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κορυφαίος 
επιδημιολόγος και 
καθηγητής του 

Stanford, Δρ. Ιωάννης 
Ιωαννίδης άσκησε 
αυστηρή κριτική στην 
κυβέρνηση και στον 
ίδιο τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη  
για την διαχείριση της 
πανδημίας, για τα 
lockdown τύπου 
ακορντεόν, για την 
υποβάθμιση του ΕΣΥ 
αλλά και για την 
υποχρεωτικότητα  
στον εμβολιασμό με 
τιμωρητικά πρόστιμα. 

Ο υψηλού κύρους επιστήμονας σε 
νέα του συνέντευξη στο zougla.gr 
μίλησε για την εξέλιξη της 
πανδημίας, την κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα μας αλλά και τον 
τρόπο παρέμβασης των 
φαρμακευτικών εταιρειών όλο αυτό 
το διάστημα. Ο κ. Ιωαννίδης 
σημειώνει ότι είναι αφύσικο η χώρα 
μας να έχει τόσο μεγάλο αριθμό 
νεκρών από τον Covid-19, τονίζει ότι 
τα lockdown δημιούργησαν 
προβλήματα και μιλάει για σοβαρές 
ψυχικές νόσους που προκλήθηκαν 
από την πανδημία. Μάλιστα, ο 
Καθηγητής αναφέρεται και στο 
σκάνδαλο Novartis, σημειώνοντας 
ότι στη χώρα μας κατάφεραν να 
«κουκουλώσουν» την υπόθεση, ενώ 
όπως λέει, ο πολιτικός κόσμος 
υποκλίνεται στις εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας, οι οποίες τελικά 
διοικούν τον κόσμο. 

«H λέξη «σκάνδαλο» δεν αποδίδει 
πλήρως την πραγματικότητα. 
Σκάνδαλο σημαίνει κάτι ασυνήθιστο, 
κάτι που το ακούς πρώτη φορά. 
Αυτό που συνέβη με τη Novartis 
είναι μέσα στην καθημερινή 
πρακτική της βιομηχανίας. Το 
μεγαλύτερο μέρος του budget των 
φαρμακοβιομηχανιών δεν πηγαίνει 
σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά σε 
μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ έχει τις 
νόμιμες οδούς και τις υποχθόνιες 
οδούς για να επηρεάσει προς το 
συμφέρον του. Η Novartis έχει 
καταδικαστεί στην Αμερική. Η 
Ελλάδα θεωρήθηκε ότι ήταν 
πιθανότατα το ασθενές σημείο, όπου 
πολιτικοί και θεσμοί είναι πιο 
ευάλωτοι. Ζούμε σε ένα σύστημα 
που προάγει την ανηθικότητα. Όσο 
πιο ανήθικος τόσο πιο ψηλά 
φτάνεις» σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης 
και προσθέτει: « 

επιστήμη είναι 
πεδίο μάχης  
όπου γίνονται 

συγκρούσεις ανάμεσα 
σε εξαρτημένους και 
ανεξάρτητους 
ανθρώπους. Οι 
εξαρτημένοι συνεχώς 
χρηματοδοτούνται και 
ενισχύονται όλο και  
πιο έντονα και η μάχη 
γίνεται όλο και πιο 
άνιση. Θεσμοί και 
κυβερνήσεις έχουν 
γίνει έρμαιο στα χέρια 
της βιομηχανίας. 
Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι 
δεν είναι όλοι σάπιοι, αλλά ότι 
γίνεται μάχη και ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι θεσμοί. Πάντως, η 
φαρμακοβιομηχανία είναι μικρός 
παίκτης σε σχέση με την big tech και 
το venture capital. Η Novartis είναι 
μικρός παίκτης σε σχέση με την 
Amazon». 

«Η επιστήμη έπεσε με τα μούτρα 
στην πανδημία και ήταν λογικό. Και 
τα 174 πεδία της επιστήμης 
δημοσίευσαν κάτι για τον κορωνοϊό.  
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Έγιναν περίπου 600.000 
δημοσιεύσεις σχετικές με τον 
κορωνοϊό. Έγινε κοβιδοποίηση 
(από τον όρο COVID) της επιστήμης. 
Οι 98 από τις 100 πλέον 
αναφερόμενες δημοσιεύσεις σε όλη 
την επιστήμη έχουν να κάνουν με 
τον κορωνοϊό. Ένα σοβαρό θέμα θα 
μπορούσε να είναι 2, 3, 4 άρθρα, όχι 
98. Η πανδημία ήταν ακτινογραφία 
για κάθε μια χώρα και το σύστημα 
υγείας της. Στη Σουηδία έβγαλε ένα 
μεγάλο λάθος, ότι έδωσαν τα 
γηροκομεία τους στον ιδιωτικό 
τομέα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η 
χώρα μας έχει υπερβολικά υψηλό 
ποσοστό θνησιμότητας και αυτό 
οφείλεται στο πληττόμενο σύστημα 
υγείας που έχει γίνει έρμαιο 
συμφερόντων: « 

Ελλάδα δείχνει 
υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα 

περίπου 30.000 
ανθρώπους, δηλαδή 
0,3% του πληθυσμού. 
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν υπερβάλλουσα θνησιμότητα 
0,1% – 0,2%. Η Ελλάδα βρίσκεται 
στην παγκόσμια κορυφή με λίγες 
ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της 
αμερικανικής ηπείρου γιατί έχει ένα 
σύστημα υγείας πληττόμενο και 
καταπονημένο από διάφορα 
συμφέροντα, αμέλεια, άγνοια και 
παραμέληση των κυβερνώντων. 
Ένα σύστημα υγείας που δεν έχει 
πρωτοβάθμια υγεία. Ήταν σαν να 
έχει μπει ο εχθρός στην Αθήνα, να 
έχει πάρει την Ακρόπολη και εσύ να 
προσπαθείς να κρατήσεις τη σημαία 
σε ένα προπύργιο. Φάνηκε η 
δυσλειτουργία στη κοινοποίηση της 
πληροφορίας, στην έλλειψη 
κοινωνικής συνοχής με βαριές 
υποχρεωτικότητες που 
περιθωριοποίησαν ανθρώπους και 
κυρίως ήδη περιθωριοποιημένους 
που τους έκαναν εχθρούς της 
δημόσιας υγείας. Τους έκαναν να 

νομίζουν ότι η δημόσια υγεία είναι το 
αντίπαλο κόμμα. Όλα αυτά έγιναν 
προσανάμματα κομματισμού, 
δευτερογενών σκέψεων και 
συμφερόντων, ενώ η πανδημία 
συνεχίζει να καλπάζει». Ο καθηγητής 
Ιωαννίδης κάνει λόγο για ακραία 
μορφή ψεύδους στη χώρα μας: Η 
επικοινωνιακή στρατηγική ήταν 
επικρατούσα όχι μόνο στην Ελλάδα. 
Διαμόρφωσε σκέψεις με ειδεχθή, 
επιθετικό και αντιεπιστημονικό 
τρόπο.  

ομβαρδίστηκε  
ο πληθυσμός  
με ψέματα.  

Ειδικά στην Ελλάδα  
ήταν μια ακραία  
μορφή ψεύδους. 
Φανταστείτε ένα μέρος με 
καουμπόηδες στο οποίο κυκλοφορεί 
η φήμη ότι έχουν μπει Ινδιάνοι. Τα 
κλείσαμε όλα, πυροβολούσαμε με 
όλα μας τα πυρομαχικά στο σκοτάδι, 
μέχρι που άρχισαν να τελειώνουν τα 
πυρομαχικά. Ο αρχικαουμπόης 
άρχισε να δίνει επιδόματα για να 
περάσουν οι υπόλοιποι και τελικά 
κάποια στιγμή οι Ινδιάνοι ήρθαν στ’ 
αλήθεια. Δεν υπάρχουν πυρομαχικά, 
δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει τον 
διπλανό και, τελικά, άρχισαν να 
ρίχνουν τις ευθύνες στους 
διπλανούς που δεν κάνουν τίποτα 
και δεν φορούν μάσκα». 

