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Ο κορωνοϊός «διέρρευσε» μετά από 
«καταστροφικό ατύχημα» το 2019 
από εργαστήριο της Ουχάν πιστεύει 
off the record ο Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγεσούς, σύμφωνα με την 
Mail on Sunday. Και μπορεί ο ΠΟΥ 
να επιμένει δημοσίως ότι όλα τα 
σενάρια αναφορικά με την 
προέλευση του νέου κορωνοϊού 
παραμένουν ανοικτά, αλλά όπως 
λέει η πηγή στη βρετανική 
εφημερίδα, 

επικεφαλής  
του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, 

Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγεσούς, 
εκμυστηρεύτηκε σε 
ανώτερο Ευρωπαίο 
πολιτικό πως η 
πιθανότερη εξήγηση 
είναι εκείνη ενός 
καταστροφικού 
ατυχήματος σε 
εργαστήριο στην Ουχάν, 
όπου πρωτο-
εντοπίστηκε ο  
SARS-CoV-2 στα  
τέλη του 2019. 

Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει 
τις ανησυχίες δυτικών μυστικών 
υπηρεσιών για το Ινστιτούτο 
Ιολογίας της Ουχάν, όπου οι 
επιστήμονες έκαναν πειράματα με 
κορωνοϊούς, δείγματα των οποίων 
είχαν ληφθεί από νυχτερίδες που 
ζούσαν σε σπηλιές σε απόσταση 
σχεδόν 1.600 χλμ., από την κινεζική 
μεγαλούπολη. Ο ΠΟΥ είχε δεχθεί 
αρχικά επικρίσεις για τη χαλαρή 
στάση του έναντι της Κίνας 
αναφορικά με την πανδημία καθώς 
και την προθυμία του να αποδεχθεί 
τις αιτιάσεις του Πεκίνου ότι τα περί 
διαρροής του κορωνοϊού από 
εργαστήριο ήταν απλώς μια «θεωρία 
συνωμοσίας». Ωστόσο, ελλείψει 
πειστικών αποδείξεων περί 
ζωονοτικής μετάδοσης του 
κορωνοϊού – δηλαδή μεταπήδησής 
του από ζώα σε άνθρωπο – ο ΠΟΥ 
υιοθετεί τώρα πιο ουδέτερη στάση 
δημοσίως. Ο επικεφαλής του 
ενημέρωσε τα κράτη μέλη 
αναφορικά με την πανδημία αυτόν 
τον μήνα και παραδέχθηκε ότι «δεν 
έχουμε ακόμη τις απαντήσεις ως 
προς το από πού προήλθε και πώς 
εισήλθε στον ανθρώπινο πληθυσμό.  

 

 κατανόηση της 
προέλευσης  
του κορωνοϊού  

είναι πολύ σημαντική 
επιστημονικά για την 
πρόληψη μελλοντι- 
κών επιδημιών  
και πανδημιών. 
Αλλά από ηθικής άποψης το 
οφείλουμε και σε όλους εκείνους 
υπέφεραν και πέθαναν και στις 

οικογένειές τους. Όσο περισσότερο 
διαρκεί [η έρευνα] τόσο 
δυσκολότερη γίνεται. Πρέπει να την 
επιταχύνουμε και να δράσουμε 
επειγόντως. Όλες οι υποθέσεις 
πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι 
μέχρις ότου έχουμε αποδείξεις. 

 
Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό το 
επιστημονικό έργο να προχωρήσει 
επιτυχώς είναι με την πλήρη 
συνεργασία όλων των χωρών, 
περιλαμβανομένης της Κίνας, όπου 
αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
του SARS-CoV-2», είπε. Η αρχική 
έρευνα για την πανδημία από τον 
ΠΟΥ, στην οποία αντιστάθηκε 
σθεναρά η Κίνα, οδήγησε σε μια 
έκθεση που συμπέρανε ότι ο νέος 
κορωνοϊός πιθανώς πέρασε στους 
ανθρώπους από μια νυχτερίδα μέσω 
άλλου ζώου, που δεν 
προσδιορίστηκε. Αλλά μετά τις 
σφοδρές επικρίσεις από 14 χώρες, 
μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η 
Βρετανία και η Αυστραλία, για το 
πόρισμα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ 
παραδέχθηκε τις ελλείψεις στην 
έρευνα και διέταξε νέα. Ο πρώην ΥΠ 
ΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, 
υποστήριξε ότι εργαζόμενοι στο εν 
λόγω ινστιτούτο είχαν νοσήσει με 
συμπτώματα παρόμοια με εκείνα 
της Covid-19 το φθινόπωρο του 
2019, εβδομάδες προτού σημάνει 
συναγερμός για τη νέα μυστηριώδη 
τότε πνευμονία και είπε ότι οι 
επιστήμονες πειραματίζονταν στο 
πλαίσιο στρατιωτικών πρότζεκτ με 
κορωνοϊό από νυχτερίδα, παρόμοιο 
με εκείνον που προκαλεί την Covid-
19». 

O 

Η 
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Το kourdistoportocali.com έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
αναφορικά με την προέλευση της πανδημίας του 
κορωνοϊού: Καθώς ο τριπλά εμβολιασμένος Έλληνας 
Σοφός κ. Ευάγγελος Βενιζέλος (συμμετέχει πλέον σε 
Επιτροπή Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς η 
Σοφία και η Σοφιστεία μπερδεύονται γλυκά) εξήλθε από το 
«Σωτηρία» όπου είχε ολιγόωρη παραμονή με συμπτώματα 
COVID-19, 

Αμερικανός οικονομολόγος, 
ακαδημαϊκός, και πρώην 
διευθυντής του The Earth Institute 

στο Πανεπιστήμιο Columbia, Jeffrey 
Sachs ζητά εκ νέου έρευνα για την 
προέλευση του ιού COVID-19, καθώς 
πλέον πυκνώνουν οι ενδείξεις  
ότι ο ιός COVID-19 σχεδιάστηκε  
και κατασκευάστηκε σε εργαστήρια  
και χρησιμοποιήθηκε για να 
επιβληθούν στη παγκόσμια  
κοινότητα τα εμβόλια ως εργαλεία  
ελέγχου των βιομετρικών  
στοιχείων των ανθρώπων 
και διά μέσω αυτού τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού 
για να το πούμε κομψά μια και τα γεγονότα θα οδηγήσουν 
τους ηγέτες της Δύσης των Ευρωπαίων 
συμπεριλαμβανομένων όχι απλά να ταξιδεύουν με τα 
πρωθυπουργικά αεροπλάνα αλλά να διαμορφώσουν ως 

πρωθυπουργικές λιμουζίνες τα γνωστά τεθωρακισμένα 
Leopard 2 τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν για 
τις μετακινήσεις τους ο Κυριάκος, ο Τσίπρας, ο 
Ανδρουλάκης και η Κατερίνα της Προεδρίας. Από τους 
προαναφερθέντες ο πιο αθώος είναι ο Κυριάκος γιατί ο 
Κυριάκος είναι αναμενόμενος. Είναι απόφοιτος του 
Harvard, γόνος παραδοσιακής πολιτικής οικογένειας και 
επαγγελματίας πολιτικός με εξαίρεση ένα διάστημα 
επαγγελματικής καριέρας. Ο Jeffrey Sachs λοιπόν 
ξαναβάζει στο τραπέζι την εργαστηριακή προέλευση του 
ιού, καθώς τα εμβόλια ως εργαλείο για την αντιμετώπισή 
του καταπίπτουν πλέον σε όλα τα μέτωπα. O επόμενος δεν 
έχει ουδεμία σχέση με τον κορυφαίο καθηγητή κ. Sachs και 
εκ της θέσεώς του η αξιοπιστία του είναι ελεγχόμενη. Ο κ. 
Nikolai Platonovich Patrushev είναι Επικεφαλής των 
Ρωσικών Μυστικών Υπηρεσιών και Γραμματέας του  

 
Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ο κ. Patrushev έδωσε 
λοιπόν συνέντευξη στα ρωσικά ΜΜΕ και μεταξύ άλλων είπε 
και τα εξής: «Η τακτική των Αγγλοσαξόνων δεν έχει αλλάξει 
εδώ και αιώνες. Έτσι και σήμερα συνεχίζουν να 
υπαγορεύουν τους όρους τους στον κόσμο, καταπατώντας 
τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών. Καλύπτοντας τις 
πράξεις τους με ωραία λόγια για τους αγώνες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δημοκρατία, 
εφαρμόζουν στην πραγματικότητα το δόγμα του «χρυσού  

 

O 
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δισεκατομμυρίου», που υποδηλώνει ότι ένας 
περιορισμένος αριθμός ανθρώπων μπορεί να ανθίσει σε 
αυτόν τον κόσμο. Η μοίρα των υπολοίπων, όπως 
πιστεύουν, είναι να λυγίσουν την πλάτη στο όνομα του 
διακηρυγμένου στόχου τους. Προκειμένου να αυξηθεί η 
ευημερία μιας χούφτας μεγιστάνων στην πόλη του 
Λονδίνου και στη Wall Street, οι κυβερνήσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, που ελέγχονται 
από το μεγάλο κεφάλαιο, δημιουργούν μια οικονομική 
κρίση στον κόσμο, καταδικάζοντας εκατομμύρια 
ανθρώπους στην Αφρική, την Ασία και την Λατινική 
Αμερική στην πείνα, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε 
σιτηρά, λιπάσματα και ενεργειακούς πόρους.  

ήμερα, λέγεται όλο και 
περισσότερο ότι οι δυτικές 
φαρμακευτικές εταιρείες 

ενδιαφέρονται για την εξάπλωση 
επικίνδυνων ασθενειών και για  
την καθημερινή εξάρτηση της 
ανθρωπότητας από τα φάρμακα… 
Ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν την 
άποψη ότι ο κορωνοϊός, θα μπορούσε 
να είχε δημιουργηθεί στα εργαστήρια 
του Πενταγώνου με τη βοήθεια 
ορισμένων μεγάλων πολυεθνικών 
φαρμακευτικών εταιρειών.  
Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά το άρθρο του κ. Jeffrey 
Sachs. Ένα άρθρο στο Proceedings of the National 
Academy of Sciences ζητά μια ανεξάρτητη διερεύνηση των 
πληροφοριών που κατέχουν ιδρύματα με έδρα τις ΗΠΑ που 
θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην προέλευση του Covid. 
Γράφοντας στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών (Proceedings of the National Academy of 
Sciences), ο Sachs και ο συν-συγγραφέας του, Neil 
Harrison, καθηγητής μοριακής φαρμακολογίας και 
θεραπευτικής στο Columbia University, είπαν ότι οι 
ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τα πανεπιστήμια διαθέτουν 
στοιχεία που δεν έχουν αναθεωρηθεί επαρκώς, 
συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων ιών, 
βιολογικά δείγματα, αλληλουχίες ιών, επικοινωνίες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σημειωματάρια 
εργαστηρίου.  

 
Οι Sachs και Harrison τόνισαν επίσης μια δελεαστική 
επιστημονική λεπτομέρεια που μπορεί να αποτελεί ένδειξη 
ότι ο SARS-CoV-2, ο κορωνοϊός που προκαλεί τον Covid-
19, προήλθε από εργαστήριο: μια αλληλουχία οκτώ 
αμινοξέων σε ένα κρίσιμο μέρος της πρωτεΐνης ακίδας του 
ιού που είναι πανομοιότυπη με μια αλληλουχία αμινοξέων 
που βρίσκεται σε κύτταρα που καλύπτουν τους 
ανθρώπινους αεραγωγούς.  

Sachs και ο Harrison δεν είναι  
οι πρώτοι που προτείνουν ότι  
ο SARS-CoV-2 μπορεί να είχε 

δημιουργηθεί σε εργαστήριο. 
Από τότε που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η γενετική του 
αλληλουχία τον Φεβρουάριο του 2020, οι επιστήμονες  

 

Σ Ο 
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έχουν προβληματιστεί σχετικά με το σημείο διάσπασης της 
φουρίνης (furin cleavage site), μια περιοχή στην ακίδα του 
ιού που του επιτρέπει να διασπαστεί από μια πρωτεΐνη στη 
μεμβράνη των ανθρώπινων κυττάρων και καθιστά τον 
κορωνοϊό ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Μόλις 
διασπαστεί, ο ιός απελευθερώνει το γενετικό του υλικό στο 
κύτταρο και αναπαράγεται. Ενώ η προσκόλληση στα 
κύτταρα και η διάσπαση της ακίδας είναι μέρος του τρόπου 
με τον οποίο λειτουργούν όλοι οι κορωνοϊοί, ο SARS-CoV-
2 είναι ο μόνος στην κατηγορία των σαρμπεκοϊών-
sarbecoviruses, που μπορεί να χρησιμοποιήσει φουρίνη 
για τη διάσπαση. Όπως και με προηγούμενες συζητήσεις 
για πιθανή εργαστηριακή προέλευση του SARS-CoV-2,  

 
αυτή η τελευταία θεωρία έχει ήδη αντιμετωπιστεί με 
σημαντικές αντιδράσεις. Ακόμη και ορισμένοι επιστήμονες 
που είναι ανοιχτοί στην ιδέα ότι ένα εργαστηριακό ατύχημα 
θα μπορούσε να πυροδότησε την πανδημία δεν πείθονται 
από τα συγκεκριμένα ίχνη αποδεικτικών στοιχείων που 
παρείχαν οι Sachs και Harrison. Το άρθρο του περιοδικού 
προσφέρει έναν επιστημονικό οδικό χάρτη για το πώς αυτή 
η ασυνήθιστη αλληλουχία αμινοξέων θα μπορούσε να έχει 
εισχωρήσει στη θέση διάσπασης της φουρίνης, ή FCS, του 
ιού. Ο Sachs και ο Harrison αναγνωρίζουν ότι η σειρά θα 
μπορούσε να έχει προκύψει φυσικά. Παρουσιάζουν, όμως, 
και μια άλλη πιθανότητα: ότι οι επιστήμονες μπορεί να 
έχουν εισαγάγει σκόπιμα αυτή τη συγκεκριμένη σειρά 
αμινοξέων σε έναν κορωνοϊό νυχτερίδας κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους. Εστιάζουν ιδιαίτερα σε επιστήμονες 
που υπέβαλαν μια μη χρηματοδοτούμενη πρόταση 

επιχορήγησης σε ένα τμήμα του Υπουργείου Άμυνας που 
ονομάζεται Defense Advanced Research Projects Agency, 
ή DARPA, εκθέτοντας σχέδια για την εισαγωγή μιας θέσης 
διάσπασης φουρίνης σε έναν κορονοϊό νυχτερίδας. «Δεν 
γνωρίζουμε εάν η εισαγωγή του FCS ήταν αποτέλεσμα 
φυσικής εξέλιξης — ίσως μέσω ενός γεγονότος 
ανασυνδυασμού σε ένα ενδιάμεσο θηλαστικό ή έναν 
άνθρωπο — ή ήταν αποτέλεσμα σκόπιμης εισαγωγής του 
FCS σε έναν ιό που μοιάζει με SARS ως μέρος ενός 
εργαστηριακού πειράματος», γράφουν οι Sachs και 
Harrison. «Γνωρίζουμε ότι η εισαγωγή τέτοιων ακολουθιών 
FCS σε ιούς που μοιάζουν με SARS ήταν ένας 
συγκεκριμένος στόχος εργασίας που προτάθηκε από τη 
συνεργασία EHA-WIV-UNC στο πλαίσιο μιας πρότασης 
επιχορήγησης του 2018 («DEFUSE») που υποβλήθηκε 
στην αμερικανική Defense Advanced Research Projects 
Agency, ή DARPA. Η EHA είναι μια αναφορά στην 
EcoHealth Alliance, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική 
ομάδα με έδρα τη Νέα Υόρκη που έχει λάβει περισσότερα 
από 118 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις και 
συμβάσεις από ομοσπονδιακούς φορείς. Το WIV, ή το 
Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan, είναι ένας κινεζικός 
ερευνητικός οργανισμός που συνεργάστηκε με την 
EcoHealth Alliance στο παρελθόν και ήταν 
καταχωρισμένος ως υπεργολάβος για την επιχορήγηση 
DARPA. Το UNC αναφέρεται επειδή ο Ralph Baric, ένας 
μοριακός βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας 
Καρολίνας, στο Chapel Hill, επρόκειτο να διεξαγάγει μέρος 
της εργασίας που παρουσιάστηκε στην DARPA. Η 
πρόταση επιχορήγησης διαφήμιζε το «ρεκόρ δύο 
δεκαετιών του Baric στην αντίστροφη μηχανική των 
coronavirus και άλλες πρωτεΐνες ακίδας ιού». 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Ο Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών 
Οικονομικών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, κ. 
Περικλής Γκόγκας αναλύει την χρησιμότητα της Τεχνητής 
νοημοσύνης στην πρόβλεψη χρεοκοπίας τραπεζών. 

λγόριθμος Ελλήνων επιστημόνων 
προβλέπει με ακρίβεια άνω  
του 99% ποιες τράπεζες μπορεί  

να χρεοκοπήσουν. 
Οι κρίσεις που εμφανίζονται στον τραπεζικό κλάδο 
αποτελούν έναν από τους σοβαρότερους «συστημικούς» 
κινδύνους των σύγχρονων οικονομιών. Οι τράπεζες (με την 
ευρεία έννοια του όρου) παίζουν έναν καθοριστικό και 
ειδικό ρόλο στην λειτουργία της οικονομίας. Κανένας άλλος 
κλάδος δεν συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά και την 
ειδική σημαντικότητα. Μια κρίση στον τραπεζικό τομέα 
μπορεί να επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα σε όλη την 
οικονομία και όλους τους κλάδους συχνά και στο εξωτερικό 
κατά συνέπεια να προκαλέσει σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα. Οι επιπτώσεις των προβλημάτων στον 
τραπεζικό τομέα γίνονται αισθητές άμεσα σε όλους τους 
πολίτες, τόσο από την πλευρά της παραγωγής σε 
επιχειρηματίες ή εργαζόμενους όσο και από την πλευρά 
της κατανάλωσης. Γι’ αυτό 

όσο οι κυβερνήσεις όσο και  
οι ανεξάρτητοι φορείς και 
ρυθμιστικές αρχές των 

σύγχρονων οικονομιών, όπως οι 
Κεντρικές Τράπεζες, δείχνουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία στην υγεία  
των τραπεζικών ιδρυμάτων.  
Αυτή, σε κανονικές συνθήκες, αφορά στον άμεσο ή έμμεσο 
έλεγχο και ρύθμιση των αγορών αυτών με ειδικές διατάξεις 
και κανόνες. Στην περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας ή 
κρίσεων υπάρχει άμεση παρέμβαση των αρχών για την 
εξασφάλιση της ομαλότητας μέσω ανακεφαλαιοποιήσεων 

(bail-in, bail-out), συγχωνεύσεων, διασπάσεων, capital 
controls, και άλλων εργαλείων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για 
τον αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία του τραπεζικού 
συστήματος. Πράγματι, ο κλάδος αυτός είναι ο 
αυστηρότερα ελεγχόμενος, εποπτευόμενος και 
ρυθμιζόμενος από τις κυβερνήσεις και άλλες ανεξάρτητες 
αρχές όπως οι Κεντρικές Τράπεζες σε εθνικό και διεθνές-
διασυνοριακό επίπεδο. Αυτός ο έλεγχος όμως συνοδεύεται 
από πολύ υψηλό άμεσο και έμμεσο κόστος.  

 
Το άμεσο κόστος του ελέγχου και των επεμβάσεων σε 
περιόδους κρίσεων το επωμίζονται οι φορολογούμενοι και 
τα τραπεζικά ιδρύματα. Ιδιαίτερα σε περιόδους σημαντικής  

 

Α 

T 
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οικονομικής δυσχέρειας ή/και κρίσεων τα σχετικά κόστη 
εκτινάσσονται για όλους. Το έμμεσο κόστος όμως είναι και 
αυτό πολύ σημαντικό – αν και λιγότερο εμφανές: 
μακροοικονομικά, οι αυστηρές ρυθμίσεις και έλεγχοι 
μειώνουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα 
τόσο του τραπεζικού κλάδου όσο και της οικονομίας και 
κατ’ επέκταση την ευημερία των πολιτών. Οι υπάρχοντες 
διεθνείς και εθνικοί μηχανισμοί και κανόνες, όπως οι 
απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ (Basel III), οι εθνικές και 
υπερεθνικές προσομοιώσεις ακραίων σεναρίων (stress-
tests), τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και 
επενδύσεων, η μακροπροληπτική και μικροπροληπτική 
εποπτεία, κλπ που υπάρχουν για την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του κλάδου και την αποφυγή κρίσεων, 
κοστίζουν ακριβά. Επιπλέον, η πρόσφατη εμπειρία από 
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 
άλλες τοπικές κρίσεις έχουν δείξει ότι, παρά το αυστηρό 
θεσμικό πλαίσιο, η ομαλότητα δεν είναι εξασφαλισμένη. Ως 
αντίδραση, οι παραπάνω μηχανισμοί επιβάλλουν 
αυστηρότερους κανόνες με -αναγκαστικά- υψηλότερο 
διαχειριστικό κόστος και λιγότερη ευελιξία στην 
δραστηριότητα των τραπεζών, άρα και κόστος στην 
παραγωγικότητα. 

Ως ερευνητική ομάδα με τον κ. Θεόφιλο Παπαδημητρίου και 
τους υποψήφιους διδάκτορές μας στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
εξειδικευόμαστε για περισσότερο από 10 χρόνια, στην 
προσαρμογή, εφαρμογή και ανάπτυξη αλγορίθμων 
τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την 
πρόβλεψη οικονομικών μεταβλητών όπως οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα κρυπτονομίσματα, η 
ανεργία, ο πληθωρισμός, οι ακραίες τιμές στα 
χρηματιστήρια και την ενέργεια, κλπ. Πρόσφατα, μαζί με 
την υποψήφια διδάκτορά μας Άννα Αγραπετίδου 
δημοσιεύσαμε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
International Journal of Forecasting, τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας που αφορούν στην πρόβλεψη της χρεοκοπίας 
τραπεζών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με χρονικό 
ορίζοντα ένα, δύο και τρία χρόνια πριν από το γεγονός. Η 
συνολική ακρίβεια της πρόβλεψης του μοντέλου μας 
έφτασε το 99.22% ένα χρόνο πριν, το 87,17% δύο χρόνια  

 

πριν και το 79,59% τρία χρόνια πριν. Τα δεδομένα μας 
προέρχονται από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και 
αποτελούνται αρχικά από 1443 τράπεζες. Το δείγμα 
περιλαμβάνει το σύνολο των αμερικανικών τραπεζών που 
χρεοκόπησε την περίοδο 2007-2013 και ήταν 492 μείον 11 
τράπεζες για τις οποίες δεν υπήρχαν πλήρη δεδομένα 
όπως φαίνονται στον Πίνακα 1. Πέρα από αυτές, 
προσθέσαμε στο δείγμα μας με τυχαία δειγματοληψία και 
τον διπλάσιο αριθμό υγειών τραπεζών, δηλαδή άλλες 962 
υγιείς τράπεζες, οπότε το δείγμα συνολικά περιείχε 1443 
τράπεζες. Στην μελέτη μας, χρησιμοποιούμε μόνο δημόσια 
διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία των τραπεζών, που 
προέρχονται από τις δημοσιευμένες τους οικονομικές 
καταστάσεις. Έτσι, 

ρησιμοποιούμε 36 λογαριασμούς 
και δείκτες σε βάθος 4ετίας  
που δημιουργούν 144  

μεταβλητές για κάθε τράπεζα. 

