους 
ικανότητα. Πλέον, και εφόσον η ταλαιπωρία αλλά και η 
αγανάκτηση των ασφαλισμένων μεγεθύνθηκε, η διοίκηση 
του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι με νομοθετική διάταξη που 
προωθείται στη Βουλή ώστε να ψηφιστεί εντός της 
εβδομάδας και να ισχύσει άμεσα, παρατείνεται αυτόματα η 
ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών του e-
ΕΦΚΑ, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς 
απασχολουμένων και αγροτών (και των έμμεσων μελών 
τους) από 1 Μαρτίου έως και 31 Μάιου 2022, ανεξαρτήτως 
οφειλών και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. 
Βέβαια, ξεκαθαρίζεται πως από την 1η Ιουνίου θα ισχύσει 
το καθεστώς που ίσχυε πάντοτε και που προβλέπει την 
απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας μόνο σε εκείνους τους 
μη μισθωτούς που είτε δεν έχουν οφειλές είτε έχουν 
ρυθμισμένες οφειλές τις οποίες και τακτοποιούν κάθε μήνα. 
Για αυτό και καλούνται οι ασφαλισμένοι να προχωρήσουν 
εγκαίρως στην πληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών τους 
προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Να σημειωθεί εδώ, ότι 
πλέον, η δυνατότητα που έχουν για ρύθμιση των οφειλών, 
ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, είναι η ένταξη στην πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων. 

Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα 
ισχύσει και στις φετινές δηλώσεις 
εισοδήματος για τους νέους 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 
ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του Γιώργου 
Παλαιτσάκη για την naftemporiki.gr 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2019 με τον ν. 
4646/2019, τα καθαρά εισοδήματα 
που αποκτούν οι νέοι 
εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα 

χρόνια άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους 
φορολογούνται πλέον με χαμηλό 
συντελεστή φόρου της τάξεως του 
4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα 
έσοδά τους κατά το προηγούμενο 
έτος δεν υπερέβησαν τα 10.000 
ευρώ. Ειδικότερα, με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 29 του 
ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος προβλέπεται ότι για τα 
τρία (3) πρώτα έτη άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
από φυσικό πρόσωπο, ο 
φορολογικός συντελεστής του 

πρώτου κλιμακίου της φορολογικής 
κλίμακας μειώνεται κατά 50% 
εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδημά του από επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις  
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10.000 ευρώ. Δεδομένου ότι με τον ν. 
4646/2020 προβλέπεται ότι από το 
φορολογικό έτος 2020 ο 
φορολογικός συντελεστής του 
πρώτου κλιμακίου της φορολογικής 
κλίμακας των 
αυτοαπασχολουμένων μειώθηκε 
από το 22% στο 9%, όσα φυσικά 
πρόσωπα προέβησαν από το 2018 
και μετά σε δήλωση έναρξης 
επαγγέλματος ιδρύοντας νέες 
ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν 
φέτος το προνόμιο της 
φορολόγησης των καθαρών 
εισοδημάτων τους με έναν πολύ 
χαμηλό συντελεστή φόρου της 
τάξεως του 4,5%. Πιο αναλυτικά θα 
ισχύσουν τα εξής: Για όσους 

επιχειρηματίες και ελεύθερους 
επαγγελματίες προέβησαν σε 
έναρξη επαγγέλματος το 2019, η 
εφαρμογή του πολύ χαμηλού 
συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο 
για το φορολογικό έτος 2021, που 
είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους. 

ια όσους 
επιχειρηματίες  
και ελεύθερους 

επαγγελματίες 
προέβησαν σε έναρξη 
επαγγέλματος το 2020, 

η εφαρμογή του πολύ 
χαμηλού συντελεστή 
4,5% θα ισχύσει για το 
φορολογικό έτος 2021 
και για το φορολογικό 
έτος 2022. 
Για όσους προέβησαν σε έναρξη 
επαγγέλματος το 2021 η εφαρμογή 
του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% 
θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 
2021, για το φορολογικό έτος 2022 
και για το φορολογικό έτος 2023. 

 

 
Αυξήθηκε τον Ιανουάριο ο αριθμός των ανέργων που ξεφεύγουν από τη μέτρηση 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ξεπερνώντας τα 510.000 άτομα, γεγονός που 
προκαλεί «συνειρμούς». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sofokleousin πρόκειται για 
τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των ανέργων που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, μέσω 
έρευνας – δημοσκόπησης και των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ, η οποία όμως ξέφυγε από τα συνήθη πλαίσια. Αναλυτικότερα 
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον μήνα 
Ιανουάριο του 2022, αριθμός των ανέργων, που αναζητούν εργασία, υποχώρησε 
και διαμορφώθηκε σε 587.200 άτομα από 596.067 άτομα που ήταν τον Δεκέμβριο 
και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,8%. Ωστόσο για τον Ιανουάριο του 
2022, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε πως οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ήταν 
1.101.441, οριακά αυξημένοι από τους 1.100.099 ανέργους, που είχε καταγράψει 
τον προηγούμενο μήνα, Δεκέμβριο του 2021. 

αρατηρείται δηλαδή, ότι, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 
514.241 ανέργους λιγότερους, από όσους είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ δηλαδή 

μόλις το 53,3% των 
ατόμων που είναι 
δηλωμένοι άνεργοι 
στον ΟΑΕΔ. 
Μια άλλη σημαντική παρατήρηση 
είναι η διεύρυνση της διαφοράς των 
καταγραφόμενων ανέργων από τους 
δύο κρατικούς φορείς. 
Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο ήταν 
325.800, τον Οκτώβριο η διαφορά 
ανήλθε σε 359.199 ανέργους, τον 
Νοέμβριο αυξήθηκε σε 456.764 
ανέργους, τον Δεκέμβριο έσπασε το 
φράγμα των 500.000 και ανήλθε σε 
504.032 ανέργους και τον Ιανουάριο 
σημείωσε νέα αύξηση και έφτασε σε 
514.241 ανέργους. 

Η ΕΛΣΤΑΤ για να δικαιολογήσει τις 
διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία 
του ΟΑΕΔ, υποστηρίζει μεταξύ των 
άλλων ότι φταίει η «μαύρη» εργασία! 
Δηλαδή, τα άτομα τα οποία 
εργάζονται χωρίς ασφάλιση (μαύρη 
εργασία) ή εργάστηκαν σε  

 

Γ 

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 26-27 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 225 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 33 

 
πρόχειρες ή ευκαιριακές εργασίες, καταγράφονται ως 
«απασχολούμενοι» στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά 
ταυτόχρονα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι στο 
διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ.  

ύμφωνα με το σκεπτικό της ΕΛΣΤΑΤ, 
εκείνοι που εργάζονται «μαύρα», 
δεν έχουν κανένα πρόβλημα να 

δηλώσουν σε έναν δημόσιο  
οργανισμό ότι πράγματι δουλεύουν 
ανασφάλιστοι. Επίσης η ΕΛΣΤΑΤ, 
ισχυρίζεται, ότι το ζήτημα της 
διαφοράς των «ανέργων» και των 
«εγγεγραμμένων ανέργων» είναι 
διαχρονικό και απαντά σε όλες  
τις Χώρες του Ευρωπαϊκού  
Στατιστικού Συστήματος. 

