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πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών, 

Μαρία Θεοδωρίδου, 
τάχθηκε ξεκάθαρα  
κατά του σεναρίου  
που θέλει οι χώρες  
να προετοιμάζουν 
σενάρια οριζόντιου 
εμβολιασμού για  
την αντιμετώπιση  
της «ευλογιάς  
των πιθήκων». 
Στις σχετικές δηλώσεις που έκανε 
στο iatropedia η Μαρία Θεοδωρίδου 
ήταν σαφής ως προς το ότι για την 
ευλογιά των πιθήκων «δεν έχουμε 
εμβόλιο. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν 
έχει. Στην Αμερική έχουν ένα εμβόλιο 
παρασκευάσει με εξασθενημένους 
ιούς και έχουν κάποια εκατομμύρια 
δόσεις. Θέμα εμβολίου επί του 
παρόντος, δεν γνωρίζω καμία χώρα 
να έχει, όπως δεν έχει και η χώρα 
μας».  

 
Αναφερόμενη στο μέρος του πληθυσμού που «πρόλαβε» ηλιακά τους 
εμβολιασμούς κατά της «παλιάς» ευλογιάς, η ίδια είπε πως «αυτά τα άτομα όλα 
είναι άνω τα 40 ετών -καθώς στην Ελλάδα νομίζω το ’78 σταμάτησε ο εμβολιασμός 
κατά της ευλογιάς, ο δαμαλισμός δηλαδή- αυτά τα άτομα έχουν μια 
διασταυρούμενη ανοσία. Δηλαδή προστατεύονται σημαντικά και έναντι του ιού 
της ευλογιάς των πιθήκων, επειδή είναι της ίδιας κατηγορίας. Ανήκει, δηλαδή, 
στους pox viruses». Αυτό ωστόσο κατά την κα Θεοδωρίδου επ' ουδενί δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο της «παλιάς» ευλογιάς για την 
προστασία από την ευλογιά των πιθήκων. «Για όνομα του Θεού. Η ευλογιά έχει 
εκριζωθεί και όταν εκριζώθηκε ο ιός σταμάτησε και ο εμβολιασμός. Ένας 
εμβολιασμός, μάλιστα, ο οποίος είχε και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Εντάξει, υφίστατο ο εμβολιασμός όσο απειλούσε η νόσος, τώρα γιατί να 
εμβολιαστούμε; Ούτε κατά διάνοια», όπως είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι 

ο νόσημα δεν χαρακτηρίζεται από σοβαρή 
νόσηση. Μπορεί να είναι αντιαισθητικό,  
απεχθές έτσι όπως το βλέπει κανείς, αλλά  

δεν είναι σοβαρό… 
Υπάρχει βέβαια 1% θνητότητα στην Αφρική, αλλά εκεί υπάρχουν κι άλλες 
συνθήκες. Είναι γενικά ένα νόσημα που αυτοϊάται ... Αν οι φλύκταινες -αυτό είναι 
το χαρακτηριστικό- ξυστούν, μπορεί να αφήσουν ουλές. Δεν είναι εντελώς 
αμελητέες οι επιπτώσεις. Κάνουμε εμβόλιο ακόμη και για την ανεμοβλογιά που 
ξέρουμε εξαρχής ότι είναι μια καλοήθης νόσος, γιατί κάθε νόσημα για κάθε 
συγκεκριμένο άτομο μπορεί να είναι σοβαρό. Ακόμη κι αν κάνει και δύο 
σημαδάκια. Ακόμη κι αν χάσει και 10 μέρες από τη δουλειά του. Αλλά τουλάχιστον 
ξέρουμε με την ευλογιά των πιθήκων πως δεν είναι νόσημα να μας βάλει σε 
πανικό», επανέλαβε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 

Η 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Ο Παναγιώτης Γκουνέλας στην διπλωματική του εργασία 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Η εφαρμογή της 
τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα» σημειώνει: Ο 
τραπεζικός είναι ένας από τους τομείς που χρησιμοποιεί 
αυτοματισμό (προάγγελος της τεχνητής νοημοσύνης) σε 
διαδικασίες back-office εδώ και δεκαετίες.  

ε την έλευση των νέων 
τεχνολογιών τα τελευταία 
χρόνια, ο τραπεζικός τομέας 

είναι ανάμεσα στους πρώτους σε 
επενδύσεις για τεχνητή νοημοσύνη.  
Η ραγδαία αύξηση της ψηφιακής 
απάτης και των κυβερνοεπιθέσεων 
ανάγκασε τις τράπεζες να  
στραφούν σε αυτή την τεχνολογία 
, η οποία όταν θα είναι έτοιμη και πλήρως λειτουργική θα 
αποτελέσει τον καλύτερο σύμμαχο για την αντιμετώπιση 
των παραπάνω μορφών εγκλήματος που απειλούν τις 
τράπεζες.  

 

Επίσης, η αύξηση των τεχνολογικών καινοτομιών έχει 
οδηγήσει στην αύξηση των Fintechs και την παροχή από 
γίγαντες της τεχνολογίας (google, apple, facebook, amazon 
κτλ.) τραπεζικών υπηρεσιών μέσα από πολύ πιο 
προηγμένα τεχνολογικά κανάλια. Οι νεότερες ηλικίες 
θεωρώντας το τραπεζικό σύστημα απαρχαιωμένο, 
στρέφονται στις εταιρίες αυτές για να εξυπηρετηθούν με 
αποτέλεσμα απώλειες για τις τράπεζες (FinTech Futures, 
2018). Όταν μια τράπεζα πάρει την απόφαση να υιοθετήσει 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να 
προετοιμαστεί κατάλληλα και να σχεδιάσει επένδυση σε 
υποστηρικτικές δομές, ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
εκπαίδευση προσωπικού, συνεργασία με εξωτερικές 
εταιρείες για τον σχεδιασμό της μετάβασης, καθώς ακόμη 
και τρόπους για ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης 
στην κουλτούρα της εταιρείας. Σύμφωνα με έρευνα της 
Infosys, στο γράφημα 3.1 εμφανίζονται τα σημεία που κάθε 
τράπεζα θεωρεί σημαντικότερα στοιχεία προετοιμασίας για 
την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (Infosys, 2017). Η 
ταχύτητα με την οποία αλλάζει η τεχνολογία και το 
κανονιστικό πλαίσιο έχει οδηγήσει τις τράπεζες να 
αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται με κάθε ευκαιρία. 
Οι αλλαγές αυτές έχουν επίσης επιφέρει ένα τεράστιο 
αριθμό προκλήσεων για τις ίδιες τις δομές των τραπεζών. 
Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι τράπεζες 
αναλώνουν πολύ χρόνο και χρήμα σε θέματα ασφάλειας 
και κανονιστικής συμμόρφωσης όσο και σε θέματα 
παραγωγικότητας / αποδοτικότητας. Σύμφωνα με έρευνα 
της Unisys (Unisys, 2018),  
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ι τράπεζες είναι υποχρεωμένες 
να διαχειρίζονται ταυτόχρονα την 
εξέλιξη και εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών, με την πραγματικότητα 
ότι οι πελάτες τους μπορεί να μην 
είναι σε θέση να συμβαδίσουν με  
τις αλλαγές αυτές. 
Οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη 
των πελατών τους κάνοντας τους να νιώθουν το επίκεντρο 
της τεχνολογικής αυτής αλλαγής. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα, όταν οι πελάτες είναι έτοιμοι να δεχτούν τις 
νέες τεχνολογίες, να μπορούν να εμπιστευτούν την 
τράπεζά τους να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση – εμπειρία. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τρία 
βήματα στον τραπεζικό τομέα είναι απαραίτητα για μια 
τεχνολογική επανάσταση. Η εμπειρία του πελάτη να είναι 
το επίκεντρο. Οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
κάθε στοιχείο που μπορούν να συλλέξουν από τις 
συναλλαγές των πελατών τους, είτε αυτές γίνονται μέσω 
ψηφιακών καναλιών, είτε μέσω φυσικής παρουσίας τους 
σε κατάστημα, μελετώντας τα προς όφελος τους.  

 
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία τους και 
μέσω αναλύσεων να προσδιορίσουν τις προτιμήσεις των 
πελατών τους ώστε να τους παρέχουν την καλύτερη 
εμπειρία. Πρέπει να δίνεται έμφαση στη συνεχή εξέλιξη της 
παροχής υπηρεσιών από τις τράπεζες μιας και το 
τραπεζικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικό πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμη τεχνολογία. Οι 
τεχνολογίες όπως machine learning, deep learning και η 
ανάλυση σε πραγματικό χρόνο θα αποτελέσουν το κλειδί 
για την παραμονή στο δρόμο της τεχνολογικής 
επανάστασης. Ασφάλεια συναλλαγών: Οι τράπεζες 
οφείλουν να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. Η 
ενσωμάτωση πρωτοκόλλων ασφαλείας και η 
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καθιστά τα 
περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας και των πελατών 
ασφαλή. Οι τράπεζες υιοθετώντας καινοτόμες υπηρεσίες 
από εταιρείες FinTech και RegTech μπορούν να επιτύχουν 
ένα βιώσιμο προστατευμένο μέλλον σε ένα ολοένα και πιο 
απρόβλεπτο περιβάλλον.  

ια να λειτουργήσει σωστά και  
να δώσει αποτελέσματα, η τεχνητή 
νοημοσύνη θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε τεράστιο αριθμό 
δεδομένων από διάφορες πηγές.  
Έτσι θα κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις, αναλύσεις 
κτλ. ώστε να εξάγει αξιόλογα αποτελέσματα. Συνεπώς, θα 
πρέπει οι υποδομές του οργανισμού να επιτρέπουν την 
γρήγορη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων από το σημείο 
συλλογής τους στο σημείο επεξεργασίας και πίσω. 
Επιπλέον, οι μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ 
κάνουν απαραίτητη την στήριξη όλης της τεχνολογίας 
αυτής σε υποδομές cloud οι οποίες υπερτερούν έναντι των 
κλασσικών υποδομών που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα 
(Dufrene, 2018). Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μια τράπεζα θα 
πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε εφαρμογές, πλατφόρμες ή  
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υπηρεσίες cloud, αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η 
καλύτερη λύση είναι ένας συνδυασμός και των τριών. 
Επίσης στο κομμάτι της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών 
στα συστήματα της, η τράπεζα πρέπει να αποφασίσει αν 
θα πρέπει να αγοράσει έτοιμες λύσεις ή να κατασκευάσει 
τις δικές της. Όπως και να έχει, η απόφαση θα πρέπει να 
ληφθεί με βάση τους στόχους που θέλει να επιτύχει κάθε 
τράπεζα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η έλευση 
της τεχνητής νοημοσύνης έγινε με σκεπτικισμό δεδομένου 
ότι οι περισσότεροι ανώτεροι διοικητικοί την 
αντιλαμβάνονταν ως ένα συμβατικό εργαλείο 
αυτοματισμού. Πίστευαν δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
θα χρησιμοποιούταν για να διεκπεραιώσει παραδοσιακές 
εργασίες πιο αποδοτικά και να περιορίσει θέσεις εργασίας. 
Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να περάσουν στο σχεδιασμό των εργασιών, θα 
πρέπει δηλαδή να κατανείμουν τις εργασίες που 
αποτελούν ένα έργο σε εργασίες που μπορούν να 
αυτοματοποιηθούν και σε εργασίες που μπορούν να γίνουν 
μόνο από ανθρώπους. Έτσι, όταν η τεχνητή νοημοσύνη 
συνδυαστεί με την ανθρώπινη επινοητικότητα και 
δημιουργικότητα, θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους 
και επιχειρήσεις να επιτύχουν πολλά περισσότερα. Με το 
συνδυασμό αυτό που συχνά αποκαλείται «εφαρμοσμένη 
νοημοσύνη», οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν σε πολύπλοκες προκλήσεις, να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να 
επεκταθούν σε νέες αγορές (Efma, 2018). Οι τράπεζες θα 
πρέπει να είναι προσεκτικές σχετικά με το πώς θα 
παρουσιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο προσωπικό 
τους αν θέλουν να έχουν τη μέγιστη απόδοση και να 
αποφύγουν τις αποτυχίες.  

 

Οι διευθύνσεις ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στον άνθρωπο και όχι μόνο στη τεχνολογία 
με σκοπό να προσελκύσουν τους καλύτερους και να 
δώσουν κίνητρα για την ανάπτυξη των κατάλληλων 
δεξιοτήτων, έτσι ώστε το προσωπικό να αισθάνεται ότι 
προσφέρει στην επιτυχία της εταιρείας. Σύμφωνα με την 
IDC, υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι 
τράπεζες μπορούν να προσεγγίσουν ανθρωποκεντρικά 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό: Επιμόρφωση του 
προσωπικού: παροχή εργαλείων / κινήτρων στο 
προσωπικό για να αναπτύξουν δημιουργικότητα και 
πολύπλευρη σκέψη που θα βοηθήσει στη λύση 
πολύπλοκων προβλημάτων. Προσαρμογή σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον: η διαχείριση του 
προσωπικού, που μπορεί να αποτελείται τόσο από 
μόνιμους όσο και από πρόσκαιρους 5 εργαζομένους, 
απαιτεί ευελιξία και ταχύτητα κάτι το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δίνοντας αξία σε 
αυτά που έχουν σημασία: ικανοποίηση των προσδοκιών 
του προσωπικού σε σχέση με προσωπική ανάπτυξη, 
ελαστικότητα ωραρίου, αποδοχές, επιπλέον παροχές και 
ελεύθερο χρόνο. Ανταπόκριση στις προσδοκίες του 
προσωπικού για ένα καλό εργασιακό περιβάλλον: παροχή 
έξυπνων εργαλείων στο προσωπικό ώστε η δουλειά του να 
γίνει πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτικότερη. Όλα τα 
παραπάνω επιτρέπουν στο προσωπικό να παρέχει 
προϊόντα και υπηρεσίες που να είναι περισσότερο 
εναρμονισμένες με τις ανάγκες του πελάτη. Σε ένα συνέδριο 
τραπεζικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 
2018, η επικεφαλής του τμήματος Experience Design της 
τράπεζας Rand Merchant, Josephine Baliah, δήλωσε: «Αν 
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την 
προετοιμασία των τραπεζών για το μέλλον, πιστεύω ότι το  
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μέλλον εξαρτάται περισσότερο από τη δυνατότητα μιας 
τράπεζας να μετασχηματίσει το προσωπικό της. Ο 
μετασχηματισμός θα πρέπει να αρχίσει μέσα από τον 
οργανισμό παρακινώντας το προσωπικό να αναπτύξει 
νέες μεθόδους σκέψης και εκτέλεσης των εργασιών του». 
Σε αυτή την πραγματικότητα, το προσωπικό θα πρέπει να 
εφοδιαστεί με τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον. 
Αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες θα πρέπει να 
επικεντρωθούν σε όλη την διαδρομή ενός υπαλλήλου, την 
πρόσληψη, την ενσωμάτωση, την εκπαίδευση κτλ. 

αράγοντας κλειδί για τον 
μετασχηματισμό αυτό είναι  
η αλλαγή της κουλτούρας και  

του τρόπου σκέψης του προσωπικού, 
ώστε να συμβαδίζουν με την  
νέα, περισσότερο τεχνολογικά 
εξαρτημένη, γενιά πελατών. 

 
Τα κοινωνικά δίκτυα επικρατούν και οι νέοι πελάτες θέλουν 
να συναλλάσσονται γρήγορα από τα κινητά τους τηλέφωνα 

χωρίς δύσκαμπτες διαδικασίες. Μέχρι τώρα η 
συμπεριφορά των υπαλλήλων ήταν αυστηρά οδηγούμενη 
από κανονισμούς και μη ευέλικτη. Θα πρέπει οι τράπεζες 
να καλλιεργήσουν μια ατμόσφαιρα επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας στο προσωπικό και να το εκπαιδεύσουν να 
διευρύνει τον τρόπο σκέψης του. Έτσι θα υπάρχει 
μεγαλύτερη σύνδεση με τους πελάτες. Προσεγγίσεις που 
βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι (ΕΥ, 2016): 
Αύξηση των επιλογών για το προσωπικό: Παραδοσιακά, η 
σταδιοδρομία κάποιου υπαλλήλου ήταν μονόδρομος, κάτι 
που δημιουργούσε εξειδικευμένους υπαλλήλους αλλά 
χωρίς ηγετικές ικανότητες. Ένας τρόπος να αλλάξει αυτό, 
είναι αν οι τράπεζες επιτρέψουν στο προσωπικό να εξελίξει 
την καριέρα του και προς διαφορετικές από την αρχική 
κατευθύνσεις. Θα πρέπει, να προωθούν προγράμματα 
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ορίζοντας μέντορες σε 
διαφορετικές ομάδες και βάζοντας στόχους που θα πρέπει 
να επιτευχθούν. Θα πρέπει επίσης, όλο το προσωπικό να 
έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί οπουδήποτε μέσα στον 
οργανισμό. Ενθάρρυνση της ευελιξίας: Η έλλειψη ευελιξίας 
είναι κάτι που μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη κάποιου 
υπαλλήλου. Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στην 
περίπτωση των γυναικών, οι οποίες για οικογενειακούς 
πολλές φορές λόγους (εγκυμοσύνη κ.α.), έχουν μια παύση 
στην εξέλιξή τους μέσα στην επιχείρηση. 

α πρέπει, η τράπεζα να είναι 
ευέλικτη και να βοηθάει  
τους υπαλλήλους που έχουν 

αντικρουόμενες ανάγκες (π.χ.  
δουλειά και ανατροφή τέκνων)  
να συνεχίσουν να εξελίσσονται. 
Αυτό μπορεί να γίνει με ευέλικτα ωράρια εργασίας, με την 
δυνατότητα για εργασία από το σπίτι και με άλλους 
τρόπους. Ακόμη και στις περιπτώσεις που για κάποιες 
εργασίες δεν είναι εφικτό, θα πρέπει αυτό να 
αντισταθμίζεται με επιπρόσθετες παροχές. 

Π θ 
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Πρόστιμο ύψους 665.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 
Ουγγαρίας για ηχογράφηση φωνής και συναισθηματική 
ανάλυση με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως 
σημειώνει το qubitprivacy.com η Αρχή (National for Data 
Protection and Freedom of Information) επέβαλε το 
πρόστιμο σε τράπεζα για παραβίαση των υποχρεώσεων 
προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη χρήση 
τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για την αξιολόγηση 
της συναισθηματικής κατάστασης των πελατών της. 
Σύμφωνα με την απόφαση, 

τράπεζα κατέγραφε αυτόματα  
τις κλήσεις των πελατών και  
στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας 

αυτοματοποιημένα μέσα, αξιολογούσε 
το επίπεδο ικανοποίησης των 
πελατών. Μετά την αξιολόγηση,  
το σύστημα κατέτασσε τους  
πελάτες και πρότεινε ποιος  
έπρεπε να κληθεί πρώτος.  

 

Η τράπεζα υποστήριξε ότι οι σκοποί της επεξεργασίας ήταν 
ο ποιοτικός έλεγχος και η βελτίωση της ικανοποίησης των 
πελατών, ωστόσο δεν υπήρχε αναφορά στη διαδικασία 
αξιολόγησης μέσω φωνής στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Η τράπεζα υποστήριξε ότι 
νομική βάση για την επεξεργασία αποτελούσε το έννομο 
συμφέρον της, αλλά στη σχετική αξιολόγηση του έννομου 
συμφέροντος η τράπεζα δεν είχε αξιολογήσει την 
αναλογικότητα της επεξεργασίας και υποβάθμισε τους 
κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα υποκείμενα 
των δεδομένων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 
Αρχή έκρινε πως μόνο η συγκατάθεση μπορεί να 
αποτελέσει κατάλληλη νομική βάση για αυτού του είδους 
την επεξεργασία. Ενώ η τράπεζα πραγματοποίησε 
Εκτίμηση Αντικτύπου και εντόπισε υψηλούς κινδύνους, δεν 
παρείχε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που εντοπίστηκαν. Μεταξύ άλλων, η Αρχή 
επεσήμανε πως λόγω του τρόπου λειτουργίας της, η 
τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δύσκολη την παρακολούθησή 
της, συνεπώς υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την 
προστασία δεδομένων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
για τους οποίους η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατά 
την επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην 
πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διέταξε την τράπεζα να 
αλλάξει τις πρακτικές της στην επεξεργασία δεδομένων 
ώστε να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων, δηλαδή να μην αναλύει 
συναισθήματα κατά την ανάλυση ήχου και να διασφαλίζει 
το δικαίωμα σε επαρκή ενημέρωση και εναντίωση.  

 

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

 

αθώς η Τουρκία 
εντείνει τις 
απειλές της κατά 

της Πατρίδας μας  
τόσο με συνεχείς 
υπερπτήσεις πάνω από 
νησιά του Αιγαίου όσο 
και με επανειλημμένες 
παραβιάσεις του 
ελληνικού εναέριου 
χώρου με τα τουρκικά 
μαχητικά μάλιστα να 
φτάνουν 2,5 ναυτικά 

μίλια από την 
Αλεξανδρούπολη, 
τίθεται πλέον  
επί τάπητος η  
πρακτική σημασία  
του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου 
με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής 
(www.kathimerini.gr 23/5/2022). 
Πολύ δε περισσότερο καθώς οι 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν 
αρχίσει πλέον να διεξάγουν και 
ασκήσεις οι οποίες προβλέπουν 
κατάληψη ελληνικού νησιού 
(www.cnn.gr 25/4/2022).  

 
Όπως είχαμε την ευκαιρία να 
επισημάνουμε η επανεκλογή 
Μακρόν για μια δεύτερη πενταετή 
θητεία επαναφέρει τις 
ελληνογαλλικές σχέσεις στο 
«business as usual», πολύ δε 
περισσότερο καθώς ο Μακρόν ήταν 
άλλωστε αυτός που είχε την 
πρωτοβουλία για την σύναψη του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής (www.political.gr 
30/4/2022, σελ.10). Σε κάθε 
περίπτωση και ενώ ο Μακρόν 
προετοιμάζει την αρχιτεκτονική της 
νέας του πενταετούς θητείας (Le 
Figaro 26/4/2022 σελ. 1) η βούλησή 
του να συνεχίσει την πεπατημένη σε 
σχέση με την Ευρώπη αλλά και τις 
διμερείς σχέσεις της Γαλλίας 
αποτελεί ένα θετικό δείγμα, το οποίο 

όμως θα πρέπει η ελληνική πλευρά 
να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
καθώς ο Πόλεμος στην Ουκρανία 
έδωσε τη δυνατότητα στον 
Ερντογάν να αρχίσει μια επίθεση 
φιλίας και προς τη Γαλλία. Πάντως ο 
Μακρόν φρόντισε το τελευταίο 
διάστημα να κάνει κινήσεις οι οποίες 
θα ενίσχυαν το Ελληνογαλλικό 
Αμυντικό Σύμφωνο, ακόμη και σε 
περίπτωση μη επανεκλογής του. 
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ 
ουσιαστικά είχε μπει στην τελική 
ευθεία η κούρσα για τις προεδρικές 
εκλογές, ο Μακρόν εξέδωσε εντολή 
να προωθηθεί για δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Γαλλικής 
Δημοκρατίας το σχετικό διάταγμα 
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο. 
Μάλιστα η δημοσίευση του 
διατάγματος στις 14 Φεβρουαρίου 
2022 έγινε λίγες μέρες πριν ξεσπάσει 
ο Πόλεμος στην Ουκρανία και ενώ η 
όξυνση των σχέσεων Ρωσίας και 
ΝΑΤΟ χτυπούσε κόκκινο. Με το 
αζημίωτο βέβαια αφού η υπογραφή 
του Συμφώνου συνοδεύθηκε με τις 
αγορές των 24 Rafale και των 3 συν 
1 Belharra αλλά και άλλων γαλλικών 
οπλικών συστημάτων, καθώς 
επίσης και με την παροχή σειράς 
στρατιωτικών διευκολύνσεων προς 
τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εκ 
μέρους της Αθήνας. Επιπλέον το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο 
άνοιξε το δρόμο για τη συνεργασία 
ελληνικών και γαλλικών εταιρειών 
στον τομέα των στρατιωτικών 
εξοπλισμών. Στο πλαίσιο αυτό 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
συνεργασία ανάμεσα στα Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα και στη γαλλική 
εταιρεία Nexter για την 
συμπαραγωγή πλατφόρμας 
τεθωρακισμένων οχημάτων, 
συμπαραγωγή η οποία θα γίνει στην 
Ελλάδα (www.newsit.gr 12/4/2022).  