 

Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκε 
στο εμπειρικό κομμάτι της έρευνας ήταν τα Support Vector 
Machines (SVM) που αποτελεί μια μέθοδο επιβλεπόμενης 
μάθησης. Τα αρχικά δεδομένα χωρίζονται σε 2 υποσύνολα. 
Το πρώτο, με 1100 τράπεζες αποτελεί το 76% και 
χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση-δημιουργία του 
προβλεπτικού μοντέλου. Το υπόλοιπο με 343 τράπεζες 
που αποτελεί το 24% δεν έχει πριν χρησιμοποιηθεί από το 
μοντέλο μας και με αυτό ελέγχεται η ακρίβεια του μοντέλου 
μας σε νέα και άγνωστα δεδομένα. Η μέθοδος, για να 
αντιμετωπίσει τις πιθανές μη-γραμμικότητες, χρησιμοποιεί  

 

Χ 
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το λεγόμενο kernel trick για την προβολή των δεδομένων 
από τον αρχικό χώρο των 144 μεταβλητών σε χώρους 
πολλών περισσότερων διαστάσεων. Γίνεται ενδελεχής 
έλεγχος μέσω cross-validation για την εξασφάλιση της 
ικανότητας γενίκευσης και ισορροπίας του μοντέλου σε 
ακριβή πρόβλεψη τόσο στα αρχικά δεδομένα, όσο και νέα 
άγνωστα δεδομένα που αφορούν είτε το 10% που 
κρατήσαμε χωριστά, είτε οποιαδήποτε άλλα νέα 
μελλοντικά δεδομένα. 

 
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα πρόγνωσης σε 
άγνωστα δεδομένα, το 24% που κρατήσαμε εκτός 
εκπαίδευσης, με 343 τράπεζες. Η ακρίβεια για τις υγιείς 
τράπεζες είναι 98,68% (225 από τις 228) και για τις 
χρεοκοπημένες είναι 97,39% (112 από 115). Έτσι, το 
μοντέλο προβλέπει εσφαλμένα μόνο τρεις τράπεζες σε 
κάθε περίπτωση. Στην συνέχεια, αυξήσαμε το δείγμα των 
343 τραπεζών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην 
εκπαίδευση του μοντέλου μας σε 1279 έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει πάλι τις 115 χρεοκοπημένες τράπεζες, αλλά 
και 1164 υγιείς, έτσι ώστε η αναλογία μεταξύ των δύο να 
είναι 1:10 που είναι ρεαλιστική με βάση τα δεδομένα της 
εποχής. Τώρα, το μοντέλο προβλέπει σωστά συνολικά το 
99,22% των περιπτώσεων των 1164 τραπεζών. Έχει 
ακρίβεια 99,40% στις υγιείς τράπεζες και 97,39% σε αυτές 
που χρεοκόπησαν. 

Είναι πολύ σημαντικό στην παραπάνω ανάλυση να 
σημειώσουμε ότι ξεκινώντας από 144 αρχικά μεταβλητές 
για κάθε τράπεζα, το μοντέλο μας επέλεξε 2 μόνο ως τις πιο 
σημαντικές που καθορίζουν την υγεία της κάθε τράπεζας. 
Οι δύο μεταβλητές που παρείχαν την υψηλότερη ακρίβεια 
πρόβλεψης είναι: 1. Τα βασικά κεφάλαια (T1CRC – Tier 1 
core risk based capital) επί του συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων (T1CRC). 2. Ο λόγος των συνολικών δαπανών σε 
τόκους προς το σύνολο των συνολικών εσόδων από 
τόκους (TIE – Total Interest Expense over Total Interest 
Income). Το T1CRC είναι ένα μέτρο της κεφαλαιακής 
επάρκειας και χρησιμοποιείται ως προστασία από 
απρόβλεπτες απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από 

οικονομικές δυσκολίες. Οι τράπεζες με υψηλότερη 
αναλογία T1CRC είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και 
σχετίζονται με χαμηλότερη πιθανότητα χρεοκοπίας. 

 
Το TIE είναι ένας λόγος που αντιπροσωπεύει τους τόκους 
που καταβάλλει η τράπεζα σε τρίτου για οποιονδήποτε 
τύπο δανεισμού της έναντι των τόκων που εισπράττονται 
για όσα δάνεια παρέχει σε άλλους. Είναι προφανές ότι η 
αύξηση αυτού του λόγου οδηγεί σε επιδείνωση του μικτού 
περιθωρίου κέρδους της τράπεζας. Στην περίπτωσή μας, ο 
λόγος αυτός μπορεί να μεταφραστεί και ως ένας λόγος 
μόχλευσης (χρέος προς ίδια κεφάλαια) που αυξάνει τον 
κίνδυνο αποτυχίας των τραπεζών. 

 



 

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 25-26 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 238 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 9 

Στο Γράφημα παρουσιάζουμε σχηματικά το μοντέλο που 
δημιουργούν οι δύο αυτές μεταβλητές. Αυτές, ορίζουν την 
ευθεία που φαίνεται με κόκκινο και η συνάρτηση είναι η: 
𝜀𝜀∶23.45∙T1CRC−3.85∙TIE+10.55=−0.7. Η κόκκινη γραμμή 
διαχωρίζει την πλευρά των υγιών τραπεζών (δεξιά) από τις 
τράπεζες που πρόκειται να χρεοκοπήσουν (αριστερά). 
Κάθε κουκίδα αντιπροσωπεύει μία από τις 1279 τράπεζες. 
Έτσι, όσες βρίσκονται δεξιά της κόκκινης γραμμής, 
προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν και όσες 
βρίσκονται αριστερά ότι θα χρεοκοπήσουν. Με κίτρινο σε 
κάθε περίπτωση σημειώνονται οι τράπεζες που έχουν 
προβλεφθεί λάθος και είναι συνολικά μόνο 10 στις 1279. 
Μετέπειτα έρευνά μας έδειξε ότι 7 από αυτές είτε 
δημοσίευαν λανθασμένα στοιχεία, είτε δέχτηκαν βοήθεια 
από τις αρχές και έτσι αποτράπηκε η προβλεπόμενη 
χρεοκοπία τους. Ουσιαστικά δηλαδή προβλέφθηκαν 
λανθασμένα μόνο 3 στις 1279 τράπεζες. 

ράφημα: Η ταξινόμηση των  
1279 τραπεζών. Με πράσινο 
προβλέπονται ως υγιείς, με μπλε 

προβλέπεται ότι θα χρεοκοπήσουν 
στο επόμενο έτος, με κίτρινο τα λάθη 
ταξινόμησης (10 σε σύνολο 1279). 
Σε επόμενή μας δημοσίευσή χρησιμοποιήσαμε στο 
παραπάνω μοντέλο το σύνολο των αμερικανικών 
τραπεζών που λειτουργούσαν την περίοδο 2000-2018 και 
ήταν 5826 και στις οποίες υπήρχαν 542 τράπεζες που 
χρεοκόπησαν. Η συνολική ακρίβεια ήταν 98,70%. 

Το μοντέλο αυτό που δημιουργήσαμε μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης ξεπερνά σε ακρίβεια 

το μέχρι πριν θεωρούμενο διεθνώς καλύτερο μοντέλο 
πρόβλεψης (O-score) και θεωρείται state-of-the-art. 
Αποτελεί ένα εύκολο μοντέλο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με χαμηλό κόστος ως ένα επί πλέον 
εργαλείο στην εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. 
Χρησιμοποιεί μόνο 2 μεταβλητές, κάνοντας δυνατή την 
γραφική απεικόνιση της κατάστασης της κάθε τράπεζας 
αλλά και του τραπεζικού συστήματος συνολικά όπως 
κάναμε διαχρονικά σε επόμενη δημοσίευσή μας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστούν οι αλλαγές και 
επεμβάσεις που είναι απαραίτητες στα μεγέθη της κάθε 
τράπεζας, ώστε να αποφύγει εγκαίρως (τουλάχιστον ένα 
χρόνο πριν) την χρεοκοπία ή οικονομική δυσχέρεια. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί (όπως κάναμε σε επόμενη 
δημοσίευση) για την αξιολόγηση του credit rating των 
τραπεζών με διαφάνεια και ανεξάρτητα από τα γνωστά 
Credit Rating Agencies (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch). 

 

Τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence 
- AI) προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες, αυξάνοντας, εν μέσω πανδημικής κρίσης, τους 
προϋπολογισμούς τους για τεχνολογίες ΑΙ. Όπως 
αναφέρει το sepe.gr ο κλάδος που επενδύει τα μεγαλύτερα 
κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη επί ευρωπαϊκού 
εδάφους είναι αυτός των τραπεζών, καθώς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιταχύνουν τον βηματισμό 
τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

ι ευρωπαϊκές δαπάνες για 
τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται  
να φτάσουν τα $22 δισ. το 2022, 

υποστηριζόμενες από ισχυρές 

επενδύσεις από τον τραπεζικό  
τομέα, αλλά και από τη βιομηχανία. 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, οι ευρωπαϊκές δαπάνες 
για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθούν το 
2021 στα επίπεδα των $17,3 δισ., ενώ θα υπερβούν τα $50 
δισ. το 2025. Οι προβλέψεις της IDC (Worldwide Artificial 
Intelligence Spending Guide) για την πορεία των 
επενδύσεων σε συστήματα ΑΙ στην Ευρώπη σημαίνουν ότι 
αυτές θα αναπτυχθούν μέχρι το 2025 με έναν σύνθετο 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 26,7%. Οι 
αναλυτές εκτιμούν πως οι τράπεζες και ο τομέας της 
βιομηχανίας θα πρωταγωνιστήσουν στις δαπάνες για 
λύσεις τεχνητής νοημοσύνης κατά την πενταετή περίοδο 
πρόβλεψης, με τις δαπάνες του κλάδου της υγειονομικής 
περίθαλψης να είναι, ωστόσο, αυτές που θα αυξηθούν με 
τον ταχύτερο ρυθμό έως το 2025. Οι δαπάνες λιανικής για 
τεχνολογίες ΑΙ αναμένεται τα προσεχή πέντε χρόνια να 
επικεντρωθούν, σε μεγάλο βαθμό, στην αυτοματοποίηση 
του τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και στην 
αυτοματοποίηση του τομέα των πωλήσεων.  Ο κλάδος της 
βιομηχανίας, από την πλευρά του, θα διαθέσει μεγάλο 
μέρος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη σε λύσεις 
και συστήματα διαχείρισης ποιότητας και έρευνας, που θα 
βοηθήσουν τον τομέα να κάνει πρόοδο σε θέματα 
πρόβλεψης και συντήρησης.  «Η αγορά της τεχνητής 
νοημοσύνης θα αυξηθεί σημαντικά επί ευρωπαϊκού 
εδάφους, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες της περιοχής 
έχουν αναγάγει τα συστήματα ΑΙ σε τεχνολογία 
προτεραιότητας, που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
διαφορετικούς κλάδους», αναφέρει η IDC. «Οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε λύσεις ΑΙ, καθώς 
αναγνωρίζουν την αξία της εφαρμογής “έξυπνων” και 
αυτοματοποιημένων προσεγγίσεων, όσον αφορά την 
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την ψηφιακή 
ανθεκτικότητα στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19», 
προσθέτουν οι αναλυτές. Φιλόδοξα σχέδια για τις 
τεχνολογίες, που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, 
έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο να αυξήσει τις 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα €20 δισ. ετησίως. 

δη, η Τεχνητή Νοημοσύνη 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην Πράσινη Συμφωνία και  

στο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ε.Ε.  
από την πανδημία της COVID-19. 
Εκτίμηση της Ένωσης είναι ότι, με δεδομένες τις 
προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, η εστίαση 

στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να στηρίξει την ψηφιακή 
μετάβαση των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων. Η Ευρώπη 
αντιλαμβάνεται τις τεράστιες αλλαγές, που φέρνει η 
τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων, στον χώρο της 
εργασίας, των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της υγείας, 
της ασφάλειας, της γεωργίας.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ 
προετοιμάζει την πρώτη δέσμη κανόνων για τη διαχείριση 
των ευκαιριών και των απειλών της τεχνητής νοημοσύνης. 
Στόχος είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ΑΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πιθανών 
επιπτώσεων της στους πολίτες, την κοινωνία και την 
οικονομία, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ερευνητές, τους προγραμματιστές, 
αλλά και τις επιχειρήσεις.  

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial intelligence) φέρνει 
επανάσταση στον τραπεζικό τομέα, μετασχηματίζοντας 
όλους τους τομείς της τραπεζικής, από τον εντοπισμό της 
απάτης στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέχρι την 
εξυπηρέτηση πελατών.  

επιχειρηματική αξία της Τεχνητής 
Νοημοσύνης για τον κλάδο  
των τραπεζών θα μπορούσε  

να φτάσει, παγκοσμίως, τα $ 300  
δις μέχρι το 2030. 
Σύμφωνα με σχετικό report της IHS Markit, ήδη, το 2018 οι 
τεχνολογίες της ΑΙ εκτιμάται ότι πρόσθεσαν στον τραπεζικό 
κλάδο επιχειρηματική αξία άνω των $41,1 δις. Η αξία αυτή 
υπολογίζεται με βάση την εξοικονόμηση κόστους, που 
φέρνει η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 
τράπεζες και η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην 
οποία οδηγεί, σε σύγκριση με τη διατήρηση των 
υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών. Η έκθεση της IHS  

 

Ή 
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Markit σημειώνει ότι από τα έργα και τις εφαρμογές ΑΙ, που 
έχουν τρέξει μέχρι σήμερα οι τράπεζες ανά τον κόσμο, 
έχουν επηρεαστεί κατά κύριο λόγο τα τμήματα της 
εξυπηρέτησης πελατών, της ασφάλειας των συστημάτων, 
της χορήγησης δανείων και της κανονιστικής 
συμμόρφωσης. Οι αναλυτές της IHS Markit υποστηρίζουν 
ότι οι καινοτόμες δυνατότητες της AI οδηγούν σε 
μετασχηματιστικές αλλαγές τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή να θολώσει 
τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και τον εικονικό κόσμο, 
προκαλώντας τεκτονικές αλλαγές στην τραπεζική, όπως 
την ξέρουμε μέχρι σήμερα. 

  

εισαγωγή της τεχνολογίας  
της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 
τράπεζες δεν είναι μόνο θετική 

επιρροή στον τραπεζικό κλάδο,  
καθώς – σύμφωνα με τους  
αναλυτές – θα συνοδευτεί από 

απώλεια θέσεων εργασίας και  
αναδιοργάνωση των υφιστάμενων. 
Η IHS Markit εκτιμά ότι, μέχρι το 2030, περίπου 500.000 
τραπεζικοί υπάλληλοι στη Μεγάλη Βρετανία και 1,3 εκατ. 
στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Εάν αυτό 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις χώρες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, τότε θα υπάρξουν δεκάδες εκατομμύρια 
τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα 
επηρεαστούν από την εισαγωγή της τεχνολογίας AI κατά 
την επόμενη δεκαετία. «Συνολικά, η τεχνολογία AI θα 
αναδιαμορφώσει τη δομή της χρηματοπιστωτικής 
βιομηχανίας, καθιστώντας τον τραπεζικό τομέα πιο 
ανθρώπινο και έξυπνο», καταλήγει η ανάλυση της 
εταιρείας. 

Η «ώριμη» ψηφιακά περιοχή της Βόρειας Αμερικής 
αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη αγορά για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στον τραπεζικό τομέα. Η αξία της, σύμφωνα με 
την έκθεση της IHS Markit, θα αυξηθεί από τα $14,7 δις το 
2018 σε σχεδόν $79 δις μέχρι το 2030. Ωστόσο, η αναλογική 
συμμετοχή της περιοχής της Βόρειας Αμερικής στην 
παγκόσμια αγορά της ΑΙ, είναι πιθανό να μειωθεί μεταξύ 
2024 και 2030, καθώς η περιοχή Ασία-Ειρηνικός, η Ευρώπη 
και άλλες παγκόσμιες περιφέρειες αναπτύσσουν 
περισσότερες λύσεις AI στον τραπεζικό τομέα. Η περιοχή 
της Ασίας-Ειρηνικού θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 
για την AI στον τραπεζικό τομέα, με αξία από $11,5 δις το 
2018, σε $50,6 δις το 2024 και $98,6 δις μέχρι το 2030. 
Χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Χονγκ 
Κονγκ και η Σιγκαπούρη, είναι πιθανό να οδηγήσουν τη 
ζήτηση για AI στον τραπεζικό τομέα κατά την επόμενη 
δεκαετία, σύμφωνα με τους αναλυτές. 

 

 
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. Ειδικότερα, 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 ΤΝ για την 
αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης των 
πελατών της. 

ύμφωνα με την απόφαση, η 
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 

Η 

Σ 
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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. 

 

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. 

εταξύ 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. 
Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο ύψους 250 εκατομμυρίων 
ουγγρικών φιορινιών (περίπου 668.000 ευρώ) ως κύρωση. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

υμπληρώθηκαν  
στις 18 Ιουνίου  
2022, ογδόντα ένα 

ολόκληρα χρόνια από 
την υπογραφή του 
Συμφώνου Φιλίας 
ανάμεσα στην Τουρκία 
και στον Χίτλερ. 
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο 
έχουμε αναδείξει επανειλημμένα 
τόσο με σχετική μας αρθρογραφία 
(Κυριακάτικη Kontra News 15/3/2020 
αλλά και Υπέρβαση News 5/4/2021 
και 31/5/2021) όσο και στην 
τηλεοπτική μας εκπομπή «Ο άλλος 
δρόμος στην ενημέρωση». Έτσι 
λοιπόν την ώρα που σύσσωμος ο 
Κρητικός λαός αποδεκάτιζε τους 
Γερμανούς αλεξιπτωτιστές στην 
μεγαλειώδη μάχη της Κρήτης στο 
διάστημα 20 Μαΐου -1η Ιουνίου 1941, 

την ώρα που ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβαζαν τη σβάστικα από 
την Ακρόπολη τη νύκτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941, οι Τούρκοι 
διαπραγματευόταν για να τα βρουν με τον Χίτλερ. 

ην ώρα που ο Ελληνικός λαός έδινε σύσσωμος  
τη μάχη της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στον 
Άξονα, η Τουρκία προχωρούσε στη Σύναψη 

Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας με τον Χίτλερ  
και τους ναζί. 

 
Έτσι σε αντίθεση με την Ελλάδα η οποία πολέμησε τους Ιταλούς στη Βόρειο 
Ήπειρο και τους Γερμανούς στο Ρούπελ, η Τουρκία τάχθηκε ανοιχτά και επίσημα 
με το μέρος των ναζί. Σ 
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Ειδικότερα στις 4 Μαρτίου 1941 ο Χίτλερ έστειλε επιστολή 
προς τον τούρκο πρόεδρο Ισμέτ Ινονού την οποία του 
παρέδωσε ο πρέσβης της χιτλερικής Γερμανίας στην 
Άγκυρα φον Πάπεν. Στην επιστολή του ο Χίτλερ έδινε τη 
διαβεβαίωση στην Άγκυρα ότι δεν επρόκειτο να επιτεθεί 
στην Τουρκία και για τον λόγο αυτόν τα ναζιστικά 
στρατεύματα που είχαν μπει στη Βουλγαρία θα έμεναν 
μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία, προς αποφυγήν 
παρεξηγήσεων. 

πιπλέον όπως προκύπτει από 
δημοσίευμα της αγγλικής 
εφημερίδας Daily Mail στις 5 

Μαρτίου 1941 το οποίο παραθέτουμε  
ο Χίτλερ διεμήνυε στον Ινονού ότι 
ενδιαφερόταν να φροντίσει τα 
τουρκικά συμφέροντα και την 
ευημερία της Τουρκίας. 
Μάλιστα σύμφωνα με το τουρκικό ραδιόφωνο ο Ινονού 
άκουγε με προσοχή το μήνυμα του Χίτλερ, καθώς του το 
διάβαζε ο φον Πάπεν κατά την επίσκεψή του στο 
Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Στη συνέχεια ο Ινονού 
ζήτησε από τον φον Πάπεν να ευχαριστήσει εκ μέρους του 
τον Χίτλερ για αυτήν «την ευγενική του πράξη»!!! Η 
επιστολή Χίτλερ στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο 
6ωρης συζήτησης στο τουρκική υπουργικό συμβούλιο στις 
5 Μαρτίου 1941. Στην επιστολή αυτή του Χίτλερ, τελικά 
απάντησε ο Ινονού στις 19 Μαρτίου 1941 όπως προκύπτει 

από το σχετικό δημοσίευμα που παραθέτουμε με τον τίτλο 
«Hitler has letter» όπου όμως επισημαίνεται ότι η τουρκική 
πλευρά δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς 
απάντησε ο Ινονού. Το βέβαιο είναι πάντως ότι 

 

ταν στις 6 Απριλίου 1941 ο Χίτλερ 
επιτέθηκε στην Πατρίδα μας και  
ο ελληνικός λαός έδινε τιτάνιο 

αγώνα, την ίδια ώρα οι Τούρκοι 
έκαναν μπίζνες με τους ναζί για  
να τα κονομήσουν ως συνήθως. 

 

Ε 

Ό 
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Η ναζιστική επίθεση ενάντια στην Πατρίδα μας ξεκίνησε 
στις 5.15 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941. Μάλιστα οι 
Γερμανοί δεν τήρησαν καν τη διακοίνωση που είχαν 
επιδώσει στην ελληνική κυβέρνηση με την οποία 
ανακοίνωναν ότι θα αρχίσουν εχθροπραξίες στις 6.00 το 
πρωί της 6ης Απριλίου. Η ναζιστική επίθεση ξεκίνησε στα 
οχυρά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και 
όπως έγινε στην Πίνδο και στη Βόρειο Ήπειρο έτσι και στα 
οχυρά του Ρούπελ ο ελληνικός στρατός με απαράμιλλη 
ανδρεία πάλεψε ενάντια στις ναζιστικές ορδές και τους 
έδωσε να καταλάβουν στην πράξη τι σήμαινε η ρήση που 
λίγο καιρό πριν φέρεται ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ, ότι δηλαδή 
«οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». 

  

αι ενώ ο Χίτλερ περίμενε ότι  
θα έκανε περίπατο και τα 
κατακτούσε σε λίγες ημέρες την 

Ελλάδα τελικά με τεράστιες απώλειες 

μπόρεσε να ολοκληρώσει την πλήρη 
κατάκτηση της Ελλάδας την 1η Ιουνίου 
1941 όταν έληξε και η Μάχη της Κρήτης. 
Έτσι καθυστέρησε σχεδόν δύο μήνες με αποτέλεσμα να 
χάσει πολύτιμο χρόνο για την επίθεση κατά της Ρωσίας. 
Αυτό λοιπόν το δίμηνο ήταν κρίσιμο γιατί τον έπιασε ο 
ρωσικός χειμώνας στα περίχωρα της Μόσχας. Αν όμως η 
Ελλάδα είχε πέσει σε μια βδομάδα, τότε η γερμανική 
επίθεση κατά της Ρωσίας με την επιχείρηση 
Μπαρμπαρόσα θα ξεκινούσε γύρω στα μέσα Απριλίου αντί 
στα μέσα Ιουνίου 1941, ήτοι δυο μήνες νωρίτερα οπότε και 
η έκβαση της γερμανικής εισβολής στην τότε ΕΣΣΔ πιθανόν 
θα ήταν διαφορετική και ενδεχόμενα και η τύχη του ίδιου 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

πομένως τόσο η Δύση όσο και  
η Ρωσία οφείλουν πολλά στην 
ηρωική αντίσταση του ελληνικού 

λαού κατά του Άξονα γεγονός το οποίο 
πρέπει να αναγνωρίσουν όχι μόνο  
στα λόγια αλλά και στην πράξη. 
Τόσο σε σχέση με το ζήτημα της καταβολής των 
γερμανικών αποζημιώσεων όσο και σε σχέση με την 
αντιμετώπιση εκ μέρους τους της Τουρκίας, η οποία όπως 
αναλύουμε παρακάτω ερωτοτροπούσε με τον Χίτλερ την 
ώρα που οι Έλληνες πάλευαν ενάντια στους ναζί στο 
Ρούπελ. Μια Τουρκία η οποία τελικά λίγες ημέρες πριν τη 
γερμανική εισβολή στη Ρωσία υπέγραψε Σύμφωνο Φιλίας 
με τον Χίτλερ.  