 

Σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς που χρησιμοποιεί η 
ΕΛΣΤΑΤ, «άνεργοι» χαρακτηρίζονται τα άτομα τα οποία: 
δεν εργάζονται, είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν 
εργασία και αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 
τέσσερεις εβδομάδες. Τα παραπάνω διαπιστώνονται με 
μία σειρά ειδικών ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο της 
Έρευνας. Αντίθετα, η ΕΛΣΤΑΤ ισχυρίζεται, πως, στο 
διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ, η «ενεργή αναζήτηση» και η 
«διαθεσιμότητα» για εργασία δηλώνεται κατά την εγγραφή 
και δεν επικαιροποιείται. Έτσι, δηλαδή, ο εγγεγραμμένος 
άνεργος παραμένει στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Ακόμη 
αναφέρει, ότι, τα άτομα τα οποία εργάζονται χωρίς 
ασφάλιση (μαύρη εργασία) ή εργάστηκαν σε πρόχειρες ή 
ευκαιριακές εργασίες, καταγράφονται ως 
«απασχολούμενοι» στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
αλλά ταυτόχρονα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ. Το ίδιο ισχύει και για τα 
άτομα που δεν εργάζονται και ταυτόχρονα δεν αναζητούν 
εργασία ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν 
εργασία, τα οποία καταγράφονται ως «μη ενεργοί» (και 
εκτός εργατικού δυναμικού) στην ΕΕΔ αλλά είναι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να είναι δικαιούχοι 
των προνομίων του ΟΑΕΔ.  

ατά συνέπεια, υποστηρίζει  
η ΕΛΣΤΑΤ, τα άτομα που 
καταγράφονται ως άνεργοι  

από την ΕΛΣΤΑΤ δεν συμπίπτουν από 
εννοιολογική άποψη με εκείνα που 
εγγράφονται στο διοικητικό μητρώο 
του ΟΑΕΔ… 
και, ως εκ τούτου, λόγω της διαφοράς των ορισμών, δεν 
είναι δυνατή η σύμπτωση των δύο πληθυσμών. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 

ντιμέτωποι με  
το σφυρί των 
πλειστηριασμών 

βρίσκονται όλοι, 
εταιρείες και ηχηρά 
ονόματα της εγχώριας 
οικονομικής ζωής  
και όχι μόνο. 
Όπως μεταδίδει το capital.gr 
ανάμεσα στα ακίνητα που έχουν 
βρεθεί στη δίνη των 
πλειστηριασμών συγκαταλέγεται και 
ένα μαγαζί-γωνία στην καρδιά της 
Αθήνας στο οποίο στο παρελθόν 
λειτουργούσε για αρκετά χρόνια 
εστιατόριο της αλυσίδας μαζικής 
εστίασης Palmie Bistro. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 
κατάστημα που βρίσκεται στη 
διασταύρωση των οδών Σόλωνος 72 
και Μασσαλίας 1 και για το οποίο 
έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί 
πλειστηριασμός στις 27 Ιουλίου 
2022, εφόσον στο διάστημα που 
μεσολαβεί, το οποίο είναι σχετικά 
μεγάλο, δεν υπάρξει κάποια κίνηση 
για την αναστολή του. Το ακίνητο 
ανήκει στην Κουτρουλιάς Ανάπτυξη 
Καφέ- Εστιατόρια Ανώνυμη 

Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο Κουτρουλιάς ZaZa Bistro, 
στη διοίκηση της οποίας μετέχουν μέλη της οικογένειας Κουτρουλιά, η οποία 
βρίσκεται πίσω από τη γνωστή αλυσίδα εστίασης Palmie Bistro. Με την τιμή 
πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί  

 
στα 781.000 ευρώ, το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μια οριζόντια ιδιοκτησία -
κατάστημα, το οποίο καταλαμβάνει δεύτερο υπόγειο, πρώτο υπόγειο και μέρος 
του ισογείου μαζί με πατάρι, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικές 
σκάλες και συνιστούν μία ενιαία αυτοτελή και διηρημένη ιδιοκτησία με συνολική 
επιφάνεια 400,20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 140/1000 εξ’ αδιαιρέτου επί του 
οικοπέδου. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, το κατάστημα είναι κενό 
ενώ φαίνεται να βρίσκεται σε καλά επίπεδα συντήρησης. Μια ακόμη επιχείρηση 
έχει δει το όνομά της να φιγουράρει στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. Ο λόγος για την επιχείρηση υποδημάτων Πετράκης, η οποία 
διαθέτει μια μακροχρόνια παρουσία στον εγχώριο κλάδο του λιανεμπορίου.  
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Στο σφυρί είναι προγραμματισμένο να βγει στις 8 Ιουνίου 
ένα ακίνητο στο Παγκράτι με τιμή εκκίνησης το ποσό των 
1,05 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την dovalue. Πρόκειται 
για μια πολυώροφη οικοδομή πολυκατοικία η οποία 
αναπτύσσεται σε οικόπεδο επιφάνειας 199,68 τ.μ. που 
βρίσκεται επί της λεωφόρου Υμηττού 104 στο Κάτω 
Παγκράτι. Το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο (όπου 

λειτουργεί κατάστημα) και πέντε ορόφους με το συνολικό 
του εμβαδό να είναι 1.043,05 τ.μ. ενώ όπως επισημαίνεται 
στην έκθεση εκτίμησης στο ισόγειο ο κοινόχρηστος χώρος 
εισόδου και πρόσβασης προς τους ορόφους έχει 
ενσωματωθεί στον χώρο του καταστήματος, μέσω του 
οποίου γίνεται η πρόσβαση στους λοιπούς ορόφους της 
πολυκατοικίας. 

 

ια εικόνα από το ζοφερό μέλλον 
αποκαλύφθηκε από την δημόσια  
τοποθέτηση του κυβερνητικού Βουλευτή, 

Βασίλη Υψηλάντη 
αναφορικά με τους 
πλειστηριασμούς. 
Με έναν περίεργο τρόπο φαίνεται να 
αντιλαμβάνεται την… κανονικότητα 
ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης 
Υψηλάντης. Ειδικότερα, ο 
«γαλάζιος» βουλευτής ανέφερε σε 
εκπομπή της ΕΡΤ ότι οι 
πλειστηριασμοί σπιτιών είναι μέσα 
στην κανονικότητα! Επέμεινε 
μάλιστα όταν ακόμα κι όταν ένας εκ 
των παρουσιαστών της εκπομπής 
του αντέτεινε πως κανονικότητα 
είναι να μπορεί να διατηρήσει το 
σπίτι του να είναι νοικοκύρης και να 
μπορεί να πληρώνει τις 
υποχρεώσεις του. Και ο βουλευτής 
της ΝΔ απάντησε: «Αυτό είναι, αλλά 
πάντα οι πλειστηριασμοί υπήρχαν, 
υπάρχουν και θα υπάρχουν». 