 

Κ 
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Τέλος η ελληνογαλλική προσέγγιση ενισχύεται και στο 
πεδίο της οικονομίας με την ηγεσία της γαλλικής MEDEF να 
επισκέπτεται την Αθήνα συνοδευόμενη «από 23 στελέχη 
μεγάλων γαλλικών ομίλων» (https://m.naftemporiki.gr 
9/5/2022). Βέβαια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου στη Γαλλία «οι παροικούντες στην Αθήνα» 
ασχολήθηκαν περισσότερο με διάφορες πτυχές της 
γαλλικής εσωτερικής πολιτικής σκηνής, λες και θα 
μπορούσαν να την επηρεάσουν, παρά με τις ενδεχόμενες 
επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της προεδρικής εκλογής 
στις Ελληνογαλλικές σχέσεις. Εκ των υστέρων βέβαια 
αρκετοί θυμήθηκαν και το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο αλλά μάλλον κατόπιν εορτής. Από την πλευρά 
μας πάντως αρκετά έγκαιρα σε συνέντευξή μας είχαμε 
επισημάνει τις αβελτηρίες οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκληθούν σε σχέση με το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο σε περίπτωση μη εκλογής του Μακρόν 
(www.militaire.gr 12/4/2022). Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο αναμένεται να αναβαθμιστεί πολιτικά και 
στρατιωτικά έτι περαιτέρω καθώς παρά την επιθυμία 
Μακρόν για ενίσχυση της γαλλογερμανικού άξονα και στο 
πεδίο της άμυνας τελικά η νέα γερμανική κυβέρνηση ενόψει 
του επανεξοπλισμού της Γερμανίας ύψους τουλάχιστον 
100 δις ευρώ, φαίνεται να προτιμά την αγορά αμερικανικών 
μαχητικών F35 (Le Monde 26/4/2022 σελ. 17). Έτσι το 
Παρίσι αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις 
διάφορες διμερείς αμυντικές συνεργασίες με χώρες μέλη 
της ΕΕ, με το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο να δείχνει 
το δρόμο. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι όπως 

έχει αποδειχθεί σημαντικό ρόλο παίζει και η χημεία των 
διαφόρων πολιτικών παραγόντων που εμπλέκονται κάθε 
φορά. Και το γεγονός αυτό μέχρις στιγμής αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο. Έτσι παρότι η παρουσία 
Μακρόν αναμένεται να δεσπόζει στην γαλλική πολιτική 
σκηνή την επόμενη πενταετία και μάλιστα στο πεδίο της 
εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, όπου ο εκάστοτε 
Γάλλος Πρόεδρος διαθέτει τεράστιες εξουσίες, εντούτοις 

Αθήνα οφείλει να 
παρακολουθήσει με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον τις εξελίξεις  

ενόψει «του τρίτου εκλογικού γύρου 
στη Γαλλία», καθώς οι επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές της 12ης και  
19ης Ιουνίου στη Γαλλία θα δείξουν 
εάν θα έχουμε μια νέα γαλλική  
κυβέρνηση ευθυγραμμισμένη  
με τις επιθυμίες του Μακρόν 
ή θα έχουμε «συγκατοίκηση» η οποία οπωσδήποτε θα 
δυσχεράνει τις επιλογές Μακρόν σε διάφορα πεδία και η 
οποία υπό όρους θα μπορούσε να δημιουργήσει 
προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου. 

 

Η 
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Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής ακυρώνει στην πράξη το 
τουρκικό casus belli, όπως δήλωσα σε συνέντευξη που 
παραχώρησα στις 8 Οκτωβρίου 2021 στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του γνωστού τηλεοπτικού σταθμού Russia 
Today. Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει το 
casus belli προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση κατά 
ελληνικών πλοίων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων 
τότε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου η Γαλλία θα παράσχει στην Ελλάδα 
βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση 
ένοπλης βίας. Έτσι πλέον η Τουρκία θα πρέπει να σκεφθεί 
διπλά πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία 
κατά της Επικράτειας της Ελλάδας καθώς θα βρει απέναντί 
της όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Γαλλία. 

 

ο κεφαλαιώδες ζήτημα του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου με 
ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 

είχα την ευκαιρία αναλύσω από τις 
στήλες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS αρκετές 
φορές ιδίως στις 15/2/2021 αλλά  
και στις 2-3/10/2021 αλλά και  
στην γαλλική εφημερίδα  
La Tribune στις 27/8/2020 
(https://www.latribune.fr/opinions/plaidoyer-pour-une-
alliance-strategique-etroite-entre-la-grece-et-la-france-
face-a-la-turquie-855614.html). Επισημαίνεται ότι με 
παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 2018 είχα ζητήσει από τον 
Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να απαντήσει κατά 
πόσο η Γαλλία θα μπορούσε να συνάψει με την Ελλάδα ένα 
Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής για 
εγγύηση των ελληνικών συνόρων σε περίπτωση 
τουρκικής επίθεσης κατά της Ελληνικής επικράτειας με τον 
Μακρόν να απαντά θετικά σε μια τέτοια προοπτική. 
Αναφερόμενος στο ιστορικό της παραπάνω πρότασής μου 
για το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής επισημαίνω ότι μιλώντας στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 
2018 ζήτησα από τον Μακρόν να τοποθετηθεί κατά πόσο 
ήταν διατεθειμένος ως Πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας να υπογράψει Αμυντικό Σύμφωνο με την 
Ελλάδα με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής που να 
εγγυάται τα Ελληνικά σύνορα σε περίπτωση επίθεσης της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Ο Μακρόν απάντησε θετικά 
δηλώνοντας ότι η Γαλλία θα συμπαρασταθεί σε κάθε 
Κράτος Μέλος της Ένωσης όταν απειλείται και δη όταν 
υφίσταται επίθεση η κυριαρχία του. Αυτή είναι η πάγια θέση 
της Γαλλίας προς την Ελλάδα όταν απειλείται στην 
Ανατολική Μεσόγειο καθώς αυτό είναι ακριβώς στην 
καρδία της κοινής αλληλεγγύης να υπάρχει μεταξύ των 
Κρατών μελών της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
τονιστεί η τεράστια ιστορική σημασία του Ελληνογαλλικού 
Συμφώνου καθώς για πρώτη φορά εντός του ΝΑΤΟ δύο 
χώρες μέλη της Συμμαχίας υπογράφουν διμερές Αμυντικό 
Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής η οποία 
ενεργοποιείται είτε έναντι τρίτων χωρών είτε έναντι άλλων  
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κρατών μελών του ΝΑΤΟ, όπως είναι εν προκειμένω η 
Τουρκία. Και αυτό έγινε γιατί η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα 
με πόλεμο, προχωρά σε συνεχείς παραβιάσεις του 
ελληνικού εναέριου χώρου, διατηρεί απέναντι από τα 
ελληνικά νησιά μια ολόκληρη αποβατική στρατιά, 
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας τόσο σε 
ύδατα της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας όσο στην Ελληνο-
Αιγυπτιακή ΑΟΖ. Καθώς λοιπόν η ρήτρα συνδρομής του 
άρθρου 5 του ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιείται για προστασία της 
Ελλάδας έναντι των απειλών και των επιθετικών ενεργειών 
της Τουρκίας, πλέον η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 

περίπτωση ένοπλης επίθεσης της Τουρκίας κατά της 
Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, η ρήτρα συνδρομής του 
άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου είναι 
σύμφωνη και με το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ που 
ομοίως προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε 
περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ δεχθεί 
ένοπλη επίθεση στην Επικράτειά του. Βεβαίως ο γενικός 
γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ δεν είναι 
καθόλου ευτυχής από την υπογραφή του Ελληνογαλλικού 
Συμφώνου, παρότι ο εν λόγω κύριος είχε την ευκαιρία εδώ 
και πολύ καιρό να λάβει τα μέτρα του και να βάλει στη θέση 
της την Άγκυρα μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες της Αθήνας 
για τις επιθετικές ενέργειας της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. 
Πλην όμως δεν το έπραξε. Τέλος να σημειωθεί ότι η 
υπογραφή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με 
ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής έγινε εφικτή για δύο 
επιπλέον λόγους. Πρώτον γιατί η Μέρκελ έχασε την εξουσία 
και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να τορπιλίσει το Σύμφωνο 
όπως ήδη είχε κάνει στο παρελθόν. Και δεύτερον γιατί οι 
ΗΠΑ έχοντας πλέον επικεντρώσει την προσοχή τους στον 
Ειρηνικό με την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Aukus 
προκειμένου να περιορίσουν την Κίνα, μείωσαν πλέον την 
επιρροή τους στη Μεσόγειο αφήνοντας σχετικό χώρο στη 
Γαλλία. 

Σε μια φάση μάλιστα που η Δύση έχει επικεντρώσει την 
προσοχή της στον Πόλεμο στην Ουκρανία η Άγκυρα βρήκε 
ευκαιρία να ξεδιπλώσει την επιθετική της πολιτική και 
ταυτόχρονα να δοκιμάσει στην πράξη τόσο τις ενδεχόμενες 
αντιδράσεις (;) ΗΠΑ και ΝΑΤΟ όσο και το ίδιο το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο. Έτσι το πρόσφατο 
επιθετικό κρεσέντο του Ερντογάν κατά της Αθήνας και η 
έξοδος στο Βόρειο Αιγαίο του «YUNUS» για έρευνες 
(https://defencereview.gr 24/5/2022) επιβεβαιώνουν την 
εκτίμηση μας ότι ο ίδιος 

Ερντογάν αργά ή γρήγορα θα 
επιχειρούσε να δοκιμάσει  
στην πράξη «την αντοχή του 

Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου 
και ιδίως την εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής 
συνδρομής» (www.militaire.gr 10/10/2021). Ειδικότερα σε 
συνέντευξη που παραχώρησα στις 10 Οκτωβρίου 2021 στο 
Militaire.gr και στον δημοσιογράφο Πάρη Καρβουνόπουλο 
είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι ο Ερντογάν θα 
επιχειρούσε να δοκιμάσει στην πράξη την αντοχή του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου και ιδίως την 
εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής εξέφρασα 
ήδη εδώ και μήνες. Επιπλέον τόνισα ότι στην παρούσα 
φάση και ενόψει του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής η 
Αθήνα δεν είχε πλέον καμία δικαιολογία και όφειλε αμέσως 
μετά την κύρωση του παραπάνω Συμφώνου και από την 
Γαλλία, να προχωρήσει στην επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. καθ΄ άπασα την Ελληνική 
Επικράτεια.  Και αυτό γιατί όπως τόνισα και στην 

συνέντευξή μου στο Russia Today στις 8/10/2021 η ρήτρα 
συνδρομής του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου έχει πλέον ακυρώσει στην πράξη το τουρκικό 
casus belli. Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει 
το casus belli προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση κατά 
ελληνικών πλοίων εντός των επεκταθέντων ελληνικών 
χωρικών υδάτων των 12 ν.μ. τα οποία θα αποτελούν πλέον 
μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, τότε σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η 
Γαλλία θα παράσχει στην Ελλάδα «βοήθεια και συνδρομή 
με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει στη διάθεσή» της «κι 
εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας». 
Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια καθώς η Τουρκία όχι μόνο 
εντείνει τις απειλές και την αμφισβήτηση των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ύδατα της Ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας και στην Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΖ αλλά 
τελευταία έχει επιδοθεί και σε ευθεία και άμεση 
αμφισβήτηση της ίδιας της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά 
της Πατρίδας μας που βρίσκονται στην περιοχή του 
Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα ο Ερντογάν 
επέλεξε να τεστάρει την Ελληνογαλλική Συμμαχία σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Παρίσι και τον 
ίδιο τον Μακρόν καθώς η Γαλλία βρίσκεται ξανά σε 
προεκλογική περίοδο η οποία θα λήξει στις 19 Ιουνίου 
2022. Η συνέχεια λοιπόν όχι επί της οθόνης αλλά επί του 
πεδίου. 

 

Ο 
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ε τον Νίκο 
Ανδρουλάκη  
στην ηγεσία  

του, το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα 
Αλλαγής αναδεικνύει το 
ζήτημα των Γερμανικών 
Αποζημιώσεων, καθώς 
το εν λόγω ψήφισμα 
για δικαίωση των 
θυμάτων ψηφίστηκε 
στο τελευταίο συνέδριο 
του κόμματος. 
Να σημειωθεί πως το παρακάτω 
ψήφισμα για την Διεκδίκηση των 
Γερμανικών Οφειλών εγκρίθηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ από το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα το ψήφισμα το 
ανήγγειλε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο 
ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Πέτρος 

Ευθυμίου. Το ψήφισμα κατατέθηκε από τους βουλευτές Γιώργο Μουλκιώτη 
(Βοιωτίας) και Βασίλη Κεγκέρογλου (Ηρακλείου). Με το Ψήφισμα το ΠΑΣΟΚ - 
Κίνημα Αλλαγής, αφού τονίζει ότι όσο δεν τιμωρούνται οι θύτες και δεν 
αποζημιώνονται τα θύματα, η ανθρωπότητα διατρέχει τον κίνδυνο επανάληψης 
των εγκλημάτων αυτών και σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας για Δικαιοσύνη 
αποτελεί αγώνα για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία και ενώνει τους λαούς, καλεί 
την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει την ιστορική απόφαση της Βουλής των 
Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 και, σε συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα και 
τους θεσμικούς φορείς, να χαράξει εθνική στρατηγική στη διεκδίκηση των 
γερμανικών οφειλών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πολιτικά καθώς και νομικά 
– δικαστικά μέσα.  

 
Ολόκληρο το κείμενο του Ψηφίσματος: ΕΘΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. Συμπληρώθηκαν φέτος 81 χρόνια 
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από την απρόκλητη και παράνομη εισβολή του Γ’ Ράιχ 
στην Ελλάδα που σήμανε την έναρξη φοβερών δεινών για 
την πατρίδα και το λαό μας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
ο πληθυσμός της χώρας μας αποδεκατίστηκε από την 
πείνα, τις εκτελέσεις, τις ασθένειες, τις εκτοπίσεις, τα 
καταναγκαστικά έργα, τα βασανιστήρια, την 
υπογεννητικότητα. Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας 
εξολοθρεύθηκε. Χίλια επτακόσια εβδομήντα χωριά και 
περισσότερα από τετρακόσιες χιλιάδες σπίτια 
παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι παραγωγικές και κοινωνικές 
υποδομές της χώρας μας καταστράφηκαν ολοσχερώς, ο 
εθνικός πλούτος λεηλατήθηκε. Αρχαιολογικοί και 
πολιτιστικοί θησαυροί ανυπολόγιστης αξίας εκλάπησαν, 
λεηλατήθηκαν και φυγαδεύτηκαν στο Γ’ Ράιχ, ενώ 
μοναδικής αξίας μνημεία υπέστησαν βαρύτατες 
καταστροφές. Η χώρα μας έζησε μία ανείπωτη τραγωδία 
και γνώρισε συνάμα μία πρωτόγνωρη οικονομική 
καταστροφή, που υπονόμευσε βάναυσα την αναπτυξιακή 
της προοπτική για δεκαετίες.  

ι όμως, 81 χρόνια μετά τη 
γερμανική εισβολή στην Ελλάδα 
και 77 χρόνια από το τέλος  

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, καθολικός διάδοχος  
του Γ’ Ράιχ αρνείται να εκπληρώσει  
τις απαράγραπτες και ισχυρά 
τεκμηριωμένες υποχρεώσεις  
της απέναντι στην Ελλάδα.  
Αρνείται δηλαδή να εκφράσει εμπράκτως τη μεταμέλειά της 
για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που 
διέπραξε το Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
με τον νόμο 1285/1982 αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση 
του ελληνικού λαού ενάντια στον ναζισμό-φασισμό 
κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο του Εμφυλίου και του 
Εθνικού Διχασμού. Επιπροσθέτως, η ρηματική 
διακοίνωση, που επέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 1995 η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση της Ο.Δ.Γ., 
κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη διεκδίκηση των 
γερμανικών οφειλών και διατήρησε στο ακέραιο τις δίκαιες 

ελληνικές αξιώσεις έναντι της Γερμανίας. Τέλος, η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2011 υπέβαλε 
επίσημο αίτημα παρέμβασης στην δίκη της Γερμανίας 
εναντίον της Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για 
την υπόθεση του Διστόμου, αίτημα που έκανε δεκτό το 
Δικαστήριο. Είμαστε υπερήφανοι για την Αντίσταση και τη 
θυσία της Ελλάδας ενάντια στον φασισμό. Καλούμε τη 
διεθνή κοινότητα να αντιληφθεί ότι όσο δεν αποδίδεται 
δικαιοσύνη για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας, όσο δεν τιμωρούνται οι θύτες και 
δεν αποζημιώνονται τα θύματα, η ανθρωπότητα διατρέχει 
τον κίνδυνο επανάληψης των εγκλημάτων αυτών. Σε κάθε 
περίπτωση, ο αγώνας για Δικαιοσύνη αποτελεί αγώνα για 
την Ειρήνη και τη Δημοκρατία και ενώνει τους λαούς. Με 
βάση τα παραπάνω: 1. Εκφράζουμε εκ νέου την πλήρη 
στήριξή μας στον αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών 
οφειλών. Έναν αγώνα που ενώνει τους Έλληνες και 
αποτελεί, παράλληλα, γέφυρα ειλικρινούς φιλίας, ειρήνης 
και δημοκρατίας μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 
λαού αλλά και μεταξύ όλων των λαών της Ευρώπης. 2. 

αλούμε την ελληνική κυβέρνηση 
να υλοποιήσει την ιστορική 
απόφαση της Βουλής των 

Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019  
και, σε συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα και τους 
θεσμικούς φορείς, να χαράξει εθνική στρατηγική στη 
διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, αξιοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα πολιτικά καθώς και νομικά – δικαστικά μέσα. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η μεθοδική 
προετοιμασία της προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου 
στα κατάλληλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. 

 

Κ 

Κ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο 
χρόνο χαίρεται έλεγε η γιαγιά μου ή 
ακόμα και ότι το θαύμα κρατάει… 
τρεις μέρες άντε τέσσερις το πολύ!! 
Και να που το ίδιο συνέβη με τον 
«θρίαμβο» του Μητσοτάκη και των 
κολαούζων του, που πριν καν φύγει 
από τις ΗΠΑ μετατράπηκε σε 
πανωλεθρία! 

πρωθυπουργός 
δήλωσε στις  
ΗΠΑ ότι η 

κυβέρνηση προασπίζει 
ελληνική κυριαρχία, 
συμπεριλαμβανομένων 
και των υπερπτήσεων 
και να όμως που την 
ίδια ημέρα πριν 
λαλήσει τρις ο πετεινός 
η Τουρκία επί 72  
ώρες παραβίαζε την 
ελληνική κυριαρχία, 
διαψεύδοντας τον 

ολίγιστο Κυριάκο Μητσοτάκη που διακρίνεται 
σταθερά από διπλωματική αφέλεια! 
Τα χειροκροτήματα αποδείχτηκαν ότι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Οι δηλώσεις 
της προέδρου της Βουλής των αντιπροσώπων, κυρίας Νάνσυ Πελόζι που 
διαβάσαμε με πηχυαίους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των κυβερνητικών 
εφημερίδων ήταν τελικά αέρας κοπανιστός μιας και «το έμπρακτο βήμα που 
δεσμεύτηκε ότι θα κάνει η Αμερική για την Εθνική ασφάλεια της Ελλάδος» 
αποδείχθηκε πως ήταν μια ακόμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ.   

 
Είναι πλέον φανερό ότι έχουν καταλάβει οι Αμερικάνοι, όπως οι Ευρωπαίοι, οι 
Νατοϊκοί αλλά δυστυχώς και οι Τούρκοι ότι φθάνουν τα παλαμάκια σε κάποιον 
που ως πρωθυπουργός της χώρας μας δεν μπορεί να κουβαλήσει την Ελλάδα 
στη πλάτη του αλλά μόνο τα παιδικά του βιώματα της οικογενειακής απόρριψης! 
Τις προηγούμενες ημέρες στην Ουάσιγκτον αποδείχθηκε περίτρανα ότι φθάνουν 
σ’ έναν αλαζόνα, οι κολακείες, τα ψεύτικα γλυκόλογα και τα χτυπήματα στην 
πλάτη. 

 

Ο 
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Αρκείται ένας παροδικός- περαστικός Πρωθυπουργός σε 
επικοινωνιακούς θριάμβους χωρίς να πολυσκοτίζεται για 
το ουσιαστικό αντίκρισμα των συνομιλιών του. Άλλωστε 
ποια είναι η ουσία της αληθινής αγάπης για τη Πατρίδα 
μπροστά σε τόσες τιμές, τόσες φωτογραφίες, τόση λάμψη 
και βέβαια και σε τόσες επικερδείς και άκοπες «δουλειές με 
φούντες» που κλείσθηκαν στον Λευκό Οίκο πίσω από τις 
πλάτες του Ελληνικού λαού; Δεν πρέπει όμως και εμείς να 
γκρινιάζουμε… Τον ξέραμε … «τοιούτος υμίν έπρεπε 
Πρωθυπουργός …». Και ναι δυστυχώς έχουμε 
πρωθυπουργό ο οποίος απέκρυπτε τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις της Τουρκίας όσο αυτός ήταν στις ΗΠΑ, για να 
μην χαλάσει η φιέστα μιας και θα έπρεπε να μας 
προκαλούνται «ρίγη συγκίνησης και Εθνικής 
υπερηφάνειας» στο να ακούμε την ΕΡΤ να μεταδίδει μέρα –
νύκτα τα χειροκροτήματα στον Κυριάκο «μας» από την 
Πελόζι και την Καμάλα… Έχουμε πρωθυπουργό που η 
εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας διεξάγεται με βάση το 
αφήγημα του Σημιτο-ποταμίσιου ΕΛΙΑΜΕΠ.  