 

Η πρόθεση του Χίτλερ για συνδιαλλαγή με την Τουρκία 
εκτός από την επιστολή του της 4ης Μαρτίου 1941 φάνηκε 
και σε μια αποστροφή του περίφημου τότε λόγου του στις 
4 Μαΐου 1941 στο γερμανικό Ράιχσταγκ για τα ζητήματα του 
πολέμου στα Βαλκάνια όπου επισήμανε ότι από τη στιγμή 
της ανόδου του στην εξουσία προσπάθησε να επιτύχει 
στενή συνεργασία με την Τουρκία, η οποία να στηρίζεται σε 
βάσεις οικονομικής ωφέλειας. Μάλιστα παρατήρησε ότι η 
Τουρκία ήταν σύμμαχος με τη Γερμανία στον πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, πόλεμος που σύμφωνα με τον Χίτλερ 
έβλαψε τόσο την Τουρκία όσο και τη Γερμανία. Και στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στον Κεμάλ χαρακτηρίζοντάς τον ως 
«μέγα και μεγαλοφυή αναδημιουργό της νέας Τουρκίας». 
Αυτά έλεγε ο Χίτλερ για τον Κεμάλ και την Τουρκία τον Μάιο 
του 1941 όταν η γερμανική μπότα είχε κατακτήσει την 
Ελλάδα πλην Κρήτης.  

Κ 

Ε 
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Έτσι τελικά στις 18 Ιουνίου 1941, η Τουρκία συνήψε με τη 
ναζιστική Γερμανία και τον Χίτλερ την Γερμανο-Τουρκική 
Συνθήκη Φιλίας. 

Συνθήκη υπογράφτηκε στην 
Άγκυρα από τον πρέσβη της 
χιτλερικής Γερμανίας Φραντς  

φον Πάπεν και τον τούρκο  
υπουργό εξωτερικών Μεχμέτ 
Σουκρού Σαράτζογλου 
όπως φαίνεται και στην σχετική φωτογραφία την οποία 
έχουμε ήδη δημοσιεύσει στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ News στις 5 
Απριλίου 2021 στη σελ. 3. Επιπλέον 

 

αραθέτουμε και το πρωτοσέλιδο 
της αγγλικής Daily Mail με 
ημερομηνία 19 Ιουνίου 1941  

που αναφέρεται στο εν λόγω 
Γερμανο-Τουρκικό Σύμφωνο Φιλίας. 
Επρόκειτο για ένα Σύμφωνο μη επιθέσεως διαρκείας δέκα 
ετών στο οποίο πέραν των άλλων Χίτλερ και Τουρκία 
συμφωνούσαν σε αμοιβαίο σεβασμό των συνόρων τους 
καθώς και σε ειρηνική επίλυση των διαφορών τους. 
Ειδικότερα στο προοίμιο της Συνθήκης αναφερόταν ότι 
Γερμανία και Τουρκία έχοντας την επιθυμία να 
αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις «επί βάσεως 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς φιλίας» 
αποφάσισαν να συνάψουν Συμφωνία υπό την επιφύλαξη 
του σεβασμού των υποχρεώσεων που είχαν μέχρι τότε οι 

δύο χώρες και για τον λόγο αυτόν διόρισαν ως 
πληρεξουσίους των δύο πλευρών για την υπογραφή της 
Συμφωνίας τον πρέσβη Φράντς φον Πάπεν εκ μέρους της 
Γερμανίας και τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας 
Σουκρού Σαράτσογλου. Στη συνέχεια στο άρθρο 1 της 
Συνθήκης αναφερόταν ότι Γερμανία και Τουρκία 
αναλαμβάνουν να σεβαστούν αμοιβαίως την ακεραιότητα 
και το απαραβίαστον του εθνικού εδάφους τους και να μην 
λαμβάνουν κανένα μέτρο το οποίο να στρέφεται άμεσα ή 
έμμεσα κατά του άλλου συμβαλλομένου μέρους. Στο άρθρο 
2 της Συνθήκης προβλεπόταν ότι Γερμανία και Τουρκία 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο μέλλον να έρχονται 
φιλικώς εις επαφήν σε σχέση με όλα τα ζητήματα που 
αφορούν αμοιβαίως τα συμφέροντά τους προκειμένου να 
καταλήγουν σε συμφωνία ως προς τον τρόπο με τον 
οποίον θα χειριστούν παρόμοια ζητήματα. Το άρθρο 3 
προέβλεπε τα περί της κύρωσης της Συνθήκης, η οποία θα 
ήταν δεκαετούς διάρκειας ενώ θα μπορούσε με συμφωνία 
των μερών και να παραταθεί. Μετά την υπογραφή του 
Συμφώνου Φιλίας οι δύο πλευρές αντάλλαξαν διακοινώσεις 
ως προς τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών μιας και 
οι Τούρκοι ως γνωστόν δεν κάνουν τίποτε στο τζάμπα. Σε 
δηλώσεις του ο Σαράτσογλου επισήμανε με νόημα ότι κατά 
την διάρκεια όλων των σοβαρών γεγονότων τους 
τελευταίους αιώνες η Τουρκία και η Γερμανία δεν ήταν ποτέ 
αντίπαλοι και οι σχέσεις τους ήταν άμεμπτες. Μάλιστα με 
το Σύμφωνο φιλίας έθεσαν σε στερεότερες βάσεις την φιλία 
τους. Και συνέχισε λέγοντας ότι τα δύο έθνη παρείχαν 
αμοιβαία τη διαβεβαίωση ότι και εις το μέλλον ουδέποτε θα 
έχουν διαφορές. Και κατέληξε χαρακτηρίζοντας το 
Σύμφωνο «σπουδαίο ιστορικό έγγραφο φιλίας».  

πιπλέον, με πρωτοσέλιδο της  
η τουρκική εφημερίδα 
Τζουμχουριέτ στις 21 Ιουνίου  

1941, το οποίο επίσης παραθέτουμε 
πανηγυρίζει για το Σύμφωνο με τον 
Χίτλερ αναφέροντας επί λέξει ότι η 
φιλία ενισχύθηκε με το Σύμφωνο.  
Στη συνέχεια στις 5 Ιουλίου 1941 σε ειδική τελετή στην 
αίθουσα των Πρέσβεων του Γερμανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών στο Βερολίνο έγινε η ανταλλαγή των 
επικυρωτικών εγγράφων μεταξύ της τουρκικής και της 
γερμανικής αντιπροσωπείας όπως φαίνεται και από την 
φωτογραφία την οποία παραθέτουμε στην οποία από 
αριστερά διακρίνονται ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας 
του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών Cevat Acikalin, ο 
τούρκος πρέσβης στο Βερολίνο Huesrev Gerede και από 
γερμανικής πλευράς ο γενικός γραμματέας του Γερμανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών Ernst von Weizsäcker πατέρας 
του πρώην Προέδρου της Γερμανίας Richard Karl Freiherr  
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von Weizsäcker τη δεκαετία 1984-1994, και ο τότε 
αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Γερμανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών Ernst Woermann. 

 

ο κείμενο του Γερμανοτουρκικού 
Συμφώνου Φιλίας μετά την 
επικύρωσή του δημοσιεύθηκε 

στην επίσημη εφημερίδα της 

ναζιστικής Γερμανίας, την  
οποία επίσης παραθέτουμε. 
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά τη σύναψη του 
Γερμανο-Τουρκικού Συμφώνου μη επιθέσεως ο Χίτλερ στις 
22 Ιουνίου 1941 επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, έχοντας 
όμως καθυστερήσει λόγω της ελληνικής αντίστασης στο 
Ρούπελ και στη μάχη της Κρήτης όπου αποδεκατίστηκαν 
οι αλεξιπτωτιστές του. Άλλωστε είναι ιστορικά γνωστό ότι 
ο Χίτλερ έχασε τη μάχη με τον ρωσικό χειμώνα λόγω της 
ελληνικής αντίστασης και της συνακόλουθης 
καθυστέρησης. Αυτά είναι ολίγα από τη μαύρη βίβλο της 
πολύ πρόσφατης ιστορίας της Τουρκίας ο ηγέτης της 
οποίας τολμά να χαρακτηρίζει τους Έλληνες ως δήθεν ναζί. 

 

Τ 
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τη συνέχεια τον Οκτώβριο 1941 η 
Τουρκία υπέγραψε με το Χίτλερ 
την Συμφωνία Clodius με βάση  

την οποία εφοδίασε τη ναζιστική 
πολεμική μηχανή με 45.000 τόνους 
χρωμίου το διάστημα 1941-42 και  
με 90.000 τόνους χρωμίου κατ΄  
έτος το 1943 και 1944, παρέχοντας  
έτσι στους ναζί ένα υπερπολύτιμο  
μέταλλο που χρησιμοποιείται στη  
διαδικασία κατασκευής όπλων. 
Οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη ναζιστική 
Γερμανία συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Μάλιστα στις 26 
Φεβρουαρίου 1943 πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία η 
Διάσκεψη του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο 
Βερολίνο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Τουρκικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου για τη Γερμανία στο Βερολίνο, στην 
περίφημη λεωφόρο Kurfürstendamm, παρουσία του 
Τούρκου πρέσβη στο Βερολίνο Saffet Arikan. 

  

άλιστα στην φωτογραφία  
που παραθέτουμε φαίνεται  
ο Γενικός Γραμματέας του 

Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.   
Στη μέση στο μπροστινό μέρος του 

τραπεζιού ο Πρόεδρος του Τουρκικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου για  
τη Γερμανία και δίπλα του ο  
Τούρκος πρέσβης Saffet Arikan. 

 
Την ίδια στιγμή όμως η Άγκυρα ακολουθώντας τη γνωστή 
της καιροσκοπική πολιτική πουλούσε χρώμιο και στους 
Αγγλο-αμερικάνους καθώς και αποξηραμένα φρούτα και 
καπνό.  Και κάτι ακόμη. Μόλις η Τουρκία είδε ότι έρχεται η 
συντριβή του Χίτλερ και καθώς τον Αύγουστο του 1944 ο 
σοβιετικός στρατός εισέβαλε στη Βουλγαρία, η Άγκυρα 
διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τους ναζί.  Περίμενε 
όμως μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 1945 για να κηρύξει τον 
πόλεμο στη Γερμανία μιας και δεν ήταν σίγουρη για το 
τελικό αποτέλεσμα του πολέμου. 

  

τσι η Άγκυρα κατάφερε να 
πλασαριστεί μαζί με τους νικητές 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου !!! 
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Πάντως το κερασάκι στην τούρτα ήταν η απαίτηση της 
Τουρκίας να της παραχωρηθούν συγκεκριμένα Ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου προκειμένου να προσχωρήσει στον 
Άξονα, όπως αποκάλυψε ο Χίτλερ στον Μουσολίνι σε 
συνάντησή τους στις 29/4/1942 στο Σάλτσμπουργκ 
(www.sportime.gr 17/2/2021). Ένας στόχος τoν οποίον η 
Άγκυρα δεν ξέχασε ποτέ. Έτσι εντείνονται καθημερινά οι 
απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας που συνοδεύονται 
πλέον και με την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε 
συγκεκριμένα νησιά του Β.Α. Αιγαίου αλλά και σε ολόκληρη 
τη Δωδεκάνησο με το αιτιολογικό της δήθεν μη 
αποστρατικοποίησης των εν λόγω νησιών. Μάλιστα ο 
Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι έθεσε 
τελεσίγραφο άμεσης αποστρατικοποίησης των παραπάνω 
νησιών διαφορετικά όπως είπε η Τουρκία θα αμφισβητήσει 
την ελληνική κυριαρχία στα εν λόγω νησιά με βάση δήθεν 
το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες 
(www.kathimerini.gr 23/6/2022). Έτσι επιβεβαιώνεται εξ 
ολοκλήρου η εκτίμηση που είχαμε εκφράσει από τη στήλη 
αυτή ότι ο Ερντογάν στήνει σκηνικό εισβολής σε νησιά του 
Αιγαίου (www.political.gr 11/6/2022, σελ. 10). Στο πλαίσιο 
αυτό είχαμε επισημάνει ότι η Άγκυρα ισχυρίζεται «ότι η 
στρατικοποίηση συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο 
Β.Α Αιγαίο αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν 
παράνομη, καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθήκη της 
Λοζάνης αλλά και από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 
του 1947. Κατ΄ ακολουθίαν συνεχίζει η Άγκυρα τα εν λόγω 
στρατικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dailysabah.com 
20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο 
στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει πλάκα» (www.tanea.gr 9/6/2022) 
αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα την 
αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς θα ενεργήσει 
με βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες (www.dailysabah.com 
9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα 
εισβολή δηλώνοντας ««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα 

βράδυ» (www.cnn.gr 9/62022). Και όλα αυτά ενώ είναι 
πλέον πανθομολογούμενο ότι η τουρκική στρατιά του 
Αιγαίου, το τουρκικό casus belli και οι συνεχείς τουρκικές 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου αποτελούν 
απειλή για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νησιών, 
γεγονός το οποίο δικαιολογεί την προληπτική τους 
στρατικοποίηση στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας 
της Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ» (www.political.gr 11/6/2022, 
σελ. 10). Καθώς λοιπόν η Άγκυρα σχεδιάζει άμεση 
κλιμάκωση της επεκτατικής της δράσης κατά της Πατρίδας 
μας είναι αναγκαία όσο ποτέ η επιπλέον στρατικοποίηση 
των νησιών μας εδώ και τώρα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να τονιστεί για άλλη μια φορά ότι η εκ μέρους του 
Τσαβούσογλου επίκληση της Συνθήκης Ειρήνης των 
Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου του 1947 
(www.kathimerini.gr 4/1/2022) για την δήθεν 
αποστρατικοποίηση της Δωδεκανήσου αποτελεί το άκρον 
άωτον του θράσους, καθώς πρόκειται για μια Συνθήκη που 
υπογράφτηκε ανάμεσα στην ηττημένη Ιταλία και τους 
νικητές Συμμάχους μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. 
Δεν ήταν όμως μεταξύ των νικητών Συμμάχων και η 
Τουρκία για τον απλό λόγο ότι η Άγκυρα ήταν στενή 
σύμμαχος των ναζί έχοντας υπογράψει Σύμφωνο Φιλίας με 
τον Χίτλερ στις 18 Ιουνίου 1941, όπως αναλύσαμε 
παραπάνω. Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 
μετά από επιμονή της τότε ΕΣΣΔ προβλέπει 
αποστρατικοποίηση της Δωδεκανήσου αλλά αυτό θα 
μπορούσαν να το επικαλεστούν μόνο τα συμβαλλόμενα 
μέρη όπως η σημερινή Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία 
ακόμη και η Ινδία όχι όμως και η Τουρκία καθότι δεν ήταν 
συμβαλλόμενο μέρος. Μάλιστα με βάση το άρθρο 34 της 
Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών «μια 
συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για 
τρίτες χώρες». Επομένως είναι εντελώς παράνομη η εκ 
μέρους της Τουρκίας επίκληση της Συνθήκης Ειρήνης του 
1947 περί δήθεν αποστρατικοποίησης της Δωδεκανήσου. 
Παρά ταύτα όμως η Άγκυρα «συνεχίζει τον χαβά της» 
έχοντας μάλιστα βάλει στο στόχαστρο τις τελευταίες μέρες 
την Ψέριμο όπως αποδεικνύεται από το ντελίριο των 
τουρκικών μέσων ενημέρωσης που έχουν κυριολεκτικά 
στοχοποιήσει το νησί. 

ο θράσος λοιπόν της Άγκυρας είναι 
απύθμενο. Και με τον Χίτλερ κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και με  

τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων  
του 1947 που υπέγραψαν οι νικητές 
Σύμμαχοι με την ηττημένη Ιταλία. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως μια είναι  
και θα είναι η απάντησή μας στις 
τουρκικές προκλήσεις: MΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!!!

Τ 
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ους λόγους για τους 
οποίους οι ΗΠΑ θα 
ηττηθούν στον νέο 

Ψυχρό Πόλεμο τον 
οποίο προκάλεσαν 
εξηγεί με βαρυσήμαντη 
παρέμβασή του  
στο Project Syndicate  
ο νομπελίστας 
Αμερικάνος 
οικονομολόγος  
και καθηγητής  
στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια  
Joseph Stiglitz. 
Όπως επισημαίνει ο νομπελίστας, οι 
ΗΠΑ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε 
έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, αυτή τη 
φορά με τις Κίνα και Ρωσία από 
κοινού. Ωστόσο, η προσπάθειά τους 
να παρουσιάσουν την τρέχουσα 
αντιπαράθεση ως μια πόλωση 
μεταξύ ενός κόσμου δικαίου και 

δημοκρατίας εναντίον ενός κόσμου 
αυταρχισμού ενώ φλερτάρουν 
συστηματικά με ηγέτες που 
καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως ο βασιλιάς της 
Σαουδικής Αραβίας, δεν πετυχαίνει. 
 

υποκρισία των  
ΗΠΑ ένα πράγμα 
δείχνει: ότι αυτό  

το οποίο διακυβεύεται 
είναι η παγκόσμια 
ηγεμονία και όχι  
οι Αξίες. 

 
«Για δύο δεκαετίες μετά την πτώση 
του Σιδηρού Παραπετάσματος, οι 
ΗΠΑ ήταν σαφώς νούμερο ένα. Μετά 
ήρθαν καταστροφικά άστοχοι 
πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, το 
χρηματοπιστωτικό κραχ του 2008, η 
ανισότητα, η πανδημία και άλλες 
κρίσεις που φαινόταν να 
αμφισβητούν την ανωτερότητα του 
οικονομικού μοντέλου της Αμερικής. 
Επιπλέον, μετά τις εκλογές που 
ανέδειξαν τον πρόεδρο Biden, 
πληθαίνουν τα στοιχεία που 
υποδηλώνουν ότι ορισμένες πτυχές 
της αμερικανικής πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής έχουν γίνει βαθιά 
παθογενείς. Φυσικά, η Αμερική δεν 
θέλει να εκθρονιστεί. Αλλά είναι 
απλώς αναπόφευκτο ότι η Κίνα θα 
την ξεπεράσει οικονομικά, 
ανεξάρτητα από τον επίσημο δείκτη 
που χρησιμοποιεί κάποιος. Ο 
πληθυσμός της είναι τέσσερις φορές 
μεγαλύτερος, ενώ η οικονομία της 

αναπτύσσεται τρεις φορές πιο 
γρήγορα εδώ και πολλά χρόνια 
(πράγματι, ξεπέρασε ήδη τις ΗΠΑ σε 
όρους ισοτιμίας αγοραστικής 
δύναμης το 2015). Και παρότι η 
Χώρα του Δράκου δεν έχει κάνει κάτι 
για να θεωρηθεί στρατηγική απειλή 
για την Αμερική, «τα σημάδια είναι 
γραμμένα στον τοίχο». Όπως 
επισημαίνει ο νομπελίστας,  

 

την Ουάσιγκτον 
υπάρχει μια 
διακομματική 

συναίνεση ότι η Κίνα  
θα μπορούσε να 
αποτελέσει απειλή  
και ότι το λιγότερο  
που πρέπει να  
κάνουν οι ΗΠΑ για να 
μετριάσουν τον κίνδυνο 
είναι να σταματήσουν 
να τη βοηθούν. 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, 
απαιτείται προληπτική δράση, 
ακόμη και αν αυτό σημαίνει 
παραβίαση των κανόνων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
Αυτό το μέτωπο στον νέο ψυχρό 
πόλεμο άνοιξε πολύ πριν η Ρωσία  

 

Τ 

Η 

Σ 
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εισβάλει στην Ουκρανία. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν 
προειδοποιήσει έκτοτε ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να 
αποσπάσει την προσοχή από την πραγματική 
μακροπρόθεσμη απειλή: την Κίνα. Δεδομένου ότι η 
οικονομία της Ρωσίας έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με την 
Ισπανία, η συνεργασία της με την Κίνα δεν φαίνεται να έχει 
οικονομική σημασία (αν και η προθυμία της να συμμετάσχει 
σε ανατρεπτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο θα 
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τον νότιο γείτονά 
της).  

ια χώρα σε «πόλεμο» χρειάζεται 
στρατηγική και οι ΗΠΑ  
δεν μπορούν να κερδίσουν  

μόνες τους στη νέα «μάχη» μεταξύ  
των μεγάλων δυνάμεων,  
χρειάζονται φίλους! 

 
Φυσικοί σύμμαχοί της είναι η Ευρώπη και οι άλλες 
ανεπτυγμένες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο 
Trump έκανε ό,τι μπορούσε για να αποξενώσει αυτές τις 
χώρες και οι Ρεπουμπλικάνοι –που εξακολουθούν να του 
ανήκουν εξ ολοκλήρου– έχουν δώσει πολλούς λόγους για 
να αμφισβητηθεί αν οι ΗΠΑ είναι αξιόπιστος εταίρος. 
Επιπλέον, οι ΗΠΑ πρέπει να κερδίσουν τις καρδιές και τα 
μυαλά δισεκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις αναδυόμενες αγορές – όχι μόνο για να έχουν 
αριθμούς με το μέρος τους, αλλά και για να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους. Αναζητώντας την εύνοια, 
οι ΗΠΑ θα πρέπει να καλύψουν πολύ χαμένο έδαφος. Η 

μακρά ιστορία της στην εκμετάλλευση άλλων χωρών δεν 
βοηθά, ούτε και ο βαθιά ριζωμένος ρατσισμός που εδρεύει 
στη χώρα, λέει ο Stiglitz, υπενθυμίζοντας: «Πρόσφατα, οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ συνέβαλαν στο 
παγκόσμιο «εμβολιαστικό απαρτχάιντ», με τις πλούσιες 
χώρες να παίρνουν τα εμβόλια που χρειάζονταν ενώ οι 
άνθρωποι στις φτωχότερες χώρες αφέθηκαν στη μοίρα 
τους. Εν τω μεταξύ, οι νέοι αντίπαλοι της Αμερικής έχουν 
κάνει τα εμβόλιά τους άμεσα διαθέσιμα σε άλλους με ή 
χαμηλότερο κόστος, ενώ βοηθούν τις χώρες να 
αναπτύξουν τις δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής 
εμβολίων. Το χάσμα αξιοπιστίας είναι ακόμη μεγαλύτερο 
όταν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, η οποία 
επηρεάζει δυσανάλογα εκείνους στον Παγκόσμιο Νότο που 
έχουν τη μικρότερη ικανότητα να αντεπεξέλθουν. Ενώ οι 
μεγάλες αναδυόμενες αγορές έχουν γίνει οι κορυφαίες 
πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σήμερα, οι 
σωρευτικές εκπομπές στις ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι οι 
μεγαλύτερες με διαφορά. Οι ανεπτυγμένες χώρες 
συνεχίζουν να τους προσθέτουν και, το χειρότερο, δεν 
έχουν καν εκπληρώσει τις πενιχρές υποσχέσεις τους να 
βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να διαχειριστούν τις 
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που προκάλεσε ο 
πλούσιος κόσμος. Αντίθετα, οι τράπεζες των ΗΠΑ 
συμβάλλουν στις επικείμενες κρίσεις χρέους σε πολλές 
χώρες, αποκαλύπτοντας συχνά μια άθλια αδιαφορία για τα 
δεινά που προκύπτουν. Η Ευρώπη και η Αμερική 
διαπρέπουν στο να δίνουν διαλέξεις σε άλλους για το τι 
είναι ηθικά σωστό και οικονομικά λογικό. Αλλά το μήνυμα 
που συνήθως περνάει είναι «κάνε αυτό που λέω, όχι αυτό 
που κάνω». « 

Αμερική δεν μπορεί πλέον να 
έχει καμία αξίωση σε ηθικό 
επίπεδο, ούτε έχει την  

αξιοπιστία να παρέχει συμβουλές. 
Ταυτόχρονα, η Κίνα δεν έχει διαπρέψει στο να δίνει 
διαλέξεις αλλά στο να αναπτύσσει στις φτωχές χώρες με 
σκληρές υποδομές» καταλήγει ο Joseph Stiglitz. 