ι δανειολήπτες δεν έχουν βρει 
λύση στα προβλήματά τους με  
την ηλεκτρονική πλατφόρμα  

του εξωδικαστικού μηχανισμού. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της «Καθημερινής», 
βάσει των οποίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού είναι έτοιμες 400 προτάσεις 
ρύθμισης. Οι προτάσεις είναι λύσεις ρύθμισης που 
προέκυψαν με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και έχουν αποσταλεί προς τους 
οφειλέτες προκειμένου να λάβουν την τυπική συναίνεση 
και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.  Με βάση τα ίδια 
στοιχεία, οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και άφεση 
χρέους, με έμφαση κυρίως στις οφειλές χωρίς 

εξασφαλίσεις, οι οποίες σε ποσοστό έως και 70% 
περιλαμβάνουν «κούρεμα», ενώ «κούρεμα» έχει  
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συμφωνηθεί και για το 35% των οφειλών με εξασφαλίσεις, 
δηλαδή με υποθήκη σε ακίνητα. Από τις υποθέσεις που 
έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα, άλλες 500 περίπου αφορούν 
διμερή διαπραγμάτευση του Δημοσίου με τον οφειλέτη, 
καθώς κρίθηκε ότι δεν χρήζουν τραπεζικής εμπλοκής. 
Σημειώνεται ότι οι οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή προς 
ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ, ρυθμίζονται με δυνατότητα πληρωμής 
έως 240 δόσεις, ενώ έως τις 420 δόσεις μπορεί να φτάσει η 
ρύθμιση των χρεών προς τις τράπεζες και τις εταιρείες 
διαχείρισης.  

έσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του εξωδικαστικού 
είναι έτοιμες 400  

προτάσεις ρύθμισης. Συνολικά στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν 
προσφύγει μέχρι σήμερα 47.000 
οφειλέτες, από τους οποίους περίπου 
16.000 βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο για την επίτευξη συμφωνίας.  
Η συντριπτική πλειονότητα –περί τις 14.500– αυτών των 
περιπτώσεων είναι ιδιώτες, ενώ 1.500 είναι οι υποθέσεις 
που αφορούν τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων, 
κυρίως μικρών και μικρομεσαίων. Όπως εξηγούν στελέχη 
από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης που 
διαχειρίζονται αυτές τις υποθέσεις για λογαριασμό είτε των 
πιστωτικών ιδρυμάτων είτε των funds που έχουν αγοράσει 
κόκκινα δάνεια, οι υποθέσεις αυτές απαιτούν τη συναίνεση 
του οφειλέτη για την άρση του τραπεζικού ή φορολογικού 
του απορρήτου, προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν τον 
δρόμο της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση βασίζεται 
στην αυτοματοποιημένη λύση που δίνει ο αλγόριθμος 
βάσει του οποίου λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός. 
Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, η λύση που προσφέρεται 
βάσει της πλατφόρμας είναι τυποποιημένη και διαφανής, 
ενώ η διαδικασία είναι ταχεία καθώς, όπως προβλέπει ο 
νόμος, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να δώσουν μια θετική ή 
αρνητική απάντηση εντός αυστηρής χρονικής περιόδου 
που δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Σημειώνεται 
ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών έχει ανοίξει για πρώτη 

φορά και για φυσικά πρόσωπα, εκτός δηλαδή από 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ για πρώτη 
φορά επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει 
αίτηση ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν οι οφειλές που έχει 
δεν είναι σε καθυστέρηση. 

ροϋπόθεση είναι να έχει υποστεί 
μείωση του εισοδήματός του κατά 
20%, τα χρέη του να υπερβαίνουν 

τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται 
σε έναν και μόνο πιστωτή κατά 90%. 
Η πλατφόρμα είναι «προγραμματισμένη» ώστε να 
διενεργεί πλήθος ελέγχων ηλεκτρονικά. Με βάση τα 
στοιχεία που αντλούνται και καταχωρίζονται, η πλατφόρμα 
υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου 
τα στοιχεία της αρχικής πρότασης. Οι πιστωτές έχουν την 
ευχέρεια να μη συμφωνήσουν στην πρόταση που 
προκύπτει βάσει του υπολογιστικού εργαλείου και να 
αντιπροτείνουν εναλλακτική λύση, η οποία προκύπτει 
επίσης ηλεκτρονικά. Η συνεννόηση όλων των πιστωτών 
και η ανταλλαγή στοιχείων διενεργείται επίσης 
ηλεκτρονικά και εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Αν η 
πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της 
απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, 
διαβιβάζεται στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των 
προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται, τότε 
αυτομάτως παρέχεται η έγκρισή τους. 
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Η Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου αναλύει: Το ζήτημα του ιδιωτικού 
χρέους είναι ένα από τα σοβαρότερα και δυσκολότερα προς επίλυση προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας.  

ιλιάδες νοικοκυριά και ιδιώτες, έμποροι, 
επαγγελματίες, επιχειρηματίες είναι μετά από 
μια δεκαετία και περισσότερο, εγκλωβισμένοι 

σε χρέη που είχαν αναληφθεί πολλά χρόνια πριν, 
έχουν αφεθεί ή έχουν ρυθμιστεί και μετά έχουν 
ξαναγίνει ληξιπρόθεσμα. 
Κουβαλούν χρέη που συνεχώς αυξάνονται και δεν ξεμπερδεύουν με τίποτα. 
«Θέλω να ξεμπερδέψω, θέλω να ξεμπλέξω, δεν θέλω να αφήσω χρέη στα παιδιά 
μου» είναι μια πολύ συχνή φράση που ακούμε στα δικηγορικά γραφεία όσοι 
ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό. Η αγωνία είναι λογική, το άγχος μέσα σε 
μια οικογένεια δικαιολογημένο, για να δούμε όμως μπορεί να γίνει αυτό; Από τον 
Ιούνιο του 2021 εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο νόμος 4738/2020, δηλαδή ο 
πτωχευτικός νόμος. Ο νόμος αυτός μοιράζεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και 
στην πτώχευση. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια καθολική ρύθμιση 
χρεών προς Τράπεζες και Δημόσιο. Υλοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας που 
έως τώρα είχε σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Πλέον μετά από μια τηλεφωνική 
γραμμή τεχνικής υποστήριξης που καθοδηγεί τους συμβούλους, ξεπερνούνται οι 
δυσκολίες της πλατφόρμας, οριστικοποιούνται αιτήσεις που εκκρεμούν ακόμα και 
από τον Ιούνιο του 2021 και δειλά, δειλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες 
προτάσεις ρύθμισης από το Δημόσιο δηλαδή προτάσεις ρύθμισης από την 
Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία. Και; Τι αποτέλεσμα έχουμε; Από τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις που τίθενται στον οφειλέτη προς αποδοχή ή απόρριψη 

εν υπάρχουν τα μεγάλα κουρέματα και οι 
διαγραφές που ίσως ανέμεναν οι οφειλέτες, 
αλλά παρέχονται προτάσεις που ρυθμίζουν  

την οφειλή σε 240 δόσεις, δηλαδή 20 έτη. 