 
Έναν ΕΛΙΑΜΕΠ που αποδομεί τα ιδανικά και τις αξίες του 
έθνους και καλλιεργεί θεωρίες αναθεωρητισμού της 
ελληνικής ιστορίας και των εθνικών μας θεμάτων. Οι 
εθνομηδενιστές της ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ έχουν πάρει τα 
ηνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αυτοί χαράζουν επί 
της ουσίας την εξωτερική πολιτική της χώρας. Έχουμε 
πρωθυπουργό που λίγες ώρες μετά την συνομιλία του με 
τον υπέργηρο Πλανητάρχη, μετά την «ιστορική» 
ανιστόρητη ομιλία του στο αμερικανικό κογκρέσο, καθώς 
και τις «υψηλές συναντήσεις οι Τούρκοι με θράσος, 
αμφισβήτησαν ευθέως και «εν τω άμα» την σοβαρότητα 
των Ελληνοαμερικανικών υποτιθέμενων συμφωνιών και 
μας επιτέθηκαν, παραβιάζοντας την κυριαρχία της Ελλάδος 

με δυο πολεμικά F-16 που τα έστειλαν 2,5 ν.μ. κοντά στην 
Αλεξανδρούπολη… Έχουμε πρωθυπουργό που αντί να 
απαιτήσει από τις ΗΠΑ να παρέμβουν άμεσα αυτός ο 
επηρμένος, επί δυο μέρες το έκρυβε από τους πάντες και 
μάλιστα δεν επέτρεψε στο ΓΕΕΘΑ όχι να καταρρίψει τα 
Τουρκικά μαχητικά , αλλά ούτε καν να ανακοινώσει το 
παραμικρό στον λαό και στη διεθνή κοινωνία για την 
μεγάλη τουρκική πρόκληση! Γιατί όμως να το κάνει; Για να 
χαλάσει το πανηγύρι που είχε στήσει το σύστημα των 
μπουκωμένων ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ;  

χουμε Πρωθυπουργό, ο οποίος 
τρέμοντας το casus belli των 
Τούρκων δεν τολμά να πάει  

στα 12 ν.μ. την κυριαρχία μας  
στο Αιγαίο, όπως προβλέπουν  
οι διεθνείς συμβάσεις. 
Έχουμε Πρωθυπουργό που εκτός από την μετατροπή όλης 
της Ελλάδας σε Αμερικανική βάση με ό,τι αυτό σημαίνει, 
μεθοδεύει να αναθέσει τις διαφορές (που τέτοιες θα έπρεπε 
να υπάρχουν μόνο για την Τουρκία), στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, όπως χρόνια τώρα θέλουν οι 
πολιτικοί του εθνομηδενιστικού τόξου καθώς και πολλά 
άλλα παρόμοια που αξιώνει η ΝΕΑ ΤΑΞΗ της 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όμως 
και μπροστάρηδες εμείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν πρόκειται να τον αφήσουμε 
να παραδοθεί το μισό Αιγαίο και ελληνικά νησιά στον 
ψευτοσουλτάνο… Δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε χιλιοστό 
γης αέρα θάλασσας και ούτε θα προδώσουμε τους αγώνες 
των προγόνων μας. Δεν θα παραδώσουμε μικρότερη 
Ελλάδα στις ερχόμενες γενιές των Ελλήνων για να 
βολευτούμε με μια ειρήνη που θα πρέπει να συντηρείται με 
διαρκείς ταπεινώσεις και εθνικές υποχωρήσεις στις 
εκάστοτε βουλιμικές διαθέσεις του βάρβαρου Οθωμανού 
γείτονα, σφαγέα εκατομμυρίων Ελλήνων Ποντίων, 
Αρμενίων και Κούρδων! 

 

Έ 
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του Λέανδρου Ρακιντζή 
Πρώην Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, 
Αρεοπαγίτη ε.τ. 

 

ο Δημόσιο έχει στην 
κυριότητα του μια 
τεράστια ακίνητη 

περιουσία, που 
περιήλθε σε αυτό από 
διάφορες αιτίες, όπως 
με το πρωτόκολλο  
του Λονδίνου (1830)  
ως διάδοχος του 
Οθωμανικού κράτους 
για όλα τα ακίνητα  
που του ανήκαν βάσει  
του τεκμηρίου νομής 
, που ισχύει μόνο για τα ακίνητα της 
Παλιάς Ελλάδας, ή βάσει της 
συμφωνίας με την Τουρκία για την 
ανταλλάξιμη περιουσία, που 
προέκυψε από την ανταλλαγή των 
πληθυσμών, ή από κληρονομιές, 
δωρεές, παραχωρήσεις έναντι 
φόρων, απαλλοτριώσεις, 
κατακυρώσεις κλπ. Με το 
ν.4182/2013 θεσπίσθηκε, ότι επί 

κληρονομίας, που δεν υπάρχουν 
αναγκαίοι κληρονόμοι οι εξωτικοί 
κληρονομούν μόνον με δημόσια 
διαθήκη και έτσι θα σταματούσε η 
βιομηχανία πλαστών ιδιόγραφων 
διαθηκών υπέρ τρίτων και θα 
περιέχονται στο Δημόσιο σαν 
κληρονόμο κατά την έκτη τάξη οι 
τεράστιες περιουσίες των ακλήρων. 
Η διάταξη αυτή, που είναι πολύ 
επωφελής για το Δημόσιο, 
καταργήθηκε χωρίς αντίδραση με 
τροπολογία με το ν.4335/23-7-2015 
και πρέπει να επαναφερθεί. Εξ αιτίας 
της διαχρονικής πλημμελούς 
λειτουργίας των υπηρεσιών, που 
διαχειρίζονται τη δημόσια περιουσία 
είτε λόγω υποστελεχώσεως είτε 
ακαταλληλότητας του προσωπικού 
και της διαχρονικά έκδηλης έλλειψης 
πολιτικής βούλησης για τη 
διόρθωση των κακώς κειμένων, 

 

ο Δημόσιο σε 
μεγάλο βαθμό  
δεν μπόρεσε  

να απογράψει όλα  
τα ακίνητα που του 
ανήκουν, ακόμα αγνοεί 
την ύπαρξη κάποιων,  
να τα διαφυλάξει  
από τις καταπατήσεις,  
να τα δηλώσει  
στο Κτηματολόγιο 
και για να καλύψει την αδυναμία του 
αυτή νομοθέτησε, ότι το Δημόσιο δεν 
χάνει τα δικαιώματα του εκ της μη 
εγγραφής σε αυτό. Κατόπιν της 
πλημμελούς διαφυλάξεως της 
δημόσιας περιουσίας, της 
καταργήσεως του α.ν.1539/1939, 
που την προστάτευε, των συνεχών 
εξαγγελιών ότι θα επιτραπεί δια 

νόμου η εξαγορά των 
καταπατηθέντων ακινήτων, 
συνεχίζεται η καθημερινή 
καταπάτηση τους κυρίως του 
αιγιαλού και της παραλίας ιδίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
από μεγάλες μονάδες. Στη χώρα του 
περίπου δεν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία για τα δημόσια ακίνητα, 
υπολογίζονται γύρω στις 100.000, 
από τα οποία πάνω από 70.000 είναι 
καταπατημένα και για το 10% δεν 
υπάρχουν στοιχεία για να 
τεκμηριώσουν την κυριότητα του 
Δημοσίου. 

  

την Αττική 8 στα  
10 ακίνητα του 
Δημοσίου είναι 

καταπατημένα, στα 
νησιά του Αιγαίου  
το 47% των αστικών  
και 64% των αγροτικών 
ακινήτων είναι 
καταπατημένα. 
Για πολλά καταπατημένα ακίνητα 
εκκρεμεί δικαστική προσφυγή. Για 
άλλη μια φορά η Πολιτεία θα 
προσπαθήσει να επιλύσει το 
χρονίζον πρόβλημα των 
καταπατημένων δημόσιων 
εκτάσεων με νομοσχέδιο που θα 
επιτρέπει την εξαγορά 
συγκεκριμένων ακινήτων με 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 
διαδικασία και με προοπτική να 
εισπράξει 1.000.000.000 ευρώ ως 

 

Τ 
Τ 

Σ 
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τίμημα και με την προϋπόθεση, ότι δεν εμπλέκεται στα ακίνητα αυτά το ΤΑΙΠΕΔ. 
Το νομοσχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου το άρθρο μας βασίζεται σε 
δημοσιογραφικές πληροφορίες, που είναι ατελείς. Η εξαγορά θα αφορά μόνο 
μικρής έκτασης καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου, που διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Οικονομικών, βρίσκονται στην κατοχή των καταπατητών για πάνω 
από 40 χρόνια και γειτνιάζουν με τις οικίες ή τα συμφέροντα των καταπατητών. 

ο τίμημα που θα καταβάλλουν όσοι ζητήσουν  
την εξαγορά θα υπολογίζεται με βάση τις 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και με 

ποσοστό έκπτωσης ανάλογη με τη διάρκεια  
της καταπάτησης και το είδος του ακινήτου  
σε συνδυασμό με κοινωνικά κριτήρια. 

 
Προβλέπεται επίσης η συγκρότηση επιτροπών, που θα εξετάζει τη νομιμότητα 
των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις εξαγοράς σωρευτικά. Φυσικά κατά των 
αποφάσεων των επιτροπών θα προβλέπεται δικαστική προσφυγή. Με το 
νομοσχέδιο θα προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η εξαγορά των ακινήτων, όταν 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σε ζητήματα εθνικής άμυνας, δημόσιας 
ασφάλειας, δημόσιας υγείας, άλλης αιτιολογημένης κρατικής ανάγκης, σε 

περιπτώσεις απαλλοτρίωσης και 
ρυμοτομίας, δασικής νομοθεσίας, 
και αυτά που βρίσκονται εντός της 
ζώνης αιγιαλού και παραλίας ή σε 
νομίμως κηρυγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους. Με το 
νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η 
απόδοση οριστικών τίτλων 
ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια) για 
ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί 
στους πρόσφυγες από την 
ανταλλάξιμη περιουσία και παρά την 
παρέλευση 100 ετών δεν έχουν 
ακόμα εκδοθεί. Πρόκειται περί ενός 
ακανθώδους προβλήματος στην 
πράξη, γιατί από την προσωρινή 
εγκατάσταση των προσφύγων στα 
ανταλλάξιμα ακίνητα μέχρι σήμερα 
έχουν παρεμβληθεί σωρεία 
μεταβιβάσεων πολλές φορές 
άτυπων, έχουν δημιουργηθεί 
καταστάσεις και έχουν εκδοθεί 
αρκετοί ρυθμιστικοί νόμοι, που θα 
δημιουργήσουν δικαστικές 
περιπλοκές. Σε κάθε περίπτωση 
όμως θα ξεκινήσει μια εκκαθάριση 
του τοπίου. Στα πλαίσια της 
προστασίας της δημόσιας 
περιουσίας 

ρέπει η Πολιτεία 
αφενός να 
εγγράψει όλα  

τα ακίνητα, που της 
απομείναν, στο 
Κτηματολόγιο, 
αφετέρου να 
επαναφέρει τις 
διατάξεις του νόμου 
περί προστασίας των 
δημόσιων κτημάτων 
, να επιβάλλει στους καταπατητές 
τέλος χρήσεως του ακινήτου και να 
στελεχώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες 
με επαρκή και ικανό προσωπικό. 
Επιπλέον να καταργήσει 
αναχρονιστικές διατάξεις, που 
επιτρέπει την νομότυπη 
παραχώρηση και καταπάτηση 
δημόσιων εκτάσεων. 

Τ Π 
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ην προκλητική 
αδράνεια και 
απροθυμία της 

κυβέρνησης να πάρει 
μέτρα καταπολέμησης 
της ακρίβειας και  
της ενεργειακής 
επάρκειας της  
χώρας κατήγγειλε ο  
Νικόλαος Φαραντούρης, 
καθηγητής της 
Ευρωπαϊκής Έδρας  
Jean Monnet στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
και Πρόεδρος της 
Νομικής Επιτροπής  
του EUROGAS. 

Η χώρα μας βλέπει τα τρένα να περνούν σε σχέση με το θέμα της ακρίβειας Τόσο 
στα πετρελαιοειδή όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια έχουμε αφήσει τις αγορές να 
κινούνται στον αυτόματο», είπε «Στο Κόκκινο» και στον Γιώργο Τραπεζιώτη,  

 
ο Νικόλαος Φαραντούρης. «Ήδη από τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή επιτροπή, 
ακριβώς επειδή δεν μπορούσε σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβουλίου να υιοθετηθεί 
μία κοινή θέση, πρότεινε προς τα κράτη-μέλη να ενεργοποιήσουν μία 
εργαλειοθήκη η οποία παροτρύνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα κατά 
προτεραιότητα στο εσωτερικό τους και επικουρικά να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πώς θα μπορούσε να συμβάλει. Τα μέτρα αυτά αφορούν σε ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις εκεί που διαπιστώνονται στρεβλώσεις και υπέρογκες 
αναπροσαρμογές τόσο στη χονδρική όσο και στην λιανική πώληση. Επίσης είναι 
μέτρα φορολογικά όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ 
και παρεμβάσεις ελεγκτικές έτσι ώστε να αποσοβηθούν φαινόμενα 
αισχροκέρδειας.  

 

Τ 
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υτή η παλέτα μέτρων έχει δοθεί 
από την ευρωπαϊκή επιτροπή εδώ 
και 10 μήνες και τα κράτη μέλη την 

έχουν υιοθετήσει στο εσωτερικό τους. 
Δεν περίμεναν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Βρυξέλλες 
κάποια στιγμή να λύσει τα προβλήματά τους. Βρισκόμαστε 
στο Μάϊο, προσεγγίζουμε τον Ιούνη και δυστυχώς στην 
Ελλάδα δεν έχουν παρθεί στιβαρά μέτρα, ούτε έχουν γίνει 
σοβαροί έλεγχοι σε επίπεδο της χονδρικής και λιανικής, 
όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως άλλωστε 
προβλέπεται και από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο για 
την προστασία του καταναλωτή. Αντ’ αυτού έχει τεθεί μία 
πρόταση στο τραπέζι, η οποία δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν προκειμένου να 
εγκριθεί ένα σχέδιο το οποίο απεργάζεται παρεμβάσεις στη 
χονδρεμπορική και οι οποίες υποτίθεται θα μπορούσαν να 
αποφέρουν μειώσεις στη λιανική. Όλα αυτά, από Ιούλιο και 
βλέπουμε κάτι που σημαίνει ότι πριν από το Σεπτέμβρη δεν 
πρόκειται να δούμε κάποιο αποτέλεσμα.  

πάρχει ολιγωρία στη λήψη 
μέτρων καθώς επί ένα χρόνο  
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συζητάμε για μακροπρόθεσμα  
μέτρα, αλλά το άμεσο πρόβλημα  
του ενεργειακού κόστους και της 
επάρκειας ισχύος, παραπέμπεται  
εκ νέου στα κράτη-μέλη.  
Η Ελλάδα παραμένει ουραγός τουλάχιστον σε ότι αφορά τις 
φορολογικές παρεμβάσεις κάτι που διαπιστώνεται στην 
τιμή της αντλίας και στο γεγονός ότι έχουμε την ακριβότερη 
τιμή βενζίνης. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους 
υψηλότατους φόρους για τους οποίους θα έπρεπε να είχε 
ληφθεί μέριμνα μείωσής τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 
έχει μία δημοσιονομική επιβάρυνση, αλλά δεν 
δικαιολογούνται οι κακές προτεραιότητες που είχαν μπει 
τον τελευταίο χρόνο στα οικονομικά. Επίσης δεν 
δικαιολογώ την ατολμία για την ισόποση μείωση των 

φόρων, όπως άλλες χώρες έχουν κάνει. Στην Ιταλία έχουν 
ήδη προχωρήσει σε φορολόγηση κερδών και ισόποση 
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, 
δηλαδή επιστροφή αυτής της φορολόγησης στον 
καταναλωτή.  

χώρα μας δεν προέβη στις 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις  
και άφησε τους φόρους στα 

πετρελαιοειδή και στον ειδικό  
φόρο κατανάλωσης να δημιουργούν  
μία ασφυκτική κατάσταση για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Η πρακτική της μη δημοσιονομικής παρέμβασης είναι μια 
απολύτως συνειδητή επιλογή. Στο ελεγκτικό σκέλος 
επίσης υπάρχει ολιγωρία γιατί μιλάμε εδώ και πολύ καιρό 
για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και ενδεχόμενες 
στρεβλώσεις που μετακυλύονται στους καταναλωτές. Δεν 
είναι μόνο η ηλεκτρική ενέργεια, είναι και τα πετρελαιοειδή 
όπου και εκεί έχουμε μία αγορά ολιγοπωλιακή που 
απαιτείται να υπάρξουν έλεγχοι και νομίζω ότι η χώρα μας 
βλέπει τα τρένα να περνούν, αφήνοντας τις αγορές να 
κινούνται στον αυτόματο. Πλέον είναι κοινός τόπος στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι αγορές δεν 
λειτουργούν και σε περιόδους κρίσης χρειάζεται στιβαρή 
παρέμβαση από το κράτος και καθημερινοί έλεγχοι στην 
αγορά, προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα 
αισχροκέρδειας». 

 

Α 

Υ 

Η 



 

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

 Σ/Κ 28-29 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 234 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |                Σελίδα 20 

 

Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου 
σχολιάζοντας 
πρόσφατη έρευνα  
για την αγορά 
επισήμανε την  
ανάγκη να ανοίξουν  
οι κάνουλες  
της τραπεζικής 
χρηματοδότησης  
για τις επιχειρήσεις. 
Σχεδόν οι 6 στους 10 μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες - μέλη του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών που συμμετείχαν σε έρευνα 
(58%) δηλώνουν ότι έχει επηρεαστεί 
(«Αρκετά» έως «Πολύ») η λειτουργία 
της επιχείρησής τους από τις 
πρόσφατες ανατιμήσεις. Αντίστοιχο 
ποσοστό (59%) δηλώνει ότι έχει 
επηρεαστεί, η λειτουργία της 
επιχείρησής του («Αρκετά» έως 
«Πολύ»), από τις πρόσφατες 

αυξήσεις του ενεργειακού κόστους - 
σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα (37%) 
«Πολύ»! Αυτά αναφέρονται σε 
έρευνα του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, την οποία 
διεξήγαγε η εταιρεία Pulse RC, 
σχετικά με την πορεία της 
επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας 
στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη του. Ακόμη, 
όπως προκύπτει, ένας στους 
τέσσερις (23%) έχει επαγγελματικές 
υποχρεώσεις που έχει καθυστερήσει 
η πληρωμή τους. Η πλειονότητα 
αυτών φοβούνται ότι δεν θα 
μπορέσουν να τις τακτοποιήσουν 
τους επόμενους μήνες. Επίσης, έξι 
στους δέκα αυτών που έχουν 
επαγγελματικές υποχρεώσεις που 
έχει καθυστερήσει η πληρωμή τους, 
δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι 
υποχρεώσεις τους σε καθυστέρηση 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Επιπλέον, το 13% των μελών του 
Επιμελητηρίου που συμμετείχαν 
στην έρευνα, έχει ένα ή περισσότερα 
ενεργά δάνεια σε τράπεζες και το 9% 
έχει ζητήσει δάνειο για να καλύψει 
τις ανάγκες του, το τελευταίο 
διάστημα.  

 
Από όσους υπέβαλλαν πρόσφατα 
αίτημα δανειοδότησης, οι έξι στους 
δέκα εισέπραξαν αρνητική 
απάντηση (57%) και ένας στους 
πέντε (20%) θετική. «Στην 
(απευκταία) περίπτωση νόσησης 
και απουσίας από την εργασία τους, 
το 46% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα, διαθέτει («Μάλλον» ή 
«Σίγουρα») επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη των άμεσων προσωπικών 
του αναγκών και το 41% όχι! Τέλος, 
ένας στους πέντε (18%) περιμένει, η 
πορεία της επιχείρησής του το 
επόμενο εξάμηνο σε σύγκριση με το 
προηγούμενο εξάμηνο, να είναι 
«καλύτερη» - ένας στους τρεις (35%) 
την αναμένει «χειρότερη» και άλλοι 
τόσοι (34%) ίδια». Για την 
πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α., ο 

πρόεδρός του Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου τονίζει: 
«Προκειμένου η διοίκηση του 
επιμελητηρίου μας να προχωρά σε 
στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, 
είναι αναγκαίο να γνωρίζει τα 
πραγματικά δεδομένα της αγοράς. 
Και μία έρευνα μπορεί να εξάγει 
πολύ χρήσιμα στοιχεία, τόσο για 
εμάς όσο και για την κυβέρνηση. 
Από τη νέα έρευνα που κάναμε, σε 
συνεργασία με την Pulse, φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι 

 

ι ανατιμήσεις 
έχουν επηρεάσει 
το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ενώ το 
θέμα των οφειλών 
απασχολεί πολύ τις 
επιχειρήσεις καθώς 
διαπιστώνεται μία 
μεγάλη δυσκολία να 
ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. 
Επιπλέον, αναδεικνύεται και το 
πολύ σοβαρό ζήτημα του 
αποκλεισμού τους από τον 
τραπεζικό δανεισμό. Τέλος, φαίνεται 
και η αγωνία για την «επόμενη 
μέρα». Για αυτό ακριβώς θεωρούμε 
ότι πρέπει η Πολιτεία να 
δημιουργήσει ένα πλέγμα 
προστασίας της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας ώστε να 
υπάρξει ρεαλιστική προοπτική 
βιωσιμότητας για αυτές τις 
επιχειρήσεις που αποτελούν και τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας». 

Ο Ο 
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Του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Ο Ν 3156/2003 δεν παρέχει στα 
FUNDS προς τα οποία 
μεταβιβάζονται από τις τράπεζες οι 
τιτλοποιημένες απαιτήσεις δανείων 
και πιστωτικών καρτών, την 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
δικαστικές ενέργειες εναντίον των 
Δανειοληπτών για την είσπραξη 
τους. Ειδικότερα, ενώ προβλέπεται 
ρητά ότι τα FUNDS νομιμοποιούνται 
στην είσπραξη των δανείων και των 
πιστωτικών καρτών που αγοράζουν 
από τις τράπεζες και, μάλιστα, όχι 
απ' ευθείας, αλλά υποχρεωτικά 
μέσω των εταιρειών διαχείρισης 
(SERVICERS), στην έννοια της 
«Είσπραξης» δεν 
συμπεριλαμβάνονται σε καμία 
περίπτωση οι πάσης φύσης 
δικαστικές ενέργειες αλλά μόνον οι 
εξωδικαστικές, διότι αν υπήρχε 

τέτοια πρόθεση του νομοθέτη θα το είχε προβλέψει ρητά στο γράμμα του  
Ν 3156/2003, όπως έκανε αντίστοιχα για την περίπτωση της είσπραξης. 