Μιλώντας για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, ο ίδιος σημειώνει ότι ο 
χειρότερος τρόπος να πείσεις τον 
πληθυσμό είναι να του επιβάλλεις 
πρόστιμα: «Είμαι φανατικός 
υπέρμαχος του εμβολιασμού, αλλά 

χειρότερος τρόπος 
για να πείσεις 
κάποιον να 

εμβολιαστεί είναι  
να του πεις ότι είναι 
πολίτης δεύτερης ή 
τρίτης κατηγορίας  
και «θα σου βάλω 
πρόστιμα» 

 
και «θα σου κάνω δύσκολη τη ζωή 
μέχρι να εμβολιαστείς». Την 
επόμενη φορά τι θα κάνεις; Αν δεν 
καταστραφεί η ανθρωπότητα, ο ιός 
θα είναι μαζί μας για εκατομμύρια 
χρόνια. Αναφερόμενος στα 
lockdown, ο κ. Ιωαννίδης σημειώνει: 
«Το lockdown δεν έσωσε ζωές, σε 
κάποιες χώρες πιθανόν σκότωσε 
ανθρώπους. Ειδικά σε περιόδους 
έξαρσης που περιορίστηκαν 
άνθρωποι στα σπίτια με ασθενείς. 
Περιορίσαμε τις δυνατότητές μας να 
βρεθούμε σε ανοιχτούς χώρους 
όπου η μετάδοση του ιού είναι 
δυσκολότερη. Οι χώρες-
υποδείγματα στο πρώτο τρίμηνο 
ήταν οι χώρες που είναι 
απομακρυσμένες και έχουν μείνει 
πίσω. Το πρώτο κύμα έπληξε τις 
χώρες που είχαν μεγάλη 
κινητικότητα και ήταν το κέντρο της 
οικονομικής ζωής του πλανήτη. Γιατί 
χτυπήθηκαν Νέα Υόρκη, Μιλάνο, 
Βρυξέλλες; Θα χτυπηθεί η Ευρυτανία 
ή έστω η Αθήνα τον Φεβρουάριο; Το 
ράντσο έριξε τα πυρομαχικά του, 
μάζεψε πέντε φτερά Ινδιάνων και 
μετά άρχισε η σφαγή». Θα 
μπορούσαμε να τα πάμε πολύ 
καλύτερα. «Είναι ένα σύστημα που 
παραπαίει και ήρθε η κρίση και το  
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ξεχαρβάλωσε τελείως» σημειώνει ο 
καθηγητής και τονίζει: «Πλέον 
κυριαρχεί η σκέψη «βγάλτε το από 
το μυαλό σας». Και πρέπει σε έναν 
βαθμό να το κάνουμε, γιατί έχουμε 
πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που 
πρέπει να λυθούν, λόγω των λαθών 
που έγιναν στην πανδημία 
(οικονομικά, ψυχολογικά και άλλα). 
Οι λύσεις, αν σώζεται πλέον κάτι, 
είναι αθόρυβες. Το να περιορίσεις το 
πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων δεν θέλει διαγγέλματα. 
Μια πανδημία τελειώνει όταν εμείς 
πούμε ότι τελείωσε. Δεν συμφωνούν 
καν όλοι για το τι σημαίνει μια 
πανδημία. Θέλουμε ο ιός να έχει 
περάσει από την κοινότητα είτε με 
φυσική λοίμωξη είτε να έχουμε 
προετοιμάσει την κοινότητα με 
εμβολιασμό. Είναι προτιμότερο να 
το έχουμε κάνει με εμβολιασμό. 
Θέλουμε ένα 70% έως 90%. Στις 
περισσότερες χώρες συνέβη το 90% 
είτε με μόλυνση είτε με εμβολιασμό 
στα τέλη του 2021 – αρχές 2022. Στην 
Ελλάδα είμαστε ουραγός σε αυτό. 
Στις περισσότερες χώρες έχουμε 
περάσει στην ενδημική φάση. Στην 
Ελλάδα έχουμε μια υβριδική 
κατάσταση, έχουμε ενδημία με τον ιό 
να κυκλοφορεί ευρύτατα, όμως ο 
αριθμός των νεκρών και 
διασωληνωμένων είναι μικρός.  

 
Πάντως, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού να έχει νοσήσει και 
πολλοί παραπάνω από μία φορά, ή 
να έχει εμβολιαστεί, 

ρέπει να κάνουμε 
κάτι πολύ στραβά 
για να έχουμε 20 

νεκρούς την ημέρα.  
Θα έπρεπε να έχουμε  
1-2, όπως έχουν οι 
περισσότερες χώρες… 
Μιλάμε για μια παραλλαγή που ο ιός 
μάς έκανε χάρη, θα μπορούσε να 

φέρει κάτι που θα ήταν 50 φορές 
χειρότερο» είπε και εξήγησε: «Η 
πανδημία αυτή ήταν 1,5 έως 4 φορές 
χειρότερη από τη συνηθισμένη 
ινφλουέντζα στο αποτύπωμα της 
συνολικής απώλειας ετών ζωής. 
Όμως, η πανδημία του 1918 ήταν 100 
φορές πάνω από τα συνηθισμένα. 
Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία 
μας που δεν μας έπληξε ένας τέτοιος 
ιός. Στην καλύτερη περίπτωση 
μιλάμε για την Ελλάδα με 
υπερβάλλουσα θνησιμότητα 30.000 
θανάτους. Η χειρότερη εβδομάδα 
ήταν η πρώτη εβδομάδα του 
Αυγούστου του 2021 λόγω της 
τοξικής ατμόσφαιρας από τον 
καύσωνα και τις πυρκαγιές. Μιλάμε 
για 1.500-2.000 περισσότερους  
νεκρούς μέσα σε λίγες ημέρες»  

 

«Οι περισσότερες θεραπείες και 
παρεμβάσεις καταρρίφθηκαν 
γρήγορα ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους. Και 
αναφέρομαι σε υδροξυχλωροκίνη, 
ρεμδεσιβίρη, πλάσμα από 
αναρρωνύοντες, κολχικίνη, 
ιβερμεκτίνη, μονοκλωνικά κ.λπ. Δεν 
είναι ότι απέτυχαν πλήρως, κάποια 
μπορεί να έχουν συγκεκριμένη 
ένδειξη σε περιχαρακωμένες 
ομάδες. Τα μονοκλωνικά ήταν πολύ 
καλά για λίγες εβδομάδες ή για 
λίγους μήνες, αλλά γρήγορα ήταν 
μια παρέμβαση που χάθηκε η αξία 
της» σημειώνει ο καθηγητής. 
Μιλώντας για τα εμβόλια, ο κ. 
Ιωαννίδης σημειώνει ότι η 
κυβέρνηση έδωσε λάθος μήνυμα: 

α εμβόλια θεωρώ 
ότι συνολικά 
έσωσαν ζωές,  

όμως δώσαμε πολύ 
περισσότερες 
υποσχέσεις. 

Δώσαμε νούμερα 99%, 98% κ.λπ., 
όμως τα εμβόλια δεν έκαναν τίποτα 
πρακτικά για την αναχαίτιση των 
πανδημικών κυμάτων. Δώσαμε 
λάθος μήνυμα, περισσότερες 
υποσχέσεις απ’ όσο θα έπρεπε. Οι 
φαρμακευτικές εταιρείες που τους 
βγάζω το καπέλο για το ότι έβγαλαν 
εμβόλια σε τόσο μικρό διάστημα και 
αποτελεσματικά εμβόλια για κάποιο 
χρονικό διάστημα έδωσαν την 
εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν 
κλινικές μελέτες, να μη μοιραστούν 
τα δεδομένα, να βγάλουν αυτά τα 
τρομερά ποσοστά 99% με δύο μήνες 
παρακολούθηση. Τα εμβόλια ήταν 
φανταστική προσφορά, αλλά τα 
προωθήσαμε με τον λάθος τρόπο, με 
αποτέλεσμα να αποξενώσουμε 
πολλούς ανθρώπους, που πέσανε 
σε άλλες σκέψεις. Εγώ νιώθω 
ευθύνη για την αποτυχία να 
περάσουμε ένα ορθολογικό μήνυμα 
σχετικά με τον εμβολιασμό, που θα 
έλεγε «αυτά ξέρουμε, αυτά δεν 
ξέρουμε». Όπως και για το ότι 

εν μιλήσαμε 
ειλικρινά για τις 
παρενέργειες. 