Μ 
Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 
Η Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες 
υποτίθεται πως πήρε το «πράσινο 
φως» για έξοδο από την ενισχυμένη 
εποπτεία με ένα εξωτερικό χρέος 
που πλησιάζει τα 400 δισ. ευρώ, ενώ 
το 2009 όταν πρωτοξεκινούσε η 
δυστυχία των μνημονίων το χρέος 
βρισκόταν στα 298 δισ. €! Επί ΓΑΠ 
που μπήκαμε στα μνημόνια με χρέος 
298 δισ. € η εθνική μας οικονομία 
παρουσιαζόταν από τους δυνάστες 
μας ως οικονομικός «Τιτανικός». 

ήμερα μετά από 12 
χρόνια σκληρών 
προγραμμάτων 

«μεταρρύθμισης»  
και εξοντωτικών 
οικονομικών μέτρων το 
χρέος αντί να μειωθεί 
εκτινάχθηκε από τα 
296 δισ. στα 394 δισ. €! 
Δεν είναι αυθαίρετο λοιπόν μιας και 
ο Μητσοτάκης στο τέλος της θητείας 
του θα μας αφήσει με δημόσιο χρέος 
πολύ μεγαλύτερο από τα 400 δις € - 

και λόγω της Κρητικής του καταγωγής- ότι 

ο επερχόμενο νέο ναυάγιο της εθνικής  
μας οικονομίας θα ονομασθεί προς τιμή  
του οικονομική «ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ» !!! 

 
Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικουρούμενη από τα καθεστωτικά 
ΜΜΕ των νταβατζήδων να πανηγυρίζει την «έξοδο» μας, αλλά αυτό δυστυχώς 
γίνεται με την ανάληψη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης νέων δυσβάστακτων 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων ακόμα πιο αυστηρών από εκείνες που είχαν 
συμφωνηθεί στο Eurogroup του Ιουλίου του 2018 και οι οποίες προέβλεπαν πως 
η Ελλάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κατά μέσο όρο πρωτογενή πλεονάσματα 
ύψους 2,2% του ΑΕΠ ως το 2060!! Αυτό έγινε άλλωστε φανερό και στην τελευταία 
ανακοίνωση του Eurogroup την Ελλάδα όπου κυνικά από τους δανειστές μας 
χαιρετίσθηκε η δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχισθούν οι διαδικασίες 
μεταρρυθμίσεων (έχει μπει πλέον στο πετσί του Έλληνα τι σημαίνει για αυτούς η 
λέξη μεταρρύθμιση) και να ολοκληρωθούν όλα τα εκκρεμή στοιχεία! Όσο για τους 
ελέγχους το μόνο που άλλαξε είναι ότι έλεγχοι δεν θα γίνονται επί τόπου, ενώ κατά 
κανόνα θα διενεργούνται κάθε έξι και όχι κάθε τρεις μήνες.  

εποπτεία θα συνεχιστεί, έως ότου η χώρα  
μας αποπληρώσει το 75% των δανείων…  
κάτι που αυτό θα συμβεί το 2059,  

σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό !!! 
Να σημειωθεί πως ο σχεδιασμός για το 2059 φαίνεται από τους οικονομολόγους 
«απελπιστικά» αισιόδοξος μιας και οι εκχωρήσεις των εσόδων της χώρας από 
την εκμετάλλευση αρχαίων μνημείων, ακίνητης περιουσίας κλπ. στους δανειστές  
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θα ολοκληρωθεί το 2115 βάσει της πρόβλεψης του νόμου 
του 2016 για 99 χρόνια παραχώρησης εσόδων! Η Ελλάδα 
λοιπόν και η Κομισιόν αναθεώρησαν από κοινού τη 
συμφωνία στο 2,6% του ΑΕΠ, από 2,2% δηλαδή κατά 0,4% 
υψηλότερα. Αυτό σε βάθος 37 ετών αυξάνει τη 
δημοσιονομική προσαρμογή μας κατά 30 δισ. ευρώ σε 
τρέχουσες αξίες! Εάν λοιπόν το 2,2% είχε εμφανισθεί από 
την τότε αντιπολίτευση σαν τρελό και ακραίο οικονομικά 
στενό κουστούμι για τον μέσο Έλληνα, σήμερα το νέο 
συμφωνηθέν ποσοστό 2,6% φαντάζει ως ο τέλειος 
οικονομικός ζουρλομανδύας… Και μέσα σε αυτά δεν 
φαίνεται φως πουθενά! Δυστυχώς μόνο σκιές υπάρχουν 
στις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας…. Αναρωτιέμαι 
πολλές φορές ως παλιός πολιτικός αν υπάρχει σήμερα 
Ελληνίδα η Έλληνας που θα μπορεί μείνει αμέτοχος στην 
προεκλογική μάχη που ήδη ξεκίνησε και όταν: Το ΠΑΡΕΑΚΙ 
ΤΩΝ δήθεν ΑΡΙΣΤΩΝ κολλητών της ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΕ που 
εκτόξευσε μέσα σε τρία χρόνια το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ και 
κατάφερε να σφίξει πιο πολύ την οικονομική θηλιά στο 
λαιμό της Πατρίδας και των Ελλήνων για πολλές πολλές  

 
γενεές… Όταν τα ιδιωτικά χρέη στις Τράπεζες και στα 
γεράκια των Funds, διαλύουν οικογένειες και οδηγούν σε 
αυτοκτονίες (και δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη). Όταν τα 
χρέη στην ΑΑΔΕ συνθλίβουν τους επαγγελματίες. Όταν 
θερίζει η ακρίβεια και οι τρομερές ανατιμήσεις στα είδη 
πρώτης ανάγκης, δυσκολεύοντας την επιβίωσή όλων 
μας… Όταν οι λογαριασμοί του ρεύματος παραμένουν 
απλήρωτοι, ενώ την ίδια στιγμή τα golden boys της 
ενέργειας θησαυρίζουν και κτίζουν φαραωνικά σπίτια σε 

νησιά του Αιγαίου… Όταν τα καθεστωτικά ΜΜΕ με 
πηχυαίους τίτλους κοροϊδεύουν σε καθημερινή βάση με 
τάχα αναδρομικά τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν 
πρόκειται να τα «δουν» ποτέ στους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς και οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με 
ελάχιστες αποδοχές… Όταν οι νέοι μας δεν βρίσκουν 
δουλειές ή και αν βρουν οι αποδοχές τους είναι ελάχιστες 
και απαγορευτικές ακόμα και να σκεφθούν να φτιάξουν τις 
δικές τους οικογένειες… Όταν η πατρίδα μας βιώνει μια 
βαθιά, πρωτοφανή κρίση, η οποία έχει θέσει υπό 
αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξή της και την εθνική της 
υπόσταση… Ναι, κανείς μας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να 
παραμένει βυθισμένος στο καναπέ του ή έστω να 
περιορίζεται στην αντίδραση του Διαδικτύου το οποίο και 
αυτό μέρα με την ημέρα φιμώνεται! Ναι, κανείς πλέον δεν 
μπορεί να κλείνει τα μάτια του στην συνεχιζόμενη αύξηση 
της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και στην μείωση του 
πληθυσμού μας, στην επιδρομή χιλιάδων 
λαθρομεταναστών στη χώρα μας, στην μείωση της εθνικής 
μας κυριαρχίας και υπόστασης μόνο και μόνο γιατί επί 
χρόνια κάποιοι έβαζαν και δυστυχώς συνεχίζουν να βάζουν 
το δάχτυλο στο μέλι…  

ι ΓΑΛΑΖΙΟΙ κάνουμε προσκλητήριο 
και καλούμε κάθε Ελληνίδα και 
Έλληνα πατριώτη στη ΓΑΛΑΖΙΑ  

μας ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
της πρωτοφανούς κατάστασης !!! 
Η χώρα μας πρέπει ΤΩΡΑ να αλλάξει ριζικά πορεία, 
αναδεικνύοντας μια νέα εθνική ηγεσία χωρίς δεσμεύσεις 
και εξαρτήσεις από ξένα κέντρα και ολιγαρχίες και που θα 
υπηρετεί αταλάντευτα και αποκλειστικά μόνο τα 
συμφέροντα του Ελληνικού λαού! 
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Υποδιοικητής  
της Τράπεζας  
της Ελλάδος,  

Θεόδωρος Πελαγίδης,  
επεσήμανε τις μεγάλες 
καθυστερήσεις στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη, 
εντοπίζοντας 
παράλληλα τις 
παθογένειες  
του συστήματος.  
Το αναλυτικό ρεπορτάζ της Ελένης 
Τσιάβο στο Banking News 
καταγράφει: Οι έντονες 
καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
στην Ελλάδα έχουν απασχολήσει 
ουκ ολίγες φορές τον Δημόσιο 
διάλογο, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει 
επί χρόνια τους πολίτες και τους 
λειτουργούς της Θέμιδος που 
σχετίζονται με τις υποθέσεις. 
Πρόσφατα, την προβληματική αυτή 
κατάσταση έφερε εκ νέου στην 
επιφάνεια η έκθεση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία 
ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι 

χώρα μας 
παρουσιάζει  
μια από τις 

μεγαλύτερες καθυστερήσεις ως προς την απόδοση 
δικαιοσύνης, αφού εκτιμάται ότι απαιτούνται 
περίπου 640 ημέρες για την εκδίκασή  
μιας υπόθεσης στον πρώτο μάλιστα βαθμό 

 
(αστική ή εμπορική). Σημειώνεται, ότι η εν λόγω επίδοση ήταν μάλιστα η 
χειρότερη στην Ευρώπη για το 2019. Ένα αρνητικό ρεκόρ που ωστόσο δεν είναι 
πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά αλλά όπως φαίνεται βρίσκει διαρκώς εμπόδια, 
καθώς λίγα μόλις βήματα έχουν πραγματοποιηθεί για να ξεφύγουμε από την 
ζοφερή στασιμότητα (διαμεσολάβηση, legal + Tech). Αποτέλεσε όμως η έκθεση 
της ΕΕ μια έκπληξη; Η απάντηση είναι πως «όχι». Διαρκείς επίσημες αναφορές 
έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως κατά το παρελθόν για τη δυσμενή θέση 
της χώρας μας, συγκριτικά όχι μόνο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και… με 
αναπτυσσόμενες. Για το θέμα, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, τοποθετήθηκε με  
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δήλωση του στο BN, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης σχολιάζοντας μελέτη που 
εκπόνησε ήδη από το 2007 από κοινού με τον κ. Μιχάλη 
Μητσόπουλο, εντεταλμένου διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς και Διευθυντή Τομέα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, με 
θέμα την «Οικονομική Ανάλυση της αποδοτικότητας της 
ελληνικής δικαιοσύνης». Ας δούμε όμως λίγο πιο 
αναλυτικά στα όσα αναφερόμαστε: Πιο συγκεκριμένα, αν 
ανατρέξουμε σε σχετικές μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για το 2004 και το 2005, η Ελλάδα κατατασσόταν στο 30% 
των χωρών, ενός δείγματος 109 χωρών, που έχουν «την 
πιο πολύπλοκη και την πιο χρονοβόρα διαδικασία 
επίλυσης δύο απλών διαφορών εμπορικού δικαίου: την 
είσπραξη μιας ακάλυπτης επιταγής και την έξωση ενός 
ενοικιαστή που δεν καταβάλλει το μίσθωμα.  

εβαίως, η ΕΕ έχει πολλάκις 
κρούσει τον κώδωνα του 
«κινδύνου» για την ελληνική 

πραγματικότητα με συνεχείς εκθέσεις 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  
όπου αναφέρονται οι αρνητικές  
επιδόσεις της χώρας μας και 
προτείνονται ριζικές αναδιαρθρώσεις. 

 

Η εν λόγω έρευνα κατέγραψε την αποδοτικότητα της 
Ελληνικής δικαιοσύνης σε σχέση με άλλες χώρες, και 
δεδομένης της εμφάνισης πολλών αναπτυσσόμενων 
χωρών στο δείγμα, η θέση της Ελλάδας υπέδειξε μια 
συγκριτικά ιδιαίτερα… «δυσάρεστη κατάσταση». 
Χαρακτηριστικά, όπως έδειξαν τα στοιχεία μέχρι το 2007 – 
οπότε και δημοσιεύτηκε το paper – σημειώθηκε μια 
«διαχρονική επιδείνωση της αποδοτικότητας της 
ελληνικής δικαιοσύνης τα προηγούμενα 25 χρόνια». Η 
πρώτη ποιοτική παράμετρος της ελληνικής δικαιοσύνης 
που εξετάστηκε ήταν η απαιτούμενη διάρκεια εκδίκασης 
μιας υπόθεσης. Εκεί τα δεδομένα ήταν εντυπωσιακά: Αυτό, 

καθώς κατεγράφη διαχρονική αύξηση του χρόνου 
εκδίκασης στα ειρηνοδικεία και τα εφετεία, με τον δείκτη να 
αυξάνει από 20% το 1980 σε 30% το 1997, ενώ στα 
πρωτοδικεία καταγράφεται μια παροδική βελτίωση από τις 
αρχές της δεκαετίας του ‘90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
αυτής. Καθώς η εκδίκαση των υποθέσεων δεν συνεπάγεται 
και την άμεση δημοσίευση της απόφασης, η κατάσταση 
στα διοικητικά πρωτοδικεία και τα διοικητικά εφετεία έδειξε 
μεν να είναι πιο σταθερή, αλλά δεδομένου του υψηλού 
ποσοστού των υποθέσεων που μένουν εκκρεμείς, η 
κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχρονικά απογοητευτική, 
συμπεραίνουν οι συγγραφείς. Ένας ακόμη άξονας 
αξιολόγησης, ήταν και αριθμός άσκησης εφέσεων, μια 
μεταβλητή που επίσης καθορίζει την ποιότητα της 
απόδοσης δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα, σημειώθηκε τότε 
αύξηση του ρυθμού των εφέσεων γεγονός που 
μεταφράζεται είτε ως μειωμένη ποιότητα των πρωτόδικων 
αποφάσεων, είτε τη δυνατότητα που παρέχεται από το 
σύστημα της κατάχρησης του δικαστικού συστήματος για 
την εξασφάλιση αναβολών στην εφαρμογή 
καταδικαστικών αποφάσεων. 

Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
είπαμε δεν εκπλήσσει τους Θ. Πελαγίδη και Μ. 
Μητσόπουλο, οι οποίοι είχαν δημοσιεύσει διεθνώς πριν 10 
και 15 χρόνια σε διεθνή περιοδικά το πρόβλημα της 
ελληνικής δικαιοσύνης με μεγάλη λεπτομέρεια. Ο 
Θεόδωρος Πελαγίδης, σήμερα υποδιοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, ανέφερε μιλώντας στην δημοσιογράφο Ελένη  
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Τσιάβο ότι έχουν γίνει βήματα σε κρίσιμα θέματα όπως η 
εξωδικαστική επίλυση ή η -τότε- εξαιρετικά χαμηλού 
κόστους πρόσβαση, αλλά πολλά προβλήματα ακόμη 
παραμένουν. ‘Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Τα οργανωτικά μέτρα, 
ο αριθμός των υπαλλήλων, η χρηματοδότηση και ο αριθμός 
των δικαστών ήταν μόνο μερικές παράμετροι που στη 
δημοσίευσή μας το 2007 αντιπαραβάλλαμε σε έναν δείκτη 
«υποθέσεις που εισέρχονται προς υποθέσεις που 
εξέρχονται του συστήματος», για όλα τα δικαστήρια των -
τότε- νομών της χώρας. Για παράδειγμα, φάνηκε τότε ότι η 
αναλογία προσωπικού προς υποθέσεις φαίνεται να έχει 
σημασία στα εφετεία και στα ανώτερα πολιτικά δικαστήρια 
της πρωτοβάθμιας, αλλά όχι στα διοικητικά πρωτοδικεία 
και τα κατώτερα πολιτικά δικαστήρια, ενώ η προσωπική 
συμβολή των δικαστών (ο αριθμός τους δηλαδή και η 
απόδοσή τους) φαίνεται να είναι πιο σημαντική στα 
ανώτερα δικαστήρια. Το κύριο πρόβλημα του ελληνικού 
δικαστικού συστήματος δεν είναι όμως μόνο η ανεπαρκής 
στελέχωση και χρηματοδότηση όπως υποστηρίξαμε το 
2007, αλλά και πρόβλημα ανεπαρκούς οργάνωσης, 
έλλειψης επαρκούς λογοδοσίας καθώς και έλλειψης 
ανταγωνισμού στην παροχή νομικών υπηρεσιών, 
πρόβλημα υπερβολικά επαχθών διαδικασιών και 
αυστηρών περιορισμών στον τρόπο παροχής νομικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα, που υπονομεύουν την ποιότητα 
των αποφάσεων». Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ελλάδα έχουν 
δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, αλλά οι 
επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίησή τους παρουσιάζουν 
ακόμη ανάμεικτα αποτελέσματα. Οι μεταρρυθμιστικές 
δραστηριότητες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις 
ακόλουθες αλλαγές στην οργάνωση των δικαστηρίων: 
μείωση του αριθμού των ειρηνοδικείων, μέτρα για τη 
βελτίωση της διοίκησης των δικαστηρίων και την 
επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, διεύρυνση της 
χρήσης των εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών 
(ΤΠ) στα δικαστήρια, θέσπιση και προώθηση μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, αναθεώρηση της 
κωδικοποιημένης νομοθεσίας μείζονος σημασίας, καθώς 
και έναρξη της μεταρρύθμισης και της ενοποίησης του 
περίπλοκου νομοθετικού πλαισίου. Όμως δυστυχώς  

 

Εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις, όπως 
η έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο για το 
ευρύ κοινό σχετικά με το δικαστικό σύστημα, η έλλειψη 
ρυθμίσεων για μηχαναγνώσιμες δικαστικές αποφάσεις ή η 
έλλειψη ερευνών μεταξύ των χρηστών των δικαστηρίων ή 
των επαγγελματιών του νομικού κλάδου. Ενώ ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τη διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί και το 
ζήτημα της δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων. 
Παρόλα αυτά, έχουν καταγραφεί βελτιώσεις: Για 
παράδειγμα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα μέσων για την 
υποβολή των υποθέσεων στα δικαστήρια ή την 
παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας 
μέσω διαδικτύου, καθώς και την προώθηση και την παροχή 
κινήτρων για τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών. Οι αρχές ανέφεραν επίσης θετικές τάσεις όσον 
αφορά τη χρήση της διαμεσολάβησης, ιδίως σε εμπορικές 
διαφορές και οικογενειακές/γονικές διαφορές. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι πριν από περίπου έναν μήνα (Μάιος 2022) 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 
2318/12.05.2022) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 
Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η Ελλάδα κατέβαλε 
προσπάθειες για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της 
δημόσιας διοίκησης. Τον Μάιο του 2020 το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, κατέστησε δυνατή την 
ψηφιακή/ηλεκτρονική έκδοση 15 πιστοποιητικών, όπως 
διαφόρων πιστοποιητικών στον τομέα του κληρονομικού 
και του εμπορικού δικαίου, μέσω του υφιστάμενου δικτύου 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επίσης, ενοποίησε 20 
διαφορετικά πιστοποιητικά που σχετίζονται με το 
πτωχευτικό δίκαιο σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό που 
διατίθεται ηλεκτρονικά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  
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Οι αρχές δρομολόγησαν πρωτοβουλία για τη σύσταση 
ειδικών τμημάτων στα πολιτικά και στα διοικητικά 
δικαστήρια. Ενώ την ίδια ώρα, συνεχίζεται η συζήτηση 
μεταξύ των μελών της νομικής κοινότητας για μια πιο 
συστηματική μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη, ώστε να 
ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τρέχουσες δημογραφικές 
συνθήκες, οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας και άλλες σχετικές παράμετροι.  

ο σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
της Ελλάδας εξακολουθεί  
να αντιμετωπίζει σοβαρές 

προκλήσεις όσον αφορά τη  
συνολική του αποδοτικότητα.  
Οι στατιστικές για τη δικαιοσύνη δείχνουν ότι, ιδίως, το 
σύστημα των πολιτικών δικαστηρίων εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την 
αποδοτικότητά του, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την 
εκδίκαση των αστικών και των εμπορικών υποθέσεων 
αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας σε πρώτο βαθμό αυξήθηκε 
εκ νέου (559 ημέρες το 2018 σε σύγκριση με 479 ημέρες το 
2017). Επιπλέον, η παραγωγικότητα των πρωτοβάθμιων 
δικαστηρίων μειώνεται όσον αφορά το ποσοστό 
διεκπεραίωσης των αστικών και εμπορικών υποθέσεων 
αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (86,3 % το 2018 σε 
σύγκριση με 96,0 % το 2017), γεγονός που σημαίνει ότι η 
Ελλάδα αντιμετωπίζει σαφή κίνδυνο δημιουργίας νέων 
συσσωρευμένων υποθέσεων. Ο κλάδος των διοικητικών 
δικαστηρίων εξακολουθεί να βελτιώνει τις επιδόσεις του, 
διατηρώντας υψηλό ποσοστό επίλυσης (163,5 % το 2018), 
μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση των 
διοικητικών διαφορών σε πρώτο βαθμό και περιορίζοντας 
τις υφιστάμενες συσσωρευμένες υποθέσεις με την επίλυση 
υψηλότερου αριθμού υποθέσεων σε σχέση με τον αριθμό 
των εισερχόμενων υποθέσεων. Ωστόσο, τόσο ο χρόνος 
που απαιτείται για την επίλυση των διοικητικών 
υποθέσεων σε πρώτο βαθμό (601 ημέρες το 2018) όσο και 
ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παραμένουν 
συγκριτικά υψηλοί. 

Ριζικές αλλαγές στην αξιολόγηση των δικαστών είχε 
προαναγγείλει στις αρχές του 2022 ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας ο οποίος δήλωσε την 
«απόφαση της κυβέρνησης ώστε να προβεί σε ριζικές 

αλλαγές στην εξέλιξη των δικαστών, ώστε οι ικανοί να 
προάγονται, όχι μόνον με βάση την επετηρίδα», μιλώντας 
στην εφημερίδα Καθημερινή. Επίσης ανακοίνωσε τη λήψη 
μέτρων για περιορισμό του αριθμού των υποθέσεων 
ήσσονος σημασίας που φθάνουν έως τον Άρειο Πάγο, 
καθώς και την υποχρεωτική κατάθεση ηλεκτρονικά 
δικογράφων σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης.  

 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην μείωση των υποθέσεων που 
απασχολούν σήμερα τα δικαστήρια και την ανάθεση της 
επίλυσής τους, για παράδειγμα, από συμβολαιογράφους – 
όπως έγινε με τα συναινετικά διαζύγια. Ενώ όσον αφορά 
την εξωδικαστική επίλυση ο Υπουργός είχε αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα για τη διαμεσολάβηση 
είναι εξόχως ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης που παρακολουθεί τη 
λειτουργία του νέου θεσμού, από τις υποθέσεις που 
υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, ένα 
ποσοστό 15% επέλεξαν να συνεχίσουν με διαμεσολάβηση 
για την επίλυση της διαφοράς τους. Από αυτούς κατάφεραν 
να καταλήξουν σε συμφωνία σε ποσοστό περίπου 74% και, 
συνεπώς, δεν επιβάρυναν τα δικαστήρια». 