τσι, λοιπόν, ο Ν 3156/2003, δεν επιτρέπει  
στα FUNDS να κινούνται δικαστικά κατά των 
Δανειοληπτών, με Αγωγές, Ασφαλιστικά  

Μέτρα, Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις  
και Πλειστηριασμούς !!! 
Η δυνατότητα της δικαστικής διεκδίκησης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων  

 

Έ 
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δανείων και πιστωτικών καρτών από τα FUNDS, πάντα μέσω των εταιρειών 
διαχείρισης (SERVICERS), νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2015, με τις παρ. 1, 
2 και 4, του άρθρου 2, Ν. 4354/2015. Ερμηνεύοντας εξ' αντιδιαστολής τα σχετικά 
άρθρα των Ν 3156/2003 και Ν 4354/2015, καθίσταται αντιληπτό ότι δυο αυτοί νόμοι 
συνιστούν δυο διακριτά θεσμικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
συνδυαστικά, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε από το νομοθέτη. Η 
συγκεκριμένη μάλιστα ερμηνεία ερείδεται και στο σκεπτικό της Αιτιολογικής 
Έκθεσης του Ν. 4389/2016, ο οποίος επέφερε ριζικές τροποποιήσεις στο Ν. 
4354/2015, αλλά και στις επίσημες διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων αυτών νόμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. 
Ειδικότερα, στο σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4389/2016, ο οποίος 
επέφερε ριζικές τροποποιήσεις στο Ν. 4354/2015, στην σελίδα 23, Κεφάλαιο Ε'- 
Αντικατάσταση Διατάξεων 4354/2015 - Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση του 
Ιδιωτικού Χρέους-Λοιπές Διατάξεις, ρητά, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Με 
τις παρούσες διατάξεις τροποποιείται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την 
πώληση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθηκαν από 
αδειοδοτούµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά και χρηματοδοτικά 
ιδρύματα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισής του µε τις ευρωπαϊκές καλύτερες 
πρακτικές και ταυτόχρονα της ενίσχυσης της υφιστάμενης προστασίας των 
δανειοληπτών, είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών, κατοχυρώνοντας τα 
υφιστάμενα δικαιώματά τους και παρέχοντας ουσιαστικές εγγυήσεις τόσο κατά την 
πώληση των εις βάρος τους απαιτήσεων όσο και στο επίπεδο της μετέπειτα 
διαχείρισής της από τους νέους αποκτώντες. Η θεσμοθέτηση της πώλησης από τα 
παραπάνω αναφερόμενα ιδρύματα απαιτήσεων και από δάνεια και πιστώσεις που 
εξυπηρετούνται, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου πνεύματος 
εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης µε τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς πρακτικές, 
διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την δημιουργία μίας αγοράς, η οποία 
λειτουργεί µε όρους διαφάνειας και ορθολογικά αποσκοπώντας στη δημιουργία 
ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου για την ελληνική οικονομία. Υπ’ αυτή την έννοια 
παρέχονται στα πιστωτικά ιδρύματα τα θεσμικά εργαλεία αξιοποίησης του 
χαρτοφυλακίου τους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την 
εφαρμογή του νόμου περί τιτλοποίησης απαιτήσεων (Ν. 3156/2003) όπου 
επιτρέπεται και η τιτλοποίηση απαιτήσεων που εξυπηρετούνται, είτε το θεσμικό 
πλαίσιο που προκρίνεται µε το παρόν σχέδιο νόμου». Και, ακόμη, από τις 
επίσημες διευκρινήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, πού 
άλλωστε εισηγήθηκε την ψήφιση του εν λόγω Νόμου, αναφέρεται ρητώς ότι: «Οι 
διατάξεις των άρθρων 1 έως και 3 Α του ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζονται στις 
μεταβιβάσεις απαιτήσεων μεταξύ πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
στις συναλλαγές που διέπονται από τους νόμους 3156/2003, 1905/1990, 1664/1986, 
4261/2014 και 4514/2018. Υπό αυτή την έννοια, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά 
ιδρύματα μπορούν να πωλούν μεταξύ τους απαιτήσεις ή να αναλαμβάνουν τη 
διαχείριση τους χωρίς να απαιτείται να τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει 
ο ν. 4354/2015 είτε για την αδειοδότηση των εταιρειών διαχείρισης είτε για τις 

προϋποθέσεις πώλησης 
απαιτήσεων προς μη 
αδειοδοτημένες οντότητες. 
Ειδικότερα ως προς τη μεταβίβαση 
απαιτήσεων με σκοπό την 
τιτλοποίηση διευκρινίζεται ότι αυτή 
διέπεται αποκλειστικά από τις 
διατάξεις του ν. 3156/2003, 
ανεξαρτήτως αν στα προς 
τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια 
συμπεριλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες 
ή μη απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, 
ειδικότερες διαδικαστικές 
προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 
4354/2015 στα άρθρα 1 -3 Α για την 
εγκυρότητα της μεταβίβασης 
απαιτήσεων λόγω πώλησης σε 
εταιρείες της περίπτ. β της παρ. 1 του 
άρθρου 1, δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση που η μεταβίβαση των 
απαιτήσεων πραγματοποιείται με 
σκοπό την τιτλοποίηση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν.3156/2003». Έτσι 
λοιπόν, επειδή ο λόγος γίνεται για 
δύο διακριτά νομοθετικά πλαίσια, τα 
οποία σκοπούν να καλύψουν 
διαφορετικές ανάγκες και 
προβλέπουν διαφορετικές 
ρυθμίσεις, συνάγεται ότι δεν είναι 
δυνατόν η λειτουργία μιας εταιρείας 
διαχείρισης να ρυθμίζεται 
παράλληλα από τις διατάξεις και δύο 
ως άνω νόμων. 

ποτέλεσμα όλων 
αυτών είναι  
να καθίσταται 

αυθαίρετος και 
προδήλως παράνομος  
ο οποιοσδήποτε 
συνδυασμός των δύο 
αυτών διαφορετικών 
θεσμικών πλαισίων 
των Ν 3156/2003  
και Ν 4354/2015. 

 

Α 
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Έτσι, τα FUNDS που αγόρασαν τις απαιτήσεις των τραπεζών από τα δάνεια και 
τις πιστωτικές μας κάρτες με το Ν 3156/2003, δεν έχουν επουδενί την δυνατότητα, 
ενώ τις αγόρασαν με το Ν 3156/2003, να επιδιώκουν την είσπραξή τους δικαστικά, 
κάνοντας χρήση της νομοθετικής ευχέρειας του Ν 4354/2015, με αποτέλεσμα, 
σύμφωνα και με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, κάθε δικαστική τους 

ενέργεια κατά των Δανειοληπτών 
(Αγωγές, Ασφαλιστικά Μέτρα, 
Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, 
Πλειστηριασμοί) να μπορεί να 
ακυρωθεί.  

 

Όλοι οι Δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια και οι 
πιστωτικές κάρτες έχουν τιτλοποιηθεί και μεταβιβαστεί στα 
FUNDS με το Ν 3156/2003, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα 
δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες είναι ενήμερα, σε 
καθυστέρηση, καταγγελμένα ή επίδικα, σε πρώτο βαθμό ή 
έφεση, πρέπει να εκμεταλλευθούν άμεσα την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και να 
επιδώσουν το συντομότερο σε SERVICERS & FUNDS 
«ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ», με την 
οποία θα επισημαίνουν ότι, επειδή τα δάνεια και οι 
πιστωτικές τους κάρτες τιτλοποιήθηκαν και 
μεταβιβάστηκαν στα FUNDS δυνάμει του Ν. 3156/2003, οι 
SERVICERS που έχουν αναλάβει την διαχείρισή τους ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ να επιδιώξουν δικαστικώς την είσπραξή τους, 
καθότι επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής ΜΟΝΟ το νομοθετικό 
πλαίσιο υπό το οποίο αποκτήθηκαν, ήτοι ο Ν. 3156/2003 
και ΟΧΙ ο Ν. 4354/2015, ο οποίος παρέχει την δυνατότητα 
ενεργειών δικαστικού χαρακτήρα, καλώντας τους να 
απέχουν από κάθε δικαστική ενέργεια, προσκαλώντας 
τους στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής εξωδικαστικής λύσης 
και, παράλληλα, ζητώντας την αποστολή των 
αποδεικτικών εγγράφων της νομιμοποίησής τους. 
Σημειωτέο δε, ότι, όλα τα υπόλοιπα από δάνεια και 
πιστωτικές κάρτες, τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν 
από τις Tράπεζες στα Funds με το Ν 3156/2003. Έτσι, 
σήμερα, δεν υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια των Funds 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες που να έχουν μεταβιβαστεί με 
το Ν 4354/2015, με αποτέλεσμα, η προτεινόμενη δράση να 
αφορά οριζόντια όλες τις περιπτώσεις δανείων και 
πιστωτικών καρτών που βρίσκονται στα χέρια των Funds. 

1. Αύξηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της 
Διαμεσολάβησης και της Εξωδικαστικής Επίλυσης της 
διαφοράς με SERVICER & FUND, με ουσιαστικό κούρεμα 
και βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής.  
2. Μείωση των πιθανοτήτων έκδοσης Διαταγής Πληρωμής. 
3. Μεγάλη μείωση του κόστους προστασίας και δικαίωσης 
του Δανειολήπτη, με την εξοικονόμηση του κόστους 
προσφυγής στην Δικαιοσύνη.  
4. Μεγάλη αύξηση των πιθανοτήτων ακύρωσης της 
Διαταγής Πληρωμής, της Κατάσχεσης και του 
Πλειστηριασμού, με την προσθήκη ενός ακόμη 
υπεραποτελεσματικού όπλου στο οπλοστάσιο της 
δικαστικής άμυνας του Δανειολήπτη.  
5. Μοναδικό όπλο άμυνας για τους Δανειολήπτες που 
έχασαν ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη ή που οι αιτήσεις 
υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, με ή χωρίς δόλο.  
6. Δυνατότητα επαναπόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή 
διεκδίκησης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις Κατασχέσεων 
και Πλειστηριασμών που επισπεύσθηκαν από SERVICERS 
& FUNDS με τον αυθαίρετο συνδυασμό των δύο 
διαφορετικών θεσμικών πλαισίων των Ν 3156/2003 και Ν 
4354/2015. 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Υπάρχει μια έρευνα στο 
«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» και η εφημερίδα 
δίνοντας στίγμα την προσδιορίζει σε 
σκανδαλώδη υπόθεση με 

αράνομες 
ενέργειες που  
αν μη τι άλλο 

ζημιώνουν με 
υπέρογκα ποσά άνω 
του 1 δισ. ευρώ το 
δημόσιο. Είναι τόσο 
εξόφθαλμες οι 
παρανομίες που 
στελέχη της εταιρείας 
παραιτούνται σωρηδόν 
προκειμένου να  
μη βρεθούν 
κατηγορούμενα  
για κακουργήματα. 

Τελευταίο αλλά και ηχηρό 
παράδειγμα η παραίτηση της 
προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου 
Μ. Κρέστου, η οποία προσλήφθηκε 
τον περασμένο Ιούλιο και άντεξε 
μόλις δέκα μήνες». Αναφέρεται σε 
μια δημόσια τράπεζα. Και αναφέρει 
μια κυρία ως ενορχηστρώτρια της 
διασπάθισης κλπ κλπ. Δεν κάναμε 
δική μας έρευνα, δεν υιοθετούμε 
τίποτα και προσεγγίζουμε την 
υπόθεση με απόλυτη καλοπιστία. 
Βρίσκουμε λοιπόν ότι η 
αναφερόμενη ονομαστικά με τα 
στελέχη της επίσης, είναι μια 
δημόσια τράπεζα, η οποία στον 
επικοινωνιακό της τομέα επαίρεται 
ότι κάπου στο Κόρκ της μακρινής 
Ιρλανδίας πήρε το πρώτο βραβείο 
από το European Business Angels 
Network (EBAN). Μακάρι.  

 

ο ένα δις όμως δεν 
είναι ένα ευρώ. 
Είναι τεράστιο  

ποσό για να περάσει 
απαρατήρητο και από 
πολίτες και από ΜΜΕ 
και από Υπουργούς.  
Και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
οι οποίοι έχουν επιβάλει στην 
Ελλάδα σκληρά μνημόνια και είχαν 
αιματηρές (αυτοκτονίες κλπ) 
συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. 
Στο ρεπορτάζ αναφέρονται ως 
αρμόδιοι Υπουργοί οι κ.κ. 
Σταϊκούρας και Γεωργιάδης. Και 
αναφέρεται ότι η τράπεζα μοιράζει 
δισεκατομμύρια ως δάνεια για να 
αντιμετωπιστεί η κρίση. Και 

καταγγέλλεται από την εφημερίδα σε 
ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ ότι  

 

γινε εσωτερικός 
έλεγχος το 2021 
και όχι μόνο βρήκε 

σημεία και τέρατα, 
αλλά οι ελεγκτές 
παραιτούνται 
πιεζόμενοι και μαζί 
άλλα στελέχη για  
να μην βρεθούν 
αντιμέτωποι με 
κακουργήματα. 
Ειδικά μια παράγραφος του 
ρεπορτάζ που αναφέρεται στον 
έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους τονίζει: «…Σύμφωνα με την 
έκθεση ελέγχου του ΓΛΚ όπως έχει 
διατυπωθεί εγγράφως από τον 
Αύγουστο του 2021 αναδεικνύεται η 
δυσφορία από το κλιμάκιο ελέγχου 
έναντι της Α… Χ…, στα τελικά 
συμπεράσματα της οποίας 
υφίστανται τα εξής: Δυσκαμψία και 
απροθυμία της διοίκησης, έως και 
την έναρξη του παρόντος ελέγχου, 
στη λήψη και εφαρμογή κατάλληλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που είχαν 
καταγραφεί στο παρελθόν στις 
εκθέσεις του Τομέα Εσωτερικού 
Ελέγχου και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Έλλειψη συνέπειας,  

 

Π Τ 

Έ 
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συνέχειας και «μνήμης» λόγω της συνεχούς εναλλαγής του 
προσωπικού και των εσωτερικών ανακατατάξεων. 
Έλλειψη συνοχής και συντονισμού λόγω απουσίας 
εποπτείας από την ιεραρχία και συνεργασίας μεταξύ των 
στελεχών του. Είναι η αδιαφορία που επιδεικνύουν τα 
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί Αδ. 
Γεωργιάδης και Χρ. Σταϊκούρας σε μια σειρά από ζητήματα 
όπως: οι παράνομες απευθείας αναθέσεις αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι παράνομες προσλήψεις 
αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, η παράνομη πρόσληψη 
υπόδικου για κακούργημα, οι παράνομες μεθοδεύσεις για 
την πληρωμή αχρεωστήτως καταπτώσεων εγγυημένων 
δανείων σε τράπεζες αξίας 931 εκατ. ευρώ, οι παράνομες 
μεθοδεύσεις για πληρωμή τόκων υπερημερίας σε τράπεζες 
αξίας δεκάδων εκατομμύριων, οι παράνομες μεθοδεύσεις 
για μη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
από τράπεζες αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η 
παράνομη ενοικίαση πολυτελών ΕΙΧ 300 ίππων, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας για κρατικά αυτοκίνητα αξίας 
πολλών χιλιάδων ευρώ…». Αυτά αναφέρονται στο 2022… 
Σήμερα ο Μάης έχει 23.Τελευταίο δελτίο-ανακοίνωση της 
Τράπεζας είναι της 19ης Μάη και αναφέρεται στο 
προαναφερόμενο βραβείο στην Ιρλανδία. Επικοινωνήσαμε 
με την υπεύθυνη της Τράπεζας κ. Σαραντοπούλου, η οποία 
μας είπε ότι είχε μεν υπόψη της το δημοσίευμα, αλλά δεν 
υπάρχει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας καμία ανακοίνωση 
της Τράπεζας… Για ένα δις ευρώ!!!  

 

ας θυμίζει τις επιστολές μας 
προς την Διοίκηση της Τράπεζας 
Πειραιώς, με την οποία 

ζητούσαμε πληροφορίες για μια 
υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ως 

μη συνεπής στις πληρωμές τεραστίου 
ποσού κουμπάρος Υπουργού και 
εμφανίζεται λογαριασμός ενός Δις 
δεσμευμένος με όνομα πελάτη, ο 
οποίος δεν είχε καμία σχέση με  
τον λογαριασμό αυτό. Άκρα του  
τάφου σιωπή ως σήμερα…  

 
Και ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΤΟΥ υπουργού δεν έχει καταβάλει 
ευρώ παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις. Και διαφημίζεται 
επιχειρηματικά σε…νέο πρόγραμμα της Τράπεζας!!! Μας 
θυμίζει το πόρισμα -βόμβα της ελέγκτριας Λήδας Τζαχάνη 
στον ΕΟΦ-ΙΦΕΤ για σημεία και τέρατα και ένα ποσό που 
πολύ μοιάζει, ως αδικαιολόγητο με μίζα, ύψους ενός εκατομ 
ευρώ. Πουθενά λέξη για τη Δικαιοσύνη…  

 

Μ 
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Επίσης ούτε λέξη από την Δικαιοσύνη σε ρεπορτάζ-βόμβες 
της «ΖΟΥΓΚΛΑ» για δικαστικό λειτουργό σε καζίνο των 
Σκοπίων και βαρύτατες καταγγελίες από επώνυμη γιατρό 
για χρηματισμούς δικαστικών στη Βόρεια Ελλάδα. 
Δικαστικών με συμμετοχή σε πολύκροτες υποθέσεις. Πριν 
μερικά χρόνια πάλι τα ίδια. Δικαστικοί στα καζίνο και 
αποφάσεις τους που… έβγαζαν μάτια! Μας είπαν ότι αυτά 
τα φαινόμενα τα είχαν αντιμετωπίσει. Και ξανά τα ίδια με 
φρικτές προσωπικές αναφορές και φωτογραφίες σε 
δικαστικούς λειτουργούς. Και σιωπή. Είτε είναι ψέμματα και 
έπρεπε να εφαρμοστεί το αυτόφωρο προς την πλευρά των 
καταγγελιών, είτε είναι αλήθεια και αυτό δεν είναι κράτος 
Δικαίου, αλλά κράτος μπανανία. Αναφερόμαστε στο 
«αυτόφωρο» γιατί αν π.χ. έπιαναν την καταγγέλλουσα τότε 
σε μια αίθουσα δικαστηρίου θα ακούγονταν αμέσως όσο 
φρικτά λέει. Και θα έπρεπε επί τόπου να αποφανθούν αν 
είναι αλήθεια ή όχι άλλοι δικαστές παρουσία 
δημοσιογράφων και κοινού. Και αν είναι αλήθεια (το 
πιθανότατο…)τότε θα είχαμε αντίστροφο σεισμό… Να μην 
τα υιοθετήσουμε, ναι. Αλλά πού είναι η ανακοίνωση ότι δεν 
ευσταθούν ή ότι θα γίνει έρευνα για να ελεγχθούν αυτά τα 
πολύ σοβαρά; Έχουν σημασία; Τεράστια. Στις αρχές του 
περασμένου Μαρτίου ο επίτροπος Οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Paolo Gentiloni είχε δηλώσει ότι «η 
Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικά αναφορικά με τη μείωση του 
επιπέδου χρέους και τον περιορισμό των εθνικά 
χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών. Αυτή είναι μια 
αρχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο από την 
Ελλάδα, αλλά και από όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος». 
Στα σχετικά ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε χώρες όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία και στις δηλώσεις του Γερμανού 
Υπουργού οικονομίας Christian Lindner όταν σε 
συνέντευξη που παραχώρησε σε τέσσερις μεγάλες 
ευρωπαϊκές εφημερίδες τόνισε πως «πρέπει να 
επανέλθουμε σε κατάσταση συνετών δημόσιων 
οικονομικών». Οι υποθέσεις που αναφέρουμε έχουν να 
κάνουν ακριβώς με την “συνετή διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών στην Ελλάδα”.  

σιωπή σε τόσο σοβαρές 
υποθέσεις βεβαιώνει ότι γίνεται 
συνετή διαχείριση των δημόσιων 

οικονομικών μας ή το αντίθετο; 

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση απάντησε σε σχετική 
ερώτηση του documento ως εξής: «Στην Τράπεζα γίνεται 
μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Προς όφελος των ελληνικών 
επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό νομίζω 
ότι είναι πασιφανές. Και η κυβέρνηση είναι πλήρως 
ικανοποιημένη με τη δουλειά που γίνεται εκεί». Βλέπετε 
εσείς λέξη για την καταγγελλόμενη διαφθορά; Βλέπετε 
απάντηση συγκεκριμένη για τα συγκεκριμένα θέματα είτε 
από την κυβέρνηση, είτε από την Τράπεζα; Τα στελέχη που 
ονομαστικά αναφέρονται και είναι δημόσιοι λειτουργοί δεν 
θα έπρεπε να απαντήσουν επώνυμα για όλα τα θέματα; 
Ακόμα και αν θα έλεγαν ότι «προσφεύγουν στη 
Δικαιοσύνη», όπως ήταν η προσφιλής τακτική 
Βγενόπουλου δεν θα έπρεπε να ενημερώσουν την κοινή 
γνώμη επί των συγκεκριμένων θεμάτων, ώστε να μην μένει 
η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «έπεσαν σαν τις ακρίδες στο 
δημόσιο χρήμα;»  

υμίζουμε ότι στη ΔΕΗ, η οποία 
ληστεύει τα νοικοκυριά με 
πανάκριβους και εντελώς 

αδικαιολόγητους λογαριασμούς 
άσχετους με την κατανάλωση  
ο επικεφαλής έχει μισθό 360 
χιλιάδες ευρώ το χρόνο…. 
και τα εκατομμύρια μετοχών που θα δοθούν στον ίδιο και 
σε άλλα στελέχη “παγώνουν”. Απλώς. Δηλαδή δεν 
ματαιώνονται. Παγώνουν… 

Η 

Θ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια :  
Κώστας Διώτης 
Οικονομολόγος, Στατιστικός,  
Πρώην Εφοριακός 
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ,  
Επίτροπος Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ντείνονται οι 
διαμαρτυρίες 
ιδιοκτητών από την 

Αττική, αλλά και άλλα 
μέρη της χώρας, για 
πολλαπλασιασμό του 
φόρου του ΕΝΦΙΑ σε 
ιδιοκτήτες από όλη  
τη χώρα που έχουν 
δικαιώματα σε ακίνητα 
αξίας άνω των 400.000 
ευρώ το καθένα 
, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες που 
κατέχουν ίσης αξίας περιουσία αλλά 
κατανεμημένη σε περισσότερα 
ακίνητα μικρότερης αξίας, αλλά και 
όσους έχουν περιουσία που 
υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του enikos.gr 
η κατάσταση δεν διορθώνεται με την 

«πυροσβεστική» απαλλαγή μεριδίων οικοπέδων έως 5% που αφορά ελάχιστο 
αριθμό ιδιοκτητών, και, σε συνδυασμό με την τεράστια άνοδο των αντικειμενικών 
αξιών, αφήνει έκθετους σε δημευτική υπερφορολόγηση δεκάδες χιλιάδες άλλους, 
οι οποίοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν με αιματηρό τρόπο τις μειώσεις των 
υπολοίπων. Όπως τονίσαμε, οι ρυθμίσεις αυτές παραβιάζουν το άρθρο 4 του 
Συντάγματος που ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη 
χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τις δυνάμεις τους, πράγμα που επεσήμανε στην 
έκθεσή της και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.  