Προσοχή όμως, η συνολική οφειλή 
που τελικά θα αποπληρωθεί 
αυξάνεται σημαντικά λόγω τοκισμού 
της οφειλής. Άρα οι οφειλέτες 
πρέπει να είναι πολύ 
προσγειωμένοι για να μην 
απογοητευτούν από την 
προτεινόμενη ρύθμιση από το 
Δημόσιο, στην περίπτωση που 
ανέμεναν σημαντικές διαγραφές. Οι 
διμερείς διαπραγματεύσεις με τις 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
στην περίπτωση των τραπεζικών 
οφειλών είναι μια ακόμα διέξοδος για 
δανειολήπτες. Δηλαδή η 
προσέγγιση της εταιρείας που 
διαχειρίζεται το δάνειο και η 
προσπάθεια επίτευξης ρύθμισης 
δανείου με έναν βιώσιμο τρόπο. 
Αυτός είναι ένα τρόπος πιο άμεσος 
από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, 
καθώς στην περίπτωση αυτή η 
ρύθμιση δεν γίνεται μέσω μιας 
απρόσωπης πλατφόρμας, αλλά 
υπάρχει έστω μία στοιχειώδης 
ανθρώπινη επικοινωνία, έστω 
τηλεφωνικά, έστω με Mail με ένα 
ανθρώπινο όν (καλές οι 
πλατφόρμες, αλλά χρειάζεται και 
λίγη ανθρώπινη παρέμβαση καμιά 
φορά) με το στέλεχος που 
διαχειρίζεται την υπόθεση του 
δανείου. Στην περίπτωση αυτή τι 
προσδοκίες μπορεί να έχει ο 
οφειλέτης; 

τις διμερείς 
διαπραγματεύσεις 
πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι τα δύο 
μέρη εταιρεία και 
δανειολήπτης δεν 
βρίσκονται στην  
ίδια θέση ισχύος. 
Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων 
αποφασίζει τη ρύθμιση που θα 
προτείνει στον οφειλέτη και δεν 
αλλάζει αυτό. Ότι δηλαδή δεν 
πρόκειται ουσιαστικά για 
διαπραγμάτευση, αλλά για 
τελεσίγραφο προς το δανειολήπτη.  
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Στην πραγματικότητα παρατείνεται το χρέος χρονικά ώστε να δημιουργηθεί μια 
σχετικά χαμηλή μηνιαία δόση που να μπορεί να αποπληρώνει κάθε μήνα ο 
δανειολήπτης. Στις ρυθμίσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαγραφές, αφού πλέον 
οι οφειλές που μπορεί να είναι πολλά χρόνια ληξιπρόθεσμες έχουν γίνει 
δυσθεώρητες. Μπορεί να υπάρξει μερική διαγραφή, αλλά σίγουρα απομένει ένα 
σοβαρό ποσό προς αποπληρωμή που παρατείνεται για πολλά έτη με εκτοκισμό 
ασφαλώς και διαμορφώνεται μια βιώσιμη μηνιαία δόση, ανάλογα με τα 
εισοδήματα και τα έξοδα διαβίωσης του δανειολήπτη. Τι κερδίζει ο δανειολήπτης 
στην περίπτωση αυτή; Την προστασία της περιουσίας του, καθώς 
αποπληρώνοντας μια μηνιαία δόση το δάνειο δεν είναι κόκκινο και δεν κινδυνεύει 
ο οφειλέτης με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Να σημειωθεί ότι είναι χιλιάδες οι 
πλειστηριασμοί που εκκρεμούν. 

την πραγματικότητα με μια διμερή ρύθμιση  
ένας δανειολήπτης δεν λύνει το πρόβλημα,  
αλλά το παρατείνει, νιώθει ότι κερδίζει  

χρόνο προστατεύοντας την περιουσία του από  
μέτρα εκτέλεσης. 
Το χρέος αυξάνεται λόγω του εκτοκισμού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μετά από 
4 ή 5 έτη, μπορεί κάτι να συμβεί που να ανατρέψει την καταβολή των δόσεων και 
θα γίνει πάλι ληξιπρόθεσμο. Δηλαδή ο οφειλέτης δεν ξεμπλέκει με το πρόβλημα, 
αλλά το παρατείνει. Όμως υπάρχει το θετικό ότι διατηρεί την ακίνητη περιουσία 
του αλώβητη και ακέραιη και δεν ανατρέπεται η κατάσταση της περιουσίας τους. 
Τη λύση αυτή επιλέγουν οι οφειλέτες μεγαλύτερης ηλικίας που δεν επιθυμούν να 
βρεθούν αντιμέτωποι με καμία ανατροπή της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς 
για τους οφειλέτες αυτούς η ακίνητη περιουσία έχει όχι μόνο οικονομική, αλλά και 
συναισθηματική αξία και κοινωνικό κύρος. Μια άλλη λύση που πλέον υπάρχει 
στην ελληνική νομοθεσία είναι η πτώχευση. Η πτώχευση που κηρύσσεται με 
δικαστική απόφαση και οδηγεί σε καθολική διαγραφή χρεών με απώλεια όμως 
κινητής και ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή η πτώχευση δεν αποτελεί ρύθμιση 
χρεών ή μερική διαγραφή χρεών, αλλά επιφέρει ολική διαγραφή όλων των χρεών 
σε Τράπεζες, Δημόσιο και ιδιώτες. Με την πτώχευση πραγματικά ξεμπλέκεις από 
τα χρέη και μέσα σε διάστημα από ένα έως τρία έτη επέρχεται πλήρης απαλλαγή. 
Η διαδικασία εκκινεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και «περνάει» στο αρμόδιο 
δικαστήριο, όπου γίνεται συζήτηση της υπόθεσης και εκδίδεται δικαστική 
απόφασης και όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γίνεται δημοσίευση στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ήδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται οι πρώτες 
αποφάσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου από περιφερειακά Ειρηνοδικεία. Οι 
πιστωτές έχουν δικαίωμα να αντιδράσουν με άσκηση παρεμβάσεων και 
προσφυγών κατά της απαλλαγής, μόνο όμως αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι 
που αναφέρονται στο νόμο. Η πτώχευση συμφέρει οφειλέτες με πολύ υψηλές 
οφειλές που είναι αδύνατον να αποπληρωθούν. Συμφέρει οφειλέτες νεότερης 
ηλικίας που έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια εργασιακής και παραγωγικής 
ζωής. Για παράδειγμα ένας οφειλέτης 40 ετών που έχει κληρονομήσει χρέη 