Βρήκαμε σοβαρές 
παρενέργειες για τα 
εμβόλια αυτά. Δεν είναι 
λύση να τις υποτιμάς. 
Κάποιοι επιστημονικοί φορείς 
έλεγαν να μη μιλήσουμε για τις 
παρενέργειες. Θα ήταν πιο ειλικρινές 
να λέγαμε ότι «είναι ένα χρήσιμο 
όπλο, αυτά ξέρω, σ’ το προτείνω» 
και από εκεί και πέρα οι επιπλέον 
υποχρεωτικότητες, πρόστιμα, να 
κάνουμε δύσκολη τη ζωή των 
ανθρώπων… Κάποιος που είναι μη 
εμβολιασμένος είναι ο 
ασθενέστερος. Αυτόν πρέπει να 
προστατεύσω. Δεν μπορώ να του  
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πω ότι είναι άνθρωπος τρίτης 
κατηγορίας. Για τους υγειονομικούς 
ήταν τεράστιο λάθος που τέθηκαν σε 
διαθεσιμότητα σε ένα σύστημα το 
οποίο έχει τόσες ελλείψεις. Είδαμε 
στο πλαίσιο της πανδημίας να 
εγείρονται τα πιο χαμηλά ένστικτα 
των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις 
χειραγώγησαν όχλους και 
δημιούργησαν κανιβάλους φυλής. 
Τους είπαμε ότι δεν φταίνε οι 
ανίκανες κυβερνήσεις. Τους είπαμε 
ότι ο εχθρός είναι ο συνάνθρωπος, ο 
πατέρας και ο φίλος. 

κοινωνία 
τινάχτηκε στον 
αέρα με ένα 

σύστημα ενισχυμένης 
ψυχολογίας  
του πλήθους.  
Τα προβλήματα  
ήταν υπαρκτά και 
χρειαζόμασταν θύματα. 
Το αφήγημα θα έπρεπε να είναι 
ειρήνης, συνοχής και αλληλεγγύης. 
Ότι είμαστε όλοι μαζί» σημειώνει και 
προσθέτει: «Σε αυτόν που έλεγε ότι 
προσπαθούσε να μας ελέγξει ο 
Γκέιτς δώσαμε βέλη στη φαρέτρα με 
τον τρόπο που τη χειριστήκαμε. 
Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση να 
αντιμετωπίσω τους 
αντιεμβολιαστές. Θεωρώ τρομερό 
πρόβλημα το αντιεμβολιαστικό 
κίνημα, όμως δώσαμε πυρομαχικά 
σε θεωρίες συνωμοσίας». 

 
Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ σημειώνει ότι δεν μπορεί 
να αποκλείσει το γεγονός ότι ο ιός 
μπορεί και να κατασκευάστηκε σε 
εργαστήριο: «Θα ήθελα να πιστεύω 
ότι ο ιός ήταν μια εξέλιξη που έγινε 
στη φύση. Δεν μπορώ όμως να 
αποκλείσω ότι φτιάχτηκε στο 
εργαστήριο ή ήταν ένας φυσικός ιός 
που κάτι πήγε στραβά στο 
εργαστήριο. 

α ήταν καλύτερο  
αν είχαν 
κοινοποιηθεί τα 

πειράματα που έγιναν 
στην Κίνα και αλλού.  
Τα δεδομένα πρέπει  
να είναι διαφανή  
και διαθέσιμα  
στην επιστημονική 
κοινότητα. 

 
Τα δεδομένα για τα πειράματα στη 
Γουχάν υπάρχουν, και αν δεν γίνουν 
διαθέσιμα, όπως και αυτά που 
έγιναν στις ΗΠΑ, είμαι εγώ ένας 
αποτυχημένος, γιατί το θέμα μου 
είναι η ηθική της επιστήμης και η 
διάθεση των δεδομένων». Μιλώντας 
για την οξεία ηπατίτιδα και η ευλογιά 
των πιθήκων, ο ίδιος τονίζει ότι δεν 
χρειάζεται πανικός: «Η οξεία 
ηπατίτιδα και η ευλογιά των 
πιθήκων είναι πεδίο όπου πρέπει να 
μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν 

είναι κάτι που θα πέρναγα σε μορφή 
μαζικού πανικού. Αν έχουμε τον 
μισό πληθυσμό με ψυχικά 
προβλήματα, θα του πετάμε 
περισσότερα προβλήματα;». 
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, τα 
παιδιά ήταν τα μεγαλύτερα θύματα 
της πανδημίας: «Είδαμε αύξηση των 
ψυχικών νόσων σε όλες τις ηλικίες 
και κυρίως στα παιδιά. Βάλαμε 
μπροστά τα παιδιά μας σε αυτή την 
πανδημία. Τους στερήσαμε 
εκπαίδευση, μαζική συναναστροφή, 
δημιουργήσαμε παιδιά που δεν 
έχουν μέλλον και παιδιά με άνισο 
μέλλον. Τα παιδιά των πλουσίων 
μπορούσαν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους με κάποιον τρόπο, 
τα παιδιά των φτωχών 
δεινοπάθησαν. Δημιουργούμε μια 
νέα γενιά καταπιεσμένων και 
ανεκπαίδευτων παιδιών και νέων 
ανθρώπων που θα είναι ακόμη πιο 
διαχειρίσιμοι» σημειώνει. Μάλιστα, ο 
ίδιος κάνει λόγο για καπέλωμα της 
επιστήμης από την πολιτική: « 

 

επιστήμη δέχτηκε 
καπέλωμα από  
την πολιτική, 

αναλόγως με το πού 
έχουν στοιχηματίσει  
τα κόμματα σε κάθε  
χώρα ότι θα κάτσει  
η μπίλια. Πολλοί  
επιστήμονες έχουν  
δεχτεί επιθέσεις. 
Τα 2/3 δέχτηκαν κάποια μορφή 
επίθεσης. Το 2% έφαγε ξύλο. Και εγώ 
και μέλη της οικογένειάς μου 
δέχτηκαν επιθέσεις και απειλές» 
καταλήγει ο κ. Ιωαννίδης. 

Η 
Θ 

Η 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η Εισαγωγή Τεχνητής Νοημοσύνης Στη Δικαιοσύνη.  

Τεχνητή Νοημοσύνη 
καταλαμβάνει ολοένα και 
περισσότερες πλευρές της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και,  
όπως ήταν αναμενόμενο, έφτασε  
ήδη στο κατώφλι της Δικαιοσύνης. 
Όπως επισημαίνει το δικηγορικό Γραφείο 
Καλογερόπουλου Στουραΐτη στην Εσθονία για αστικές και 
εμπορικές διαφορές μέχρι 7.000 Ευρώ, η δικαστική 
απόφαση θα εκδίδεται από πρόγραμμα τεχνητής 
νοημοσύνης χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση (της 
έφεσης, ωστόσο, θα επιλαμβάνεται φυσικός δικαστής). Στη 
Λετονία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία αντίστοιχα 
προγράμματα βρίσκονται σε φάση δοκιμών. Στην 
Ολλανδία ήδη λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα e-Court, η 
οποία εκδίδει δικαστική απόφαση μέσω Τεχνητής 
Νοημοσύνης και επικυρώνεται από φυσικό δικαστή. Στον 
Καναδά η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και από πρόγραμμα Τεχνητής 
Νοημοσύνης ODR (Online Dispute Resolution), το 
Settlement ONE. Στις ΗΠΑ λειτουργεί το λογισμικό 
Τεχνητής Νοημοσύνης COMPAS, το οποίο αξιολογεί τον 
κίνδυνο υποτροπής των καταδικασμένων και η χρήση του 
είναι υποχρεωτική για τους δικαστές ορισμένων Πολιτειών. 

ο University College London  
(UCL) ανέπτυξε μέθοδο Τεχνητής 
Νοημοσύνης η οποία μπορεί  

να προβλέψει με ακρίβεια 79%  
τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων («προβλεπτική ή έξυπνη 
δικαιοσύνη»). 
Στη Μεγάλη Βρετανία ασφαλιστικές εταιρείες 
χρησιμοποιούν επίσημα ήδη τέτοια προβλεπτικά 
συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για να αξιολογούν τις 
υποθέσεις τους. Στη Γαλλία, για να αποφευχθούν τα 
παραπάνω, ψηφίστηκε νόμος με το οποίο αφενός 
καθίσταται παράνομη η χρήση τέτοιου λογισμικού, 
αφετέρου απαγορεύτηκε στις δημοσιευμένες στο διαδίκτυο 
δικαστικές αποφάσεις, να φαίνονται τα ονόματα των 
δικαστών που τις εξέδωσαν.  