Τ 
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ια την μεγάλη 
ακρίβεια που 
παρατηρείται  

στην ελληνική αγορά  
όσον αφορά τα βασικά 
αγαθά, καθώς και τις 
σημαντικές ανατιμήσεις 
στα καύσιμα και την 
ενέργεια επισήμανε  
με παρέμβασή του  
ο Γιώργος Λεχουρίτης, 
πρόεδρος της  
Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών Ελλάδας. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ σχολίασε την 
ανοδική πορεία που καταγράφουν 
σχεδόν όλες οι κατηγορίες 
προϊόντων, τις οποίες κατέγραψε το 
παρατηρητήριο αγοράς e-
καταναλωτής. Ο κ. Λεχουρίτης έκανε 
λόγο για «αισχροκέρδεια» που δεν 
οφείλεται μόνο στον πόλεμο της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά πολύ 
καιρό πριν. «Υπάρχει 
αισχροκέρδεια. Το κακό είναι ότι η 
ακρίβεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 
δύο χρόνια, κορυφώνεται και θα 
κορυφωθεί ακόμα περισσότερο σε 
πάρα πολλά είδη. Καθημερινά ο 

κόσμος διαμαρτύρεται γιατί τα προϊόντα ακριβαίνουν λόγω των καυσίμων, της 
ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ.  

 
Σύμφωνά με τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας «οι 
καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους». Αποκάλυψε μάλιστα ότι πολλές 
εταιρείες για να κρατήσουν σταθερή την τιμή των προϊόντων τους μειώνουν 
σημαντικά την ποσότητα στις συσκευασίες, κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό από 
τους καταναλωτές αμέσως. «Τώρα παρουσιάζεται ένα κύμα νοθείας στα καύσιμα. 
Δεν φτάνει που είναι ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο αλλά καταγράφουμε 
καταγγελίες καταναλωτών ότι βάζουν αέρα στο ρεζερβουάρ» πρόσθεσε. «Δεν 
μπορεί κάτω από αυτές τις συνθήκες να δυσανασχετεί ο πολίτης» τόνισε. 
Αναφερόμενος στους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος επεσήμανε ότι η 
ρήτρα αναπροσαρμογής έχει εξαθλιώσει τους πολίτες, οι οποίοι είναι σε 
απόγνωση. 

Γ 
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διαίτερα επικριτικός 
ήταν ο Συνήγορος  
του Καταναλωτή, 

Λευτέρης Ζαγορίτης 
προς τη διοίκηση  
της Ρυθμιστικής  
Αρχής Ενέργειας  
αναφορικά με τους  
παρόχους ηλεκτρικού  
ρεύματος που δίχως  
έλεγχο χρεώνουν  
υπέρογκα ποσά  
στους καταναλωτές. 
«Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στην 
αγορά ενέργειας και δυστυχώς δεν 
υπάρχει από την άλλη πλευρά 
έλεγχος και επιβολή της 
νομιμότητας». Με τα λόγια αυτά 
περιέγραψε το τοπίο που έχει 
διαμορφωθεί στον κλάδο με τις 
υπέρογκες χρεώσεις στους 
καταναλωτές, τις μονομερείς 
αλλαγές συμβολαίων, αλλά και την 
αδιαφάνεια στον υπολογισμό της 
ρήτρας αναπροσαρμογής ο κ.  
Λευτέρης Ζαγορίτης αφήνοντας 
σαφείς αιχμές προς τη διοίκηση της 
ΡΑΕ. Ο κ. Ζαγορίτης ήταν 
καταπέλτης κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης της Επιτροπής 

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής 
κάνοντας λόγο για «τρελές 
χρεώσεις» και τονίζοντας την 
αδράνεια του ελεγκτικού 
μηχανισμού με αποτέλεσμα ακόμα 
και κυβερνητικοί βουλευτές όπως ο 
Γιάννης Ανδριανός να επισημάνουν 
ότι κατόπιν αυτών των σοβαρών 
καταγγελιών θα έπρεπε να κληθεί εκ 
νέου και ο πρόεδρος της αρμόδιας 
για την επιβολή κυρώσεων Αρχής, 
της ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας σε 
επαναληπτική ακρόαση από την 
Επιτροπή. Άλλωστε ο κ. Ζαγορίτης 
ξεκάθαρα επεσήμανε ότι θεσμικά 
έχει διαβιβάσει όλες τις 
ενημερώσεις, ενώ οι ομαδικές 
συστάσεις προς τις εταιρίες έχουν 
κοινοποιηθεί στα αρμόδια 
υπουργεία και τη ΡΑΕ:  

 
«Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και 
δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν το 
ξέρει και μόνο από τα δικά μας 
κείμενα. Τα χαρτιά μένουν», τόνισε. 
Αναφορικά με τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή τόνισε πως έχουν γίνει 
συζητήσεις με τους αρμόδιους 
φορείς της ενέργειας, αλλά «δεν έχω 
βρει κοινό τόπο». Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, τα οποία παρουσίασε ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή, 

όνο το πρώτο 
εξάμηνο της 
χρονιάς οι 

αναφορές που έχουν 
φτάσει στην Αρχή είναι 
7.161 και έως το τέλος 
της χρονιάς αναμένεται 
να φτάσουν τις 14.000. 
Από αυτές σημαντικό ποσοστό 
φέτος αφορά τις χρεώσεις της 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 
φτάνουν τις 2.585. Κι αυτό παρά το 
γεγονός ότι δεν αφορούν τη ΔΕΗ, η 
οποία κατέχει το 65% της αγοράς, 
αλλά μόνο τους εναλλακτικούς 
παρόχους.  

 

εκθετική αύξηση 
του αριθμού των 
καταγγελιών  

για την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 
καταδεικνύεται και  
από το γεγονός ότι  
ενώ το πρώτο εξάμηνο  
του 2021 είχαν  
γίνει 713 αναφορές,  
την αντίστοιχη  
φετινή περίοδο  
έφτασαν τις 2.585. 
Ο Συνήγορος έχει ήδη αποστείλει 
επτά ομαδικές συστάσεις για το θέμα 
προς τους παρόχους έχοντας 
κοινοποιήσει τις καταγγελίες τόσο 
στα αρμόδια υπουργεία 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Ανάπτυξης όσο και στη ΡΑΕ, η 
οποία είναι η αρμόδια για την 
επιβολή κυρώσεων. «Εμείς μόνο 
διαμεσολάβηση μπορούμε να 
κάνουμε. Δεν τιμωρούμε αλλά 
ενημερώνουμε. Όταν δεν τηρείται η 
νομιμότητα όμως κάποιος θα πρέπει 
να ενεργήσει» είπε με νόημα ο κ. 
Ζαγορίτης. Βάσει των αναφορών  

 

Ι 

Μ 

Η 
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που έχει λάβει ο Συνήγορος προκύπτει μεγάλη 
παραβατικότητα και συγκεκριμένα: Οι καταναλωτές δεν 
ενημερώνονται προσυμβατικά για αλλαγές, αλλά ξαφνικά 
συμβάσεις σταθερού τιμολογίου μετατρέπονται σε 
κυμαινόμενου χωρίς την προειδοποίηση των 60 ημερών 
όπως επιβάλλει ο Κώδικας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Επιβάλλονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, δηλαδή 
πρόστιμα σε συμβάσεις που είναι κυμαινόμενου 
τιμολογίου, ενώ αυτό απαγορεύεται. Οι συμβάσεις δε 
συντάσσονται με τον σωστό τρόπο, Δεν τηρήθηκε η 
απόφαση 409 του 2020 της ΡΑΕ που προτείνει 
συγκεκριμένο τύπο εξαγωγής του ποσού της ρήτρας και 
παρατηρείται μη ορθή ενημέρωση και αδιαφάνεια: «Δεν 
είναι νόμιμος και διαφανής ο καθορισμός της ρήτρας 
αναπροσαρμογής» σημείωσε ο κ. Ζαγορίτης. Ο Συνήγορος 
έχει εδώ και μήνες ζητήσει από τις εταιρίες για τις οποίες 
υπάρχουν αναφορές τη μείωση της αξίας των συνολικών 
χρεώσεων της ρήτρας κατά το ήμισυ γιατί αυτά τα ποσά 
πρέπει να επιστρέψουν στον καταναλωτή, σημείωσε ο κ. 
Ζαγορίτης προσθέτοντας ότι « 

καθένας κάνει τα δικά του, έχει 
τους δικούς του συντελεστές  
και καμία εταιρία δεν είναι  

όμοια με τις άλλες με αποτέλεσμα  
να υπάρχει δυσλειτουργία στην  
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 
Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα και σε ιδιαίτερα 
καταγγελτικό τόνο είπε πως «Εμείς δε φοβόμαστε να 
αναδείξουμε το θέμα. Στην Αγγλία έχουν ήδη κλείσει 
εταιρίες. Αν δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, ας μείνει 
μόνο το υγιές κομμάτι. Δεν είμαστε ειδικοί αλλά 
καταλαβαίνουμε από τις αναφορές των καταναλωτών ότι 
κάποιοι δουλεύουν σωστά και κάποιοι όχι. Αυτοί θα πρέπει 
να ελεγχθούν».  

Υπέρογκες χρεώσεις σε διαμερίσματα των Αμπελοκήπων 
και της Κυψέλης έχουν προκύψει από τις αναφορές 
πολιτών στον Συνήγορο του Καταναλωτή. «Φτάσαμε στο 
σημείο να έρχονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, 
νοικοκυριά από τους Αμπελόκηπους και την Κυψέλη, 
περιοχές στις οποίες δεν κατοικούν άνθρωποι με μεγάλες 

οικονομικές δυνατότητες, αλλά πολίτες που είναι μισθωτοί, 
συνταξιούχοι με αποδοχές 1.000 ευρώ και τώρα να πρέπει 
να πληρώνουν 400, 500 και 600 ευρώ στο επίπεδο του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Για τη βενζίνη και το πετρέλαιο 
κίνησης που ανεβαίνουν, μπορείς να μη χρησιμοποιήσεις 
αυτοκίνητο, αλλά το ρεύμα αν δεν το πληρώσεις θα κοπεί 
και δεν θα μπορείς να επιβιώσεις» είπε χαρακτηριστικά, 
ενώ εξέφρασε την ελπίδα να εξομαλυνθεί η αγορά και οι 
λογαριασμοί ρεύματος αυτήν την περίοδο με βάση τις 
κυβερνητικές εξαγγελίες για «πάγωμα» της ρήτρας 
αναπροσαρμογής. Ο κ. Ζαγορίτης αναφέρθηκε και σε 
μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές από εταιρία σε εταιρία 
τονίζοντας πως σε κάποιες εταιρίες βλέπουμε ρήτρες 500, 
700, 1.000 ή και παραπάνω ευρώ, ενώ και η τιμή της 
κιλοβατώρας είναι σε άλλες εταιρίες 0,15 ευρώ και σε άλλες 
0,30: «Δέκα λεπτά διαφοράς στην τιμή σε μια κατανάλωση 
ενός 4μηνου περίπου 2.000 κιλοβατώρων είναι 200 ευρώ 
πάνω στο λογαριασμό και επιπλέον ο ΦΠΑ» εξήγησε. 
Αναφερόμενος στις ενισχύσεις για τους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος ο Συνήγορος του Καταναλωτή τόνισε 
ότι η κυβέρνηση ήρθε και φορολόγησε τα λεγόμενα 
υπερκέρδη σε ποσοστό 90%: «Εγώ θα έλεγα να 
επιστρέψουν στους καταναλωτές αυτά τα χρήματα γιατί 
απ΄ αυτούς πάρθηκαν. Από το να έρχεται η κυβέρνηση να 
ενισχύει τα τιμολόγια ενέργειας με λεφτά των Ελλήνων 
πολιτών, θα προτιμούσα οι εταιρίες να μην ξεφεύγουν ώστε 
να δίνεται ενίσχυση» είπε τονίζοντας τη σημασία του 
ελέγχου της αγοράς. Επεσήμανε ότι η ενίσχυση «πιάνει 
τόπο σε μία σειρά από εταιρείες που απορροφούν ένα 
μεγάλο μέρος των αυξήσεων» και σωστά δίνεται αλλά 
«ακόμα πιο σωστά θα έπρεπε να γίνεται έλεγχος και 
επιβολή κυρώσεων: «Δε γίνεται να επιβάλουν ρήτρα 
πρόωρης λύσης σε σύμβαση με κυμαινόμενο τιμολόγιο και 
να μην ασχολείται κανείς, ενώ απαγορεύεται». 
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εκρηκτική άνοδος 
του πληθωρισμού 
που αναμένεται  

να σπάσει το φράγμα 
του 12% ανάγκασε  
τον πρόεδρο του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 
να επαναφέρει την 
πρότασή του για 
μείωση σε ΦΠΑ στα 
τρόφιμα και του  
ΕΦΚ στα καύσιμα.  
Ισχυρό σοκ για την ελληνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα 
ήταν η τελευταία ανακοίνωση της 
ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό, αφού 
έφθασε τον Μάιο στο 11,3% από 

10,2% τον Απρίλιο, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μετά το 1993! Οι συνέπειες 
στην πραγματική αγορά είναι δραματικά ισχυρές, με την τιμή του φυσικού αερίου 
να ακριβαίνει μέσα σε ένα χρόνο κατά 172,7%, του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
80,2%, των καυσίμων κατά  

 
36,6%, ενώ μεγάλες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε ευρύ φάσμα ειδών 
διατροφής με αυξήσεις έως και 23,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η 
αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 11,3% τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις 
ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: 12,1% στην ομάδα Διατροφή και μη 
αλκοολούχα ποτά, 0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, 5,6% στην 
ομάδα Ένδυση και υπόδηση, 35,0% στην ομάδα Στέγαση, 5,1% στην ομάδα  
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Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, 0,5% στην 
ομάδα Υγεία, 18,8% στην ομάδα Μεταφορές, 1,3% στην 
ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, 0,9% στην 
ομάδα Εκπαίδευση, 5,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-
Εστιατόρια, 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες. 
Ωστόσο, μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων. 
Άμεση ήταν η αντίδραση του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών που επανέφερε την πρότασή του 
για μείωση σε φόρους, όπως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο ΕΦΚ 
στα καύσιμα, σημειώνοντας πως αντιλαμβάνεται το 
επιχείρημα της κυβέρνησης για την ανάγκη πιστής 
τήρησης του προϋπολογισμού, όμως πλέον βρισκόμαστε 
όλοι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Όπως μάλιστα εκτιμά 
ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πολύ 
πιθανόν τον Ιούνιο ο πληθωρισμός να σπάσει και το 
φράγμα του 12%. «Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το 
κύμα ακρίβειας να πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
είχαμε εκτιμήσει την ανοδική πορεία του πληθωρισμού. Και 
αυτό γιατί βλέπαμε ότι και η αγορά είχε -και συνεχίζει να 
έχει- υποτονική κίνηση, αλλά και γιατί τα μέτρα που 
λάμβανε η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκή. Μετά το 11,3% της 
αύξησης για τον Μάιο του 2022, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο περσινό μήνα, θεωρούμε ότι τον Ιούνιο ο 
πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 12%, ίσως και λίγο 
παραπάνω. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με τέτοιο 
ύψος πληθωρισμού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε και τα 
νοικοκυριά», λέει στην «Οικονομική Ασφαλιστική» ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου και συνεχίζει: «Ως ένα αποτελεσματικό 
μέτρο αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης είχαμε 
προτείνει στην κυβέρνηση να μειωθεί τόσο ο ΦΠΑ σε 
βασικά αγαθά, όσο και ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Όλο αυτό το 
διάστημα έχει αποδειχθεί ότι 

επιδοματική πολιτική δεν  
έχει το αποτέλεσμα που έχει  
ανάγκη η κοινωνία, καθώς  

το μόνο που προσφέρει είναι  
μία πρόσκαιρη ανακούφιση  
στους όποιους δικαιούχους. 
Ας δούμε λοιπόν τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως η 
Γερμανία π.χ. ή η Κύπρος. Εμμένουμε λοιπόν στις 
προτάσεις μας, καθώς θεωρούμε ότι η μείωση αυτών των 
φορολογικών συντελεστών είναι μονόδρομος και η πιο 
αποτελεσματική λύση για να δούμε μία ουσιαστική μείωση 

στις τιμές αγαθών και καυσίμων. Για την περαιτέρω στήριξη 
των επιχειρήσεων, βέβαια, ώστε όχι μόνο να έχουν 
προοπτικές βιωσιμότητας αλλά και ανάπτυξης, 
απαιτούνται και άλλα στοχευμένα μέτρα, όπως η αύξηση 
των δόσεων στις 120 για την αποπληρωμή όλων των 
παλιών οφειλών, καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω των οποίων θα 
ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων». - Οι 
πληθωριστικές πιέσεις ανεβάζουν το κόστος των 
ασφαλιστικών αποζημιώσεων, με άμεσες επιπτώσεις 
κυρίως στον κλάδο του αυτοκινήτου. Παράλληλα, 
φρενάρουν τη σύναψη νέων ασφαλιστηρίων λόγω της 
οικονομικής δυσχέρειας φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων. Πώς θα μπορούσε να παρέμβει το 
οικονομικό επιτελείο σε αυτό το μέτωπο; «Στην 
ασφαλιστική αγορά ισχύουν οι κανόνες του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σε αυτό το 
πλαίσιο και φυσικά επηρεάζονται από εξωγενείς και 
εσωγενείς παράγοντες. Ακόμα και η εκ του νόμου 
υποχρέωση ασφάλισης, όπως στον κλάδο αυτοκινήτου, 
δεν αναιρεί ούτε ανακόπτει τη διαμόρφωση των τιμών με 
βάση τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι 
όποιες πιέσεις τυχόν επέλθουν αρχικώς θα εκτιμηθούν. 
Διότι, όπως γνωρίζετε, η επίδραση του πληθωρισμού δεν 
είναι ακαριαία και έχει διαφορετική επιβάρυνση σε κάθε 
κλάδο. Εκτιμώ αφενός ότι θα πρέπει να φανούν οι 
επιπτώσεις, να διαπιστωθεί το πόσο σε κάθε στάδιο 
επαγγελματικό ή παροχής υπηρεσιών θα απορροφηθούν 
και θα καταγραφεί τελικά και η επιβάρυνση στην 
ασφαλιστική αγορά. Με βάση αυτή και την 
προαναφερόμενη διαδικασία διαμόρφωσης των 
ασφαλίστρων, θα φανούν οι συνέπειες. Σε αυτό το στάδιο 
θα μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενη εισήγηση λήψης μέτρων, 
προς την πολιτεία, σε ένα ευρύ πλαίσιο στήριξης των 
καταναλωτών και της αγοράς. Αναφορικά με την 
επιβράδυνση στη σύναψη νέων ασφαλιστικών 
συμβολαίων, η παρότρυνσή μας διαχρονικά προς την 
πολιτεία ως διευκόλυνση των καταναλωτών, είναι να 
θεσπίσει φορολογικά κίνητρα, όπως ίσχυε και στο 
παρελθόν για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πέραν του 
οικονομικού οφέλους των ασφαλισμένων, θα εκληφθεί και 
ως κίνηση αναγνώρισης του κλάδου και της αξίας του». 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

 

ε τα 
ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς  

την Εφορία να έχουν 
εκτιναχθεί στα 113 δισ. 
ευρώ η ΑΑΔΕ προχωρά 
σε κατασχέσεις 
τραπεζικών 
λογαριασμών  
και περιουσιακών 
στοιχείων και 
πλειστηριασμούς 
ακινήτων για να πιέσει 
τους οφειλέτες να 

ρυθμίσουν τα χρέη τους. 
Όπως αναφέρει το indicator.gr με νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα έρχονται 
αλλαγές στη διαδικασία των κατασχέσεων και μπαίνουν περιορισμοί στα 
αντικείμενα που μπορεί να κατασχέσουν οι Αρχές. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση 
δεν θα κατάσχονται αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις  
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ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειας του τον οφειλέτη. Τα 
αντικείμενα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γιώργου Πιτσιλή. Επίσης, εκτός των περιουσιακών στοιχείων που είναι αναγκαία 
για τη διαβίωση του οφειλέτη, προκειμένου για πρόσωπα τα οποία με την 
προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, 
εξαιρούνται από την κατάσχεση, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την 
εργασία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του κατασχόντος 
ως προς τα αντικείμενα που θα κατασχεθούν εάν δηλαδή καλύπτουν ή όχι βασικές 
ανάγκες, τα συγκεκριμένα αντικείμενα κατάσχονται μεν, αλλά παραδίδονται στον 
οφειλέτη, «φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου» ενώ η διαφορά 
λύνεται στο Ειρηνοδικείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί με αίτησή του ο 
οφειλέτης εντός πέντε ημερών, από της παραδόσεως ή επιδόσεως του 
αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επίσης με την νέα νομοθετική ρύθμιση 
επέρχονται αλλαγές και στη διαδικασία των πλειστηριασμών. Συγκεκριμένα: 
Καταργείται η υποχρέωση σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψης της στο 
Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά 
πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν 

δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, 
επί ποινή ακυρότητος αυτού, να 
κοινοποιήσει διά δικαστικού 
επιμελητού αντίγραφον του 
προγράμματος πλειστηριασμού. 
Αντίγραφο του προγράμματος 
πλειστηριασμού κοινοποιείται και 
εις τους τυχόν αναγγελθέντος 
Διευθυντή Δημοσίων Ταμείων και 
Τελωνείων. Ομοίως κοινοποιείται 
στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου 
Οικονομικών το αντίγραφο του 
προγράμματος πλειστηριασμού. 
Επί απευθείας εκποιήσεως ο 
σύνδικος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει την ημερομηνία 
εκποιήσεως, το είδος και την αξία 
των προς εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών και στους 
προϊσταμένους των αναγγελθεισών 
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) 
ημέρες τουλάχιστον, πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εκποίησης. 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι 
αγνώστου διαμονής ή διαμένει στο 
εξωτερικό, προκειμένου να του 
επιδοθούν έγγραφα της Εφορίας, ο 
αρμόδιος υπάλληλος μέχρι τώρα θα 
μπορούσε να απευθυνθεί και στον 
παπά της Ενορίας. Με τη νέα διάταξη 
καταργείται η αναφορά στον «ιερέα 
της Ενορίας» και θα παραδίδονται 
στους συγγενείς του υπόχρεους 
μέχρι 4ου βαθμού. Αν αρνούνται να 
παραλάβουν, τότε το έγγραφο θα 
θυροκολλείται. 