 

Ε 
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Επίσης παραβιάζουν και το άρθρο 21 για την προστασία 
της οικογένειας δεδομένου ότι εισάγουν στοχευμένη 
βαρύτατη υπερφορολόγησης της οικογενειακής 
περιουσίας, φορολογώντας κάθε μέλος της – εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτήτη, υπολογίζοντας αυξητικό συντελεστή σαν να 
είναι ο καθένας ιδιοκτήτης ολοκλήρου του ακινήτου», 
αναφέρει μεταξύ άλλων οι ΠΟΜΙΔΑ.  

ΠΟΜΙΔΑ καλεί και πάλι το 
υπουργείο Οικονομικών να 
προβεί άμεσα σε διορθωτική 

παρέμβαση, αφενός καταργώντας 
όλες αυτές τις νέες δυσμενείς 
ρυθμίσεις των ενοτήτων Γ και Ε  
του νέου ΕΝΦΙΑ 
, οι οποίες έχουν σήμερα πολλαπλασιάσει στοχευμένα το 
φορολογικό βάρος στους ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στις 
διατάξεις τους, και αφ΄ετέρου θέτοντας ως συνολικό 
«πλαφόν» τα ποσά που τους χρεώθηκαν το 2021, υπό την 
ισχύ μάλιστα του συμπληρωματικού φόρου που δήθεν 
καταργήθηκε, τη στιγμή που, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών, η πλειοψηφία των φορολογουμένων 
απολαμβάνει σημαντικότατες μειώσεις του φόρου αυτού! 
Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
που διαπιστώνουν πολλαπλασιασμό του φόρου ακόμη και 
έως και 20 φορές (!) σε σχέση με πέρυσι, ότι 

σοι επιθυμούν, δικαιούνται  
να καταθέσουν μέχρι τις 10  
Ιουνίου 2022, ενδικοφανείς 

προσφυγές στις ΔΟΥ όπου ανήκουν 
προκειμένου και στη συνέχεια  
να ασκήσουν προσφυγές  
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διεξαγωγή 
πιλοτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα 
κρίνει παρεμπιπτόντως τη συνταγματικότητα των νέων 

ρυθμίσεων», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση. Επίσης 
η Ομοσπονδία αναφέρει: «διαπιστώνουμε, με τα 
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2022, σε πάμπολλες χιλιάδες 
ιδιοκτητών ακινήτων υπολογίστηκε πολλαπλάσιος φόρος 
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα ακίνητα των 
ιδιοκτητών αυτών είχαν ένα, περισσότερα ή και όλα από τα 
εξής χαρακτηριστικά: 1. Βρίσκονται σε περιοχές 
σημαντικής αύξησης των αντικειμενικών αξιών. 2. Η 
συνολική αξία της περιουσίας του φορολογούμενου 
υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ 3. Συμπεριλαμβάνουν 
δικαίωμα σε αστικό οικόπεδο με τιμή άνω των 150 
ευρώ/τ.μ. 4. Η συνολική αξία του καθενός δικαιώματος 
υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και η περιουσία του 
φορολογούμενου τις 300.000 ευρώ. Η συνδρομή πολλών ή 
και όλων εκ των παραπάνω χαρακτηριστικών, και ιδιαίτερα 
του τελευταίου, έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό έως και 
20 φορές του φόρου, σε σχέση με το φόρο των 
προηγουμένων ετών, γεγονός που οδηγεί σε φορολογική 
εξόντωση τους πολίτες που τα περιουσιακά τους στοιχεία 
εμπίπτουν στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η ΠΟΜΙΔΑ 
ανταποκρινόμενη στις εντονότατες διαμαρτυρίες 
φορολογουμένων από όλη τη χώρα, αλλά κυρίως από την 
Περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι, αντί να δουν την 
υπεσχημένη μείωση του ΕΝΦΙΑ, βρίσκονται αντιμέτωποι 
με απίστευτες χρεώσεις, τόσο πολλαπλάσιες από τις 
περυσινές, όσο και αναιτιολόγητα άνισα μεταξύ 
φορολογουμένων με ίδια αξία ακίνητης περιουσίας, 
ανακοινώνει τα εξής: Η διάταξη της Ενότητας Γ. της παρ. 4 
του άρθρου 43 του Ν. 4916/2022 για το νέο ΕΝΦΙΑ 2022, περί 
επιβολής πρόσθετου φόρου σε βάρος φορολογουμένων 
που είναι κάτοχοι ενός ακινήτου αξίας που υπερβαίνει τις 
400.000€ σε σύγκριση με άλλους που είναι κάτοχοι 
περισσοτέρων ακινήτων, ίσης μεν αξίας με τους 
προηγούμενους, πλην όμως η αξία ενός εκάστου δεν  

 

Η 
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υπερβαίνει τις 400.000€, αποτελεί την ουσιαστική 
«μετεμψύχωση» του δήθεν καταργηθέντος 
συμπληρωματικού φόρου, οδηγεί σε στοχευμένη 
υπερφορολόγηση των πολιτών, και προσκρούσει σε 
συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις οι οποίες 
απαγορεύουν τις διακρίσεις μεταξύ των πολιτών ως προς 
την κατανομή των φορολογικών βαρών, και την αρχή της 
μεταξύ τους ισότητας, αλλά και την προστασία της 
οικογένειας και της περιουσίας της.  

αραδείγματα με ασύλληπτες 
επιβαρύνσεις που έχουν γίνει 
από τον πρόσθετο φόρο ΕΝΦΙΑ 

2022 στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
παραθέτει η ΠΟΜΙΔΑ. Αναλυτικά: 

 
Η Ομοσπονδία παραθέτει παρακάτω χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αντισυνταγματικής ανισότητας φορολογικής 
επιβάρυνσης μεταξύ φορολογουμένων με ισάξιες 
περιουσίες. Αναλυτικά: O φορολογούμενος Α΄ έχει 10 
διαμερίσματα επί των οποίων έχει δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας 100%, αξίας 100.000 ευρώ έκαστο (Τ.Ζ. 2.000 
ευρώ, Σ.Ε. 1,50, τυπική επιφάνεια 79,37 τ.μ., μεσαίο κτίριο, 
μέσος όροφος Β΄, 30 ετών) ήτοι συνολικής αξίας ΕΝΦΙΑ 10 
x 100.000 ευρώ = 1.000.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος Β΄ 
έχει στην ίδια περιοχή ένα κτίριο με δέκα διαμερίσματα 
χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας επί του οποίου έχει 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας 100% (Τ.Ζ. 2.000 ευρώ, Σ.Ε. 
1,50, συνολική επιφάνεια 583,00 τ.μ., μεσαίο κτίριο, μέσος 
όροφος Γ΄, 30 ετών) αξίας ΕΝΦΙΑ ομοίως 1.000.000 ευρώ. 
Κύριος φόρος (ενότητες Α΄και Β΄): Φορολογούμενος Α΄: 10 
x 296,61 ευρώ = 2.996,10 ευρώ – Φορολογούμενος Β’: 
2.178,67 ευρώ. Πλέον του παραπάνω φόρου, οι ως άνω 
φορολογούμενοι θα πληρώσουν φόρο επί της συνολικής 
αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου (ενότητα Γ΄) 
ως εξής: Φορολογούμενος Α΄: 0 ευρώ – Φορολογούμενος 
Β΄: 2.700 ευρώ! (ο οποίος επιβάλλεται βάσει κλίμακας όταν 
η αξία του 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου 
υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και η συνολική αξία της 
ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου υπερβαίνει τις 
300.000 ευρώ). Τέλος στο άθροισμα του φόρου (ενότητες 
Α΄, Β΄ και Γ΄) θα επιβληθεί προσαύξηση φόρου 15% επειδή 
αμφότεροι οι φορολογούμενοι έχουν συνολική αξία 
ακίνητης περιουσίας 1.000.000 ευρώ, με συνέπεια ο 
συνολικός τελικός φόρος τους να διαμορφώνεται εξής: 
Φορολογούμενος Α΄: (2.996,10 ευρώ + 0 ευρώ) x 1,15 = 
3.445,52 ευρώ. Φορολογούμενος Β΄: (2.178,67 ευρώ + 2.700 
ευρώ) x 1,15 = 5.610,47 ευρώ… 

υνεπώς ο έχων ένα εμπράγματο 
δικαίωμα καταβάλει φόρο  
κατά 63% περισσότερο από  

αυτόν που έχει 10 δικαιώματα  
ίσης συνολικής αξίας! 

 

Ο νέος ΕΝΦΙΑ εισάγει δυσμενέστατη και απόλυτα 
αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ φορολογουμένων με ίσης 
αξίας περιουσιακά στοιχεία, αλλά με διαφορετικό αριθμό 
ακινήτων, καθόσον η μείωση του φόρου (όπου αυτή 
υπάρχει) είναι δυσανάλογη υπέρ των ιδιοκτητών πολλών 
ακινήτων μικρότερης αξίας και σε βάρος των ιδιοκτητών 
περιουσιακών στοιχείων μεγαλύτερης αξίας, για πολλούς 
από τους οποίους εξ αιτίας της διάκρισης αυτή 
προκύπτουν φορολογικές επιβαρύνσεις όχι μόνον 
δυσανάλογες σε σχέση με τους άλλους, αλλά και 
πολλαπλάσιες των προηγουμένων ετών.  

νέος ΕΝΦΙΑ εισάγει άνισο τρόπο 
κατανομής των φορολογικών 
βαρών, αναντίστοιχο, 

αδικαιολόγητο και δυσανάλογο  
με τις δυνάμεις του καθενός 

 
 

Π 
Σ 

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 28-29 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 234 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 30 

, δηλαδή τη φοροδοτική τους ικανότητα η οποία εν 
προκειμένω προκύπτει από το σύνολο της αξίας των 
περιουσιακών τους στοιχείων, θεωρώντας ότι οι έχοντες 
λιγότερα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το όριο 
των 400.000€ έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από 
όσους έχουν περισσότερα, χωρίς αυτό να προκύπτει ή να 
τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Ο νέος ΕΝΦΙΑ 
υπερφορολογεί αδικαιολόγητα και ληστρικά την 
οικογενειακή περιουσία, πολλαπλασιάζοντας το 
φορολογικό βάρος των μελών της με το πρόσχημα της 
αποφυγής της πολυδιάσπασής της στα μέλη της 
οικογένειας. 

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα 
της ΠΟΜΙΔΑ www.pomida.gr έχει αναρτηθεί ένα πρώτο 
υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής που ο κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως βάση, 
φυσικά προσαρμόζοντάς το στη δική του περίπτωση και 
τους δικούς του λόγους προσφυγής. Είναι σκόπιμο το 
υπόδειγμα αυτό να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και 
προσαρμογής από το νομικό παραστάτη κάθε 
ενδιαφερομένου. Επίσης για διευκόλυνση της τεκμηρίωσης 
του κεφαλαίου της προσφυγής που αφορά τις 
αντικειμενικές αξίες, παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας το 
κείμενο της τελευταίας, από σειρά παρομοίων, υπ΄ αριθμό 
1870/2019 ακυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας». 

 
Το ρεπορτάζ από το flash.gr είναι αποκαλυπτικό: Η κα 
Μαρίκα Πάρη είχε ενημερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης ότι 
ο ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε έως και 55% σε συγκεκριμένες 
πολεοδομικές ενότητες της Γλυφάδας. Όταν όμως ήρθε ο 
λογαριασμός για εκείνη το σοκ ήταν μεγάλο. Διατηρώντας 
μία παλιά μονοκατοικία ως πρώτη κατοικία (και απρόσοδη 
περιουσία) στην περιοχή των Δικηγορικών Γλυφάδας μία 
περιοχή που αγοράστηκε το 1920 από το Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών θεωρούσε ότι η αύξηση δεν θα ήταν 
μεγαλύτερη από 500 έως 600 ευρώ.  

ι όμως σύμφωνα με το 
εκκαθαριστικό όπως μπορείτε  
να δείτε από 1864 ευρώ που 

πλήρωνε πέρσι το 2021, εφέτος 
καλείται να πληρώσει 10.035 ευρώ!  
Καλείται μάλιστα αν δεν μπορεί να πληρώσει ολόκληρο το 
ποσό να καταβάλει την πρώτη δόση έως τις 31 Μαΐου. Η κ. 
Πάρη θεώρησε ότι πρόκειται για λάθος, αλλά 
απευθυνόμενη στο λογιστικό γραφείο με το οποίο 
συνεργάζεται την ενημέρωσαν ότι δεν είναι η μόνη 
περίπτωση όπου αποστέλλονται αδιανόητα εκκαθαριστικά 

ΕΝΦΙΑ με τρελά ποσά. Στο απόσπασμα του 
εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ για το 2021 όπου η κ. Πάρη έπρεπε 
να πληρώσει για το σπίτι της 1864 ευρώ. Για το ίδιο σπίτι 
φέτος το ποσό είναι 10.035 ευρώ! Η συντακτική ομάδα του 
flash.gr έχει στην διάθεσή της τα έγγραφα. Με ανάλογες 
καταγγελίες να φτάνουν κατά εκατοντάδες στο Υπουργείο 
Οικονομικών η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τη 
ζημιά και με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη και 
ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» 
προχωρά στις ακόλουθες τροποποιήσεις που πάντως δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις: 1.Τροποποιούνται –  
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συμπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 
4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα εξής κατά βάση 
σημεία: Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των 
εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα φυσικά πρόσωπα που 
τελούν σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής 
οφειλής [προηγείται η έκπτωση επί της συνολικής αξίας 
της ακίνητης περιουσίας τους (παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 
4223/2013) και ακολουθεί η περαιτέρω έκπτωση λόγω 
οικονομικής αδυναμίας (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
4223/2013)]. Αίρεται η δυνατότητα της εφάπαξ πληρωμής 
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής των δέκα 
(10) ισόποσων δόσεων.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων – 
Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 4223/2013 1. Το 
εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 
4223/2013 (Α’287) τροποποιείται ως προς τη βάση 
υπολογισμού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 2Α 
διαμορφώνεται ως εξής: «2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών 
προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή του 
άρθρου 4, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία 
της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά 
το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε του άρθρου 4, ως 
εξής: α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%), β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν 

πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%), γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 
και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), δ) για αξία ακίνητης 
περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, 
κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ε) για αξία 
ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες 
(400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Στη 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή 
της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των 
δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού». 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ιτου άρθρου 8 του 
ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τον χρόνο καταβολής 
και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται 
σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις 
οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, 
και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης 
προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού 
φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την 
έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες 
δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου 
μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του επόμενου 
έτους». 3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 
2022 και επόμενων. 

 

 

έα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς τον ΕΦΚΑ δρομολογεί 
το υπουργείο Εργασίας  

μετά την εκτόξευση των χρεών  
των ασφαλισμένων προς  
τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Σύμφωνα με το sofokleousin.gr το υπουργείο Εργασίας 
καλείται να διορθώσει ένα λάθος στο οποίο υπέπεσε, όταν 

διατήρησε την πάγια ρύθμιση στις 12 δόσεις, ένα μέτρο που 
όχι μόνο δεν αύξησε τις εισπράξεις χρεών, αλλά προκάλεσε 
έκρηξη των απλήρωτων χρεών. Σύμφωνα με πληροφορίες 
δρομολογείται η αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης 
των χρεών προς το ΚΕΑΟ, από 12 σε 24 δόσεις. Θα  
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εξισωθεί έτσι ο αριθμός των δόσεων με εκείνες που 
προβλέπει η πάγια ρύθμιση των χρεών προς την Εφορία, 
η οποία ισχύει από το 2020. Τότε, στις αρχές της πανδημίας 
παρά το γεγονός ότι υπήρχαν υποσχέσεις για την 
εφαρμογή των 24 δόσεων και στα χρέη προς τα Ταμεία, 
εντούτοις το υπουργείο Εργασίας έκανε το λάθος να 
κρατήσει στις 12 δόσεις την πάγια ρύθμιση για τις 

ασφαλιστικές οφειλές. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το ΚΕΑΟ και η απόγνωση των 
ασφαλισμένων οι οποίοι δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα 
χρέη τους σε 12 δόσεις. Το λάθος αυτό, θα διορθώσει 
σύντομα η κυβέρνηση, εξομοιώνοντας τον αριθμό των 
δόσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, με εκείνες που 
ισχύουν προς την Εφορία. 

 

εμάτα από λίστες με Έλληνες 
καταθέτες στο εξωτερικό είναι  
τα συρτάρια του φοροελεγκτικού 

μηχανισμού της χώρας μας 
, από τις οποίες όμως ελάχιστες πληροφορίες έχουν δοθεί 
στη δημοσιότητα, ενώ ακόμα πιο λίγα φαίνεται πως είναι 
τα αποτελέσματα των ερευνών. Όπως αναφέρει το 
newsbreak.gr στα χέρια των ελληνικών Αρχών έχουν 
βρεθεί κατά καιρούς διαφορετικές λίστες με Έλληνες 
καταθέτες (λίστα Μπόργιανς, Λαγκάρντ, Panama Papers, 
Pandora Papers κ.ά.), με τα έως τώρα δεδομένα να μην 
έχουν αποδώσει σημαντικά έσοδα στα ελληνικά κρατικά 
ταμεία. Πριν από λίγες ημέρες η ΑΑΔΕ έλαβε στα χέρια της 
μια νέα, τεράστια λίστα από Έλληνες καταθέτες του 
εξωτερικού και συγκεκριμένα από 76 διαφορετικές χώρες. 
Πρόκειται για χώρες που θεωρούνται φορολογικοί 
παράδεισοι (Νησιά Κέιμαν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 
κ.ά.), αλλά και χώρες παντελώς άγνωστες στο ευρύ κοινό 
(Νήσοι Τερκ και Κάικος, Νιούε κ.ά.) Η λίστα έφτασε στη 
δικαιοδοσία της ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο, στο πλαίσιο 
της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) 
μεταξύ της αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
των αρμόδιων Αρχών και περιλαμβάνει στοιχεία από το 
2016 έως το 2020, ανάλογα με τον χρόνο που κάθε χώρα 
υπέγραψε τη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών. 

ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει 
σε έλεγχο των στοιχείων που 
έχουν αποστείλει οι 76 χώρες, 

ώστε να διαπιστώσει αν οι καταθέσεις 
που περιλαμβάνονται στις λίστες 
έχουν δηλωθεί και στην Ελλάδα. 
Η λίστα αναμένεται να αποτελέσει ένα επιπλέον «όπλο» της 
ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής, σε περίπτωση, φυσικά, που 
αποδειχθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταθέτες δεν έχουν 
δηλώσει τα συγκεκριμένα εισοδήματα στις ελληνικές 
Αρχές. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ύπαρξη Ελλήνων 
καταθετών στα τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού δεν 
συνεπάγεται πως πρόκειται για περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής ή μαύρου χρήματος, κάτι το οποίο ισχύει 
ακόμα και για τους φορολογικούς παραδείσους. Με βάση 
τον νόμο περί «Κύρωσης της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα λάβει τα στοιχεία 
των καταθετών, όπως: το όνομα, τη διεύθυνση, τη 
δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας, τον Αριθμό  
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Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης. Έτσι, τα στοιχεία που θα επεξεργαστεί η 
ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν: * Το υπόλοιπο ή την αξία του 
λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση 
του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του 
Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή 
της τιμής εξαγοράς κατά την πρόωρη λύση του 
συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, 
ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε 
κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. * Σε περίπτωση 
Λογαριασμού Θεματοφυλακής: α) το συνολικό ακαθάριστο 
ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των 
μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών 
εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά 
στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε 
περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον 
λογαριασμό, ή σε σχέση με τον λογαριασμό, κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους, και β) τα συνολικά 
ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, τα οποία 
καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους και για τα οποία το 
Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως 
θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως, ως 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου 
Λογαριασμού. * Σε περίπτωση Καταθετικού Λογαριασμού, 
το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που 
καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Οι 76 χώρες είναι οι 
εξής: Αλβανία, Ανγκουίλα, Αντίγκουα, Αργεντινή, 
Αρούμπα, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, 
Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Μπελίζε, Βερμούδες, Βραζιλία, 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μπρουνέι, Καναδάς, Νήσοι 
Κέιμαν, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, 
Κουρασάο, Ντομίνικα, Ισημερινός, Φερόες Νήσοι, Γκάνα, 
Γιβραλτάρ, Γροιλανδία, Γρενάδα, Γκέρνζι, Χονγκ Κονγκ, 
Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Νήσος του Μαν, Ισραήλ, 
Ιαπωνία, Τζέρζι, Καζακστάν, Νότια Κορέα, Κουβέιτ, 
Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Νήσοι Μάρσαλ, Mαυρίκιος, 
Μεξικό, Μοντσεράτ, Ναουρού, Κάτω Χώρες (σχετικά με τις 
Νήσους Μπονέρ, Αγιος Ευστάθιος και Σάμπα), Νέα 
Καληδονία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νιούε, Νορβηγία, Ομάν, 
Πακιστάν, Παναμάς, Περού, Κατάρ, Ρωσία, Αγιος 
Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και 
Γρεναδίνες, Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σεϊχέλλες, 
Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Τουρκία, Νήσοι Τερκ και 
Κάικος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ουρουγουάη, Βανουάτου. 

Την αρχή είχε κάνει το 2010 η τότε υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας Κριστίν Λαγκάρντ, μετέπειτα γενική 
διευθύντρια του ΔΝΤ και νυν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Η Κριστίν Λαγκάρντ παρέδωσε τη 
λίστα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2010, η οποία 
περιελάμβανε «ύποπτες» καταθέσεις συνολικού ύψους 1,5 
δισ. ευρώ. Τελικά οι υποθέσεις με τα 2.062 ονόματα 
Ελλήνων με καταθέσεις στην τράπεζα ΗSBC στη Γενεύη της 
Ελβετίας, για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 
2005 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007, όπως και εκείνα της 
λίστας Μπόργιανς, που περιέχει στοιχεία 10.588 καταθετών 
μέχρι το 2008 και περιελάμβανε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα 
για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2008, 
παραγράφηκαν οριστικά, αφού πέρασε η πενταετία 
ελέγχου. Οι καταθέσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων 
που συμπεριλαμβάνονταν στις λίστες Λαγκάρντ, 
Μπόργιανς, καθώς και στη λίστα των εμβασμάτων 
ξεπερνούσαν τα 10 δισ. ευρώ, ωστόσο η φοροδιαφυγή που 
εντοπίστηκε, μετά τον καταλογισμό των προστίμων, 
ανέρχεται σε 919.000.000 ευρώ. Όμως, σύμφωνα με τα 
τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αρκετά πριν από το 
ξέσπασμα της πανδημίας, 

  

ελικά στον κρατικό κορβανά 
εισήλθαν μόλις 107.000.000  
ευρώ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο 

προσδοκούσε 3 δισ. ευρώ !!! 
Ωστόσο, την ίδια ώρα η Γαλλία κατάφερε να επιβάλει 
252.600.000 ευρώ σε φόρους, τους οποίους πλήρωσαν οι 
φοροφυγάδες, ενώ το ισπανικό «ΣΔΟΕ» εισέπραξε 
295.600.000 ευρώ μέσω φόρων. 