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας για τη χρήση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης (Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) (ή Χάρτης) στα 
δικαστικά συστήματα υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης 
(CEPEJ ) τον Δεκέμβριο του 2018 και παρουσιάστηκε στη 
χώρα μας τον Ιούλιο του 2020, εκκινώντας τη σχετική 
συζήτηση. Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων ο 
ΕΧΔΤΝ είναι ουσιαστικά μια διακήρυξη αρχών 
δεοντολογίας και βασικών θέσεων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο 
χώρο της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Χάρτη «η 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων  

 

Η 

Τ 
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προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα, του 
οποίου η πελατεία είναι κυρίως ασφαλιστικές εταιρείες, 
δικηγόροι και εταιρείες παροχής νομικών υπηρεσιών που 
επιθυμούν να μειώσουν τη νομική αβεβαιότητα και τη μη 
προβλεψιμότητα των δικαστικών αποφάσεων. Ωστόσο, οι 
δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων δείχνουν ένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον που υποκινείται από τον ιδιωτικό 
τομέα, ο οποίος επιθυμεί να δει αυτά τα εργαλεία – τα οποία 
είναι πολλές φορές «εκδόσεις beta», δηλαδή θα εξελιχθούν 
με τον καιρό – να ενσωματώνονται στις πολιτικές του 
δημόσιου τομέα». Η πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι συμβατή με 
πέντε βασικές Αρχές του δικαίου: Της Αρχής του σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Της Αρχής της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, Της Αρχής της ποιότητας και της 
ασφάλειας, Της Αρχής της διαφάνειας, της αμεροληψίας και 
της δίκαιης μεταχείρισης και Της Αρχής του «ελέγχου από 
τον χρήστη». Ταυτόχρονα, οι παραπάνω Αρχές πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογής, τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης από τους αρμόδιους 
φορείς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη 
διαρκή βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Προς το 
σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυμητό να γίνεται μια τακτική 
επισκόπηση της εφαρμογής των αρχών του Χάρτη από 
τους εν λόγω φορείς, όπου θα εξηγούνται, εφόσον 
χρειάζεται, οι λόγοι για τη μη εφαρμογή ή τη μερική 
εφαρμογή, μαζί με ένα σχέδιο δράσης, με το οποίο θα 
προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα. 

Χάρτης είναι «το εναρκτήριο 
λάκτισμα» για την αναπόφευκτη 
είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης 

και στο χώρο της Δικαιοσύνης, 
προσπαθώντας να θέσει τους  
κανόνες για την εφαρμογή της. 
Πλέον, είμαστε στο στάδιο των διαβουλεύσεων πριν την 
θεσμοθέτησή τους και την εφαρμογή των νέων εργαλείων. 

Η συζήτηση που ξεκίνησε ήδη, θέτει επί τάπητος βασικά 
ζητήματα όχι μόνο ως προς τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, 
αλλά ως προς την ύπαρξή της ως θεσμού όπως τη 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όπως κάθε μεγάλη αλλαγή, έτσι 
και αυτή, καταρρίπτει μύθους και ανατρέπει παγιωμένες 
αντιλήψεις, αρχές και θέσεις. Ακόμα περισσότερο, 
αποκαθηλώνει τάξεις, κάστες και επαγγέλματα, εμφανίζει 
σε κοινή θέα εγγενή προβλήματα που επιμελώς 
αποκρύπτονταν. Ερωτήματα όπως «τι γίνεται με την αρχή 
του φυσικού δικαστή;», «πώς εξασφαλίζεται η μεταστροφή 
της νομολογίας ανάλογα με τις κοινωνικές εξελίξεις;», «πώς 
προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;» που θέτουν 
ήδη δικαστές και εισαγγελείς, είναι αναμενόμενα και, 
φυσικά, όχι μόνο πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη αλλά 
και να απαντηθούν πειστικά. Από την άλλη, κανείς δεν 
μπορεί να παραγνωρίζει τα υπάρχοντα προβλήματα της 
Δικαιοσύνης, όπως καθημερινά τα βιώνουν οι 
παροικούντες στην Ιερουσαλήμ. Ούτε, επίσης, είναι 
δυνατόν να σταματήσει κανείς την πρόοδο και την 
εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας σε όλους 
τους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας. Η Ιστορία 
μόνο χλεύη επεφύλαξε για τους Λουδίτες. Ασφαλώς και θα 
γίνουν λάθη, ασφαλώς και θα υπάρξουν προσπάθειες 
χειραγώγησης και εκμετάλλευσης των νέων εργαλείων. Σε 
κάθε σύστημα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Εναπόκειται 
στους αρμόδιους Θεσμούς να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 
λειτουργίας που θα διασφαλίζει κατά το δυνατόν την 
εφαρμογή των αρχών που περιγράφησαν. Σε αυτό 
αποσκοπεί, εξάλλου, και η συζήτηση που έχει ανοίξει. 

 

 

Η Διονυσία Πετράκου, Δικηγόρος MSc Δικαίου Τεχνολογίας 
και Οικονομίας αναφέρει στο syntagmawatch.gr για την 
αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή 
δικαιοσύνης, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους. Πώς 
θα σας φαινόταν αν στη θέση του δικαστή βρισκόταν ένα 
ρομπότ; 

Πόσο ικανός είναι ένας αλγόριθμος να προβεί σε 
σταθμίσεις με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όταν 
συγκρούονται δύο διαφορετικά έννομα αγαθά; Στις ΗΠΑ τα 

Ο 
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τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι εκτίμησης 
του κινδύνου υποτροπής του δράστη. Παρόλο που η 
γενεσιουργός αιτία της εισχώρησης τους στη δικαιοσύνη 
ήταν η εξάλειψη της μεροληψίας του ανθρώπινου 
παράγοντα, όλα δείχνουν ότι η βασική αρετή των 
αλγόριθμων δεν είναι η αμεροληψία και ότι αυτοί επιτείνουν 
τις ανθρώπινες προκαταλήψεις. Χαρακτηριστική σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι η άποψη της H. Fry (2018) σύμφωνα 
με την οποία «ό, τι κερδίζει η δικαιοσύνη σε ακρίβεια, το 
χάνει σε αμεροληψία». Σύμφωνα με τη μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε από την Propublica, οι αλγόριθμοι 
εμφανίζουν τους αφροαμερικάνους με υψηλότερο κίνδυνο 
υποτροπής τέλεσης νέων αδικημάτων και τους λευκούς με 
χαμηλότερο από αυτόν που είχαν στην πραγματικότητα. 

συστηματική μελέτη των 
αλγορίθμων δείχνει ότι  
αυτοί είναι αρκετά επιρρεπείς 

στην πραγματοποίηση δυσμενών 
διακρίσεων είτε λόγω των εγγενών 
αδυναμιών στη λειτουργία τους καθώς 
ταξινομούν τις υποθέσεις σύμφωνα  
με κοινωνικές ή άλλες ομαδοποιήσεις, 
είτε λόγω της κακής ποιότητας  
των δεδομένων με τα  
οποία τροφοδοτούνται. 
Επιπλέον, από τις σχετικές μελέτες έχει προκύψει ότι το 
πρόβλημα των αλγόριθμων δεν έγκειται στην αδυναμία 
τους να αναγνωρίσουν τη διάκριση και να τη διορθώσουν, 
αλλά στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα 
που εισάγονται στο εσωτερικό τους, με τρόπο που θα 
καταλήγουν σε αποτελέσματα που θεμελιώνουν 
πρωτογενώς δυσμενείς διακρίσεις. Για παράδειγμα, ένα 
σύστημα εκτίμησης του κινδύνου υποτροπής, βασισμένο 
στα δεδομένα που λαμβάνει από το εθνικό ποινικό μητρώο 
συνδυάζοντας τα στοιχεία του δράστη με τα δεδομένα της 
διεύθυνσης του, μπορεί να κατατάξει τους κατοίκους 
ορισμένων περιοχών με υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας 
πιο επιρρεπείς στην τέλεση νέων αδικημάτων. Ακόμα πιο 
σοβαρό είναι το ζήτημα που αφορά την αδιαφάνεια στο 
εσωτερικό των συστημάτων. Η πρόταξη της πνευματικής 
ιδιοκτησίας των εταιρειών έναντι των δικαιωμάτων των 
κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 