500.000 ευρώ, ή 1.000.000 ευρώ, ή 
ένας οφειλέτης που δεν πήγε καλά 
μια προηγούμενη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, δεν θα μπορέσει 
ποτέ να τα αποπληρώσει και 
συνεχώς θα αυξάνονται λόγω του 
εκτοκισμού. Αυτός ο άνθρωπος δεν 
γίνεται για το υπόλοιπο της ζωής 
του να έχει τόσα πολλά χρέη. Με την 
πτώχευση έχει την ευκαιρία να 
απαλλαγεί από όλες τις οφειλές του 
και να συνεχίσει τη ζωή του ή μια νέα 
επαγγελματική δραστηριότητα 
χωρίς οφειλές. Η πτώχευση 
συμφέρει οφειλέτες χωρίς ακίνητη 
περιουσία ή με περιουσία χαμηλής 
αξίας σε σχέση και με τις οφειλές 
τους. Στην περίπτωση αυτή 
πραγματικά ξεμπλέκεις από τα χρέη 
με τη συνέπεια όμως την απώλεια 
της περιουσίας. Για την ομάδα των 
ευάλωτων δανειοληπτών 
επιφυλάσσεται δυνατότητα 
υποβολής αιτήματος μεταβίβασης ή 
μίσθωσης της κύριας κατοικίας σε 
φορέα απόκτησης και 
επαναμίσθωσης που ακόμα δεν έχει 
συσταθεί. Θεωρώ όμως ότι με τη 
βεβαίωση του ευάλωτου 
δανειολήπτη η κυρία κατοικία 
ευάλωτων οφειλετών 
προστατεύεται. 

 

διαίτερα ασαφές και πολύπλοκο 
είναι το σύστημα ελέγχου των 
τραπεζικών καταθέσεων που 

εφαρμόζει η ΑΑΔΕ, αναζητώντας στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς «μαύρο»  
ή απλά αφορολόγητο χρήμα. 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr μια 
πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη διαπίστωση, καθώς από 
αυτή προκύπτει, πως σε άλλες περιπτώσεις πρέπει ο 
φορολογούμενος να αποδείξει ότι είναι νόμιμα χρήματα 
που έχει στις τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ναι μεν το βάρος της απόδειξης 
το φέρει η φορολογική αρχή, πλην όμως δεν εφαρμόζεται 
στην πράξη και τελικά μπλέκει σε περιπέτειες ο καταθέτης. 
Με αφορμή μια υπόθεση προσφυγής φορολογούμενου 
επιχειρηματία, μετά από έλεγχο των τραπεζικών του 
λογαριασμών η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, 
διευκρινίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Κάθε προσαύξηση 
περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 
αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος 
από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις 
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που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας.  

φορολογούμενος, εφόσον κληθεί 
από την εφορία, φέρει το βάρος 
της απόδειξης για την πηγή ή την 

αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω 
προσαύξηση της περιουσίας  
του φορολογείται με συγκεκριμένες 
διατάξεις ή ότι απαλλάσσεται  
με ειδική διάταξη. 
Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, 
η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας 
χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από 
ελευθέρια επαγγέλματα με συντελεστή 33% συν πρόστιμα 
και προσαυξήσεις και επιβολή ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης. Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να 
αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε 
μορφής, οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, 
μετοχές, τοκομερίδια, καταθέσεις, κλπ. Οι φορολογούμενοι, 
οι υποθέσεις των οποίων ελέγχονται, μπορούν να 
δικαιολογήσουν την οποιαδήποτε προσαύξηση 
περιουσίας με επιπλέον εισοδήματα τα οποία δεν 
εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση, 
επικαλούμενοι τα επιπλέον έσοδα που είχαν αποκτήσει 
από τις πιο πάνω δραστηριότητες και εφόσον αυτά 
αποδεικνύονται. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε 
προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, 
προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες 
ελευθερίων επαγγελμάτων, απαιτείται να ελέγχονται και να 
συνεκτιμώνται τα πραγματικά στοιχεία, και επίσης να 
ελέγχονται και να συνεκτιμώνται οι τυχόν δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή όχι 
τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας, η 
προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο 
φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, 
καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη 
φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο σύμφωνα με 
ειδικές διατάξεις. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι 
ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της 
περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η μεταβολή της 
σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας δεν σημαίνει 
απαραίτητα και την προσαύξησή της. Σε κάθε περίπτωση, 
οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά 
τον έλεγχο, προκειμένου να φορολογηθεί με συντελεστή 
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), απαιτείται να ελέγχονται και 
να συνεκτιμώνται και οι τυχόν δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων. Για την δικαιολόγηση 
προσαύξησης περιουσίας μέσω διάθεσης περιουσιακών 
στοιχείων ή μέσω απόκτησης εισοδημάτων που στο 
παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους 
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, είτε γιατί ήταν αφορολόγητα είτε γιατί 
φορολογούνταν με ειδικό τρόπο (πχ. τόκοι, πώληση 
εισηγμένων μετοχών), πρέπει να αποδεικνύονται με τα 
κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά. Επίσης, σε όσες 
περιπτώσεις επικαλείται ο φορολογούμενος ότι η 
προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, 
δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κλπ, πρέπει να 
ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή, τον 
δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να 
καταβάλλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, 
καθώς και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (πχ 
τέλη χαρτοσήμου, φόρος γονικής παροχής, φόρος δωρεάς 
κλπ). Η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από 
τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να 
τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις 
μπορεί να αφορούν συναλλαγές -κινήσεις που δεν 
συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα. Μεταφορές 
χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών 
εξετάζονται και διερευνάται ο λόγος που 
πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των 
ποσών αυτών αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα 
σχετικά έγγραφα. Δηλαδή το θέμα που πρέπει να εξετάζεται 
δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ανάληψης και 
κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό αλλά αν 
τα αναληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, 
έτσι ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες 
καταθέσεις ίσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή άλλο 
λογαριασμό.  
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Μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο 
ότι, οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν από τον 
φορολογούμενο από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς 
δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή 
η επανακατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους 
λογαριασμούς. Ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει εάν 
πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς καταθέσεις», δηλαδή για 
ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη 
σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις 
από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν αντίκειται στη 
φορολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και 
η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου 
αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την 
διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων. Όταν δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί η προσαύξηση της περιουσίας, 
τότε αυτή φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από 
τον έλεγχο ότι επήλθε. Ο φορολογούμενος δύναται σε κάθε 
περίπτωση να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος 
από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο. Ο 
φορολογούμενος (τεκμαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να 
γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της εισαγωγής στην 
περιουσία του των μεγάλων ποσών που περιέχουν οι 
τραπεζικοί λογαριασμοί του Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί 
ευχερώς και υποχρεούται, κατ' αρχήν, να υποδείξει στη 
φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή. Ο 
φορολογούμενος, οφείλει, κατ' αρχήν, να ανταποκριθεί 
στην κλήση της φορολογικής ελεγκτικής αρχής να της 
χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, 
πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 
δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 
προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει 
από τα (μη απορριφθέντα από τη φορολογική αρχή) 
στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήματος. Η 
άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει 
τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να 
τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς που προβάλλει 
προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του λαμβάνεται υπόψη κατά 
την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 
περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το 
διοικητικό δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του, και 
επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συμπερασμάτων 
προς θεμελίωση της ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της 
δήλωσής του και αντίστοιχης φοροδιαφυγής. Η μεταφορά 
χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του 
φορολογούμενου σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό του 
ίδιου προσώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επαυξάνει την 
περιουσία του, τουλάχιστον εφόσον αυτός είναι ο 
μοναδικός δικαιούχος του πρώτου λογαριασμού. Δεν 