  

Τ 
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Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για της καθυστερήσεις στην 
πληρωμή των οφειλών του Δημοσίου σε επιχειρήσεις και ιδιώτες προειδοποιεί 
την Ελλάδα η Κομισιόν και ζητά την εξόφληση τους το αργότερο εντός 60 ημερών, 
αλλά και την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει άμεση πληρωμή των χρεών 
των δημόσιων νοσοκομείων υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιώτες προμηθευτές 
τους παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα 
μέσα. Όπως μεταδίδει το businessdaily.gr 

την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στην 
Ελλάδα η Επιτροπή κάνει λόγο για πλημμελή 
εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται  

στην Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, 
σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών 
επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις,  
καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους… 
, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, 
ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο 
πράσινες και ψηφιακές. Η Επιτροπή αναφέρει «η οδηγία για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 
30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό 
παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων 
πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεταξύ 2010 και 2020 η Ελλάδα 
θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των 
δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους 
σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Η συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση 
συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το 
Δικαστήριο της ΕΕ, ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14». 

Σύμφωνα με την Επιτροπή «η 
Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο 
μηνών για να απαντήσει στα 
επιχειρήματα της Επιτροπής. 
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να παραπέμψει το εν 
λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το θέμα 
της εκκαθάρισης του στοκ των 
ληξιπρόθεσμων χρεών του 
δημοσίου σε ιδιώτες που παραμένει 
«ανοιχτή πληγή» στις αξιολογήσεις 
των επιδόσεων στην οικονομία από 
τους θεσμούς στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας επανέρχεται 
στο προσκήνιο αυτή τη φορά με τη 
μορφή αυστηρών συστάσεων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
απειλές για παραπομπή στο 
δικαστήριο και επιβολή τσουχτερών 
κυρώσεων και προστίμων. Παρά τις 
αλυσιδωτές παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης για την επιτάχυνση των 
πληρωμών τα χρέη του Δημοσίου 
προς τρίτους και προμηθευτές 
κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Τα 
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους δείχνουν ότι το πρώτο 
τρίμηνο του έτους συνολικά μαζί με 
τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου από 
την εφορία οι υποχρεώσεις του 
Δημοσίου ανέρχονται σε 2,540 δισ. 
ευρώ. Τα περισσότερα «κρατικά 
φέσια», ύψους 1,056 δις. ευρώ, 
προέρχονται από τα νοσοκομεία τα 
οποία μάλιστα διογκώθηκαν 
περαιτέρω αφού τον Ιανουάριο ήταν 
739 εκ. ευρώ. Ακολουθούν οι οφειλές 
από τις επιστροφές φόρων ύψους 
651 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 40 
εκατ. είναι άνω των 90 ημερών, τα 
χρέη ύψους 473 εκατ. ευρώ από 
οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης, από τα οποία τα 205 
εκατ. ευρώ οφείλει ο ΕΟΠΥΥ, από τα 
διάφορα νομικά πρόσωπα της 
γενικής κυβέρνησης με χρέη 175 
εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
με 128 εκατ. ευρώ ενώ στα 58 εκατ. 
ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των υπουργείων. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
To radar.gr αποκαλύπτει: Κάποιοι 
βγάζουν την υποχρέωση για τα 
νταραβέρια, τις εξυπηρετήσεις, τις 
χρηματοδοτήσεις, τις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις, τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες για εξαγορές! 
Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα 
μια εκτεταμένη προβολή του έργου 
που έχουν αναλάβει πρώην 
συστημικοί τραπεζίτες! Οι οποίοι 
κατά σύμπτωση μετεξελίχθηκαν σε 
διαχειριστές κερδοσκοπικών οίκων, 
fund managers δηλαδή με λεφτά 
που τους εμπιστεύθηκαν κατά κύριο 
λόγο Έλληνες επιχειρηματίες και 
επενδυτές! Υποθέτω ότι οι πρώην 
τραπεζίτες έχουν τη δυνατότητα 
σήμερα να πείσουν επιχειρηματίες 
να τους εμπιστευθούν τα χρήματα 
τους, βασιζόμενοι προφανώς στις 
σχέσεις που δημιούργησαν μαζί 
τους όταν διακυβερνούσαν μέσα 
από κορυφαίες θέσεις και οφίτσια το 
εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Γιατί η 
ιστορία έχει καταδείξει, γενικώς και 
όχι ειδικώς, γιατί δεν θέλω να 
αδικήσω κανέναν ούτε να κρίνω 
ισοπεδωτικά, πως 

έσα από 
εξυπηρετήσεις, 
ρουσφέτια, 

ρυθμίσεις, καλούς 
όρους δανειοδοτήσεων, 

αναδιαρθρώσεις αλλά και παροχή πληροφοριών  
για εξαγορές και συγχωνεύσεις, μπορείς να διαμορ-
φώσεις ένα πλαίσιο σχέσεων με επιχειρηματίες  
οι οποίοι θα πρέπει να βγάλουν την υποχρέωση! 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι πρώην βασικοί εκπρόσωποι του τραπεζικού 
συστήματος στη χώρα μας είναι στην πλειονότητα τους εκείνοι που ευθύνονται 
στον μέγιστο βαθμό για την απαξίωση των τραπεζών, την ελεύθερη πτώση των 
τιμών των μετοχών και την ολική κατάρρευση της οικονομίας της χώρας που μας 
οδήγησε στα μνημόνια! Επί του προκειμένου τώρα και σχετικά με τους πρώην 
τραπεζίτες και νυν fund managers τους οποίους προβάλλουν προκλητικά τα ΜΜΕ 
για αδιευκρίνιστους λόγους διερωτώμαι: οι επενδυτές στους οποίους 
απευθύνθηκαν γιατί άραγε δεν ρώτησαν τον Σπύρο Λάτση πόσο του κόστισαν οι 
συμβουλές τους στην υπόθεση της Eurobank; 
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Ερωτήματα στο νομικό κόσμο έχει προκαλέσει η νέα νομοθετική ρύθμιση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα την οποία έχει θέσει σε δημόσια 
διαβούλευση. Τι λέει αυτή με δύο λόγια; Όπως επισημαίνει το mononews.gr 

την περίπτωση που μια τράπεζα ή μια  
εταιρεία fintech καταστρέψουν ή αλλοιώσουν  
ή αποκρύψουν ψηφιακά δεδομένα, τότε ο 

εισαγγελέας δεν  
θα μπορεί να τους  
διώξει αυτεπάγγελτα,  
εάν δεν έχει  
υποβληθεί έγκληση !!! 
Ουσιαστικά με την διάταξη Τσιάρα 
απαγορεύεται στους εισαγγελείς να 
ασκούν αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη 
σε όποιον χωρίς δικαίωμα, 
διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει ή 
αποκρύπτει ψηφιακά δεδομένα ενός 
συστήματος πληροφοριών, καθιστά 
ανέφικτη τη χρήση τους ή με 
οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως 
αποκλείει την πρόσβαση στα 
δεδομένα αυτά. Και η αλλαγή αυτή 
γίνεται με σε νομοσχέδιο για την 
καταπολέμηση της απάτης και της 
πλαστογραφίας μέσων πληρωμής 
πλην των μετρητών. Ακόμη πιο 
προβληματικό είναι το γεγονός ότι 
το νομοθέτημα Τσιάρα επικαλείται 
συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/713 για να στηρίξει την 
απόφαση αλλαγής του νόμου. Τι 
λένε τα άρθρα αυτά για την φθορά 
ψηφιακών δεδομένων; Τίποτα 
απολύτως. Οπότε γεννάται το 
ερώτημα γιατί αφαιρεί τη 
δυνατότητα παρέμβασης από τις 
εισαγγελικές αρχές. 

 
Οι εταιρίες διαχείρισης ανεβάζουν ταχύτητα στο κομμάτι 
των πλειστηριασμών για να πιάσουν τους στόχους τους, 
καθώς οι τιτλοποιήσεις δεν φαίνεται να αποδίδουν μέχρι 

τώρα –μην ξεχνάμε υπήρξε η πανδημία– τα αναμενόμενα. 
Όπως αναφέρει το radar.gr από τη μία οι πλειστηριασμοί, 
από την άλλη η αγορά λιανικής, που έχει πατήσει φρένο 
λόγω της νέας γεωπολιτικής κρίσης, δεν αφήνουν και 
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας σε τράπεζες και servicers, 
που βλέπουν «μαύρα σύννεφα» να σκιάζουν την επίτευξη 
των στόχων τους.  

έτος θα δούμε 40.000-50.000 
πλειστηριασμούς. Είναι ο 
αριθμός που πρέπει να γίνεται 

ετησίως προκειμένου να επιτευχθούν 
τα πλάνα των τιτλοποιήσεων…. 
, υπογράμμισε προ ημερών ο κ. Θεόδωρος 
Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Cepal –που 

Σ 
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είναι ένας από τους τρεις μεγάλους servicers της ελληνικής 
αγοράς–, μιλώντας σε συνέδριο για τα «κόκκινα» δάνεια. 
Καίρια και η επισήμανση του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, 
Founder & CEO, Hellenic Finance, που ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι: Το πρόβλημα του τεράστιου ιδιωτικού 
χρέους δεν έχει λυθεί, έχει μεταφερθεί. Το στοίχημα είναι 
μέσα στην επόμενη πενταετία αυτό να έχει επιλυθεί. 
Έχουμε καταφέρει 12 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, 
το πρόβλημα των NPLs να επιβαρύνει ακόμα τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Την ώρα, λοιπόν, 
που οι τράπεζες εκδηλώνουν την ικανοποίησή τους καθώς 
κατάφεραν μέσα από τις τιτλοποιήσεις να απαλλάξουν 
τους ισολογισμούς τους από τα «κόκκινα» δάνεια (τα 107 
δισ. ευρώ του 2016 συρρικνώθηκαν σε 19 δισ. ευρώ το 
2021), αυτές οι «κόκκινες» υποχρεώσεις δεν έχουν 
εξαφανιστεί αλλά συνεχίζουν να αποτελούν «βαρίδι» για 
την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο κ. Τάσος Πανούσης, 
πρόεδρος της Ένωσης των servicers, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «δημιουργήθηκε η αίσθηση πως η 
ελληνική οικονομία απαλλάχθηκε από την κληρονομιά της 
κρίσης. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Τα 
προβληματικά δάνεια, όταν φεύγουν από τις τράπεζες, 
«αποαναγνωρίζονται» και δεν εξαφανίζονται. Παραμένουν 
δηλαδή στην οικονομία. Είναι βάρος για την οικονομία. Τα 
νοικοκυριά όπως και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να φέρουν 
αυτό το βάρος της οφειλής τους». Το πρόβλημα παραμένει 
και είναι μείζον, αφού τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που 
έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, βρίσκονται αναγκαστικά 
εκτός τραπεζικού συστήματος – κάτι που δημιουργεί 
δυσκολίες στους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και 
τροχοπέδη συνολικά για την ανάπτυξη της οικονομίας, 
όπως είπε ο κ. Πανούσης. Σύμφωνα με τους servicers η 
συνεχιζόμενη κρίση θα επηρεάσει τις τιτλοποιήσεις, 
ωστόσο, σημειώνουν πως η πρώτη φάση του 
προγράμματος Ηρακλής δημιούργησε επενδυτικό 
ενδιαφέρον, ενώ η δευτερογενής αγορά θα βοηθήσει τυχόν 
ελλείμματα που δημιουργήθηκαν λόγω της υγειονομικής 
κρίσης. Οι διαχειριστές των «κόκκινων» δανείων 
γνωρίζουν και παραδέχονται πως τα σημερινά 
γεωπολιτικά δεδομένα και η κλιμάκωση των επιτοκίων 
αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά. Και ελπίζουν σε 
επενδύσεις από funds στην δευτερογενή αγορά των 
καθυστερούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον κ. Ανθιμο 
Θωμόπουλο στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον επενδύσεις 
άνω των 4 δισ. ευρώ και η πρόκληση τώρα είναι να 
διατηρηθεί η χώρα ως ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός, διότι τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει 
σημαντικά. Και καθώς έχει άρτια γνώση της αγοράς 
επισημαίνει πως πρέπει να δοθεί δυνατότητα 
αναχρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
πράγμα που δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον σύστημα. 
Χρειάζεται, λοιπόν, νέο οικοσύστημα χρηματοδότησης και 
νέοι «παίκτες» στην αγορά… Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος ζητά από τις τράπεζες να βρίσκονται σε αυξημένη 
επιφυλακή για τα καθυστερούμενα δάνεια και φοβάται ότι η 
γεωπολιτική κρίση θα φέρει νέα «κόκκινα». Στην έκθεσή της 
η ΤτΕ σημειώνει πως: «Η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία με την ενεργειακή κρίση που έχει πυροδοτήσει, 
έχει επιδράσει καθοριστικά αυξάνοντας τις πληθωριστικές 
πιέσεις και επηρεάζοντας αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα 
των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. Συνεπώς, με δεδομένη την αβεβαιότητα που 
περιβάλλει την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και την 
απόσυρση των εναπομεινάντων μέτρων στήριξης των 
δανειοληπτών για την προστασία από την πανδημία εντός 

του 2022, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά 
των πιστούχων, καθίσταται σαφές ότι δεν αποκλείεται η 
δημιουργία νέων ΜΕΔ, ιδίως αν η γεωπολιτική κρίση 
παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμη 
κλιμακωθεί». Μάλιστα στην πρόσφατη Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2022) η ΤτΕ 
διαπιστώνει πως οι τράπεζες ακολουθούν πλέον «συνετές 
πρακτικές δανεισμού», ωστόσο και πάλι υπάρχει κίνδυνος 
να «σκάσουν» δάνεια και μάλιστα στεγαστικά. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους δείκτες που μετρούν τον 
κίνδυνο να μην εξυπηρετηθεί ένα δάνειο, στην έκθεση 
αναφέρεται πως το 75,1% των νέων στεγαστικών θα 
παραμείνουν «πράσινα» καθώς οι δανειολήπτες έχουν 
επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα 
εξυπηρέτησης του δανείου τους. Το 23,1% των δανείων 
είναι στο «πορτοκαλί» και χαρακτηρίζονται ως μεσαίου 
κινδύνου και το 1,8% ταξινομούνται στο «κόκκινο» καθώς 
είναι υψηλός ο κίνδυνος να «σκάσουν». Δηλαδή,  

Επίσης αναφέρουμε πως, παρά την αισιοδοξία των 
τραπεζών για αναθέρμανση της λιανικής, τα στοιχεία λένε 
άλλα. Οι δανειολήπτες δεν αποφασίζουν να εκτεθούν σε 
δανεισμό λόγω της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, της 
ενεργειακής κρίσης, της μείωσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος τους. Να σημειωθεί ότι πέρυσι δόθηκαν 
συνολικά 10.685 στεγαστικά δάνεια, με το μέσο ύψος 
δανείου να διαμορφώνεται σε 73,2 χιλιάδες ευρώ. Και όπως 
σημειώνει η ΤτΕ οι εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση 
οικιστικά ακίνητα παραμένουν χαμηλές τόσο ως απόλυτο 
μέγεθος -782 εκατ. ευρώ το 2021 – όσο και σε σύγκριση με 
το επίπεδο προ της δημοσιονομικής κρίσης.  
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Ο κ. Γιώργος Νίκογλου μένει μαζί με τη γυναίκα του και τις 
δυο κόρες του σε ένα παλιό διαμέρισμα 80 τ.μ. στη 
Νεάπολη Συκεών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
documentonews.gr όταν το μαγαζί με οπτικά που 
διατηρούσε στο Ασβεστοχώρι έκλεισε, έμεινε άνεργος πλάι 
στην γυναίκα του την οποία φροντίζει καθώς αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα αναπηρίας. Οι δυο τους ζουν από το 
2018 με το πενιχρό επίδομα αναπηρίας της συζύγου του 
που ανέρχεται στα 313 ευρώ.  

α δάνεια της οικογένειας 
ανέρχονται στα 110.000 ευρώ,  
όλα στην την τράπεζα Eurobank,  

εκ των οποίων η οικογένεια είχε  
ήδη αποπληρώσει τα 80.000 ευρώ  
και η τράπεζα ζητούσε επιπλέον  
σε τόκους 20.000 ευρώ!!! 

 

Παρά τις προσπάθειες τους για να ενταχθούν αρχικά στο 
νόμο Κατσέλη και αργότερα στη σχετική ρύθμιση για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά η τράπεζα δεν περίμενε καν την 
έκδοση της σχετικής απόφασης. Η υπόθεση για την ένταξη 
τους στη ρύθμιση εκδικάστηκε στις 16 Μαΐου και η 
απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο αυτού του 
έτους. Ωστόσο, την περασμένη Πέμπτη, η τράπεζα 
βιαστικά και ανάλγητα έβγαλε σε πλειστηριασμό το σπίτι 
της άπορης αυτής οικογένειας, το οποίο πλειστηριάστηκε 
έναντι 56.000 ευρώ. Ένας κάτοικος της περιοχής, γείτονας 
του κυρίου Νίκογλου, που κινητοποίησε τη γειτονιά για να 
εναντιωθούν συλλογικά στον πλειστηριασμό, αναφέρει ότι 
ο κύριος Γιώργος είχε αναγκαστεί να πάρει καταναλωτικά 
δάνεια για τις πανάκριβες θεραπείες που έπρεπε να 
πραγματοποιήσει η γυναίκα του. Όταν ήρθε η κρίση 
αναγκάστηκε να κλείσει το μαγαζί του, δούλεψε ως 
υπάλληλος αλλά επειδή έπρεπε να είναι κοντά στη σύζυγο 
του και να την φροντίζει, τον απέλυσαν. Έκτοτε εδώ και 
τέσσερα χρόνια είναι άνεργος, ενώ μόλις πρόσφατα 
απέκτησε μια προσωρινή δουλειά σε εταιρεία καθαρισμού. 

γειτονιά πιέζει να μην γίνει 
έξωση και αναζητά τον ιδιώτη  
ή το fund που αγόρασε το σπίτι, 

προκειμένου να τον πιέσει να 
προχωρήσει σε υπαναχώρηση.  

 

Τ 

Η 
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Στις ελληνικές τράπεζες οι 
λογαριασμοί καταθέσεων είναι 
σχεδόν 7 εκατομμύρια, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στην πρόσφατη 
Έκθεση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Όπως καταγράφει το 
mononews.gr 

όλις 80 είναι  
οι λογαριασμοί  
που έχουν 

υπόλοιπο πάνω  
από 10 εκατομμύρια  
ευρώ και άλλοι 80 
λογαριασμοί έχουν 
υπόλοιπο κατάθεσης 
από 5 εκατ. ευρώ  
μέχρι 10 εκατ. ευρώ 
, όπως προκύπτει από την ανάλυση 
ανά κατηγορία μεγέθους 
λογαριασμού. Και ενώ τα χοντρά και 
πολύ χοντρά πορτοφόλια είναι 
πάνω κάτω 160, υπάρχουν 
περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια 
«πορτοφολάκια» που οι 
λογαριασμοί τους έχουν ποσά 
κατάθεσης μέχρι 5.000 ευρώ. 
Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση: 
Όσον αφορά την ποσοστιαία 
σύνθεση των καταθέσεων φυσικών 
προσώπων με βάση το υπόλοιπο 
του λογαριασμού, το μεγαλύτερο 
μερίδιο στις τράπεζες με ποσοστό 
41%-42% το έχει διαχρονικά η 
κατηγορία υπολοίπου 5.000-50.000 
ευρώ, (της οποίας το ποσοστό είναι 
σταθερό από το 2015). Η δεύτερη 

κατηγορία αφορά τους 
λογαριασμούς ύψους 100.000 -
500.000 ευρώ, με ποσοστό που 
κυμαίνεται γύρω στο 23-24%, και 
ακολουθεί η κατηγορία 50.000-
100.000 ευρώ με 19%-20%. H 
χαμηλότερη κατηγορία 
λογαριασμών, κάτω των 5.000 ευρώ, 
αντιπροσωπεύει το 9-10% του 
συνόλου των καταθέσεων των 
φυσικών προσώπων, ενώ οι 
κατηγορίες άνω των 500.000 ευρώ 
αντιπροσωπεύουν γύρω στο 6% του 
συνόλου. Σημειώνεται ότι στη 
διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2015- 
Δεκεμβρίου 2019 επέστρεψαν στις 
τράπεζες 46 δις ευρώ. Συγκεκριμένα 
επέστρεψαν από τα «στρώματα» και 
τα «μπαούλα» σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς σχεδόν 30 δις ευρώ 
(σωρευτική θετική καθαρή ροή 29,6 
δισεκ. ευρώ την περίοδο αυτή) και 
άλλα 16 δις ευρώ ήταν οι καταθέσεις 
που επαναπατρίστηκαν. Σύμφωνα 
με τον υπολογισμό της ΤτΕ τον 
Δεκέμβριο του 2021 ανά κατηγορία 
λογαριασμών είχαμε: οι 
λογαριασμοί με ποσά μέχρι 5 χιλ. 
ευρώ μπορεί να ήταν περισσότεροι 
από 4,5 εκατομμύρια. Οι 
λογαριασμοί με ποσά από 5.000 έως 
50.000 ευρώ ήταν 2 εκατομμύρια. Οι 
λογαριασμοί με υπόλοιπο 
κατάθεσης από 50.000- 100.000 
ευρώ ήταν 360 χιλιάδες. Στην 
κατηγορία με υπόλοιπο κατάθεσης 
από 100.000 μέχρι 500.000 ευρώ 
περιλαμβάνονται 110.000 
λογαριασμοί. Και όσο ανεβαίνει το 
υπόλοιπο κατάθεσης μειώνεται ο 
αριθμός των καταθετών. Έτσι: Στην 
κατηγορία 500.000 ευρώ μέχρι 1 
εκατομμύριο ευρώ περιλαμβάνονται 
5.200 λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί 
με υπόλοιπο κατάθεσης από 1 εκατ 
ευρώ μέχρι 5 εκατ ευρώ είναι 
περίπου 1.300. Η κατηγορία με 
υπόλοιπο από 5 εκατ ευρώ μέχρι 10 
εκατ ευρώ περιλαμβάνει περίπου 80 
λογαριασμούς και στην υψηλότερη 
κατηγορία, με υπόλοιπο κατάθεσης 
πάνω από 10 εκατ. ευρώ, 
περιλαμβάνονταν -κατά το μέγιστο- 
84 λογαριασμοί. Επίσης στην 
Έκθεση υπογραμμίζεται πως την 