που συνέβαλαν στην καταδίκη τους, μεταξύ των οποίων και 
το πόρισμα του αλγορίθμου, υπονομεύει με έναν καφκικό 
τρόπο το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Στην υπόθεση State Vs 
Loomis το Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση του αλγόριθμου 
εκτίμησης επικινδυνότητας του δράστη δεν εγείρει 
ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, με 
την αιτιολογία ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατάταξη του κατηγορούμενου ως υψηλού κινδύνου 
ήταν αυτά που είχε δώσει ο ίδιος βάσει του 
ερωτηματολογίου που απάντησε. Το γεγονός ότι το 
δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις του κατηγορουμένου 
ότι παραβιάζεται το δικαίωμα του στη δίκαιη δίκη, επειδή 
δε γνωρίζει τη μεθοδολογία με την οποία το σύστημα 
κατέληξε στην κατηγοριοποίηση του αυτή, παραβιάζει 
κατάφωρα το δικαίωμα του κατηγορουμένου να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και 
στην υποχρέωση των δικαστηρίων να εκδίδουν 
αιτιολογημένες αποφάσεις. Η προτεραιοποίηση από τη 
συγκεκριμένη απόφαση του εμπορικού απορρήτου και της 
πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού έναντι των 
αιτιάσεων του κατηγορουμένου για πρόσβαση στα 
δεδομένα που συνετέλεσαν στην καταδίκη του, υπονομεύει 
την καταλληλόλητα της χρήσης των αλγορίθμων από τα 
δικαστήρια, εφόσον δε λαμβάνουν γνώση οι 
κατηγορούμενοι όλων των παραγόντων που τους 
κατατάσσουν σε άτομα χαμηλού, μεσαίου, ή υψηλού 
ρίσκου υποτροπής και ως εκ τούτου παραβιάζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Βέβαια, οι προβληματικές αυτές 
εντοπίζονται στην ποινική δικαιοσύνη. Η συμβολή της 
Τεχνητής Νοημοσύνης σε άλλους κλάδους όπως η 
πολιτική και η διοικητική δικαιοσύνη δημιουργεί λιγότερα 
προβλήματα στην εφαρμογή της. Στους κλάδους αυτούς, το 
πιο κομβικό μειονέκτημα της χρήσης των υφιστάμενων  
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εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, έγκειται στην αδυναμία 
τους να δημιουργήσουν έναν συλλογισμό βασισμένο στην 
αρχή της αναλογικότητας. Η έλλειψη αυτή είναι ουσιαστική, 
λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία κατά κανόνα δεν είναι απόλυτα, αλλά τελούν σε 
συνάρτηση με άλλα δικαιώματα και, επομένως, μπορούν 
να περιορίζονται. Αυτή τη νομιμότητα των περιορισμών και 
την εξισορρόπηση μεταξύ διαφορετικών δικαιωμάτων, την 
οποία καλείται να την αξιολογήσει ο δικαστής με βάση την 
αρχή της αναλογικότητας σταθμίζοντας τα διαφορετικά 
δικαιώματα, τον σκοπό, το βαθμό και την έκταση των 
περιορισμών, δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει ο 
αλγόριθμος. Άλλωστε, η αρχή της αναλογικότητας κατά τη 
δικανική κρίση αποτελεί μια «δημιουργική στιγμή», κατά 
την οποία ο δικαστής επιχειρεί να εξειδικεύσει την 
αναγκαιότητα, την καταλληλόλητα και τη συνάφεια των 
περιορισμών στην εκάστοτε υπόθεση. Ωστόσο, ο 
αλγόριθμος αποτυγχάνει να ακολουθήσει αυτή τη 
μοναδικότητα της εκάστοτε στάθμισης, η οποία αποτελεί 
ένα από τα βασικά προτερήματα του ανθρώπινου 
συλλογισμού. Ακόμα όμως κι αν μπορούσε τεχνικά ο 
αλγόριθμος να προβαίνει σε σταθμίσεις με βάση την αρχή 
της αναλογικότητας, θα το έκανε χωρίς την ανθρώπινη 
σκέψη, αλλά με βάση απόμακρες και αυτοματοποιημένες 
τεχνικές μιας ενδεχομένως ακατανόητης μαθηματικής 
συλλογιστικής. 

μως, ο δικαστής είναι κάτι 
ανώτερο από έναν απλό 
εφαρμοστή του νόμου  

και η δικαιοσύνη αποτελεί μια  
ανώτερη αξία από ένα μοτίβο 
μαθηματικών συνόλων. 
Από την άλλη πλευρά, παρόλο που οι ενστάσεις ενάντια 
στην υποκατάσταση του δικαστή και του δικηγόρου από τις 
μηχανές είναι βάσιμες, αναδεικνύουν τη μία μόνο διάσταση 
του ζητήματος, αυτή που σχετίζεται με την εφαρμογή των 
συστημάτων της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ποινική 
δικαιοσύνη ή στην καθολική υποκατάσταση των δικαστών 
από αλγόριθμους. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζοντας 
ολιστικά και ενιαία τις εφαρμογές, κινδυνεύουν να 
οδηγηθούν σε μια καθολική άρνηση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης και να οχυρωθούν στην υπεράσπιση του 

υφιστάμενου συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. 
Χαρακτηριστική της ανωτέρω προβληματικής είναι η εν 
εξελίξει υγειονομική κρίση, η οποία λειτούργησε ως 
μεγεθυντικός φακός της κατάστασης της ελληνικής 
δικαιοσύνης, η βραδύτητα της οποίας συχνά λαμβάνει 
χαρακτηριστικά αρνησιδικίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να 
ισχυριστεί κανείς ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
επέδειξε ελάχιστη ψηφιακή προσαρμοστικότητα, με 
αποτέλεσμα να ανασταλεί το σύνολο σχεδόν των 
δικαιοδοτικών λειτουργιών και να φτάσει στα όρια της 
καταστροφής. Ωστόσο, υπήρξαν χώρες που επέδειξαν 
μεγάλη προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογίες, χωρίς 
να αναγκαστούν να αναστείλουν το σύνολο της 
δικαιοδοτικής τους λειτουργίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα 
μπορούσε να επιλύσει αποφασιστικά αυτή τη διαχρονική 
αμαρτία, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επιτάχυνση 
της απονομής της δικαιοσύνης. Θα μπορούσε, επιπλέον, 
να αποτελέσει έναν πολύτιμο βοηθό σε μια σειρά από 
διαδικασίες οργάνωσης των δικαστηρίων (μηχανές 
εξιδεικευμένης αναζήτησης της νομολογίας, chatbox 
καθοδήγησης των πολιτών, παροχή αυτόματης νομικής 
βοήθειας σε τυποποιημένες υποθέσεις, να συμβάλει σε 
διοικητικές εργασίες για την διευκόλυνση των γραμματειών 
των δικαστηρίων κ.ά). Θα μπορούσε, επίσης, να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο για την υλοποίηση του 
«φιλτραρίσματος» των υποθέσεων. Πράγματι ένας μεγάλος 
όγκος υποθέσεων είναι εφικτό να επιλυθεί είτε 
εξωδικαστικά (αποτελεσματικό σύστημα διαμεσολάβησης 
με τη βοήθεια των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης) 
είτε διοικητικά αντί να εισάγεται για δικαστική κρίση, 
επιβαρύνοντας περαιτέρω τον φόρτο εργασίας του 
δικαστή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
υποθέσεων που μπορούν να τυποποιηθούν είναι οι  
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υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, οι διαταγές πληρωμής ή 
ορισμένες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (αγωγή 
διετούς διάστασης). Σε άλλες υποθέσεις, όπως στις αγωγές 
διατροφής, στις αγωγές καταβολής δεδουλευμένων, στις 
αγωγές για διαφορές από συντάξιμες αποδοχές θα 
μπορούσε ο αλγόριθμος να αποτελεί τον βοηθό του 
δικαστή στη διαδικασία του υπολογισμού των 
οφειλόμενων ποσών. Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο 
θα πρέπει να τον έχει ο δικαστής, ο οποίος λαμβάνοντας το 
πόρισμα του αλγορίθμου και θα μπορεί να το προσαρμόζει 
στα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης και να αποφευχθούν 
τα σφάλματα, αλλά και μια διαδικασία στατιστικοποίησης 
της δικαιοσύνης. Συμπερασματικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της 
απονομής της δικαιοσύνης, στην ασφάλεια δικαίου και 
στην αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού έργου, η 
οποία, όμως, θα όμως θα πρέπει να συνεπικουρεί το 
κυρίως έργο του δικαστή. Θα μπορούσε, επίσης, να 
συμβάλλει εποικοδομητικά στην διαμόρφωση μιας 
συνεκτικότερης νομολογίας. Ωστόσο, αυτός ο 
υποστηρικτικός ρόλος της ΤΝ στη δικαιοσύνη δεν στερείται 
ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων.  