 
Έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 
15:00 παρατείνεται, με απόφαση 
που υπέγραψε ο Υφυπουργός 

Οικονομικών, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, η προθεσμία για την 
υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2021 φυσικών 
και νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 
του ΚΦΕ, των οποίων το 
φορολογικό έτος λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2021. Παρά το γεγονός 
ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί 
από τις 30 Μαρτίου 2022, 

χρονική αυτή 
παράταση κρίνεται  
επιβεβλημένη 

λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών  
που επικρατούν. 
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της 
πρώτης δόσης του φόρου 
εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως 
τις 29 Ιουλίου. 
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Αποκαλυπτικά στοιχεία για το μέγεθος της υπερχρέωσης 
που υπέστησαν τα τελευταία 12 χρόνια εκατομμύρια 
νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις, εξαιτίας της 
εφαρμογής των Μνημονίων αλλά και λόγω της 
υγειονομικής κρίσης που ακολούθησε περιλαμβάνονται 
στην έκθεση του Γραφείου Κρατικού Προϋπολογισμού της 
Βουλής, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία αυτά: α) Το μεγαλύτερο μέρος των νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, συνολικού 
ποσού 3,7 δις. ευρώ, που δημιουργήθηκαν εντός του 
πρώτου τετραμήνου του 2022 πηγάζει από την κατηγορία 
του φόρου εισοδήματος (1,2 δισ. ευρώ) και από τον ΦΠΑ 
(1,1 δισ. ευρώ). β) Ο αριθμός των πολύ μικρών και μικρών 
οφειλετών του Δημοσίου αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 
Απριλίου 2021 και Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα, 

σοι φορολογούμενοι χρωστούν 
από 2 έως και 500 ευρώ  
στο Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 

246.693 φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ή κατά 14,04% και ξεπέρασαν  
τα 2.000.000, καθώς έφθασαν  
την 1η/5/2022 σε 2.019.449… 
καλύπτοντας πλέον το 51,2% του συνόλου των οφειλετών 
του Δημοσίου (3.944.665)! γ) Από τα 112,55 δισ. ευρώ του 
συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, 
μόλις 26,4 δισ. ευρώ θεωρούνται ως πραγματικά 
εισπράξιμες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το ποσό 
αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στο 23,5% του συνολικού ποσού 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο πηγάζει 
άνω του 90% των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών! 
Πρόκειται κυρίως για χρέη που δημιουργήθηκαν κυρίως τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Κρατικού 
Προϋπολογισμού στη Βουλή δείχνουν ότι: 1) Κατά το 
πρώτο τετράμηνο του 2022 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ, καθώς οι εκροές από 
το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι 
εισπράξεις και οι διαγραφές (2,4 δισ. ευρώ) ήταν λιγότερες 
από τις εισροές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα νέα 
ληξιπρόθεσμα ύψους 3,1 δισ. ευρώ και τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στο τέλος του 2021 που βεβαιώθηκαν 
μεταγενέστερα (453 εκατ. ευρώ). Αναλύοντας περαιτέρω το 
νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 1/12/2021-
31/3/2022 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση (κατά 1,2 δισ. 
ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγουμένου έτους, με αποτέλεσμα να αγγίζει τα 3,7 δισ. 
ευρώ. Η αύξηση αυτή ερμηνεύεται από την αποκατάσταση 
της οικονομικής δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα 
ύστερα από την άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από την κατηγορία του 
φόρου Εισοδήματος (1,2 δισ. ευρώ) και τον ΦΠΑ (1,1 δισ. 
ευρώ). Επιπλέον σημειώνεται ότι το νέο ληξιπρόθεσμο  

 

Ό 
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υπόλοιπο επιβαρύνεται από ακραίες τιμές, καθώς 27,9% 
αυτού (που αντιστοιχεί σε 1 δισ. ευρώ) προέρχεται από 
μόλις 15 οφειλέτες. 2) Στο τέλος του Απριλίου του 2022 
παρατηρείται αύξηση του συνόλου των φορολογουμένων 
με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο κατά 6.806 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021 με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να 
διαμορφώνεται σε 3.994.665. Η εν λόγω αύξηση πηγάζει 
πρωτίστως από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 
ευρώ (στην οποία συσσωρεύεται το 39% των οφειλετών) με 
το πλήθος τους να εμφανίζεται αυξημένο κατά 265.153 
πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Αύξηση των οφειλετών 
διαπιστώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής, με 
εξαίρεση αυτή που περιλαμβάνει χρέη μέχρι… 1 ευρώ! Στην 
κατηγορία αυτή ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 
280.463 (φυσικά και νομικά) πρόσωπα και περιορίστηκε σε 
69.414, λόγω διαγραφής αυτών των τόσο μικρών οφειλών 
κυρίως σε νομικά πρόσωπα! Αντιθέτως, ο αριθμός των 
φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο 
από… 2 ευρώ έως και 500 ευρώ αυξήθηκε κατά 248.693 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, από 1.770.756 την 1η/5/2021 
σε 2.019.449 την 1η/5/2022! 3)  

ο συνολικό ποσό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς  
το Δημόσιο στο τέλος του Απριλίου 

του 2022 διαμορφώθηκε στα 112,5  
δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο  
κατά 3,5 δισ. ευρώ σε σχέση  
με τον Απρίλιο του 2021. 
Η αύξηση αυτή προέρχεται από: (α) τις νέες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ύψους 7,44 δισ. ευρώ συν (β) τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές κατά την 1/5/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα 
ύψους 2,09 δισ. ευρώ, μείον (γ) τις εισπράξεις και 
διαγραφές 6,07 δισ. ευρώ. 4) Ποσοστό 22,6% του συνολικού 
ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, 
που αντιστοιχεί σε 25,4 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που 
χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης». Κατά 
συνέπεια το «πραγματικό» ποσό των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς το Δημόσιο, δηλαδή το συνολικό 
ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών αυτών, μετά την 
αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου, 
ανέρχεται την 1η/5/2022 στα 87,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Από το ποσό 
αυτό μόνο το 51,3%, που αντιστοιχεί σε 44,7 δισ. ευρώ, 
πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι 
φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες 
κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό 
ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε 
αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη 
φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,1% του  

 
πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν 
τα 24,5 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές 
(καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί 
κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,6% του πραγματικού 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
17,9 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,9 δισ. ευρώ από 
τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους 
οφειλέτες και 9,4 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη 
δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,4 
δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία 
της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα 
λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από 
μόλις το 30,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου 
υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 23,5% του συνολικού 
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου! 

 

Τ 
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Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος θα διώκονται οι οφειλέτες 
της εφορίας, όπως και οι εμπλεκόμενοι σε φοροδιαφυγή, 
εφόσον τα ποσά των παραβάσεων, υπερβαίνουν κάποια 
όρια. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του sofokleousin.gr 
καθώς οι μεγαλοοφειλέτες καταφέρνουν και ξεφεύγουν από 
τα αναγκαστικά μέτρα της ΑΑΔΕ, εκτός από τη 
διαπόμπευση, προβλέπεται και η δίωξή τους «μαύρο 
χρήμα», καθώς οι υποθέσεις τους, θα αποστέλλονται από 
τις φορολογικές αρχές στην Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες. 

 

ρέη που έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμα και υπερβαίνουν  
το ποσό των 200.000 ευρώ.  

Χρέη που έχουν προέλθει από κάθε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή 
προσαυξήσεων, καθώς και χρέη σε ρύθμιση και σε 
αναστολή, με την εξαίρεση των χρεών που προκύπτουν 
από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από 
δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές, καθώς και 
εκείνα που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα, 
μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και 
λοιπές επιβαρύνσεις. Σημειώνεται ότι το συνολικό χρέος θα 
υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 
αναφοράς, η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν του 
συνημμένου πίνακα χρεών και η αναφορά θα εκδίδεται 
μόνο εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 200.000 
ευρώ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νομικό 
πρόσωπο θα αποστέλλεται μία αναφορά του ν.4557/2018 
για χρέη προς το Δημόσιο και όχι χωριστές αναφορές για 
κάθε φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την επιχείρηση. 
Για τα φυσικά πρόσωπα αποστέλλεται αναφορά 

αποκλειστικά για τα ατομικά χρέη, με την εξαίρεση των 
περιπτώσεων: χρεών λόγω συνυπευθυνότητας σε χρέη 
νομικού προσώπου για το οποίο δεν έχει ή δεν μπορεί να 
αποσταλεί αναφορά κατά τα ανωτέρω και χρεών από άλλη 
αιτία (λ.χ. κληρονόμος, σύζυγος σε κοινή εκκαθάριση 
φόρου εισοδήματος), για τις οποίες η αναφορά θα εκδίδεται 
στον ΑΦΜ του πραγματικού οφειλέτη, ενώ ο συνημμένος 
πίνακας χρεών θα εμφανίζει τα χρέη στον ΑΦΜ, στον οποίο 
έχουν βεβαιωθεί. Επίσης, η Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες διαβιβάζει και ανταλλάσσει πληροφορίες 
εμπιστευτικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεών της, με τις αρμόδιες 
εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές 
αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με 
τις εποπτικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές 
κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την 
εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. Επίσης, 
μπορεί να ζητεί ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 
ερευνών που έχουν διεξαχθεί από τις εν λόγω αρχές, καθώς 
και κάθε πληροφορία για την πορεία της υπόθεσης. Διώξεις 
και για φοροδιαφυγή: Παράλληλα, παραπέμπονται για 
ξέπλυμα και οι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν τα ποσά του φόρου 
υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ ή το ποσό των 50.000 ευρώ 
για τις περιπτώσεις που αφορούν στον ΦΠΑ. Όταν η 
συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 
υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ. Αναφορές στην Αρχή 
δεν αποστέλλονται σε περίπτωση που:  Ο υπόχρεος 
καταβάλει το φόρο που του καταλογίστηκε στα πλαίσια του 
φορολογικού ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας των 30 ημερών. Ο υπόχρεος ασκήσει 
ενδικοφανή προσφυγή, έως την έκδοση απόφασης ή την 
άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού 
διαστήματος για την έκδοσή της (σιωπηρή απόρριψη) από 
τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Ο υπόχρεος αποδεχθεί 
τα κριθέντα (απόφαση ή σιωπηρή απόρριψη της 
προσφυγής) από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και 
καταβάλει τον σχετικό φόρο. Από τον έλεγχο προκύπτουν 
διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις 
λογιστικές διαφορές, καθώς και στις περιπτώσεις 
εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, όπου 
οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη 
πραγματική απόκρυψη. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ι έγιναν τα 50  
δισ. ευρώ που 
δανείστηκαν οι 

Εθνική, Πειραιώς, 
Eurobank και  
Alpha Bank από  
την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα με 
προνομιακούς όρους 
και γιατί αυτά τα 
κεφάλαια δεν 
ενίσχυσαν ποτέ  
την Ελληνική αγορά; 
Το mononews.gr έχει το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ: 
Περισσότερα από 50 δισ. ευρώ 
έχουν δανειστεί οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Βέβαια το «έχουν δανειστεί» 
αποτελεί σχήμα λόγου, μια που με το 
καθεστώς των αρνητικών επιτοκίων 
η ΕΚΤ στην ουσία επιδοτούσε τις 

τράπεζες για την ρευστότητα αυτή που τους χορηγούσε.  

 
Στόχος της επιδότησης ήταν να «πάρει μπρος» η μηχανή των χορηγήσεων και η 
ρευστότητα αυτή να διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία. Κάτι που δυστυχώς 
δεν έγινε τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. 

α κεφάλαια αυτά οι τράπεζες τα κατέθεταν  
στην ΕΚΤ αντί να χορηγήσουν δάνεια,  
κερδίζοντας έτσι διπλά από τα επιτόκια  

και προπάντων με μηδενικό κίνδυνο. 

 

Τ 
Τ 
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Όπως όλα τα ωραία στη ζωή έχουν ένα τέλος, έτσι και ο 
μηχανισμός αυτός που τροφοδότησε τα έσοδα από τόκους 
των τραπεζών (όταν άρχισε η ΕΚΤ να ξαναδέχεται ως 
εγγύηση τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου0 σε λίγο 
καιρό θα αποτελεί μία καλή ανάμνηση.  

πό τον ερχόμενο μήνα η ΕΚΤ θα 
ξεκινήσει να αυξάνει τα επιτόκια 
της και το αργότερο μέχρι το 

Σεπτέμβριο τα αρνητικά επιτόκια  
δεν θα υφίστανται πλέον.  
Με άλλα λόγια οι «ξέγνοιαστες ημέρες» για τους τραπεζίτες 
φθάνουν το τέλος τους.  

 
Κύμα πλειστηριασμών έρχεται εντός του καλοκαιριού με 
την πλειοψηφία των εντολών να εκτελείται μέσα στο 
επόμενο δίμηνο. Σύμφωνα με το powergame.gr με 
δεδομένο ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί κάτι 
λιγότερο από το ένα τρίτο του φετινού στόχου, που 
προσεγγίζει τους 40.000 προγραμματισμένους 
πλειστηριασμούς για το 2022, όλες οι πλευρές 
συντονίζονται για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε 

έχρι το φθινόπωρο να  
έχουν ολοκληρωθεί περίπου 
30.000 πλειστηριασμοί… 

, υπολογίζοντας από την αρχή του έτους. Μέσα σε αυτό το 
σκηνικό, η αγωνία των ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών 
είναι λογικό ότι έχει εκτιναχθεί στα ύψη, εξ ου και όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς υπενθυμίζουν ότι όσοι ανήκουν 
εισοδηματικά στις ομάδες αυτές, θα πρέπει να σπεύσουν 
να το δηλώσουν, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες 
για την απόκτηση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη και 
ενημερώνοντας πάραυτα την Τράπεζα πιστωτή τους. Στο 
μεταξύ, είναι θέμα ημερών, η κατάθεση στη Βουλή του 
νομικού πλαισίου που θα οριοθετεί το – σε κάθε περίπτωση 
μεταβατικό – καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, 

διότι η προστασία ως γνωστόν με την εσαεί μορφή της 
αίρεται. Σε ένα μεταβατικό στάδιο, για περίπου 15 μήνες, οι 
δικαιούχοι βάσει κριτηρίων, δηλαδή οι διαπιστωμένα 
ευάλωτες και ασθενείς οικονομικά ομάδες, θα επιδοτούνται 
από το κράτος με μηνιαίο εισόδημα της τάξεως των 70 έως 
210 ευρώ (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας), 
προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν τη δόση του 
στεγαστικού τους δανείου. Με αυτόν τον τρόπο θα 
συνεχίσουν να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των 
δανείων τους, αποφεύγοντας την ύστατη λύση του 
πλειστηριασμού, της κατάσχεσης ή της έξωσης, για τα 
δάνεια πρώτης κατοικίας πάντα. Ο βασικός λόγος που η 
αγορά κάνει λόγο για «τσουνάμι» πλειστηριασμών είναι το  
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πάγωμα στην ουσία των δικαστικών 
εντολών κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, δηλαδή για περίπου δύο 
χρόνια, σε συνδυασμό με τις 
αλλεπάλληλες αποχές 
συμβολαιογράφων από τη 
διαδικασία. Ενέργειες κοινωνικά 
αποδεκτές και αναμενόμενες, που 
όμως καθυστέρησαν κατά πολύ τους 
στόχους μείωσης των κόκκινων 
δανείων μέσω πλειστηριασμών και 
κατ’ επέκταση, της λειτουργίας της 
δευτερογενούς αγοράς. Να 
σημειωθεί ότι στο τελικό στάδιο 

βρίσκεται και η διαδικασία για την 
σύσταση του Φορέα Ακινήτων, κάτι 
που επιμελείται η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε 
συνεργασία πάντα με το υπουργείο 
Οικονομικών. Είναι ένα μέτρο στο 
πλαίσιο του νέου πτωχευτικού 
νόμου, στην ίδια κατεύθυνση με την 
επικείμενη νομικά κατοχυρωμένη 
προστασία πρώτης κατοικίας των 
ευάλωτων. Σύντομα, ίσως και μέσα 
στο μήνα, αναμένεται να 
δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση 
ενδιαφέροντος προς τα 

εξειδικευμένα funds που 
αναπτύσσουν στο εξωτερικό 
αντίστοιχη δραστηριότητα. Η λογική 
είναι να αποκτά το fund την κατοικία 
του ευάλωτου οικονομικά 
νοικοκυριού, με σκοπό να του την 
επαναμισθώνει, ώστε να μην τη 
χάσει από μια πιθανή εκτέλεση 
πλειστηριασμού. Το μίσθωμα θα το 
πληρώνει ο δικαιούχος από το 
επίδομα στέγασης που θα λαμβάνει 
στο πλαίσιο του μεταβατικού 
σταδίου προστασίας πρώτης 
κατοικίας των ευάλωτων. 

 
Το radar.gr μεταδίδει: Έρχονται, όμως και άλλες πολύ σοβαρές εξελίξεις, καθώς 
οι επικείμενοι πλειστηριασμοί και η έναρξη της δευτερογενούς αγοράς 
προβληματικών δανείων, θα επιφέρουν τεράστιου εύρους ανατροπές στο χώρο 
της οικονομίας, των ιδιοκτησιών, των τραπεζών και των Servicers Μαθαίνω, 
λοιπόν, ότι και οι 4 συστημικές μας τράπεζες (πιθανόν αργότερα και Optima και 
Παγκρήτια), ετοιμάζουν ήδη τμήματα με έμπειρο προσωπικό, προκειμένου να 
«χτυπήσουν» είτε δάνεια που δεν είναι πια κόκκινα και έχουν εξυγιανθεί είτε 
ακίνητα που αποτελούν εχέγγυα για προβληματικά δάνεια και θα τα βγάλουν στο 
σφυρί οι εταιρείες διαχείρισης. Και εδώ είναι το ζουμί! 

ρόκειται για το «μεγαλύτερο νόμιμο ριφιφί» 
που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, όπως πολύ 
εύστοχα το αποκαλεί πρώην τραπεζίτης σε 

ιδιωτικές συζητήσεις, καθώς πρόκειται να  
αλλάξουν χέρια: προνομιούχα ακίνητα, εμπορικά  
ή βιομηχανικά ακίνητα, ολόκληρες επιχειρήσεις, 
βίλες και οικίες πολυτελείας, καθώς και  
ολόκληρα υπερχρεωμένα συγκροτήματα! 

Αλλά, δεν είναι προφανώς μόνο οι 
τράπεζες, που θέλουν να πάρουν 
πίσω ό,τι δεν μπόρεσαν οι ίδιες να 
διαχειριστούν και τα έδωσαν για ένα 
κόμματι ψωμί σε ξένες εταιρείες 
διαχείρισης, Είναι και μεγάλοι 
ιδιωτικοί όμιλοι, εφοπλιστές και 
επιχειρηματίες με αυξημένη 
ρευστότητα, οι οποίοι φυσικά θα 
κυνηγήσουν τα φιλέτα, την ίδια ώρα 
που τα call center των servicers, θα 
κυνηγάνε τις μικρές οφειλές και 
όσους έκαναν μία ρύθμιση, 
πλήρωσαν όσο είχαν τη δυνατότητα 
και μετά σταμάτησαν, λόγω 
αδυναμίας. Δεν είναι σκηνή από 
ταινία μέλλοντος όσα θα συμβούν 
στα επόμενα 1-3 χρόνια, είναι το ίδιο 
το ζοφερό μέλλον για τους πολλούς 
της κοινωνίας και για την 
ανακατανομή πλούτου (κάτι σαν 
τους παλιούς αναδασμούς γης) με 
ωφελημένους όσους έχουν τη 
δυνατότητα να πάρουν μέρος στο 
επικείμενο «νόμιμο ριφιφί». Αλήθεια, 
εκείνες οι λίστες ακινήτων, που 
κυκλοφόρησαν ένα διάστημα σε 
κάποιους κύκλους στην αγορά και 
όταν έγινε βούκινο ότι ήταν πολλοί 
αυτοί που είχαν την ίδια λίστα και 
την πωλούσαν, πώς άραγε περιείχε 
ακίνητα, τα οποία θα βγάλουν στη… 
λοταρία πλέον του ενός 
διαχειριστές; «Πακετάρονται», 
δηλαδή, ακίνητα σε περιοχές 
υψηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. νησιά!) και γνωστοποιούνται 
μέσω ειδικευμένων γραφείων της 
αλλοδαπής σε μεγάλα ξένα 
πορτοφόλια. 
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Κραυγή αγωνίας από την συνταξιούχο δημοσιογράφο 
Ιωάννα Κολοβού, συνεργάτιδα και επιστήθια φίλη του Μίκη 
Θεοδωράκη επί 40 χρόνια, καθώς το σπίτι της βγήκε σε 
πλειστηριασμό για χρέη 15.000 ευρώ σε τράπεζα.  

 γυναίκα, που αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας 
 και μεγαλώνει μόνη της τον  

γιο της που βρίσκεται στο φάσμα 
 του αυτισμού, περιμένει τους 
δικαστικούς επιμελητές να τη  
διώξουν από το σπίτι της… 
Όμως, είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη της μαζί με 
φίλους της που βρίσκονται στο πλευρό της. Σύμφωνα με 
την Espresso, η Ιωάννα Κολοβού ειδοποιήθηκε την 
περασμένη Τρίτη μέσω δικαστικού επιμελητή ότι εντός 
τριών ημερών πρέπει να εγκαταλείψει το μοναδικό 
περιουσιακό στοιχείο της, την κύρια κατοικία της. Πρόκειται 
για ένα διαμέρισμα 50 ετών στα Ιλίσια, στο οποίο κατοικούν 
η ίδια και ο γιος της, καθώς ο σύζυγός της έχει φύγει από 
τη ζωή. Ο εφιάλτης δεν έχει τελειωμό για τη δημοσιογράφο, 
που έχει υπάρξει υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του Μίκη 
Θεοδωράκη όταν ήταν υπουργός Επικρατείας και έχει 
γράψει για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη την τριλογία με 
τίτλο «Πού να βρω την ψυχή μου…». Η Ιωάννα Κολοβού, 
που ήταν βασική συντελεστής στην εκπομπή 
«Μονόγραμμα» της ΕΡΤ, αναφέρει στην εφημερίδα 

μιλώντας με τρεμάμενη φωνή: «Αυτήν τη στιγμή είμαι σε 
εξαθλιωμένη κατάσταση! Από λεπτό σε λεπτό περιμένω να 
μου χτυπήσουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Νιώθω σαν 
κυνηγημένη και παράνομη! Απλώς υπήρξε μια 
καθυστέρηση εκ μέρους μου για λόγους υγείας και δικής 
μου και του γιου μου, που βρίσκεται στο φάσμα του 
αυτισμού. Εγώ έχω χρόνια προβλήματα με την υγεία μου 
και το στομάχι μου. Προχθές πάλι ήμουν στο νοσοκομείο 
με αιμορραγία και φοβερούς πόνους». Όπως λέει, αυτοί 
που «χτύπησαν» το σπίτι της στον πλειστηριασμό είναι 
εκπρόσωποι μιας εταιρείας Airbnb, οι οποίοι της ζήτησαν 
να φύγει μέσα σε τρεις ημέρες. «Η τράπεζα μου φέρθηκε 
απαίσια και μετά ανέλαβε ένα δικηγορικό γραφείο, που με 
έπαιρναν τηλέφωνο και με έβριζαν και με απειλούσαν. Μου 
έδωσαν οι γονείς μου ένα σπίτι και θέλουν να μου το 
πάρουν πιθανόν και για ανύπαρκτο χρέος!» αναφέρει και 
συνεχίζει, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το 
ηλικίας 50 ετών διαμέρισμα που βρίσκεται κοντά στην 
Πανεπιστημιούπολη: «Θα έρθουν πολλοί φίλοι να με 
στηρίξουν. Θα είναι έξω από το σπίτι μαζί μου και μέλη της 
Λαϊκής Ενότητας από το Μέτωπο Ανατροπής. Θα δώσω τη 
μάχη μου ως την τελευταία στιγμή! Δεν πρόκειται να 
αφήσω το σπίτι μου. Μόνο αυτό μου έχει μείνει και παίρνω 
μια σύνταξη των 700 ευρώ! Αυτό που συμβαίνει είναι 
απάνθρωπο…» καταγγέλλει. «Αν και τα τελευταία χρόνια ο 
Μίκης δεν ήταν καλά στην υγεία του, είμαι σίγουρη ότι θα 
βοηθούσε. Το ζήτημα, όμως, είναι να μην πάμε στην 
ελεημοσύνη και στη βοήθεια, αλλά να υπάρχει ένα κράτος 
δικαίου και Πρόνοιας. Θέλω να παγώσει η διαδικασία 
έξωσης μέχρι να βρεθεί λύση. Πρόκειται για την πρώτη 
κατοικία, όπως είναι απαραβίαστη η ανθρώπινη ζωή, έτσι 
είναι και αυτό. Ζητάω αποκατάσταση της αδικίας και να 
μπει ένα «στοπ» στην απάνθρωπη ψυχολογική βία που 
μου έχει ασκηθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην άκρη του 
γκρεμού και μπορεί να πηδήξω κάτω», καταλήγει, 
μιλώντας στην Espresso. 
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Το anagennisisepolion.wordpress.com έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ: Μία 
οικογένεια στα Σεπόλια κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της οριστικά. Έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία των πλειστηριασμών αφού η τράπεζα αρνήθηκε τη δυνατότητα 
ρύθμισης ζητώντας «μπροστά» πιο πολλά από αυτά που η οικογένεια ήταν σε 
θέση να δώσει. Στην κυριολεξία ήταν ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ το θέαμα που αντικρύσαμε 
την προηγούμενη ημέρα βλέποντας στο διαδίκτυο τον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό να «τρέχει» και να μετράνε αντίστροφα οι ώρες, τα λεπτά και τα 
δευτερόλεπτα … Το ζήτημα όμως αυτό, το πήραν πάνω τους οι συμφοιτητές του 
ενός παιδιού της οικογένειας αλλά και οι συνάδελφοί του από το συνδικάτο του 
κλάδου που εργάζεται. Έτσι το μάθαμε κι εμείς… Σήμερα μία μεγάλη διαδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της γειτονιάς μας! Διαδήλωση διαμαρτυρίας 
απέναντι στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις… Η «Αναγέννηση» ήταν 
εκεί! Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση και την πορεία στους δρόμους της γειτονιάς 
μας. Η διαδήλωση πορεύτηκε από την Δυρραχίου, τον Άγιο Μελέτη, τη Βορείου 
Ηπείρου & την Αυλώνος. Μέσα από τη Γαλαξειδίου, την Καλαμά & τη Γράμμου 
διέσχισε τη Δυρραχίου και μέσω της Δράμας κατέληξε στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ. 

κφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτή την 
οικογένεια, στους γείτονές μας, στους ανθρώπους 
που ζούμε στους ίδιους δρόμους εδώ και 

δεκαετίες και τα παιδιά μας πάνε στα ίδια σχολεία! 
Θα είμαστε δίπλα τους για ότι χρειαστούν και ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Θα 
είμαστε δίπλα τους στα αγωνιστικά ραντεβού που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα 
κάνουμε και για κάθε οικογένεια της περιοχής που θα βρεθεί στην ίδια θέση! 

αγώνας ενάντια στους πλειστηριασμούς και  
τις κατασχέσεις σε κατοικίες, περιουσίες, 
τραπεζικούς λογαριασμούς, επαγγελματικό 

εξοπλισμό και χωράφια είναι δύσκολος, αλλά  
θα τον δώσουμε!!! 

Θα φροντίσουμε να δυναμώσει! Θα 
φροντίσουμε να επεκταθεί! ΟΛΕΣ οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις 
φρόντισαν με απόλυτη ακρίβεια και 
συμπληρώνοντας η μία τα αντιλαϊκά 
μέτρα της άλλης να «στριμώξουν» 
τις οικογένειες εκβιάζοντάς τες να 
κάνουν τα αδύνατα, με ελεεινές 
απαιτήσεις, με άρνηση ρυθμίσεων, 
με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
κ.α. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει 
την πεπατημένη και την απογειώνει. 
Κινδυνεύουν άμεσα χιλιάδες 
εργατικές λαϊκές κατοικίες και 
περιουσίες! Σήμερα όμως στους 
δρόμους της γειτονιάς μας 
φωνάξαμε δυνατά: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
από τα σπίτια & την περιουσία του 
ΛΑΟΥ!!! ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ!!! 

 
Κι έτσι θα συνεχίσουμε! Πιο μαζικά! 
Πιο αποφασιστικά. Σε μία περίοδο 
που οι κάτοικοι, οι οικογένειες, η 
νεολαία της περιοχής μας έχει στην 
κυριολεξία παλαβώσει από τα 
απανωτά κύματα της ακρίβειας, από 
τις αυξήσεις στο ρεύμα, τα καύσιμα 
και σχεδόν όλα τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά! Σε μία περίοδο 
που στους χώρους εργασίας κάνει 
πάρτυ η αυθαιρεσία, που οι μισθοί 
και τα μεροκάματα είναι τόσο 
χαμηλά που δε φτάνουν για τίποτα! 
Σε μία περίοδο που τα μικρομάγαζα 
και οι επαγγελματίες δεν ξέρουν πώς 
θα τα βγάλουν πέρα και πως θα 
πληρώσουν τα χαράτσια αφού οι 
δουλειές δεν πάνε καλά! ΚΑΜΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΗ! ΟΛΟΙ για ΕΝΑΝ 
και ΕΝΑΣ για ΟΛΟΥΣ! 

 

Ε 

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 25-26 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 238 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 43 

 
Ανήκει σίγουρα στις πιο «ιδιαίτερες» 
περιπτώσεις πλειστηριασμών. Γιατί, 
όσο κι αν βλέπουμε να βγαίνουν στο 
σφυρί καθημερινά από ακίνητα και 
αυτοκίνητα, μέχρι και δεμάτια με 
καπνά, πρώτη φορά αυτό ισχύει για 
ένα αεροπορικό υπόστεγο… Το 
newmoney.gr αναφέρει πως το 
συγκεκριμένο υπόστεγο βρίσκεται 
Μεγάρων και ανήκει στην «Έλληνας 
Αεροπόρος Ανώνυμη Αεροπορική 
Εταιρεία». Η γνωστότερη ως Greek 
Airman SA είναι μια μικρού μεγέθους 
οικογενειακή επιχείρηση που 
ιδρύθηκε το 2007 και διαθέτει 
Πιστοποιητικό Πτητικής 
Εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό 
Χειριστή Αεροπορικής Εργασίας. 
Αναλαμβάνει, δηλαδή, την 
εκπαίδευση για πτήση με 
ελικόπτερα και μικρά αεροσκάφη 
τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 
πρακτικό επίπεδο, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τους κανονισμούς 
ασφαλείας που ισχύουν. Η έδρα της 
εταιρείας είναι στο αεροδρόμιο της 

Πάχης Μεγάρων, όπου διαθέτει 
υπόστεγο «Yellow Hangar». Η 
εταιρεία, όπως προκύπτει από τις 
οικονομικές καταστάσεις της, 
ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια 
πτωτική πορεία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2011 ο κύκλος 
εργασιών της ανήλθε σε 149.735 
ευρώ και την αμέσως επόμενη 
χρονιά, το 2012, είχε περιοριστεί 
στις 55.755 ευρώ. Με βάση, μάλιστα, 
τα τελευταία δημοσιευμένα 
οικονομικά στοιχεία που αφορούν 
στη χρήση του 2018, ο κύκλος 
εργασιών ήταν μόλις 4.314,51 ευρώ, 
έναντι 5.500 ευρώ το 2017 και τα 
αποτελέσματα προ φόρων 
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 491,07 
ευρώ, έναντι κερδών 2.398,64 ευρώ 
της προηγούμενης χρήσης. Ο δε 
στόχος που έθετε τότε η διοίκηση 
ήταν «η ανάπτυξη των πωλήσεων 
σε νέες αγορές, μέσα από 
καινοτόμες υπηρεσίες και 
εμπορεύματα σε παλιούς και νέους 
πελάτες». Το «σχέδιο πτήσης», 
όμως, προφανώς δεν απέφερε τα 
αναμενόμενα. Έτσι, στις 11 
Φεβρουαρίου 2022 υπήρξε 
αναγκαστική κατάσχεση του 
υποστέγου από ιδιώτη για απαίτηση 
ύψους 147.657,24 ευρώ. Σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη σχετική έκθεση, 
στις 8 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί 
να βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί -εάν 

μέχρι τότε δεν γίνει κάποια κίνηση 
αποτροπής- μια μεταλλική 
κατασκευή (υπόστεγο ελικοπτέρων) 
που είναι τοποθετημένη στο 
αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων, 
αποτελούμενη από: 76 τεμάχια 
πάνελ, 13 τεμάχια δοκών χάλυβα, 21 
τεμάχια δοκών χάλυβα 5,5μ, 8 
τεμάχια δοκών χάλυβα, 27 τεμάχια 
τεγίδες χάλυβα, 3 τεμάχια πόρτα 
συρόμενη, 2 τεμάχια πόρτες μικρές 
ασφαλείας, 1 τεμάχιο ηλεκτρικό 
ρολό ασφαλείας, 6 τεμάχια 
παραθύρων, 1 συσκευασία κοχλίες 
50 κιλών και 1 συσκευασία 
υπόλοιπου εξοπλισμού 
συναρμολόγησης. 

τιμή εκτίμησης  
για όλα τα 
παραπάνω είναι 

140.000 ευρώ και  
η τιμή πρώτης 
προσφοράς  
για τον επικείμενο 
πλειστηριασμό  
έχει οριστεί στις  
95.000 ευρώ. 

 

Ο Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω, Αλέξης 
Αλεξόπουλος σημειώνει: Ενώ στην καθ’ ημάς Ανατολή, και 
εν αναμονή της απόφασης του Α1 Τμήματος του Αρείου 
Πάγου επί του αιτήματος 4.425 δανειοληπτών μελών του 
ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ , σε ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, αλλά και 
καταναλωτικών ενώσεων για υποβολή προδικαστικού 
ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
προς την νομιμότητα των εν λόγω δανείων, η πλειοψηφία 
των εκδιδομένων αποφάσεων σε αγωγές και ανακοπές 
δανειοληπτών ελβετικού φράγκου τις απορρίπτουν, 
ακολουθώντας ομοιόμορφα το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 
4/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που 
απορρίπτει, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΕ, τον δικαστικό έλεγχο 

Η 
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της καταχρηστικότητας των Γ.Ο.Σ. 
σε συμβάσεις δανείου σε ελβετικό 
φράγκο μεταξύ τράπεζας και 
καταναλωτή (δανειολήπτη). Στην 
Εσπερία εν τω μεταξύ, και 
συγκεκριμένα στο Παρίσι, μετά από 
15νθήμερη εξαντλητική διαδικασία, 
την 26-02-2020 εκδόθηκε απόφαση 
του Tribunal Correctionel de 
Paris,(δηλαδή ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ) επί μηνύσεως 2.500 
πολιτικώς εναγόντων 
δανειοληπτών εις βάρος της 
Τράπεζας Cetelem θυγατρικής της 
τράπεζας BNP Paribas, μέσω της 
οποίας κατά τα έτη 2008-2009, 
διατέθηκαν στο ανυποψίαστο 
καταναλωτικό κοινό χιλιάδες 
στεγαστικά δάνεια ελβετικού 
φράγκου. Με την απόφαση αυτή 
επιβλήθηκε το μέγιστο δυνατό 
ποινικό πρόστιμο των 187.500 ευρώ 
στην ανωτέρω τράπεζα, 
συνοδευόμενο από ποινικές 
αποζημιώσεις και τόκους στους 
2.500 πολιτικώς ενάγοντες, που 
αναμένεται να φτάσουν το ύψος των 
τριακοσίων εκατομμυρίων 
(300.000.000) ευρώ. Το ακριβές ύψος 
του ποσού, που ούτως ή άλλως είναι 
πρωτοφανές, δεν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς στην 
απόφαση διότι προϋποθέτει την 

πρόσθεση 200 σελίδων πινάκων 
όπως δηλώνει η δικηγόρος κ. 
Helene Feron-Poloni, συνήγορος 
περισσότερων από μίας δεκάδας 
πολιτικώς εναγόντων. Η 
νομολογιακή σημασία της 
απόφασης είναι τεράστια με 
δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά 
που καταδικάζεται σε ποινικό 
δικαστήριο, τράπεζα σε μήνυση 
δανειοληπτών – καταναλωτών για 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, που 
παρήγε τέτοιο εγκληματικό 
αποτέλεσμα και αναμένεται στο 
αμέσως επόμενο διάστημα σωρεία 
αγωγών αλλά και μηνύσεων σε άλλα 
δικαστήρια από άλλους Γάλλους 
δανειολήπτες. Σημειώνεται ότι, η 
απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, 
άσχετα από την άσκηση έφεσης της 
τράπεζας. Είναι χαρακτηριστικό το 
σκεπτικό του Δικαστηρίου, το οποίο 
χαρακτηρίζει την εγκληματική 
συμπεριφορά της τράπεζας ως 
προς την απόκρυψη του 
συναλλαγματικού κινδύνου και την 
προώθηση του προϊόντος των 
δανείων σε ελβετικό φράγκο 
«…αθέμιτη, απατηλή και 
παραπλανητική εμπορική 
πρακτική…» την οποία έκρινε 
κιόλας, τιμωρητέα, και η οποία 
επίσης αποτελεί μία από τις βάσεις 

της συλλογικής αναίρεσης ενώπιον 
του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, 
η οποία εκδικάσθηκε την 13-1-2020. 
Και όλα αυτά ενόσω, όλες οι 
συστημικές τράπεζες αλλά και τα 
funds στην Ελλάδα πιέζουν 
καθημερινά, αφόρητα και με κάθε 
μέσο τους δανειολήπτες ώστε να 
κλείσουν το θέμα αποκομίζοντας 
παράνομα και καταχρηστικά 
τεράστια κέρδη σε βάρος των 
δανειοληπτών του ελβετικού 
φράγκου. Έτσι, οικογενειακές 
κατοικίες και καταστήματα 
εκπλειστηριάζονται, δανειολήπτες 
υποχρεώνονται να παραιτηθούν 
από ένδικα μέσα, με την επίκληση 
της υπ΄αριθ. 4/2019 απόφαση της 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η 
οποία ούτως ή άλλως πλήττεται 
κατάφωρα ως παραβαίνουσα 
δικαιώματα που προστατεύει η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και 
ως παραβαίνουσα τον ίδιο τον 
σκοπό της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, με 
ότι αυτό θα σημαίνει για νέο κύκλο 
αγωγών αποζημιώσεως κατά της 
χώρας μας στα Εθνικά Δικαστήρια 
για παράβαση κοινοτικού δικαίου 
υπέρ των ζημιωθέντων 
δανειοληπτών. 

Μια άλλη διάσταση στο θέμα των κόκκινων δανείων έδωσε 
ο δικαστικός εμπειρογνώμων και οικονομολόγος 
Δημήτρης Τσαγκαράκης μιλώντας στο «Κανάλι Ένα» και 
στην εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος». Όπως ανέφερε, 

εν υπάρχουν κόκκινα δάνεια, 
υπάρχουν δάνεια μη 
εξυπηρετούμενα, αλλά οι 

τραπεζίτες και γενικά το οικονομικό 
κατεστημένο διεθνώς που καλύπτει 
σκανδαλωδώς τις τράπεζες, τα 
ονόμασαν κόκκινα για να μείνει  
στη συνείδηση του κόσμου ότι οι 

δανειολήπτες είναι εκείνοι  
που ευθύνονται… 

 

Δ 
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αποκλειστικά και είναι οι… μόνοι κακοί της υπόθεσης και 
να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι την περίοδο που 
«κοκκίνιζαν» τα δάνεια, οι πραγματικά… κόκκινες ήταν οι 
τράπεζες που χρειάστηκαν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για 
να συνέλθουν!!! Επίσης, είπε ο κ. Τσαγκαράκης, όλοι 
μιλάνε για κακοπληρωτές δανειολήπτες, για στρατηγικούς 
κακοπληρωτές και κανένας δεν αναφέρει ότι το προϊόν που 
πουλούσαν οι τραπεζίτες ήταν ελαττωματικό, γιατί οι 
τράπεζες έδιναν δάνεια κατά το δοκούν χωρίς να απαιτούν 
τις μίνιμουμ προδιαγραφές διασφάλισης των χρημάτων 
τους, ενώ δεν είχε γίνει καμμιά εκτίμηση και πρόβλεψη για 
το μέλλον. Όταν λοιπόν δίδονται αφειδώς δάνεια στον 
οποιονδήποτε και μάλιστα στα…κουτουρού, αυτά είναι τα 
αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν να δίδονται δάνεια χωρίς 
πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, χωρίς διασφαλίσεις, χωρίς 
μελέτες βιωσιμότητας του ίδιου του δανείου αλλά και της 
επιχείρησης που δανειοδοτείται. Και όμως αυτά γίνονταν 
και γι’ αυτό φθάσαμε εδώ. Και τώρα φταίνε μόνο οι 
δανειολήπτες κι αυτούς κυνηγάνε και τους παίρνουν τα 
σπίτια και τις επιχειρήσεις αντί πινακίου φακής. Οι 
πραγματικοί υπεύθυνοι, οι τραπεζίτες που έκαναν όλα αυτά 
τα τερατώδη πράγματα βρίσκονται στο απυρόβλητο γιατί 
φρόντισαν και πέρασαν νόμο που τους απαλλάσσει. Ό,τι κι 
αν έκαναν…συγχωρεμένοι. Αθώες περιστερές. Τα δικά 
τους λάθη, τις δικές τους παραλείψεις θα τις πληρώσουν οι 
δανειολήπτες, τα συνήθη υποζύγια, εκείνοι που φταίνε 
πάντα για όλα. Και το πιο φοβερό είναι ότι τα υποτιθέμενα 
λάθη και τις παραλείψεις τις έχουν πληρωθεί οι τράπεζες 
και με το παραπάνω με τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και 
τα λεφτά τους τα πήραν και τα υποθηκευμένα ακίνητα τα 
κράτησαν, που κανονικά έπρεπε να τα πάρει το κράτος 
που τους τα πλήρωσε. Αλλά είπαμε, όλα για τις τράπεζες. 
Για τον κόσμο κυνήγι και πλειστηριασμοί. Έκανε όμως κι 
άλλη μια αποκάλυψη ο κ. Τσαγκαράκης. Τα διάφορα funds 
που ξεφυτρώνουν ξαφνικά σαν… μανιτάρια για να πάρουν 
σχεδόν τζάμπα την περιουσία του κάθε φουκαρά 
δανειολήπτη και που -όπως πρώτο το Κανάλι Ένα έφερε 
στο φως- αποκτούν περιουσίες εκατοντάδων 
εκατομμυρίων έχοντας μετοχικό κεφάλαιο μερικές χιλιάδες 
ευρώ, για να εξαγοράσουν τα δάνεια χρηματοδοτήθηκαν 
από τις τράπεζες! 

ηλαδή οι τράπεζες 
χρηματοδότησαν νεοϊδρυθείσες 
εταιρείες χωρίς κεφάλαια  

με πολλά εκατομμύρια για να τους 
πουλήσουν τα δάνεια τους! Γιατί δεν 

έκαναν το ίδιο και με  
τους δανειολήπτες; 
Γιατί δεν τους είπαν να τους κουρέψουν ένα μέρος του 
δανείου και το υπόλοιπο να το αναχρηματοδοτήσουν για 
να μπορέσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να σώσουν την 
περιουσία τους; Απλούστατα γιατί δεν είναι με τον κόσμο. 
Τον κόσμο θέλουν να τον… φάνε, να τον εξοντώσουν 
οικονομικά, να τον τελειώσουν. Στο σημείο αυτό παρενέβη 
ο ειδικός διαμεσολαβητης Γρηγόρης Μπουρμπούλης που 
τόνισε ότι για τις τράπεζες δεν υπάρχει ελεγκτικός 
μηχανισμός με αποτέλεσμα ο αδικημένος πολίτης, ο 
κυνηγημένος, να μην έχει να απευθυνθεί πουθενά και να 
είναι απροστάτευτος στο έλεος των αρπακτικών funds και 
των αδηφάγων τραπεζών. Κλείνοντας ο κ. Τσαγκαράκης 
μίλησε και για τα δάνεια με ρήτρα το ελβετικό νόμισμα και 
είπε ότι οι τράπεζες παγίδευαν τότε πολλούς δανειολήπτες 
προσανατολίζοντάς τους σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή 
είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να πολλαπλασιάσουν 
τα κέρδη τους από την διαφορά της τοκοφορίας. Κι εδώ 
όμως οι δανειολήπτες την πληρώνουν. Οι τραπεζίτες είναι 
πάντα στο απυρόβλητο και με το νόμο… Τώρα όμως τα 
πράγματα υποχρεωτικά θα αλλάξουν γιατί οι δύσκολες 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της ενεργειακής και 
επισιτιστικής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία δημιουργούν δυσχέρειες και σε εκείνους που 
έχουν κάνει ρυθμίσεις, ενώ καθημερινά καθίστανται και 
πολλά άλλα δάνεια μη εξυπηρετούμενα. Οπότε η 
κυβέρνηση θα πρέπει να δει τι θα κάνει γιατί σίγουρα δεν 
θα θέλει να πάει σε εκλογές με χιλιάδες πολιτών να 
βρίσκονται έτοιμοι να χάσουν τα σπίτια τους και άλλους 
τόσους να βρίσκονται μεταξύ Δικαστηρίων και 
συμβολαιογράφων. 
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Ο κ. Πάνος Παλαιολόγος,  ιδρυτής, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Hotel Brain επισημαίνει: Για 
λόγους που όλοι γνωρίζουμε και δεν έχει νόημα να 
αναφερθούμε, 

νας μεγάλος αριθμός 
ξενοδοχείων έχει υψηλό και  
μη βιώσιμο τραπεζικό δανεισμό  

και βρίσκεται σε μια δυστυχώς 
πολυετή φάση «αναμονής».  
Ατελείωτες νομικές διαδικασίες, ελλιπείς συντηρήσεις, 
υποδομών, ανυπαρξία προώθησης, υποβάθμιση του 
ξενοδοχειακού προϊόντος, κανιβαλισμοί, είναι ορισμένα 
από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στα ξενοδοχεία σε 
«αναμονή». Η μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων στην 
Ελλάδα είναι οικογενειακά, έχουν δημιουργηθεί με πολύ 
προσωπικό κόπο και μεράκι και το ακίνητο συνήθως είναι 
ένα ακόμη μέλος της οικογένειας.  

 
Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και το μόνο αξιόλογο 
περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας, ενώ φέρει πολύ 
μεγάλη συναισθηματική αξία. Από την άλλη οι πιστωτές 
οφείλουν να έχουν τεχνοκρατική προσέγγιση και να 

προσπαθούν να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τα δικά τους συμφέροντα. Ο ανωτέρω 
συνδυασμός δημιουργεί χάσμα εκτιμήσεων, οδηγεί σε 
τέλμα συζητήσεων και έπονται ενέργειες όπως 
πλειστηριασμοί ανακοπές, πώληση δανείων και όλα αυτά 
τα τόσο κοστοβόρα και παντελώς αντιπαραγωγικά.  