περίοδο της πανδημίας αυξήθηκαν 
τα υπόλοιπα σε όλες τις κατηγορίες 
καταθέσεων. Συγκεκριμένα οι 
καταθέσεις των φυσικών 
προσώπων ενισχύθηκαν το 
διάστημα αυτό συνολικά κατά 19,7 
δισεκ. ευρώ. Οι καταθέσεις της 
κατηγορίας από 5.000-50.000 και 
50.000-100.000 ευρώ ήταν αυτές που 
αυξήθηκαν περισσότερο. 
«Πιθανότατα κατά μεγάλο μέρος 
αυτό οφείλεται στα δημοσιονομικά 
μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2020 και 
το 2021 ώστε να καλυφθεί η απώλεια 
εισοδήματος την οποία διαφορετικά 
θα επέφεραν τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία 
χρήματος στην οικονομία, σε 
συνδυασμό με τη μειωμένη 
κατανάλωση την περίοδο αυτή» 
επισημαίνεται στην Έκθεση. 
Σημαντικά αυξήθηκαν τα υπόλοιπα 
και στην κατηγορία 100.000-500.000 
ευρώ. Ενώ στην κατηγορία μέχρι 
5.000 ευρώ, οι καταθέτες αύξησαν 
λιγότερο τα υπόλοιπα τους 
(συνολικά κατά 1 δις ευρώ). 
Συγκεκριμένα, το 2020 αύξησαν τα 
υπόλοιπα κατά 9%, αλλά το 2021 
μειώθηκαν κατά 4,3%, με την αύξηση 
στη διετία 2020-2021, να 
περιορίζεται στο 4,4%. Για τις 
υψηλότερου υπολοίπου κατηγορίες 
καταθέσεων, από 5 εκατ. έως 10 
εκατ. ευρώ, η αύξηση επίσης 
επιταχύνθηκε μεταξύ 2020 και 2021, 
ενώ επιβραδύνθηκε σημαντικά για 
εκείνες άνω των 10 εκατ. ευρώ. 
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λοένα και δυσκολότερη 
καθίσταται για τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά η πρόσβαση 

στον τραπεζικό δανεισμό, εξαιτίας  
της έκρηξης του πληθωρισμού στην 
ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα η 
συντριπτική πλειοψηφία των αγορών 
ακινήτων να γίνεται με μετρητά.  
Όπως εξηγούν στο NEWS 24/7 έμπειρα τραπεζικά στελέχη, 
τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον αναγκασμένα 
να αυστηροποιήσουν τους όρους για την χορήγηση νέων 
δανείων εξαιτίας της ξέφρενης πορείας του πληθωρισμού. 
Ο υψηλός πληθωρισμός, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, την 
δεδομένη χρονική στιγμή από τη μια συρρικνώνει το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κι από την άλλη 
αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν στην 
αύξηση του κόστους χρήματος. Πρακτικά αυτό 
μεταφράζεται σε μικρότερο πραγματικό εισόδημα για τον 
υποψήφιο δανειολήπτη αλλά και σε και μεγαλύτερη δόση 
εξυπηρέτησης του δανείου του. Τα αυστηρά πιστοδοτικά 
κριτήρια που σταδιακά υιοθετούνται είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους που η συντριπτική πλειονότητα των 
αγορών ακινήτων γίνεται τους τελευταίους μήνες χωρίς 
προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό. Τραπεζικά στελέχη που 
γνωρίζουν καλά τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων 
εκτιμούν ότι πέρυσι για παράδειγμα έγιναν περίπου 40.000 
αγοραπωλησίες ακινήτων. Την ίδια στιγμή τα στεγαστικά 
δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες δεν ξεπέρασαν τις 
11.000 παρά το γεγονός ότι στο πιστωτικό σύστημα 
υπήρχε αρκετή ρευστότητα ενώ και τα επιτόκια ήταν σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ακόμη και τα σταθερά για δέκα ή 
είκοσι χρόνια (με ένα στα δύο δάνεια να είναι της 
συγκεκριμένης κατηγορίας). Ουσιαστικά τονίζουν οι 
συγκεκριμένες πηγές ότι τρία στα τέσσερα ακίνητα 

αγοράστηκαν με μετρητά. Η εικόνα ήταν εκ διαμέτρου 
αντίθετη τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα πριν από 
την κρίση όπου το 80% των συναλλαγών για αγορά 
ακινήτου γινόταν με τραπεζικό δανεισμό και μόλις το 20% 
χωρίς τη μεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Επιπλέον πολλές από τις αγορές ακινήτων που έγιναν δεν 
είχαν ως στόχο την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των 
αγοραστών αλλά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων 
ακινήτων είτε μέσω βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας 
μίσθωσης είτε της μεταπώλησής τους σε υψηλότερη τιμή. 
Για αυτό η ζήτηση εκδηλώθηκε κυρίως για κατοικίες 
μεγάλης ηλικίας και χαμηλού κόστους κατάλληλες για 
άμεση ανακαίνιση και εν συνεχεία εκμετάλλευση. 
Ενδεικτικά του πόσο πλέον οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει 
αυστηρότερα κριτήρια για την χορήγηση νέων 
στεγαστικών δανείων είναι τα πρόσφατα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν ότι για την λήψη 
στεγαστικού δανείου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ύπαρξη σημαντικού ποσοστού μετρητών επί της 
συνολικής αξίας του ακινήτου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα 
με την ΤτΕ, το 91% των νέων εκταμιεύσεων έχει δείκτη 
δανείου προς αξία ακινήτου κάτω του 80% Αυτό πρακτικά 
σημαίνει πως ο δανειολήπτης για να χρηματοδοτήσει την 
αγορά ακινήτου με την λήψη στεγαστικού δανείου θα 
πρέπει να συμβάλει με ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 
20% επί της αξίας του. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε 
ό,τι αφορά στα κριτήρια που υιοθετούν οι τράπεζες για την 
χορήγηση στεγαστικού δανείου καθώς πριν από την κρίση 
του 2010, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα χορηγούσαν 
δάνεια που ξεπερνούσαν ακόμη και το 100% της αξίας του 
ακινήτου φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 
120%. Επίσης σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΤτΕ ο 
σταθμισμένος μέσος όρος εξυπηρέτησης του στεγαστικού 
δανείου προς το εισόδημα ανήλθε σε 22,6 και ο μέσος όρος 
του δείκτη εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους μαζί 
δηλαδή με άλλες υποχρεώσεις όπως καταναλωτικά δάνεια, 
κάρτες κ.λπ προς το εισόδημα των νοικοκυριών που 
έλαβαν δάνειο διαμορφώθηκε στο 28,4. Δηλαδή οι δόσεις 
που καλούνται να καταβάλλουν οι δανειολήπτες δεν 
ξεπερνούν το 1/3 του μηνιαίου εισοδήματος τους. 

 

Ο 
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Η εφημερίδα «Μακεδονία» καταγγέλλει: Κατ’ επανάληψη έχουμε αρθρογραφήσει 
στο παρελθόν, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τους οφειλέτες 
τους. Τους περιλάλητους «κόκκινους» πελάτες. Ήταν τόσο «επωφελής» ο τρόπος 
χειρισμού των κόκκινων δανείων στη χώρα μας που μετά από μια δεκαετία το 
ιδιωτικό χρέος παραμένει στα ύψη. Το μόνον που άλλαξε ήταν το ΑΦΜ του 
πιστωτή. Ανέλαβαν δήθεν οι servicers την αναδιάρθρωση των δανείων 
επιχειρήσεων και πολιτών αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακολουθούν 
τη συνήθη μανιέρα των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων (πλειστηριασμών). 
Σήμερα, όμως, θα αναφερθούμε στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους 
«πράσινους» πελάτες τους και ειδικότερα θα αναφερθούμε στην  

 
Στη χώρα μας ηλεκτρονικό αξιόγραφο δεν υπάρχει. Συνεπώς, χρήση των 
συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν είναι εφικτή. Ο κομιστής, λοιπόν, 
ξεκινάει πρωί να την εισπράξει. Στην πρώτη τράπεζα λαμβάνει την πρώτη 
κρυάδα, καθώς δεν υπάρχει κανένας ταμίας στο γκισέ! Βλέπει μια ανακοίνωση: 
«η εξυπηρέτηση από το ταμείο γίνεται ώρες 08.00 - 10.00». Βάζει τα γέλια αλλά δεν 
χάνει την ψυχραιμία του. Διατηρεί λογαριασμό και σε άλλη τράπεζα και οδεύει 
προς αυτήν να την εισπράξει. «Αντιμετωπίζει» μια ουρά 10 περίπου ατόμων για 
το ταμείο και άλλα τόσα για το μηχάνημα ηλεκτρονικών συναλλαγών που 
βρίσκεται εντός της τράπεζας. Τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού έχουν 
ανασταλεί και όλοι «βιώνουν μια ωραία ατμόσφαιρα». Περίπου 20 άτομα σε χώρο 
50 τμ. Κάποια στιγμή στο βάθος ένας πελάτης μαλώνει με μια υπάλληλο. Τον 
παραπέμπουν από το ταμείο σε υπάλληλο και τούμπαλιν περίπου μια ώρα, όπως 
δηλώνει. Ζητεί με έντονο τρόπο από την υπάλληλο να τον εξυπηρετήσει. Αυτή 
απαξιοί να του απαντήσει: «μιλάω με τα κεντρικά», απαντάει! Πηγαίνει κάθεται σε 
κάθισμα μπροστά από το γραφείο της. Δεν υπάρχει, άλλωστε, άλλος χώρος να 
κάτσει. Ή στο δικό της γραφείο θα καθόταν ή σε διπλανό, συνάδελφου της. 
Ξαναρχίζει να λέει ότι τον έχουν κουράσει και πρέπει κάποιος να τον 
εξυπηρετήσει. Η υπάλληλος απειλεί ότι θα φωνάξει την αστυνομία… Εντωμεταξύ 
στη σειρά της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό μηχάνημα μια πελάτης αδυνατεί να 
βρει στην οθόνη το δημόσιο φορέα που οφείλει να καταθέσει. Οι υπόλοιποι 
αρχίζουν και εκνευρίζονται. Ευγενικά της ζητάνε να παραμερίσει. Έρχεται η σειρά 
του κομιστή της επιταγής να πλησιάσει στο πολυπόθητο γκισέ. Καλημερίζει τον 
ταμία και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το σκοπό της επίσκεψής του. Αίφνης ένας 

άλλος υπάλληλος ξαναφέρνει στο 
ταμείο τον πελάτη που δήθεν 
παρακώλυε τη λειτουργία της 
τράπεζας και έπρεπε να καλέσουν 
την αστυνομία, λαμβάνοντας τη 
σειρά του κομιστή. Είχε αρχικώς 
δίκαιο. Έπρεπε να είχε εξυπηρετηθεί 
από την αρχή στο ταμείο. Σχεδόν 
ταυτόχρονα η πολίτης που 
προσπαθούσε να βρει λύση στο 
ηλεκτρονικό μηχάνημα λιποθυμάει 
από την ορθοστασία. Πανικός. 
Παλαιότερα κακίζαμε τις δημόσιες 
υπηρεσίες για τον τρόπο που 
φέρονται στους πολίτες και είχαμε 
ως υπόδειγμα τον ιδιωτικό τομέα και 
κυρίως τις τράπεζες. Τα πράγματα 
έχουν αλλάξει. 

ο δημόσιο 
εκσυγχρονίστηκε, 
οι τράπεζες 

απορρυθμίστηκαν. Το 
δίκτυο καταστημάτων 
συρρικνώθηκε, το 
προσωπικό μειώθηκε. 
Αμφότερα σε βαθμό δυσανάλογο με 
την υιοθέτηση ηλεκτρονικών 
διαδικασιών και τελικό χαμένο τον 
πολίτη. Η εύλογη προσπάθεια 
μείωσης του λειτουργικού κόστους 
δεν μπορεί να φτάνει στο βαθμό 
άρνησης παροχής σύγχρονων και 
φιλικών υπηρεσιών προς τον 
πολίτη. Μην λησμονούμε ότι ειδικά 
οι τράπεζες δεν είναι απλές ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Επιτελούν δημόσιο 
ρόλο, η πολιτεία τους έχει 
ευεργετήσει με πλείστες νομικές 
διατάξεις που εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα των μετόχων τους, ενώ 
ταυτόχρονα έχουν λάβει μια 
συγκεκριμένη άδεια (και ταυτόχρονα 
υποχρέωση) να επιτελούν με 
βέλτιστο τρόπο το σύνολο των 
τραπεζικών συναλλαγών. Σε μια 
χώρα που δυστυχώς το τραπεζικό 
σύστημα έχει ολιγοπωλιακή 
διάρθρωση, ο τρόπος και χρόνος 
εξυπηρέτησης του πολίτη πρέπει να 
απασχολεί όσους έχουν την ευθύνη 
εποπτείας του τραπεζικού 
συστήματος. 

 

Τ 
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Σφοδρή επίθεση κατά της Τράπεζας Πειραιώς εξαπολύουν 
οι επαγγελματίες της Πάτρας, της Ζακύνθου, της 
Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, για το «λουκέτο» σε τρία 
υποκαταστήματα. Το 1voice.gr αναφέρει:  

πρόσφατη φημολογούμενη 
απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς 
να κλείσει τρία υποκαταστήματά 

της στην Κάτω Αχαΐα, τα Καλάβρυτα  
και στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ρίου έχει προκαλέσει 
αντιδράσεις 
, εργασιακή ανασφάλεια σε εκατοντάδες εργαζόμενους – 
τραπεζοϋπαλλήλους και σύντομα, όπως έχει προηγηθεί 
και σε άλλα σημεία, θα οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό 
και υποβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών, 
πλήττοντας καίρια τις τοπικές κοινωνίες. Γίνεται σαφές ότι 
οι αποφάσεις αυτές απαξιώνουν τις ανάγκες των πολιτών 
(ηλικιωμένων, αγροτών, συνταξιούχων) και συναδέλφων 
μας εμπόρων, απομονώνουν τις ευάλωτες κοινωνικά και 
οικονομικά ομάδες, οδηγούν εκτός αγοράς εργασίας τους 
εργαζόμενους – τραπεζοϋπαλλήλους, μην υπολογίζοντας 
και στηρίζοντας όσους στήριξαν τις τράπεζες κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους. Το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η «κερδοφορία», αδιαφορώντας για τις 
δυσμενέστατες επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις αυτές 
στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού. Η Ομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, 
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
(Ο.Ε.ΕΣ.Π.) στηρίζει και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις 
που θα πραγματοποιήσουν το προσεχές διάστημα οι 
εργαζόμενοι, οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και όλοι οι φορείς 
των περιοχών αυτών. 

α αφηγήματα  
των κεντρικών 
τραπεζιτών για  

τη διάσωση της 
παγκόσμιας οικονομίας 
καταρρέουν. 
Κι όπως τονίζει το bankingnews.gr 
αντιμέτωποι με γενικευμένη 
αναξιοπιστία σχετικά με την έκρηξη 
του πληθωρισμού και την εκτίναξης 
του κόστους διαβίωσης, οι πολιτικοί 
αρχίζουν να αμφισβητούν την 
καταστατική ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών της νομισματικής 
πολιτικής θεσμών. Καθοδηγούμενοι 
μία αγελαία σκέψη που 
συντονίζονταν στις τακτικές 
συναντήσεις στην Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών, παρέμειναν τυφλοί 

για τα λάθη στη νομισματική 
πολιτική τα οποία εν πολλοίς 
διέπραξαν οι ίδιοι. Πολλοί επενδυτές 
ορκίζονται στην ύπαρξη των 
οικονομικών κύκλων. Δυστυχώς, 
ελάχιστα μπορούν να συνδεθούν 
αυτοί οι υποτιθέμενοι κύκλοι της 
οικονομικής δραστηριότητας με την 
οικονομική θεωρία, εκτός από τη 
σύνδεση μεταξύ του 
επιχειρηματικού κύκλου και του 
κύκλου που καταγράφεται στις 
τραπεζικές πιστώσεις. Ο 
Αμερικανός οικονομολόγος Irving 
Fisher προσέγγισε το ζήτημα με τη 
θεωρία του αποπληθωρισμού του 
χρέους αποδίδοντας την 
κατάρρευση της τραπεζικής πίστης 
στην ύφεση της δεκαετίας του 1930. 
Η περαιτέρω έρευνα από τους 
περισσότερο επιδραστικούς 
οικονομολόγους παραμερίστηκε 
από την κεϋνσιανή επανάσταση, η 
οποία απλώς υποστήριξε ότι οι 

υφέσεις, αποτελούσαν απόδειξη της 
αποτυχίας των ελεύθερων αγορών 
που απαιτούσαν κρατική 
παρέμβαση. Ούτε ο Fisher ούτε ο 
Keynes φαινόταν να γνωρίζουν τη 
δουλειά που έκαναν οι 
οικονομολόγοι της αυστριακής 
σχολής, κυρίως του von Mises και 
του Hayek.  Εσφαλμένα θεωρείται ότι 
οι οικονομικοί κύκλοι προκύπτουν 
από την ελεύθερη λειτουργία των 
αγορών. Αντίθετα, είναι συνέπεια 
της διόγκωσης και της συρρίκνωσης 
του «άχρηστου» χρήματος και των 
περιττών πιστώσεων που 
δημιουργούν οι τράπεζες και το 
τραπεζικό σύστημα. Ο πληθωρισμ- 

 

Η 
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ός της τραπεζικής πίστης μεταφέρει 
πλούτο από τους αποταμιευτές και 
τις επενδύσεις σταθερού 
εισοδήματος στους ευνοούμενους 
πελάτες του τραπεζικού τομέα. Έχει 
καταστεί αυτό η κύρια αιτία των 
αυξανόμενων διαφορών μεταξύ των 
πλουσίων και των φτωχών. Ο 
πιστωτικός κύκλος είναι ένα 
επαναλαμβανόμενο κυκλικό 
φαινόμενο, το οποίο ιστορικά έχει 
διάρκεια περίπου δέκα χρόνια. Η 
φάση κατάρρευσης είναι ο τρόπος 
της αγοράς για την εξάλειψη του μη 
βιώσιμου χρέους, που 
δημιουργήθηκε μέσω της 
πιστωτικής επέκτασης. Εάν δεν 
επιτραπεί να προχωρήσει η 
αποτυχία, συσσωρεύονται 
προβλήματα για τον επόμενο 
πιστωτικό κύκλο. Σήμερα, οι 
οικονομικές στρεβλώσεις από 
προηγούμενους πιστωτικούς 
κύκλους έχουν συσσωρευτεί σε 
σημείο που μόνο μια μικρή αύξηση 
των επιτοκίων θα είναι αρκετή για να 
πυροδοτήσει την επόμενη κρίση. 
Κατά συνέπεια, οι κεντρικές 
τράπεζες έχουν πολύ λίγα 
περιθώρια ελιγμών στην 
αντιμετώπιση του τρέχοντος και του 
μελλοντικού πληθωρισμού τιμών. Ο 
διεθνής συντονισμός των 
νομισματικών πολιτικών αύξησε την 
πιθανή κλίμακα και το εύρος της 
επόμενης πιστωτικής κρίσης και δεν 
τα περιόρισε - όπως εσφαλμένα 
πιστεύουν οι κεντρικές τράπεζες. Η 
εκτόνωση της τεράστιας πιστωτικής 
επέκτασης στην Ευρωζώνη μετά τη 
δημιουργία του ευρώ αποτελεί 
πρόσθετο κίνδυνο για την 
παγκόσμια οικονομία. Ανάλογες 
απειλές συνιστούν παρόμοιες 
υπερβολές στο ιαπωνικό 
νομισματικό σύστημα. Οι κεντρικές 
τράπεζες θα αποτυγχάνουν πάντα 
όταν χρησιμοποιούν τη νομισματική 
πολιτική ως εργαλείο διαχείρισης 
για την οικονομία. Ενεργούν για 
λογαριασμό του κράτους και όχι για 
τον παραγωγικό, μη 
χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα. 
Η αρχική κεϋνσιανή πολιτική πίσω 
από τη νομισματική και 
δημοσιονομική τόνωση ήταν να 

βοηθήσει μια οικονομία να 
ανακάμψει από την ύφεση, 
ενθαρρύνοντας την πρόσθετη 
κατανάλωση μέσω της τραπεζικής 
πιστωτικής επέκτασης και των 
κρατικών ελλειμμάτων που 
χρηματοδοτούνται με πληθωριστικά 
μέσα. Αρχικά, ο Keynes δεν 
συνέστησε μια πολιτική συνεχούς 
νομισματικής επέκτασης, επειδή 
υπέθεσε ότι η ύφεση ήταν το 
αποτέλεσμα μιας προσωρινής 
αποτυχίας των αγορών, η οποία θα 
μπορούσε να αποκατασταθεί με την 
εφαρμογή επεκτατικών πολιτικών 
από το κράτος που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη διόγκωση των 
ελλειμμάτων. Δεν γίνεται κατανοητό 
ο κύκλος αφορά την με αποτέλεσμα 
ανοδικές και καθοδικές τάσεις σε μια 
μη κυκλική οικονομία, όπου η τυχαία 
δράση των επιχειρήσεων σε ένα 
υγιές περιβάλλον 
χρηματοπιστωτικών ροών επέτρεψε 
την εξέλιξη της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Ήταν αυτό το 
περιβάλλον που ο Schumpeter 
περιέγραψε ως «δημιουργική 
καταστροφή» - την αμείλικτη 
προσαρμογή στο μηχανισμό 
διαμόρφωσης των τιμών και 
αναδιάταξης των ανθρώπινων 
αναγκών. Σε ένα υγιές νομισματικό 
καθεστώς, οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τις διάφορες μορφές 
κεφαλαίου που έχουν στη διάθεσή 
τους με τον πιο παραγωγικό και 
κερδοφόρο τρόπο σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο 
ανταγωνισμός και η αποτυχία των 
κακών επενδύσεων παρέχουν τις 
καλύτερες αποδόσεις στους 
καταναλωτές, ανταποκρινόμενες 
στις επιθυμίες και τις απαιτήσεις 
τους. Οποιαδήποτε επιχείρηση δεν 
κατανοεί ότι ο πελάτης είναι 
βασιλιάς αξίζει να αποτύχει. Η πίστη 
στη νομισματική και δημοσιονομική 
τόνωση προϋποθέτει εσφαλμένα, 
μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν 
διαχρονικές επιπτώσεις. Ήδη από 
το 1730, ο Richard Cantillon 
περιέγραψε πώς η εισαγωγή νέου 
χρήματος σε μια οικονομία 
διαμορφώνει τις τιμές. Σημείωσε ότι 
όταν νέο χρήμα μπήκε στην 
κυκλοφορία, ανέβασε τις τιμές των 
αγαθών που αγοράστηκαν πρώτα. 
Οι μετέπειτα κάτοχοι του φρέσκου 
χρήματος αυξάνουν τις τιμές των 
αγαθών (μέσω της ζήτησης) και 
ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο, 
το νέο χρήμα διανέμεται σταδιακά, 
ανεβάζοντας τις τιμές καθώς 
δαπανάται, μέχρι να απορροφηθεί 

πλήρως στην οικονομία. Κατά 
συνέπεια, το μέγιστο όφελος από 
την αγοραστική δύναμη του νέου 
χρήματος αποδίδεται στους 
πρώτους παραλήπτες του, όπως 
στην εποχή του ο χρυσός και το 
ασήμι που εισήγαγε η Ισπανία από 
την Αμερική. 