 
Τα συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει να 
τροφοδοτούνται από ποιοτικά δεδομένα, να είναι ανοιχτά 
στον ανθρώπινο έλεγχο και να αποφεύγουν τη χρήση 
μεθόδων μαύρου κουτιού και εξισωτισμού που μπορεί να 
οδηγήσει σε καταδίκη βάσει χαρακτηριστικών ομάδας. 
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ με το 
οποίο θεσπίζεται το δικαίωμα των χρηστών να μην 
υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά 
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και να μπορούν 
να εναντιωθούν σε αυτή ενώπιον δικαστηρίου που πληροί 
της προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση, η υιοθέτηση συστημάτων με τη μορφή black 
box στη δικαιοσύνη, θα οδηγούσε τη δικαιοδοτική 
λειτουργία στη σκοτεινή εποχή της δίκης του Κάφκα, όπου 
ο κατηγορούμενος παραιτούνταν από όλα τα δικονομικά 
του δικαιώματα και καταδικαζόταν στο τέλος στη βάση 
ασαφών κανόνων δικαίου. Παράλληλα, η ασφάλεια δικαίου 
που δημιουργείται μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω 
της διαμόρφωσης συνεκτικότερης νομολογίας θα πρέπει 
να εξισορροπείται με τη ζωτικότητα της δικαστικής 
ερμηνείας». Άλλωστε, για να κατορθώσει η νομολογία να 
μείνει «ζωντανή», έχει ανάγκη από έναν φυσικό δικαστή, ο 
οποίος διαθέτει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται το 
δυναμικό πλαίσιο της κοινωνικής δυναμικής και να 

ερμηνεύει τους νόμους όχι μόνο μέσα από σταθερούς και 
αμετάβλητους κανόνες, αλλά και υπό το πρίσμα μιας 
«εξελικτικής διάστασης». Αντίθετα, ο αλγόριθμος 
μαθαίνοντας από το παρελθόν, αδυνατεί αντικειμενικά να 
αλλάξει τη νομολογία παραμένοντας στάσιμος στις 
αποφάσεις, αλλά και τις κοινωνικές αντιλήψεις του 
παρελθόντος. Σύμφωνα με τον επιφανή Αμερικανό 
συνταγματολόγο Jack Balkin η δύναμη της νομολογίας 
έγκειται στην «ικανότητα της να δημιουργεί νέες 
συνταγματικές κατασκευές». 

δικαιοσύνη πρέπει να  
παραμείνει στον πυρήνα της 
ανθρωποκεντρική, ο δικαστής  

θα πρέπει να παραμείνει ως 
δυνατότητα της ανθρώπινης 
συνάντησης του νόμου με την 
κοινωνική και οικονομική 
πραγματικότητα και η Τεχνητή 
Νοημοσύνη να αναλάβει το ρόλο  
του πολύτιμου αρωγού της  
δικαστικής λειτουργίας. 
Η δικαιοσύνη μπορεί να ωφεληθεί ουσιωδώς από 
ορισμένες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης αρκεί να 
κατοχυρωθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, με γνώμονα 
τις συνταγματικές αρχές και τους κανόνες του ενωσιακού 
δικαίου. Δυστυχώς, στην Ελλάδα ο προβληματισμός για τις 
εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι ακόμα 
συστηματικός. Η πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 
4786/2021 με την οποία εισάγονται περιορισμοί στο όριο 
των σελίδων των δικογράφων, αναδεικνύουν ότι η 
συζήτηση για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης διεξάγεται 
με όρους αρκετά κατώτερους των τεχνολογικών εξελίξεων, 
της διεθνούς εμπειρίας και των επιστημονικών δεδομένων. 
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του Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη, της Αικατερίνης 
Ντόκα, Εφέτη και της Ιωάννας Ξυλιά, Προέδρου 
Πρωτοδικών. Μία πρώτη επισήμανση των κινδύνων που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Δικαιοσύνη με την εισαγωγή 
της λεγόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης έγινε στη Γενική 
Συνέλευση της Ένωσής μας στις 14 Δεκεμβρίου 2019. Στον 
χαιρετισμό του τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Βρέθηκα σε 4 ταξίδια της μιας ημέρας στο 
Παρίσι, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο και στις 
Βρυξέλες. Το μείζον ζήτημα συζήτησης μεταξύ των 
Υπουργών Δικαιοσύνης αυτή την περίοδο είναι το πώς θα 
εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της 
Δικαιοσύνης. Και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία και τον 
φόβο. Η πραγματικότητα λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει 
τεράστια βήματα, έχει να διανύσει μια τεράστια διαδρομή 
για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο». Η προτεραιότητα που 
δίνει το Υπουργείο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό είναι 
αδιαμφισβήτητη μετά και την ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες με θέμα τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα. Και στην εκδήλωση 
αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού σχολίασε το 
αναντικατάστατο της δικανικής κρίσης τόνισε ότι κανείς δεν 
δικαιούται να καθυστερήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης και ότι 
υποχρέωση της Πολιτείας είναι να βρει την «χρυσή τομή» 
με πολιτικές που θα διευκολύνουν την διείσδυση των νέων 
τεχνολογιών. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας για τη 
χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) στα 
δικαστικά συστήματα υιοθετήθηκε από την CEPEJ 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της 
Δικαιοσύνης) στο Στρασβούργο στις 3-4 Δεκεμβρίου 2018 
χωρίς μέχρι σήμερα στην Ελλάδα να έχει ανοίξει ένας 
διάλογος ή να έχει γίνει κάποια ενημέρωση στους 
δικαστικούς λειτουργούς και στις Δικαστικές Ενώσεις, 
παρά το γεγονός ότι υπήρχε τέτοια σύσταση (παράγραφος 
155 Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Η ενημέρωση συνήθως γίνεται λίγο πριν 
την εξαγγελία μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, όταν δεν 
υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος συζήτησης, ζυμώσεων και 
προβολής αντεπιχειρημάτων. Την ίδια στιγμή που ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη 

στη Δικαιοσύνη ως ένα αναγκαίο βήμα προόδου και 
σύγκλισης της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας εκφράζει έναν βαθύτατο 
σκεπτικισμό και πολλές επιφυλάξεις για τη συστηματική 
χρήση της. Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη- Πώς λειτουργεί: 
Ο Ε.Χ.Δ.Τ.Ν. όπως αναφέρει και στο Παράρτημα Ι 
συντάχθηκε με την επιστημονική συνδρομή και του κ. 
Βασίλειου Λάμπου, ερευνητή στο Τμήμα Επιστήμης του 
University College London. Ο συγκεκριμένος ερευνητής 
μαζί με άλλους δύο Έλληνες επιστήμονες ανέπτυξαν από 
το 2016 μία μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης 
χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που μπορούν να 
προβλέψουν, όπως ισχυρίζονται, με πιθανότητα 79% τις 
δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για την λεγόμενη 
«προβλεπτική δικαιοσύνη» η οποία στηριζόμενη σε 
αλγόριθμους εξετάζει προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις 
και λαμβάνοντας υπόψη το υλικό της κάθε δικογραφίας, 
μπορεί να προβλέψει την απόφαση του δικαστηρίου σε 
κάθε νέα υπόθεση. Οι πιθανότητες διαμορφώνονται μέσω 
στατιστικής μοντελοποίησης προηγούμενων αποφάσεων, 
κάνοντας χρήση δύο ειδικών τομέων της επιστήμης των 
υπολογιστών: την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και την 
μηχανική μάθηση. Όπως αναφέρεται και στον Ε.Χ.Δ.Τ.Ν. 
(παράγραφος 64) «η αξιοπιστία του μοντέλου που 
δημιουργείται εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται και από την επιλογή της 
τεχνικής της μηχανικής μάθησης». Σε τι (υποτίθεται ότι) 
αποβλέπει: Τόσο στην Αμερική όσο και στον Καναδά και 
στην Αυστραλία έχουν προ ετών ξεκινήσει οι καμπάνιες της 
«έξυπνης δικαιοσύνης» ώστε αυτή να καθίσταται πλέον  
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δικαίωμα. Η δικηγόρος Χρίστινα Μίτλεττον στο άρθρο της 
με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, Δικαιοσύνη και Έξυπνη 
Δικαιοσύνη» αναφέρει: «Κάπως έτσι μπαίνει στο διάλογο η 
συσχέτιση της τεχνητής νοημοσύνης με την δικαστική 
διαφάνεια ή καλύτερα η έννοια της «έξυπνης δικαιοσύνης» 
που βασίζεται σε τεχνολογικά δεδομένα για να αποδιώξει 
από τους κόλπους της δικαιοσύνης τις όποιες ανθρώπινες 
αδυναμίες, για να επιτύχει τόσα πολλά που περιλαμβάνουν 
και την ανάκτηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
ανθρώπων στη λειτουργία των νόμων, του δικαίου και της 
δικαιοσύνης. … 