τα μάτια του ιδιοκτήτη ξενοδόχου, 
το ξενοδοχείο κάνει όσο του 
στοίχισε να το κατασκευάσει,  

στα μάτια του πιστωτή, το ξενοδοχείο 
αξίζει με βάση τη λειτουργική 
κερδοφορία που αυτό διαμορφώνει. 
Ας δούμε ένα πραγματικό παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο έχει 
κοστίσει € 17 εκατ. έχει δάνεια € 20 εκατ. και διαμορφώνει 
λειτουργική κερδοφορία σε μια normal χρονιά € 0,5 εκατ. Ο 
ιδιοκτήτης βλέπει ότι έχει σχετικά λίγα δάνεια πάνω από 
την αξία του ακινήτου και ζητάει εύλογα χρόνο από το 
πιστωτή, ενώ ο πιστωτής βλέπει ότι το ξενοδοχείο έχει 
δάνεια 40 φορές την λειτουργική του κερδοφορία και το 
θεωρεί ως κόκκινο, το οποίο απαιτεί ειδική διαχείριση, 
ξεκινώντας συνήθως με καταγγελία. Στο πλαίσιο αυτό ο  

 

Έ 
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ξενοδόχος βλέποντας την αντίδραση του πιστωτή, φοβάται 
ότι θα χάσει το ξενοδοχείο, παύει να το προωθεί σωστά 
στην αγορά και να το συντηρεί, υποβαθμίζει τη ποιότητα 
και γενικά μπαίνει στον σπιράλ της απαξίωσης. Την ίδια 
στιγμή, ο πιστωτής αναθέτει σε σύμβουλο να εξερευνήσει 
τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν. Παράλληλα και 
τα δύο μέρη ετοιμάζονται για το νομικό αγώνα που θα 
ακολουθήσει, ο οποίος συνήθως καταλήγει lose – lose, 
δηλαδή ο ξενοδόχος να χάσει το ακίνητο και ο πιστωτής να 
ανακτήσει πολύ μικρό μέρος των δανείων του. Στο 
πραγματικό μας παράδειγμα, ο σύμβουλος του πιστωτή 
έβγαλε πόρισμα ότι το ξενοδοχείο σήμερα θα μπορούσε να 
πουληθεί έναντι € 8 εκατ. ενώ αν είχε καλύτερη διαχείριση 
και υπό συνθήκες θα μπορούσε σε 3 έτη να επιτύχει 
λειτουργική κερδοφορία € 1 εκατ. από € 0,5 εκατ. σήμερα 
και τότε θεωρητικά να μπορούσε να πουληθεί έναντι € 12 
εκατ. Ο πιστωτής δεν πιστεύει ότι ο ξενοδόχος θα 
μπορούσε ή και θα ήθελε να διπλασιάσει τη κερδοφορία 
του ξενοδοχείου μόνο και μόνο για να πουληθεί σε 
καλύτερη τιμή για τον πιστωτή και επιπλέον δεν θέλει να 
πάρει κίνδυνο επιπλέον 3 ετών. Έτσι επιλέγει τη λύση των 
νομικών ενεργειών για εκποίηση του ξενοδοχείου, η οποία 
αντίστοιχα φέρει νομική αντίδραση από το ξενοδόχο. Στο 
παράδειγμα μας το εν λόγω ξενοδοχείο μετά από 2 έτη 
βγήκε στο σφυρί με άγονο πρώτο πλειστηριασμό και πάει 
για μείωση αξίας. Εκτιμάται ότι τελικά θα πουληθεί στα € 6,5 
εκατ. όπου φαίνεται να είναι μια αξία στην οποία 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα 
σήμερα, εκτός από ορισμένα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, η 
μεγάλη πλειοψηφία των κόκκινων ξενοδοχείων δεν 
προσελκύει αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τελικά όλη 
αυτή η διαδικασία δεν προσφέρει κάτι σε κανένα, παρά 
μόνο απαξίωση αξιών και ζημίες, ο ξενοδόχος χάνει τη 
περιουσία του και ο πιστωτής χάνει ένα τεράστιο ποσοστό 
από τα δάνεια του. Είναι μια τυπική lose – lose κατάσταση, 
η οποία την έχουμε δει και δυστυχώς αναμένεται να τη 
δούμε πολλές φορές. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; 
Κάτι πολύ απλό: 

ξενοδόχος και ο πιστωτής να 
αναζητήσουν από κοινού μια λύση 
που να τους εξυπηρετεί και  

τους δύο, δηλαδή μια win – win 
προσέγγιση. Μια τέτοια λύση η  
οποία έχει υλοποιηθεί σε αρκετές 
περιπτώσεις με επιτυχία, είναι το 
ξενοδοχείο να ενοικιαστεί σε μια 
αξιόπιστη ξενοδοχειακή εταιρία,  
για ένα μακροπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα, π.χ. 10 έτη, με εγγυημένο 
μίσθωμα, η ιδιοκτησία να παραμένει 
στον ξενοδόχο και το ενοίκιο να 
διοχετεύεται στο σύνολο ή στο 

μεγαλύτερο μέρος του, για την 
αποπληρωμή των δανείων. 
Ο νέος ξενοδόχος που θα νοικιάσει το ξενοδοχείο, μπορεί 
να έχει καλύτερες δυνατότητες και τεχνογνωσία από τον 
ιδιοκτήτη, διαφορετική -καλύτερη- τοποθέτηση στην αγορά 
και μέγεθος και υψηλότερες προσδοκίες λειτουργικής 
κερδοφορίας. Στο πραγματικό μας παράδειγμα, το 
ξενοδοχείο θα μπορούσε να ενοικιαστεί για € 1 εκατ. το έτος 
για 10 έτη. Στα πρώτα 1-2 έτη ο νέος ξενοδόχος 
ενδεχομένως να μην έβγαζε το ενοίκιο, αλλά αυτό θα το 
αποσβέσει στα επόμενα έτη που θα προσβλέπει σε 
μεγαλύτερη κερδοφορία, «επιδοτώντας» τρόπο τινά το 
μίσθωμα. Με το ενοίκιο του € 1 εκατ. ο σύμβουλος του 
πιστωτή μπορεί να υποστηρίξει ότι το βιώσιμο ύψος του 
δανεισμού από την πρώτη κιόλας ημέρα είναι € 15 εκατ. 
Δηλαδή πλέον το αποτιμά ως εγγυημένη ετήσια πρόσοδο 
και όχι ως θεωρητική μελλοντική λειτουργική κερδοφορία. 
Ο πιστωτής έχει ως εγγύηση το ξενοδοχειακό ακίνητο και 
ως εξασφαλισμένη ταμειακή ροή το ενοίκιο, άρα μπορεί 
εύκολα να πουλήσει το «ενήμερο» πλέον δάνειο των € 15 
εκατ. Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, δεν χάνει 
τη περιουσία του, όπως θα συνέβαινε με τον 
πλειστηριασμό και γνωρίζει ότι μέσα από την ετήσια 
καταβολή ενοικίου, αυξάνει κάθε χρόνο η αξία αυτής, αφού 
σταδιακά αποπληρώνεται το δάνειο. Αυτή είναι στη πράξη 
μια συναινετική προσέγγιση ιδιοκτήτη – πιστωτή, η οποία 
επιτρέπει την άμεση και win – win επίτευξη συμφωνίας σε 
περιπτώσεις «κόκκινων» δανείων, προστατεύει αξίες και 
περιουσίες και λειτουργεί προς όφελος της Ελληνικής 
οικονομίας, του ελληνικού Τουρισμού και του τουριστικού 
προϊόντος. 
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«Να καταστήσομεν την Ελλάδα 
αγνώριστον», η γνωστή ρήση του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, ακούστηκε 
δια στόματος του Υπουργού 
Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου 
Πιερρακάκη, σε εκδήλωση που 
οργάνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα στο 
πλαίσιο της επικείμενης αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου της και ενόψει 
της συγχώνευσης με την 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και 
της απορρόφησης των εργασιών 
της HSBC στην Ελλάδα. Την ίδια 
στιγμή ο στρατηγικός επενδυτής της 
Τράπεζας, ο Πρόεδρος της Lyktos 
Group κ. Μιχάλης Σάλλας στάθηκε  

 
στο σύντομο χαιρετισμό του στην 
εξωστρέφεια της Κρήτης και στον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο στο 
πιστωτικό σύστημα της χώρας. 
Ανακοίνωσε δε πως η νέα τράπεζα 
βάζει πλώρη για το Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Ο Υπουργός μίλησε με 
θέμα: «O ψηφιακός 
μετασχηματισμός ως αναπτυξιακό 
και κοινωνικό εργαλείο». «Σε κάθε 
πτυχή της Κρήτης υπάρχει το DNA 
πρωταγωνιστή και είναι πάρα πολύ 
σημαντικό να αναγνωρίζει κάποιος 
τις σημαντικές διεργασίες που 
διενεργούνται εδώ και να 
διδασκόμαστε από αυτές" σημείωσε 
ο κ. Πιερρακάκης κατά τον 
χαιρετισμό του στην εκδήλωση. 
Επίσης ο Υπουργός ανάφερε: "Η 
κυβερνητική πολιτική έχει την Κρήτη 
στο επίκεντρό της, όχι μόνον λόγω 
της καταγωγής και της αγάπης του 
πρωθυπουργού για το μέρος του 
αλλά και ευρύτερα επειδή υπάρχει 

μία αναγνώριση της σημαντικής 
υπεραξίας του νησιού και του 
γεωπολιτικού ρόλου που μπορεί να 
παίξει. Είτε μιλάμε για το στρατηγικό 
ρόλο στο πλαίσιο της δυτικής 
συμμαχίας, είτε μιλάμε για την 
καινοτομία στο ΙΤΕ, στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
στην επιλογή που κάνουμε εμείς να 
τοποθετήσουμε το μεγαλύτερο ίσως 
δημόσιο Data Center της χώρας εδώ, 
επιλέγοντας το Ηράκλειο,  

 
επιλέγοντας την Κρήτη αλλά και 
ευρύτερα πέρα από τα ψηφιακά και 
την τεχνολογία, εάν δει κανείς την 
κυβερνητική πολιτική μπορεί να 
σκεφτεί τον ΒΟΑΚ, το Καστέλι, το 
φράγμα του Ταυρωνίτη, την 
ενεργειακή διασύνδεση του νησιού 
όπως συνολικότερα οι παρεμβάσεις 
στην Αγροτική Πολιτική. Ενεργούμε 
προς την κατεύθυνση της 
απελευθέρωσης και της ανάδειξης 
του μεγάλου δυναμικού αυτού του 
τόπου». Ο Μιχάλης Σάλλας 
αναφέρθηκε στην πρωτοπορία των 
Κρητών για περισσότερα από 30 
χρόνια στο πιστωτικό σύστημα της 
χώρας, η οποία συνεχίζεται και 
σήμερα. Κάνοντας ειδική μνεία στο 
καινούριο εγχείρημα της Παγκρήτιας 
ανέφερε: «Τώρα ξεκινάει μια νέα, 
ανάλογου βεληνεκούς προσπάθεια 
στον τραπεζικό χώρο, 
ενσωματώνοντας τις καινούριες 
ανάγκες και τα νέα δεδομένα. 

  

ε μια περίοδο  
που το τραπεζικό 
σύστημα 

συρρικνωνόταν  
στον απόηχο της 
οικονομικής κρίσης της 
περασμένης δεκαετίας, 
εμείς επενδύουμε. 
Η νέα τράπεζα, η Candia Bank, 
σωστά κεφαλαιοποιημένη μετά την 
αύξηση των 100 εκατ. ευρώ που θα 
υλοποιηθεί, με 110.000 μετόχους 
κατόπιν της συγχώνευσης με την 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει 
δυνατή τεχνογνωσία μετά και την 
απορρόφηση των εργασιών της 
HSBC Ελλάδος και με ένα ικανό 
δίκτυο 100 καταστημάτων, θα είναι 
έτοιμη να επιτελέσει ένα καινοτόμο 
έργο. Στόχος του νέου Ομίλου είναι 
να τοποθετήσει σε ένα καινούριο 
πλαίσιο παραδοσιακές τραπεζικές 
υπηρεσίες, εξυπηρετώντας στην 
πράξη και όχι μόνον λεκτικά, την 
μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει 
να αναπτυχθεί, που θέλει να εξάγει, 
που θέλει να καινοτομήσει. 
Παράλληλα σε ένα χρόνο από τώρα 
η Candia Bank θα οδεύσει προς το 
Χρηματιστήριο». Στην εκδήλωση 
παρέστη το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Παγκρήτιας Τράπεζας ο 
Πρόεδρος κ. Δημήτρης 
Δημόπουλος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. Αντώνης 
Βαρθολομαίος, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Γιώργος Σάλλας και τα λοιπά μέλη 
του. Παρέστησαν εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ο 
Πρόεδρος κ. Μιχάλης Μαρακάκης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος 
Ανδρουλάκης και η Γενική 
Διευθύντρια κα Χρύσα Δεσποτάκη. 

 Σ 
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Το efsyn.gr καταγγέλλει:  Εν αρχή ην το αδιαμφισβήτητο 
γεγονός: στις 12 Απριλίου του 2022, 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δημοσιοποίησε απόφασή της  
με την οποία επέβαλε πρόστιμο 

50.000 ευρώ στην εταιρεία Πειραιώς 
Financial Holdinds Α.Ε. και  
10.000 ευρώ στην εταιρεία Alpha 
Services and Holdings S.A.  
Όσον αφορά την παράβαση που τιμωρήθηκε με αυτό το… 
δυσβάσταχτο πρόστιμο, η ανακοίνωση της Ε.Κ. όχι μόνο 
δεν διαφωτίζει το ευρύ κοινό που παρακολουθεί τα 
οικονομικώς τεκταινόμενα, αλλά την αποκρύβει επιμελώς, 
παραπέμποντας σε άρθρα, παραγράφους και νόμους. 
Συγκεκριμένα, για τη μεν Πειραιώς κάνει λόγο για 
«παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του 
ν. 4443/2016, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης 
προνομιακών πληροφοριών που αναφέρονταν στο 
επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους και 
αφορούσαν την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον 
Μάρτιο του 2021», για τη δε Alpha για «παράβαση του 
άρθρου 18 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 596/2014 σχετικά με 
πλημμελή τήρηση του καταλόγου προσώπων που 
κατέχουν προνομιακές πληροφορίες». Κι όποιος/α 
κατάλαβε, κατάλαβε… Όποιος/α κάνει τον κόπο να ψάξει τι 
αφορούν τα αναφερόμενα άρθρα 17 και 27 (για την 
περίπτωση της Πειραιώς) και το άρθρο 18 (για την 
περίπτωση της Alpha), θα ανακαλύψει με έκπληξη ότι 

φορούν εκδοχές μιας από  
τις βαρύτερες οικονομικές 
παραβάσεις: της εσωτερικής 

πληροφόρησης, αγγλιστί inside 
information. Η αντίστιξη ανάμεσα στο 

βάρος της παράβασης και στη 
γελοιότητα των προστίμων  
είναι εξόφθαλμη! 
Για τέτοιου είδους παραβάσεις η αμερικανική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αφαιρεί έως και τις άδειες των εταιρειών! Η 
ελληνική, όμως, μοιράζει «χάδια». Υπήρξε ζημία; Και ποιοι 
ζημιώθηκαν; Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Αυτή η παράβαση 
επέφερε (παρ)άνομα κέρδη για κάποιους και ζημίες για 
κάποιους άλλους; Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
προσδιορίζει πιο συγκεκριμένα τον λόγο της επιβολής του 
προστίμου στην Πειραιώς ως εξής: «[…] λόγω μη έγκαιρης 
δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών που 
αναφέρονταν στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους 
μετόχους και αφορούσαν την αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου τον Μάρτιο του 2021». Εδώ προφανώς λέγεται 
ότι στο εν λόγω επεξηγηματικό σημείωμα υπήρχαν 
πληροφορίες προς τους μετόχους που δεν 
δημοσιοποιήθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό – ο ορισμός 
του inside information! Επωφελήθηκε άραγε κανείς εκ των 
μετόχων αυτών των προνομιακών πληροφοριών; 
Υπήρξαν κέρδη και ζημίες απ’ αυτό; 

Για την Alpha, το πρόστιμο επεβλήθη «για παράβαση του 
άρθρου 18 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 596/2014 σχετικά με 
πλημμελή τήρηση του καταλόγου προσώπων που 
κατέχουν προνομιακές πληροφορίες». Επωφελήθηκε 
άραγε κανείς από αυτή την «πλημμελή τήρηση»; Η Ε.Κ. δεν  
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μας διαφωτίζει σχετικά. Ωστόσο, με λίγη έρευνα 
ανακαλύπτουμε πράγματα που, εκτός από ενδιαφέροντα, 
είναι και πιθανώς σχετιζόμενα: Στις 21 Μαΐου 2021 
κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Alpha Bank θα προχωρήσει σε 
αύξηση κεφαλαίου – φήμες που τελικά επιβεβαιώθηκαν, 
καθώς η αύξηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2021. 

ία μέρα πριν κυκλοφορήσουν 
αυτές οι φήμες, στις 20 Μαΐου 
2021, έγινε ένα μεγάλο πακέτο 

5,33 εκατομμυρίων μετοχών στην  
τιμή 1,25 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 
συνολικής αξίας 6,68 εκατ. ευρώ.  
Μόλις, την επόμενη μέρα, κυκλοφόρησαν οι φήμες για την 
αύξηση κεφαλαίου, η τιμή της μετοχής υποχώρησε 30%. 
Έξι ημέρες νωρίτερα, στις 14 Μαΐου 2021, έγινε ένα άλλο 
μεγάλο «πακέτο» 9,69 εκατ. ευρώ σε τιμή 1,29 ευρώ ανά 
μετοχή, συνολικής αξίας 12,5 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η 
διοίκηση της Alpha Bank ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό 
ότι όντως πρόκειται να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
με κάποιους συγκεκριμένους όρους οι οποίοι επρόκειτο να 
οριστικοποιηθούν σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο της 
τράπεζας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να 
απαντήσει: Αυτά (ή και αυτά) τα συγκεκριμένα περιστατικά 
τιμώρησε με το… βαρύ πρόστιμο των 10.000 ευρώ; 

Στις 4/1/2021 πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των CoCos 
(ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές) της Πειραιώς σε μετοχές 
με την τιμή της μετοχής στο 1,13 ευρώ. Με τη μετατροπή, 
το ποσοστό του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας 
έφτασε το 61% (από 26,4% πριν από τη μετατροπή). Στις 
23/4/2021 έγινε η αύξηση κεφαλαίου με dilution για τους 
παλαιούς μετόχους. Ενδιάμεσα, στις 13/1/2021, μία μέρα 
πριν «πιστωθούν» στο ΤΧΣ οι μετοχές από τη μετατροπή 
των CoCos, οι Τζον Πόλσον και Αριστοτέλης Μυστακίδης 
πούλησαν μεγάλα «πακέτα» μετοχών (όπως φαίνεται στον 
πίνακα). Έκτοτε, η τιμή της μετοχής κατακρημνίστηκε 
χάνοντας το 90% της αξίας της (!), στο διάστημα μέχρι και 
την αύξηση κεφαλαίου στις 23 Απριλίου, για να παραμείνει 
στη συνέχεια κολλημένη σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα. 
Επρόκειτο για ιδιοφυή επιχειρηματική κίνηση εκ μέρους 
των κ. Πόλσον και Μυστακίδη, βασισμένη σε υψηλού 
επιπέδου διορατικότητα για την πορεία της μετοχής ύστερα 
από το χρονικό σημείο που αποφάσισαν να πουλήσουν; 

Μήπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν «αγόρασε» αυτό 
το σενάριο και γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να επιβάλει 
το -κατά τα άλλα γελοίο- πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην 
Πειραιώς, σαν «θεσμική κάλυψη»; Επιμύθιο: Ο ρόλος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι να προστατεύει τους 
επενδυτές της κεφαλαιαγοράς από αθέμιτες και 
παραβατικές πρακτικές. Εν προκειμένω και με δεδομένο ότι 
η ίδια προσδιορίζει την πολύ σοβαρή παράβαση 

 

γελοιότητα των προστίμων  
και η μη αναφορά σε όσους 
επωφελήθηκαν συνιστά μάλλον 

«θεσμική» συγκάλυψη αν όχι 
ενθάρρυνση για την επανάληψη 
παραβατικών πρακτικών. 
ΥΓ.: Τι θυμηθήκαμε τώρα: ο σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Αλεξ Πατέλης δεν διετέλεσε το πάλαι ποτέ 
(αν δεν κάνουμε λάθος μέχρι το 2010) στέλεχος του 
Πόλσον; 
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Οι τράπεζες συνεχίζουν την ακραία συρρίκνωση του 
δικτύου, με διαρκή προγράμματα απολύσεων (εθελούσια 
έξοδος) του προσωπικού τους και μοναδικό στόχο τη 
μείωση του κόστους, σε βάρος μάλιστα και της 
εξυπηρέτησης των πολιτών και των πελατών τους. Αυτό 
είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης της ΟΤΟΕ που 
περιλαμβάνεται σε αναλυτικό και τεκμηριωμένο 
ενημερωτικό σημείωμα με τις θέσεις της για τη συρρίκνωση 
του δικτύου και τον ψηφιακό τραπεζικό αποκλεισμό. Στο 
ενημερωτικό κείμενο με επτά ερωτήσεις και επτά 
απαντήσεις που έχει αποσταλεί στα συναρμόδια 
υπουργεία, τα πολιτικά κόμματα, την Τράπεζα της 
Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επισημαίνεται 
ότι «η υπερβολική συρρίκνωση του δικτύου των τραπεζών 
στη χώρα μας δεν οφείλεται τόσο στην τεχνολογική 
πρόοδο, αλλά κυρίως σε ακραίες επιλογές συρρίκνωσης 
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με κύριο στόχο την 
περικοπή κόστους και όχι την καλύτερη εξυπηρέτηση της 
πελατείας». Στον ισχυρισμό των τραπεζών ότι πλεονάζει 
προσωπικό, 

ΟΤΟΕ απαντά: «Όχι μόνο  
δεν πλεονάζει, αλλά λείπει 
προσωπικό. Οφείλουν να  

μπουν τίτλοι τέλους στο κλείσιμο  
των καταστημάτων δικτύου και  
στη συνεχή συρρίκνωση της 
απασχόλησης στις τράπεζες». 
Η ΟΤΟΕ σημειώνει στο ενημερωτικό σημείωμα ότι η 
μείωση στον αριθμό καταστημάτων, ΑΤΜ και προσωπικού 
στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη στη χώρα μας, καθώς, ενώ στην Ευρώπη η 
μείωση των καταστημάτων την τελευταία δεκαετία φτάνει 
το 37%, στην Ελλάδα το σχετικό ποσοστό έχει εκτοξευτεί 
στο 61%. Όσον αφορά τη μείωση των ΑΤΜ την ίδια 

περίοδο, στην Ευρώπη είναι 10%, ενώ στη χώρα μας 33%. 
Όσον αφορά στον ισχυρισμό για «ολοκληρωτική στροφή 
στα ψηφιακά - εναλλακτικά δίκτυα» συναλλαγών, η ΟΤΟΕ 
αποδεικνύει με στοιχεία ότι η χρήση των ψηφιακών μέσων 
στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε 
σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός που οδηγεί μια μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού σε τραπεζικό αποκλεισμό. Επιπλέον, η ΟΤΟΕ 
υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο του τραπεζικού 
αποκλεισμού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και 
επιβαρύνσεις στους συνταξιούχους, στους αγρότες, στους 
μικρομεσαίους και στους επαγγελματίες, που αδυνατούν 
να χρησιμοποιήσουν τα εναλλακτικά διαδικτυακά κανάλια 
συναλλαγών. «Ειδικά σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, η 
απόσυρση των τραπεζών από αυτές συνδέεται με 
απομόνωση, υποβάθμιση και εντέλει με οικονομικό 
μαρασμό», υπογραμμίζεται. Στο ερώτημα, γιατί πρέπει ο 
ψηφιακός αποκλεισμός να απασχολήσει την Πολιτεία, η 
ΟΤΟΕ, αφού υπενθυμίζει ότι οι τράπεζες ανάλωσαν για την 
ανάταξη και εξυγίανσή τους δημόσιο χρήμα 
(ανακεφαλαιοποιήσεις), με σοβαρή συνακόλουθη ζημία του 
ΤΧΣ και του Δημοσίου, ενώ συνεχίζουν να αξιοποιούν 
δημόσιες εγγυήσεις για την απαλλαγή τους από τα κόκκινα 
δάνεια, υπογραμμίζει ότι «πρέπει να αξιοποιηθούν οι καλές 
ευρωπαϊκές τραπεζικές πρακτικές έγκαιρης διαβούλευσης 
της διοίκησης κάθε τράπεζας με την ΟΤΟΕ και τους 
αντίστοιχους συλλόγους, με τους τοπικούς φορείς, με 
στόχο τη διασφάλιση κατάλληλης εναλλακτικής 
τοποθέτησης για τους εργαζόμενους, καθώς και 
εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης για την πελατεία, σε 
εύλογη απόσταση». Εικοσιτετράωρη απεργία στις 21 
Ιουνίου στην Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε ο 
Σύλλογος Εργαζομένων, καθώς η διοίκηση της Τράπεζας 
ουσιαστικά αρνείται την υπογραφή επιχειρησιακής 
σύμβασης. Μετά από τρεις διαδοχικές συναντήσεις με τη 
διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η διοίκηση παρέμεινε 
προσηλωμένη και ανυποχώρητη σε μια αδιέξοδη στάση 
στα αιτήματα του αντιπροσωπευτικού συλλόγου για την 
υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, που αφορούν: Την 
προστασία και τη θωράκιση της εργασίας μέσα από την 
επανακατάρτιση των δεξιοτήτων και συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζόμενων ενόψει 
των τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο. Την ενίσχυση του 
εισοδήματος και των αποδοχών, που θα αποδώσουν 
κίνητρο και ανταπόδοση στα θετικά αποτελέσματα της 
τράπεζας. Τη ρύθμιση των αμοιβών σε ειδικούς ρόλους και 
σε θέσεις ευθύνης. Την ενδυνάμωση των παροχών υγείας 
και αποταμίευσης καθώς και άλλων ειδικών και αναγκαίων 
παροχών προς τους εργαζόμενους. 
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