υφίσταται προσαύξηση περιουσίας, στην περίπτωση κατά 
την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός 
χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού 
προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από 
κινητές αξίες, εισόδημα Δ' πηγής του ν. 2238/1994, πώληση 
περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το 
ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική 
υποχρέωση. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να 
λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέρια 
επαγγέλματα, του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον 
δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από 
άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει 
των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός 
επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για 
παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, 
είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο 
της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, 
κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου. Στην 
περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), 
κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε 
λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο 
είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή 
εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή κοινωνίας 
ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, 
καθώς είναι γνωστής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή 
το ποσό δύναται να συνιστά δάνειο (αν τούτο προκύπτει 
από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), 
ή ταμειακή διευκόλυνση, ανάλογα με τα πραγματικά 
περιστατικά της κάθε περίπτωσης, κατά την κρίση του 
ελέγχου.  
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Η διαπιστωθείσα προσαύξηση περιουσίας του 
φορολογουμένου, πρέπει να κρίνεται όχι μόνο με βάση 
συγκεκριμένο ύψος κατάθεσης, αλλά και από την 
συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων, όπως το επάγγελμά 
του, το είδος των εισοδημάτων του, την περιοδικότητα των 
καταθέσεών του, το πλήθος των συνδικαιούχων εκάστου 
λογαριασμού κλπ, το δε τιθέμενο όριο καταθέσεων πάνω 
από το οποίο θα πρέπει να ζητείται από τον 
φορολογούμενο συγκεκριμένη αιτιολογία της κάθε μίας 
κατάθεσης πρέπει να είναι τέτοιο, που ο φορολογούμενος 
ουσιαστικά να μην υποχρεώνεται στα αδύνατα. Αναφορικά 
με το βάρος της απόδειξης των κινήσεων των καταθέσεων, 
η ΔΕΔ, παραπέμπει και στην απόφαση 884/2016 του ΣτΕ. 
Σύμφωνα με αυτή, το βάρος απόδειξης των πραγματικών 
περιστατικών που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη σε 
ορισμένο πρόσωπο φορολογική παράβαση, η οποία 
επισύρει την επιβολή σε βάρος του των διαφυγόντων 
φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ' αρχήν, το 
κράτος, ήτοι η Φορολογική Διοίκηση. Ωστόσο, τούτο δεν 
έχει την έννοια ότι η φορολογική αρχή υποχρεούται να 

τεκμηριώσει την παράβαση με αδιάσειστα στοιχεία, που 
αποδεικνύουν άμεσα και με πλήρη βεβαιότητα την τέλεσή 
της. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, πράγματι, μια 
τέτοια απαίτηση θα επέβαλε στη Διοίκηση ένα υπέρμετρο 
και συχνά αδύνατο να επωμισθεί βάρος, ασύμβατο με την 
ανάγκη ανεύρεσης δίκαιης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, των 
προαναφερόμενων θεμελιωδών αρχών (και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντλούν από αυτές οι 
φορολογούμενοι) και, αφετέρου, του επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος της πάταξης της φοροδιαφυγής, που από τη 
φύση της είναι συνήθως δυσχερώς εντοπίσιμη. 
Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
φαινομένου της φοροδιαφυγής επιβάλλει να μην καθιστούν 
οι αρχές ή οι κανόνες που διέπουν το είδος και το βαθμό 
απόδειξης της ύπαρξής της αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από 
τη Διοίκηση. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης, αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον 
τρόπο εκτίμησης των αποδεικτικών στοιχείων, αναφέρει η 
απόφαση του ΣτΕ. 

 
Τέλος στην υπερδεκαετή περίοδο 
απομόχλευσης σήμανε το 2021 για 
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα 
καθώς, κατά τη διάρκειά του, 
αυξήθηκαν τα εξυπηρετούμενα 
δάνεια κατά 2,5 δισ. ευρώ, 
φθάνοντας στο τέλος του 
περασμένου Δεκεμβρίου στα 106,2 
δισ. ευρώ (103,7 δισ. στις 
31/12/2020). Όπως επισημαίνει το 
euro2day.gr  

ι νέες 
εκταμιεύσεις 
δανείων των 

τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών (Πειραιώς, 
Alpha, Eurobank, 
Εθνική) στην εγχώρια 
αγορά εκτινάχθηκαν 
στα 24,6 δισ. ευρώ 
(υψηλό δεκαετίας)  
και αφορούσαν στη 
συντριπτική τους 

πλειονότητα σε 
χορηγήσεις δανείων 
προς επιχειρήσεις.  
Η Eurobank εμφάνισε νέες 
εκταμιεύσεις 7,8 δισ. ευρώ, η 
Πειραιώς 6,5 δισ. ευρώ, η Alpha 5,4 
δισ. ευρώ και η Εθνική 4,9 δισ. ευρώ. 
Σε καθαρή βάση, όμως, οι 
χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 5,2 δισ. 
ευρώ, λόγω των υψηλών 
αποπληρωμών δανείων, οι οποίες 
ανήλθαν στα 19,4 δισ. ευρώ. Έτσι, οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες 
εμφάνισαν καθαρές χορηγήσεις 
(εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) 
της τάξης του 1 με 1,5 δισ. ευρώ 
έκαστη. Ειδικότερα, η Eurobank 
έκλεισε το 2021 με αύξηση καθαρών 
χορηγήσεων 1,5 δισ. ευρώ, η Εθνική 
με 1,4 δισ. ευρώ, η Alpha με 1,3 δισ. 
ευρώ και η Πειραιώς με 1 δισ. ευρώ. 
Αν αφαιρεθούν και τα 
εξυπηρετούμενα δάνεια, που 
τιτλοποιήθηκαν/πωλήθηκαν, κατά 
τη διάρκεια του 2021, ή έχουν 
συμπεριληφθεί σε χαρτοφυλάκια, τα 
οποία ταξινομήθηκαν στα διαθέσιμα 
προς πώληση, η εικόνα αλλάζει: η 
Εθνική εμφανίζει τη μεγαλύτερη 
αύξηση «πίτας» εξυπηρετούμενων 
δανείων κατά 1,4 δισ. ευρώ και 
ακολουθεί η Alpha με 0,5 δισ. ευρώ. 
Συνολικά, η «δεξαμενή» 
εξυπηρετούμενων δανείων των 
τεσσάρων συστημικών τραπεζών, 
μετά την αφαίρεση αποπληρωμών 
και πώλησης/τιτλοποίησης 
ενήμερων δανείων, αυξήθηκε κατά 