«έξυπνη δικαιοσύνη» είναι 
βασισμένη στην επιστήμη  
και στην τεχνολογία, είναι 

λιγότερο ενστικτώδης ή εμποτισμένη 
με προσωπικές πεποιθήσεις  
ή μεταβαλλόμενες συναισθηματικές 
καταστάσεις ή πάθη». 
Ο Ε.Χ.Δ.Τ.Ν. βλέπει στην Τεχνητή Νοημοσύνη «έναν τρόπο 
για να παρέχουν οι δικηγόροι καλύτερες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στους πελάτες τους» και «κάποιοι ασφαλιστές 
προσφέρουν ήδη τη χρήση προβλεπτικών συστημάτων 
στους πελάτες τους για να μπορούν να αξιολογήσουν τη 
βασιμότητα των υποθέσεών τους», ενώ για το Δημόσιο θα 
είναι «ένα μέσο για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών 
της Δικαιοσύνης» (παράγραφοι 96 και 97 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). 
Στην Εσθονία η αιτιολόγηση της «μεταρρύθμισης», που θα 
περιγραφεί παρακάτω, φαίνεται ότι έχει αρκετές ομοιότητες 
με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε και στη Χώρα μας όταν 
εισήχθη η υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση: η 
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και η 
εκκαθάριση υποθέσεων που συσσωρεύονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Μία πρώτη απάντηση δίνεται χωρίς περιστροφές από τον 
ίδιο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας: «Η πρωτοβουλία 
για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η πελατεία 
είναι κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες, δικηγόροι και εταιρίες 

παροχής νομικών υπηρεσιών που επιθυμούν να μειώσουν 
τη νομική αβεβαιότητα και τη μη προβλεψιμότητα των 
δικαστικών αποφάσεων» (παράγραφος 3). Και συνεχίζει 
«Οι δικηγόροι κάνουν από παλιά προσπάθειες σύγκρισης 
των συνθέσεων του δικαστηρίου, λιγότερο ή περισσότερο 
εμπειρικά, έτσι ώστε να μπορούν να συμβουλέψουν 
καλύτερα τον πελάτη τους σε σχέση με έναν συγκεκριμένο 
δικαστή ή μια σύνθεση δικαστηρίου» (παράγραφος 43 και 
96). Τι λιγότερο μας λέει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δεοντολογίας από την εισαγωγή μιας μεθόδου «επιλογής 
δικαστή» σύμφωνα με τα συμφέροντα του πελάτη μιας 
εταιρίας ή ενός δικηγορικού γραφείου κατά παρέκκλιση της 
Συνταγματικής αρχής του «φυσικού δικαστή»; Είναι μάλλον 
περιττό να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Ελληνικού Συντάγματος η αρχή του «φυσικού δικαστή» δεν 
περιορίζεται μόνο στο δικαστήριο το οποίο σύμφωνα με το 
νόμο έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να δικάσει αλλά 
αναφέρεται και στα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που θα 
συγκροτήσουν το εν λόγω δικαστήριο. Τα πρόσωπα αυτά 
θα πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια και όχι επιλεκτικά και ενόψει 
συγκεκριμένων υποθέσεων (Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και 
Κοινωνικά Δικαιώματα, σελ. 406). Ο κίνδυνος τον οποίο 
θέλει να αποτρέψει το άρθρο 8 Σ «δεν έγκειται σε ποιο 
δικαστήριο θα δικάσει αλλά στην επιλογή των δικαστών 
της αρεσκείας των διοικήσεων ή των προϊσταμένων των 
δικαστηρίων» (έτσι ΑΠ 1740/2007, Δνη 2009, 1027 και 
Κονδύλης σε Σπυρόπουλου, Κοντιάδη, Ανθόπουλου, 
Γεραπετρίτη, Σύνταγμα – κατ’ άρθρο ερμηνεία, άρθρο 8 
παρ. 19), πόσο μάλλον των εταιριών και των δικηγορικών 
γραφείων θα προσέθετε κανείς! Και πραγματικά ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας αναγνωρίζει την 
ύπαρξη αυτού του κινδύνου: «η τακτική αυτή έχει ήδη 
παρατηρηθεί εδώ και καιρό στις ΗΠΑ και στη Γαλλία για 
αδικήματα στον τομέα του Τύπου …όπου οι ενάγοντες είναι 
γνωστό ότι επιλέγουν το δικαστήριο το οποίο φαίνεται να 
επιδικάζει τα υψηλότερα ποσά αποζημίωσης και τόκων»! 
(παράγραφος 46 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). 

Η στάση των κρατών στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι 
ενιαία αλλά αποτελεί συνάρτηση πολλών παραμέτρων, 
όπως η κουλτούρα και η παράδοση ενός λαού, το βάθος 
και η ταχύτητα της διείσδυσης των επιχειρηματικών 
συμφερόντων σε κρατικές λειτουργίες, η χαλαρή ή σθεναρή  

 

Η 
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αντίσταση της επιστημονικής κοινότητας και των 
πολιτικών κομμάτων. Η Εσθονία για παράδειγμα που 
πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως «πιλότος» σε «καινοτόμες μεταρρυθμίσεις» 
ανακοίνωσε από το 2019 ότι έχει αναπτύξει και θα θέσει σε 
εφαρμογή εντός του 2020 ένα πρόγραμμα Τεχνητής 
Νοημοσύνης το οποίο θα εκδίδει δικαστικές αποφάσεις για 
υποθέσεις μικροδιαφορών έως 7.000 ευρώ! Οι διάδικοι θα 
εφοδιάζουν μία πλατφόρμα με τα αναγκαία έγγραφα και το 
πρόγραμμα θα εκδίδει την απόφαση.  

περιορισμός της υποκατάστασης 
του φυσικού δικαστή από τους 
αλγόριθμους μόνο στη διαδικασία 

των μικροδιαφορών είναι φυσικά μια 
καλή αρχή και είναι θέμα χρόνου να 
διευρυνθεί και να οδηγήσει σταδιακά 
στην ολοκληρωτική υποκατάσταση! 
Η Λετονία μαζί με την Μ. Βρετανία και την Ολλανδία έχουν 
επίσης επεξεργαστεί σχέδια ανάθεσης υποθέσεων μικρού 
χρηματικού αντικειμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως 
αναφέρεται και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας 
(παράγραφος 105) το αντικείμενο των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) φαίνεται να 
επεκτείνεται και δεν αφορά μόνο διαφορές μικρού 
χρηματικού αντικειμένου αλλά και φορολογικές και 
κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές καθώς και διαδικασίες 
διαζυγίων. Στην Ολλανδία στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια 
υγείας προβλέπεται αυτόματη προσφυγή στην ΗΕΔ πριν 
την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος. Κι’ αν η 
Ευρώπη βρίσκεται σε ένα εμβρυακό στάδιο υιοθέτησης 
τέτοιων πρακτικών, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι ΗΠΑ 
έχουν περάσει στο στάδιο της υποχρεωτικής χρήσης της 
Τεχνητής Νοημοσύνης από τους δικαστές. Το περίφημο 
λογισμικό της COMPAS, που αναπτύχθηκε από ιδιωτική 
εταιρία, είχε ως στόχο να αξιολογήσει τον κίνδυνο 
υποτροπής του καταδικασμένου και χρησιμοποιείται 
υποχρεωτικά από τους δικαστές σε ορισμένες Πολιτείες 
των ΗΠΑ. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι στα άτομα 
αφροαμερικανικής καταγωγής αποδόθηκε βαθμός 
υποτροπής δύο φορές μεγαλύτερος από αυτόν σε άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες. Στην υπόθεση State v. Loomis η 
ποινή των έξι ετών κάθειρξης που επιβλήθηκε στον 
κατηγορούμενο για κλοπή αυτοκινήτου επηρεάστηκε από 
το λογισμικό της COMPAS. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο 
έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση δεν συμβάδιζε με την 
αρχή της δίκαιης δίκης. Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο 
Δικαστήριο του Wisconsin, το οποίο τελικά αποφάνθηκε 
ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού δεν συνιστούσε 
προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος του 
κατηγορουμένου, παρόλο που η μεθοδολογία του COMPAS 
δεν έχει κοινοποιηθεί επαρκώς από την εταιρία που 
επικαλείται το εμπορικό απόρρητο. Η εταιρία ακόμα και 
μετά την κοινωνική αντίδραση που προκλήθηκε, αρνήθηκε 
να επιτρέψει σε τρίτους επιστήμονες τον έλεγχο του 
αλγορίθμου της. Η Γαλλία τέλος από πέρσι ενσωμάτωσε 
στο άρθρο 33 του Νόμου για την μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης την απαγόρευση της αλγοριθμικής ανάλυσης 
δικαστικών αποφάσεων (με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 
ετών), της χρήσης δηλαδή προσωπικών δεδομένων 