 
Αλλά σήμερα είναι κυρίως οι 
τράπεζες που δημιουργούν 
πίστωση χωρίς να υπάρχουν οι 
σχετικές διασφαλίσεις και οι 
προτιμώμενοι πελάτες τους που 
επωφελούνται περισσότερο από 
την επέκταση της τραπεζικής 
πίστωσης. Οι χαμένοι είναι αυτοί 
που το λαμβάνουν τελευταίοι, 
συνήθως οι χαμηλόμισθοι, οι 
συνταξιούχοι, οι μη τραπεζικοί και οι 
φτωχοί, που διαπιστώνουν ότι τα 
κέρδη και οι αποταμιεύσεις τους 
αγοράζονται λιγότερο. 

την πραγματικότητα 
υπάρχει μεταφορά 
πλούτου από  

τους φτωχότερους  
της κοινωνίας στις 
τράπεζες και στους 
ευνοούμενους πελάτες.  
Οι κεντρικές τράπεζες φαίνονται να 
αγνοούν εντελώς αυτό το 
αποτέλεσμα, και η Τράπεζα της 
Αγγλίας μπήκε στον κόπο να το 
αρνηθεί, παραθέτοντας οριακές 
αλλαγές στον συντελεστή Gini, ο 
οποίος κατά μέσο όρο δεν μας λέει 
τίποτα για το πώς τα άτομα ή οι 
ομάδες τα άτομα επηρεάζονται από 
τις απώλειες στην αξία του 
νομίσματος. Τουλάχιστον, θα πρέπει 
να αμφισβητήσουμε τις 
νομισματικές πολιτικές της  
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κεντρικής τράπεζας για λόγους τόσο 
αποτελεσματικότητας όσο και 
ηθικής τάξης, η οποία με την 
απώλεια αξίας του νομίσματος, 
μεταφέρει πλούτο από τους 
αποταμιευτές στους δανειολήπτες 
—συμπεριλαμβανομένης της 
κυβέρνησης. Ακολουθώντας τις ίδιες 
νομισματικές πολιτικές, όλες οι 
μεγάλες κεντρικές τράπεζες είναι 
παγιδευμένες στη δέσμευσή τους σε 
αυτή την καταστροφική πολιτική. 
Επιπλέον, η σοβαρότητα της κρίσης 
επιδεινώνεται ολοένα και 
περισσότερο από τη διεθνή 
ολοκλήρωση των νομισματικών 
πολιτικών. Ενώ οι κρίσεις του 2007-
2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ευρωζώνη και την Ιαπωνία ήταν σε 
διαφορετικό βαθμό εγχώριες, η 
υπερβολική κερδοσκοπία στην 
αμερικανική αγορά ακινήτων, που 
διευκολύνθηκε επιπλέον από τις 
αφανείς τιτλοποιήσεις δανείων που 
διοχετεύθηκαν στο παγκόσμιο 
τραπεζικό σύστημα οδήγησαν η 
κρίση σε καθεμία από τις άλλες 
κύριες οικονομίες πιο σοβαρές από 
ό,τι θα ήταν διαφορετικά. 
Λειτουργώντας ως δανειστής 
έσχατης ανάγκης στις εμπορικές 
τράπεζες, η κεντρική τράπεζα 
προσπαθεί μετά την κρίση να 
σταθεροποιήσει την οικονομία. 
Ενθαρρύνοντας την αναζωογόνηση 
των συνθηκών πίστωσης, επιδιώκει 
να τονώσει την οικονομία σε 
ανάκαμψη μειώνοντας τα επιτόκια. 
Ωστόσο, χρειάζεται αναπόφευκτα 
λίγος χρόνος προτού οι 
επιχειρήσεις, έχοντας επίγνωση της 
κρίσης που μόλις πέρασε, 
ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους 
να επενδύσουν στην παραγωγή. Θα 
ανταποκριθούν στα σήματα των 
καταναλωτών μόνο όταν αυτοί με τη 
σειρά τους γίνουν λιγότερο 
προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Οι 
τράπεζες, που σε αυτό το στάδιο θα 
είναι εξίσου προσεκτικές όσον 
αφορά τον δανεισμό τους, θα 
προτιμήσουν να επενδύσουν σε 
κρατικά ομόλογα μικρής διάρκειας 
για να ελαχιστοποιήσουν τον 

κίνδυνο στα βιβλία τους. Ακολουθεί 
μια περίοδος κατά την οποία τα 
επιτόκια παραμένουν τεχνητά 
χαμηλά από την κεντρική τράπεζα 
κάτω από το φυσικό τους επιτόκιο. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, η κεντρική τράπεζα θα 
παρακολουθεί την ανεργία, τις 
έρευνες για την επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη και τα μέτρα του 
πληθωρισμού των τιμών για 
ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης. 
Ελλείψει τραπεζικής πιστωτικής 
επέκτασης, η κεντρική τράπεζα 
προσπαθεί να τονώσει την 
οικονομία, κυρίως με την καταστολή 
των επιτοκίων και πιο πρόσφατα με 
την ποσοτική χαλάρωση. Τελικά, τα 
τεχνητά χαμηλά επιτόκια αρχίζουν 
να τονώνουν την εταιρική 
δραστηριότητα, καθώς οι 
επιχειρηματίες χρησιμοποιούν το 
χαμηλό κόστος κεφαλαίου για να 
αποκτήσουν ασθενέστερους 
ανταγωνιστές και ανακατανέμουν 
υποχρησιμοποιημένα περιουσιακά 
στοιχεία σε εταιρείες-στόχους. 
Βελτιώνουν τα κέρδη τους 
αγοράζοντας δικές τους μετοχές, 
που συχνά χρηματοδοτούνται από 
φθηνή τραπεζική πίστωση, καθώς 
και αναλαμβάνοντας άλλες ενέργειες 
χρηματοοικονομικής αναδιάταξης 
των υπαρχόντων κεφαλαίων. Η 
κατανάλωση τελικά αυξάνεται, 
τροφοδοτούμενη από πιστώσεις 
από τράπεζες και άλλα δανειστικά 
ιδρύματα, τα οποία θα ανακτήσουν 
σταδιακά την όρεξή τους για ρίσκο. 
Το κόστος των τόκων για 
καταναλωτικά δάνεια για είδη 
μεγάλων εισιτηρίων, όπως 
αυτοκίνητα και είδη οικιακής 
χρήσης, συχνά μειώνεται κάτω από 
ανταγωνιστικές πιέσεις, τονώνοντας 
τη ζήτηση των καταναλωτών που 
τροφοδοτείται από πιστώσεις.  

ι πρώτοι που 
επωφελούνται 
από αυτήν την 

πιστωτική επέκταση 
τείνουν να είναι  
οι πιο ευκατάστατοι 
φερέγγυοι 
καταναλωτές και οι 
μεγάλες εταιρείες, οι 
οποίες είναι οι πρώτοι 

αποδέκτες της 
επέκτασης της 
τραπεζικής πίστωσης. 
Η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να 
αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια 
για να επιβραδύνει την πιστωτική 
ανάπτυξη, εάν διαχειριζόταν 
αποτελεσματικά την πίστωση. 
Ωστόσο, η πτώση της ανεργίας 
υστερεί πάντα στον κύκλο αυτόν και 
είναι πιθανό να είναι πάνω από το 
επιθυμητό επίπεδο στόχο. Και ο 
πληθωρισμός θα είναι σχεδόν 
σίγουρα κάτω από τον στόχο, 
ενθαρρύνοντας την κεντρική 
τράπεζα να συνεχίσει να καταπιέζει 
τα επιτόκια. Το φαινόμενο Cantillon: 
Για τους σχεδιαστές της 
νομισματικής πολιτικής στις 
κεντρικές τράπεζες, η οικονομία έχει 
πλέον σταθεροποιηθεί και τα 
στατιστικά στοιχεία που 
παρακολουθούνται προσεκτικά 
αρχίζουν να δείχνουν σημάδια 
ανάκαμψης. Σε αυτό το στάδιο του 
πιστωτικού κύκλου, οι επιπτώσεις 
του προηγούμενου νομισματικού 
πληθωρισμού αρχίζουν να 
αντανακλώνται ευρύτερα στην 
αύξηση των τιμών. Αυτή η 
καθυστέρηση μεταξύ της πιστωτικής 
επέκτασης και της επίδρασης στις 
τιμές οφείλεται στο φαινόμενο 
Cantillon και μόλις τώρα αρχίζει να 
αντικατοπτρίζεται στον υπολογισμό 
των δεικτών τιμών καταναλωτή 
ευρείας βάσης. Ως εκ τούτου, οι τιμές 
αρχίζουν να αυξάνονται επίμονα με 
υψηλότερο ρυθμό από αυτόν που 
στοχεύει η νομισματική πολιτική και 
η κεντρική τράπεζα δεν έχει άλλη 
επιλογή παρά να αυξήσει τα 
επιτόκια και να περιορίσει τη ζήτηση 
για πίστωση. Όμως, καθώς οι τιμές 
εξακολουθούν να αυξάνονται από 
την πιστωτική επέκταση να 
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο, οι 
μέτριες αυξήσεις των επιτοκίων 
έχουν μικρό ή καθόλου αποτέλεσμα. 
Κατά συνέπεια, συνεχίζουν να 
αυξάνονται σε σημείο όπου ο 
προγενέστερος δανεισμός, που  
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ενθαρρύνεται από το φτηνό και 
εύκολο χρήμα, αρχίζει να γίνεται 
υφεσιακός. Η αύξηση της ανεργίας 
και η πιθανή πτώση των τιμών 
γίνεται τότε μια αυξανόμενη απειλή. 
Ως χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι 
σε μια αναπτυσσόμενη κρίση 
χρέους, οι τράπεζες ξαφνικά 
εκτίθενται σε εκτεταμένες απώλειες 
των ιδίων κεφαλαίων τους. Η 
απληστία των τραπεζιτών 
μετατρέπεται σε φόβο υπερβολικής 
μόχλευσης για τις αναπτυσσόμενες 
επιχειρηματικές προσδοκίες όσον 
αφορά τις επενδύσεις. Σπεύδουν να 
μειώσουν την έκθεσή τους σε 
κίνδυνο ρευστοποιώντας δάνεια 
όπου μπορούν, ανεξάρτητα από την 
ευρωστία τους, θέτοντας προς 
πώληση αυξανόμενες ποσότητες 
εξασφαλίσεων των πιστώσεων. Ο 
πληθωρισμός περιουσιακών 
στοιχείων αντιστρέφεται γρήγορα, 
με όλους τους εμπορεύσιμους 
τίτλους να υποχωρούν απότομα σε 
αξία. Η έναρξη της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι 
πάντα ταχεία και αγνοεί τις βουλές 
τις κεντρικής τράπεζας. Όταν 
εμφανίζεται η κρίση, οι τράπεζες με 
πολύ λίγα κεφάλαια για το μέγεθος 
των ισολογισμών τους κινδυνεύουν 
να καταρρεύσουν. Επιχειρήσεις με 
μη παραγωγικό χρέος και 
εξαρτώμενες από περαιτέρω 
πιστώσεις προσκρούουν σε τείχος. 
Η κρίση είναι καθαρτήρια και για τις 
υπερβολές που οφείλονται 
αποκλειστικά στην ανθρώπινη 
επιθυμία των τραπεζιτών και των 
μετόχων τους να μεγιστοποιήσουν 
τα κέρδη μέσω της μόχλευσης του 
ισολογισμού. Τουλάχιστον, αυτό 
πρέπει να συμβεί. Αντίθετα, μια 
σύγχρονη κεντρική τράπεζα κινείται 
για να περιορίσει την κρίση 
δεσμευόμενη να αναλάβει το 
τραπεζικό σύστημα σε υπάρχει μια 
πιθανή πτωτική πορεία πωλήσεων 
εξασφαλίσεων και για να 
διασφαλιστεί ότι θα περιοριστεί η 
αύξηση της ανεργίας. Κατά 
συνέπεια, πολλές προηγούμενες 
κακές επενδύσεις θα επιβιώσουν 
τεχνητά. 

συστημικός 
κίνδυνος, ο 
κίνδυνος 

αποτυχίας των 
τραπεζικών 

συστημάτων, είναι 
πλέον πραγματικά 
παγκόσμιος και έχει 
επιδεινωθεί. 
Η εισαγωγή του νέου ευρώ 
στρεβλώνει τους πιστωτικούς 
κύκλους για τα μέλη της Ευρωζώνης 
και σήμερα έχει γίνει μια σημαντική 
πρόσθετη οικονομική και συστημική 
απειλή για το παγκόσμιο τραπεζικό 
σύστημα. Μετά την εισαγωγή του 
ευρώ, το κόστος δανεισμού 
μειώθηκε σημαντικά για πολλά 
κράτη μέλη υψηλού κινδύνου. Όπως 
ήταν αναμενόμενο, οι κυβερνήσεις 
σε αυτές τις χώρες άδραξαν την 
ευκαιρία να αυξήσουν τις 
χρηματοδοτούμενες από το χρέος 
δαπάνες τους. Τα πιο ακραία 
παραδείγματα ήταν η Ελλάδα, 
ακολουθούμενη από την Ιταλία, την 
Ισπανία και την Πορτογαλία—
συλλογικά τα PIGS. Κατά συνέπεια, 
οι πολιτικές πιέσεις για μείωση των 
επιτοκίων του ευρώ είναι 
συντριπτικές, μπροστά στο 
ενδεχόμενο καταρρεύσουν τα 
οικονομικά αυτών των κρατικών 
παραγόντων. Οι εμπορικές 
τράπεζες της Ευρωζώνης έγιναν 
εξαιρετικά προσανατολισμένες στη 
μόχλευση ενεργητικού προς μετοχές 
πάνω από είκοσι φορές κατά μέσο 
όρο για τις παγκόσμιες συστημικά 
σημαντικές τράπεζες. Οι πιστωτικοί 
κύκλοι για αυτές τις χώρες έχουν 
γίνει πολύ πιο επικίνδυνοι από την 
τραπεζική μόχλευση, το μη 
εξυπηρετούμενο χρέος και το 
σύστημα διακανονισμού TARGET2 
που έχει καταστεί επικίνδυνα 
ανισόρροπο. Ως αποτέλεσμα, το 
καθήκον που έχει η ΕΚΤ να 
εμποδίσει το τραπεζικό σύστημα να 
περιέλθει σε κρίση πιστωτικής 
συρρίκνωσης είναι αδύνατον να 
εκπληρωθεί. Η απελευθέρωση των 
αρνητικών επενδύσεων και του 
συναφούς χρέους έχει αναβληθεί με 
επιτυχία μέχρι στιγμής, αλλά η 
Ευρωζώνη παραμένει σημαντική και 
αυξανόμενη πηγή συστημικού 
κινδύνου και αξιόπιστο έναυσμα για 
την επόμενη παγκόσμια κρίση. Οι 
σπόροι σπάρθηκαν για την επόμενη 
πιστωτική κρίση μετά τη κρίση του 
2008/2009. Όταν το νέο χρήμα 
απορροφάται πλήρως σε μια 
οικονομία, μπορούμε να πούμε ότι οι 
τιμές έχουν προσαρμοστεί για να το 
προσαρμόσουν. Η φαινομενική 

τόνωση από την πλεονάζουσα 
ρευστότητα θα έχει αντιστραφεί, 
καθώς ο πλούτος έχει μεταφερθεί 
από τους καθυστερημένους 
παραλήπτες στους αρχικούς 
δικαιούχους, αφήνοντας υψηλότερο 
απόθεμα νομίσματος και 
πιστώσεων και αυξημένες τιμές. 
Αυτό πάντα προϋποθέτει ότι δεν έχει 
υπάρξει καμία αλλαγή στο γενικό 
επίπεδο προτίμησης του κοινού για 
τη διατήρηση της ρευστότητάς σε 
σχέση με την κατοχή αγαθών. Σε 
κάθε περίπτωση μια ανανεωμένη 
παγκόσμια κρίση θα μπορούσε να 
προκληθεί από τη Fed εάν αυξήσει 
το επιτόκιο των κεφαλαίων σε μόλις 
2%. Αυτό μπορεί να αναμένεται με 
υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, εκτός 
αν, δηλαδή, μια συστημική κρίση 
προέρχεται από αλλού — το 
ευρωσύστημα και η Ιαπωνία 
βλέπουν ήδη το ευρώ και το γιεν 
αντίστοιχα στα πρώτα στάδια της 
κατάρρευσης του νομίσματος. Είναι 
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αύξηση 
των επιτοκίων σε ευρώ και γιεν, 
αποσταθεροποιώντας τα αντίστοιχα 
τραπεζικά τους συστήματα. Η 
πιθανότητα αποτυχίας τους φαίνεται 
να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, μια 
κατάσταση που γίνεται εμφανής 
όταν αποδεχτεί κανείς ότι το 
πρόβλημα είναι εξ ολοκλήρου 
οικονομικό, αποτέλεσμα ανεύθυνης 
πιστωτικής και νομισματικής 
επέκτασης στο παρελθόν. Μια 
οικονομία που λειτουργεί καλύτερα 
είναι μια οικονομία όπου το υγιές 
χρήμα επιτρέπει την αύξηση της 
αγοραστικής δύναμης αυτών των 
χρημάτων με την πάροδο του 
χρόνου, αντανακλώντας τα πλήρη 
οφέλη για τους καταναλωτές από τις 
βελτιώσεις στην παραγωγή και την 
τεχνολογία. Σε μια τέτοια οικονομία, 
η διαδικασία της «δημιουργικής 
καταστροφής» του Schumpeter 
λαμβάνει χώρα σε τυχαία βάση. 
Αντίθετα, οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις έχουν μετατραπεί σε 
αγέλη, που χρηματοδοτείται από την 
άμπωτη και την πλημμυρίδα στη 
ροή της τραπεζικής πίστης. Η 
δημιουργία του πιστωτικού κύκλου 
μας αναγκάζει όλους σε μια μορφή 
καταστροφικής συμπεριφοράς που 
διαφορετικά δεν θα λάμβανε χώρα. 
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Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν καμία αξία, είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνα, λέει η ΕΚΤ. Τα κρυπτονομίσματα στερούνται 
εγγενούς οικονομικής αξίας ενώ η συχνή χρήση τους ως 
μέσων κερδοσκοπίας, η υψηλή αστάθειά τους, η 
κατανάλωση ενέργειας για την εξόρυξή τους και η χρήση 
τους για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων 
τα καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνα, αναφέρει με έκθεσή 
της η ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την κεντρική 
τράπεζα, εγείρονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις 
επιπτώσεις οι οποίες δύνανται να υπάρξουν σε ό,τι αφορά 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. 
Παρά τους κινδύνους, η ζήτησή τους έχει αυξηθεί, λόγω της 
προσδοκίας για γρήγορα και εύκολα κέρδη, αναφέρει η 
ΕΚΤ, σημειώνοντας πως έχουν εισέλθει στον χώρο μεγάλοι 
παίκτες. Ως εκ τούτου, ενώ οι αγορές κρυπτονομισμάτων 
αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος λιγότερο από το 1% 
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ως προς 
το μέγεθος, έχουν αυξηθεί σημαντικά από το τέλος του 
2020. Παρά τις πρόσφατες μειώσεις, παραμένουν 
παρόμοιες σε μέγεθος με, για παράδειγμα, τα sub-prime 
που πυροδότησαν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 
2007-08. Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
στη ζώνη του ευρώ που απορρέουν από τα κρυπτογραφικά 
περιουσιακά στοιχεία θεωρούνταν περιορισμένοι στο 
παρελθόν, όμως μετά από μια βαθιά βουτιά στη μόχλευση 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι εάν συνεχιστεί η τρέχουσα 
τροχιά ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων, 
τότε θα υπάρξει κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. 

ύμφωνα με την ΕΚΤ το σύμπαν των 
κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί 
δραματικά τόσο σε μέγεθος όσο 

και σε πολυπλοκότητα από τo 2020.  
Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, η συνολική κεφαλαιοποίησή 
τους εξακολουθεί να είναι περίπου επτά φορές μεγαλύτερη 
από ό,τι ήταν στις αρχές του 2020, έχοντας φτάσει στα τέλη 
του 2021 τα 2,5 τρισεκ. ευρώ. Και παρότι η συνολική αξία 
τους είναι ακόμα σχετικά μικρή σε σύγκριση με τα 
μεγαλύτερα χρηματιστήρια (π.χ. περίπου το 10% της 
κεφαλαιοποίησης της αγοράς STOXX Europe 600), τον 
Νοέμβριο του 2021 το Bitcoin και ο Ether ήταν μεταξύ των 
μεγαλύτερων περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. 

Ταυτόχρονα, επιλεγμένα υποτμήματα εντός του 
οικοσυστήματος, όπως τα stablecoins, τα μη ανταλλάξιμα 
tokens (NFT) και το DeFi αυξήθηκαν το 2021. Βέβαια, τα 
επίπεδα αστάθειας είναι εξαιρετικά υψηλά, με τις τιμές να 
θυμίζουν τρενάκι roller coaster. Επίσης, η αυξανόμενη 
συσχέτιση των κρυπτονομισμάτων με τα περιουσιακά 
στοιχεία κινδύνου θέτει υπό αμφισβήτηση τη χρησιμότητά 
τους για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Πέρα από 
τα παραπάνω, oι δεσμοί μεταξύ των κρυπτογραφικών 
περιουσιακών στοιχείων και του τραπεζικού τομέα της 
ζώνης του ευρώ ήταν περιορισμένες - αν και οι επαφές με 
την αγορά δείχνουν ότι υπήρχε αυξανόμενο ενδιαφέρον το 
2021, κυρίως μέσω διευρυμένων χαρτοφυλακίων ή 
βοηθητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με ψηφιακά 
περιουσιακά στοιχεία. Τα μεγάλα δίκτυα πληρωμών έχουν 
επίσης εντείνει την υποστήριξή τους. Επιπλέον, η αγορά 
υποδηλώνει ότι η αυξανόμενη συμμετοχή των asset 
managers ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση 
των δικών τους πελατών. Η ζήτηση από θεσμικούς 
επενδυτές στην Ευρώπη έχει επίσης αυξηθεί. Για 
παράδειγμα, το 56% των Ευρωπαίων θεσμικών επενδυτών 
που ερωτήθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών 
θεματοφυλακής και εκτέλεσης Fidelity Digital Assets 
ανέφεραν ότι έχουν κάποιο επίπεδο έκθεσης σε ψηφιακά 
περιουσιακά στοιχεία –από 45% το 2020–, με την πρόθεσή 
τους να επενδύσουν επίσης ανοδική. Για παράδειγμα, από 
τον Ιούλιο του 2021 τα γερμανικά spezial fonds επιτρέπεται 
να επενδύουν έως και το 20% των συμμετοχών τους σε 
κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Συμπεράσματα: «Η 
φύση και η κλίμακα της αγοράς των κρυπτονομισμάτων 
εξελίσσονται ταχέως και αν συνεχιστούν οι τρέχουσες 
τάσεις, τα εν λόγω assets θα αποτελέσουν κίνδυνο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ενώ ο συσχετισμός 
μεταξύ μη υποστηριζόμενων κρυπτο-περιουσιακών 
στοιχείων και του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού 
τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά, οι διασυνδέσεις και άλλα 
κανάλια μετάδοσης παρέμειναν περιορισμένα. Οι 
επενδυτές μπόρεσαν να διαχειριστούν την πτώση 1,3 
τρισεκατομμυρίων ευρώ της κεφαλαιοποίησης των μη 
υποστηριζόμενων κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων από 
τον Νοέμβριο του 2021, χωρίς να προκύψουν κίνδυνοι 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  
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