2,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 
«φτωχή» επίδοση, αν συσχετισθεί 
με τις νέες εκταμιεύσεις 24,6 δισ. 
ευρώ. Τραπεζικά στελέχη 
σημειώνουν όμως ότι οι 
αποπληρωμές δανείων «ψήλωσαν» 
πέρυσι εξαιτίας δύο μη 
επαναλαμβανόμενων παραγόντων. 
Πρώτον, αρκετοί επιχειρηματικοί 
όμιλοι άντλησαν για λόγους 
συντηρητικότητας νέο δανεισμό 
στην αρχή της πανδημίας, το 2020, 
τον οποίο τελικά δεν 
χρησιμοποίησαν και δεύτερον, 
υπήρξαν πέρυσι πολλές 
ομολογιακές εκδόσεις σε Χ.Α και 
δευτερευόντως σε διεθνείς αγορές. 
Μέρος των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από επενδυτές 
κατευθύνθηκε για αποπληρωμή 
τραπεζικού δανεισμού. 

Η Εθνική αύξησε το χαρτοφυλάκιο 
εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Ελλάδα, κατά 1,4 δισ. ευρώ, σε 
ετήσια βάση, χάρη στην πιστωτική 
επέκταση και την «θεραπεία» μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Έφθασε 
έτσι στα 25,2 δισ. ευρώ από 23,8 δισ. 
ευρώ στο τέλος του 2020, χωρίς να 
συνυπολογίζονται οι senior notes  

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 26-27 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 225 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 42 

τίτλοι του Frontier I, ύψους 3,1 δισ. 
ευρώ. Ειδικότερα, οι νέες 
εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν, 
πέρυσι, σε 4,9 δισ. ευρώ (χωρίς να 
συνυπολογίζονται κορωνοδάνεια), 
εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ 
εκταμιεύθηκαν κατά το τελευταίο 
τρίμηνο. Λόγω, όμως, των υψηλών 
αποπληρωμών, οι καθαρές 
χορηγήσεις ανήλθαν λίγο πάνω από 
τον στόχο της χρονιάς για 1 δισ. 
ευρώ. Για φέτος και τις επόμενες 
χρονιές, στόχος της τράπεζας είναι 
να επιτυγχάνει πιστωτική επέκταση 
1,5 με 2 δισ. ευρώ ετησίως. Η Alpha 
κατάφερε να αυξήσει την πίτα των 

εξυπηρετούμενων δανείων της κατά 
περίπου 500 εκατ. ευρώ (24,8 δισ. 
ευρώ). Οι νέες εκταμιεύσεις στην 
Ελλάδα ανήλθαν, πέρυσι, σε 5,4 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ 
προς επιχειρήσεις. Οι καθαρές 
χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,3 δισ. 
ευρώ (1,6 δισ. εταιρικές και μείωση 
υπολοίπου στη λιανική τραπεζική 
κατά 300 εκατ. ευρώ), ενώ 
συμπεριλήφθηκαν σε χαρτοφυλάκια 
που τιτλοποιήθηκαν ή πωλήθηκαν 
απαιτήσεις από ενήμερα δάνεια της 
τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα 
αναμένει φέτος καθαρές χορηγήσεις 
της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ. Ήδη 

στους πρώτους μήνες της χρονιάς 
έχουν δοθεί νέες εκταμιεύσεις 
δανείων 1,3 δισ. ευρώ. Η Πειραιώς 
πέτυχε να αυξήσει την περίμετρο 
των εξυπηρετούμενων δανείων της 
κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ παρά 
το επιθετικό πρόγραμμα εξυγίανσης 
ισολογισμού. Ειδικότερα, οι νέες 
εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 6,5 δισ. 
ευρώ με τις αποπληρωμές δανείων 
σε 5,5 δισ. ευρώ. Οι καθαρές 
χορηγήσεις ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, 
ενώ σημειώθηκαν πωλήσεις 
/τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων 
700 εκατ. ευρώ. 

ια χήρα με παιδί με σοβαρό 
πρόβλημα υγείας κινδυνεύει  
να χάσει το σπίτι της σε 

πλειστηριασμό γιατί η δικαστίνα  
που δίκασε την αίτηση ανακοπής  
του πλειστηριασμού δεν  
εξέδωσε ποτέ απόφαση 
, στερώντας έτσι το μοναδικό μέσο άμυνας που είχε και τη 
μοναδική πιθανότητα να γλιτώσει έστω για λίγο το 
«σφυρί». Όπως αναφέρει το dikastiko.gr η υπόθεση είναι 
πρωτοφανής και τα ερωτήματα πολλά, καθώς η 
συγκεκριμένη δικαστίνα, αποφασίστηκε στις 3 Μαρτίου 
από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου να απολυθεί από το 
δικαστικό σώμα λόγω πολυετών καθυστερήσεων. Όμως 
αυτή η απόφαση αποπομπής δεν έχει εκδοθεί επίσημα και 
ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται, δεν 
μπορούν να της αφαιρέσουν ακόμη τον φάκελο. Είναι όμως 
έτσι;  

υπόθεση αφορά σπίτι στου 
Ζωγράφου που είχε τεθεί  
ως εγγύηση για να χορηγηθεί  

δάνειο 275.000 σε εμπορική εταιρία. 
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν πέθανε ο σύζυγος της 
γυναίκας και το δάνειο σταμάτησε να εξυπηρετείται. Έτσι 
το σπίτι – πρώτη κατοικία- της οικογένειας, στο οποίο 
μένουν η χήρα με το ενήλικο αλλά με προβλήματα υγείας 
παιδί της, βγαίνει στο πλειστηριασμό. Και δεν 

προστατεύεται ως πρώτη κατοικία γιατί έχει μπει ως 
εγγύηση σε εμπορικό δάνειο. Έτσι το μοναδικό όπλο αυτής 
της γυναίκας ήταν να κάνει ανακοπή πλειστηριασμού (933 
ΚπολΔ) η οποία συζητήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2021 από 
την συγκεκριμένη δικαστή. Ο πλειστηριασμός έχει οριστεί 
για 23/3/2022 και ώρα 10 πρωινή συνεπώς η απόφαση επί 
της ανακοπής θα έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι 22/3/2022 
στις 12 το μεσημέρι, αφού αργότερα δεν θα είχε κανένα 
νόημα. Η απόφαση όμως δεν εκδόθηκε. Συγκεκριμένα ο 
δικηγόρος της γυναίκας πήγε στο πρωτοδικείο για να λάβει 
αντίγραφο για την ανακοπή, αλλά αντ’ αυτού ενημερώθηκε 
ότι η Πρόεδρος που δίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει 
αποφασισθεί από τον ΑΠ στις 3/3/2022 να απομακρυνθεί, 
αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί επίσημα η απόφαση της 
αποπομπής της και ως εκ τούτου δεν μπορούν να της 
πάρουν ακόμη τον φάκελο.  Και το ερώτημα που τίθεται 
είναι γιατί άφησαν να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια 
και να μείνει στα αζήτητα μια δικαστική απόφαση, η οποία 
αφορά ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για μια γυναίκα και 
μητέρα.  
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την σταδιακή παύση 
των εργασιών της τράπεζας η οποία αιφνιδιαστικά λίγο πριν ξεκινήσει η Ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου άλλαξε την μετοχική της σύνθεση 
μεταφέροντας το πακέτο του βασικού της μετόχου της Ρωσικής VTB Bank (PJSC) 
σε Κύπριους επενδυτές. 

ΕΚΤ αποφάσισε ότι η RCB Bank δεν θα μπορεί  
να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα 
δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις. 

Παράλληλα διόρισε προσωρινούς διαχειριστές προκειμένου να συνεργαστούν με 
την τρέχουσα διοίκηση και να παρακολουθήσουν προσεκτικά τη ρευστότητα και 
το κεφάλαιο της τράπεζας. Το σχέδιο εθελούσιας σταδιακής παύσης των 
τραπεζικών εργασιών της RCB Bank που προβλέπει την πλήρη αποπληρωμή 
των καταθετών, είναι επακόλουθο του αντίκτυπου των γεωπολιτικών κινδύνων 
στις εργασίες της τράπεζας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πιο 

συγκεκριμένα: Η ΕΚΤ αποφάσισε να 
δώσει στην RCB Bank την άδεια να 
πωλήσει μέρος του χαρτοφυλακίου 
εξυπηρετούμενων δανείων της στην 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ (Hellenic Bank Public 
Company Ltd). H RCB Bank ζήτησε 
από την ΕΚΤ να εγκρίνει τη 
συμφωνία πώλησης στην οποία 
κατέληξαν οι δύο οντότητες. 
Σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής 
παύσης των τραπεζικών εργασιών 
της RCB Bank, η πώληση θα 
διασφαλίσει επάρκεια ρευστότητας 
για την πλήρη αποπληρωμή των 
καταθέσεων των πελατών της. Η 
ΕΚΤ αποφάσισε να επιβάλει 
περιορισμούς στις τραπεζικές 
εργασίες της RCB Bank ούτως ώστε 
να αποφευχθεί η εμφάνιση κινδύνων 
κατά τη διαδικασία σταδιακής 
παύσης τους. Συνεπώς, η RCB Bank 
δεν θα είναι σε θέση να δέχεται νέες 
καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή 
να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις. 
Τέλος η ΕΚΤ αποφάσισε να διορίσει 
προσωρινό διαχειριστή που θα 
παρακολουθεί προσεκτικά τις θέσεις 
ρευστότητας και κεφαλαίου της RCB 
Bank και θα επιβλέπει τη 
συντεταγμένη αποπληρωμή των 
καταθετών της. Ο προσωρινός 
διαχειριστής δεν θα αντικαταστήσει 
το τρέχον διοικητικό όργανο αλλά 
αντιθέτως θα συνεργαστεί μαζί του 
και θα στηρίξει τη συντεταγμένη 
εφαρμογή του σχεδίου εθελούσιας 
σταδιακής παύσης τραπεζικών 
εργασιών που εκπόνησε η τράπεζα. 

 

Συναγερμός έχει σημάνει στο Δήμο Καρύστου από 
απατεώνες που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους 
πολίτες. Το ρεπορτάζ του evima.gr εξηγεί πως σύμφωνα με 
μαρτυρίες ο νέος τρόπος απάτης που χρησιμοποιούν είναι 
ο εξής:  

ι επιτήδειοι ζητούν αριθμό 
λογαριασμού για να καταθέσουν 
χρήματα, κατόπιν λαμβάνεις 

μήνυμα sms από την «τράπεζα» το 
οποίο λέει προκειμένου να πιστωθεί 

το ποσό που έχεις συμφωνήσει,  
να στείλεις για επιβεβαίωση τους 
κωδικούς e banking για να γίνει  
η μεταφορά. 
Αν δεν το κάνεις ο πελάτης – απατεώνας σε παίρνει πάλι 
τηλέφωνο και σου ζητάει και τα ρέστα. Τότε ακούει τα εξ 
αμάξης και μη τον είδατε! Μπορεί όμως κάποιοι ανίδεοι να 
πέσουν στην παγίδα! Το τελευταίο διάστημα οι απατεώνες 
χτυπούν ανελέητα περιοχές της Εύβοιας με σκοπό να 
αποσπάσουν χρήματα από λογαριασμούς.
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Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας εξιχνιάστηκαν 
δύο περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών 
σε Τύρναβο και Τρίκαλα. Πιο αναλυτικά συνελήφθη, στις 18-
03-2022 το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της 
προαναφερόμενης Υπηρεσίας, μία αλλοδαπή γυναίκα, σε 
βάρος της οποίας, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι 
στιγμής, συνεργού της, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. 

ιδικότερα, άγνωστος δράστης 
επικοινώνησε τηλεφωνικά  
με ηλικιωμένη Ελληνίδα και 

προσποιούμενος τον γιατρό, υπό το 
πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για 
χειρουργική επέμβαση συγγενικού 
της προσώπου, έπεισε την παθούσα  
να του δώσει 9.750 ευρώ. 

 
Ακολούθως, η δράστιδα ακινητοποιήθηκε από τους 
αστυνομικούς και στην κατοχή της βρέθηκαν συνολικά και 
κατασχέθηκαν: μία νάιλον σακούλα που περιείχε το 

προαναφερόμενο χρηματικό ποσό των 9.750 ευρώ, το 
χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, 4 εισιτήρια επιβίβασης σε 
μέσα μαζικής μεταφοράς, 4 φορολογικές αποδείξεις, καθώς 
και ένα κινητό τηλέφωνο". Από την αστυνομική έρευνα 
προέκυψε ότι το κατασχεθέν χρηματικό ποσό των 850 ευρώ 
αποτελεί μέρος του χρηματικού ποσού που η ανωτέρω 
δράστιδα είχε παραλάβει την 16-03-2022 από μια άλλη 
ηλικιωμένη Ελληνίδα, κατά τη διάπραξη απάτης σε βάρος 
της στην πόλη των Τρικάλων. Πιο αναλυτικά, μεσημβρινές 
ώρες της 16-03-2022, ομοίως, 

γνωστος δράστης επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και 
προσποιούμενος τον γιατρό, υπό 

το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για 
χειρουργική επέμβαση συγγενικού 
της προσώπου, έπεισε την παθούσα  
να συναντηθεί με τη δράστιδα στα 
Τρίκαλα, στην οποία παρέδωσε το 
χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. 
Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά αποδόθηκαν στις 
παθούσες. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ από 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ερευνάται η τυχόν 
εμπλοκή της και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. 
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