δικαστικών λειτουργών με σκοπό την ανάλυση, σύγκριση, 
αξιολόγηση και πρόβλεψη των επαγγελματικών τους 
πρακτικών. 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας στο Παράρτημα ΙΙ 
κατηγοριοποιεί τις πιθανές χρήσεις της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη εντάσσοντας την κατάρτιση 
προφίλ δικαστών και την πρόβλεψη δικαστικών 
αποφάσεων στις «χρήσεις για τις οποίες πρέπει να 
προηγηθούν πρόσθετες επιστημονικές μελέτες», ενώ 
διατυπώνει «έντονες επιφυλάξεις» για χρήση αλγορίθμων 
σε ποινικές υποθέσεις για την κατάρτιση προφίλ 
συγκεκριμένων ατόμων. Προκαλεί ωστόσο εντύπωση το 
γεγονός ότι στην παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν γίνεται 
καμία αναφορά ούτε υπάρχει προβληματισμός για τις 
περιπτώσεις εκείνες που Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν ήδη 
αναθέσει την επίλυση διαφορών στους αλγόριθμους. Όταν 
για το έλασσον (πρόβλεψη δικαστικών αποφάσεων) 
απαιτούνται πρόσθετες επιστημονικές μελέτες, πόσο 
επικίνδυνη αλήθεια είναι η ανάθεση δικαστικών 
καθηκόντων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Μεταξύ των 
κινδύνων που επισημαίνονται από τη χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη ορισμένοι αφορούν 
θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές όπως η αρχή της 
νομιμότητας. «Το αποτέλεσμα αυτών των εργαλείων 
μπορεί να είναι όχι απλώς να παρέχονται προτροπές, αλλά 
να παράγεται οιονεί επιτακτικότητα, με συνέπεια να 
δημιουργείται μια νέα μορφή κανονιστικότητας, η οποία θα 
μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το νόμο, 
θέτοντας περιοριστικό πλαίσιο στην κυρίαρχη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστή και να οδηγήσει πιθανώς 
μακροπρόθεσμα σε μια τυποποίηση των δικαστικών 
αποφάσεων» (παράγραφος 7 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Η νομολογία  

 

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 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 14 

των δικαστηρίων όπως και η νομική θεωρία δεν είναι 
στατική αλλά εμπλουτίζεται με τον διάλογο, μεταβάλλεται 
ανάλογα με τις κοινωνικές εξελίξεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη 
δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα της μεταβλητότητας και 
προσαρμοστικότητας της ανθρώπινης σκέψης στις νέες 
συνθήκες. Θα αναπαράγει θέσεις και αντιλήψεις 
παρωχημένες σε πλήρη αναντιστοιχία με την εξέλιξη και 
την πρόοδο. Ανησυχία προκαλεί ο βαθμός δέσμευσης των 
δικαστών από τις επιταγές των αλγορίθμων. Με την χρήση 
της Τεχνητής Νοημοσύνης «οι δικαστές δεν θα επέλυαν τις 
διαφορές μόνο σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου αλλά και 
με τις τάσεις της νομολογίας που προκύπτουν από 
στατιστικά που συγκεντρώνονται από ένα ψηφιακό 
εργαλείο… Η εξαγωγή ενός κανόνα από μεγάλο αριθμό 
δικαστικών αποφάσεων χωρίς αυτές να κατατάσσονται σε 
σχέση με την ιεραρχία των δικαστηρίων που τις εκδίδουν, 
δεν θα αγνοούσε την ιεραρχία μεταξύ των δικαστηρίων και 
τη σημασία των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων;»  

 
(παράγραφος 35 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Για την παραβίαση της 
αρχής του «φυσικού δικαστή» ειπώθηκαν παραπάνω 
ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί. Ζήτημα τίθεται 
επίσης και ως προς την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των διαδίκων και των μαρτύρων (εθνοτική ή 
φυλετική προέλευση, πολιτικές και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
κλπ) τα οποία θα τα διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρίες. 
Ιδιαίτερο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η 
δημοσιοποίηση των ονομάτων των δικαστικών 
λειτουργών μέσα σε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, 
ένα ζήτημα εντελώς ξεχωριστό από την αρχή της 
δημοσιοποίησης των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων των δικαστικών αποφάσεων. Σε μια μελέτη 
που διεξήχθη στη Γαλλία προτάθηκε η δυνατότητα 
δημοσίευσης μόνο των ονομάτων των δικαστών των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων, παρότι αναγνωρίστηκε ότι αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή 
(παράγραφος 53 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Συναφής και ιδιαίτερα 
ανησυχητικός είναι ο προβληματισμός της χειραγώγησης 
των δικαστών μέσω της πίεσης που τους ασκείται από το 
συγκεκριμένο μοτίβο των αλγόριθμων. «Είναι πιθανόν οι 
δικαστές να μην αναλάβουν το πρόσθετο βάρος, ιδιαίτερα 
σε συστήματα όπου η θητεία τους δεν είναι μόνιμη.. ή όταν 
μπορεί να τεθεί ζήτημα προσωπικής τους ευθύνης 
(πειθαρχικής, αστικής ακόμα και ποινικής)» (παράγραφος 
140 του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) και σε άλλο σημείο «Δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε τον κίνδυνο να ασκείται με τον τρόπο αυτό 
έμμεση πίεση στους δικαστές κατά τη λήψη των 
αποφάσεων και να αναγκαστούν να συμφωνήσουν με τον 
κανόνα ή η διοίκηση των δικαστηρίων να ελέγχει ποιοι 
αποκλίνουν από τον κανόνα» (παράγραφος 116 του 
Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Η πίεση γίνεται ακόμα πιο φορτική όταν ήδη 
ορισμένες εταιρίες ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να 

διαπιστώσουν προσωπικές απόψεις δικαστών και να 
εγείρουν υποψίες μεροληψίας (παράγραφος 86 του 
Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) όταν η κρίση τους διαφέρει σε σχέση με 
προηγούμενες κρίσεις ή είναι διαφορετική από τις 
προσωπικές και δημόσιες δηλώσεις τους ή δεν εξηγείται με 
βάση τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Με άλλα λόγια 
θα τίθεται στον δικαστικό λειτουργό το δίλημμα να 
εξακολουθεί να αναπαράγει συνειδητά μια εσφαλμένη 
άποψη ή να μεταβάλει τη θέση του αναλαμβάνοντας τον 
κίνδυνο έγερσης υπονοιών μεροληψίας και επιβολής 
σοβαρών κυρώσεων σε βάρος του. Αμφισβητούμενη είναι 
η αξιοπιστία των αλγορίθμων ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με 
την αδιαφάνεια στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι 
ιδιωτικές εταιρίες (σχετικά η παράγραφος 131 του 
Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) Ο κίνδυνος της «παράλειψης δεδομένων», της 
επιλογής μόνο των δεδομένων που ταιριάζουν σε 
προκαθορισμένα πλαίσια ανάλυσης αποκλείοντας 
αποφάσεις που δεν ανταποκρίνονται εύκολα στους 
συσχετισμούς γλωσσικών αλληλουχιών (παράγραφος 101 
του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.) είναι η πλευρά μόνο της τεχνικής και χωρίς 
δόλο αδυναμίας ανταπόκρισης στην πραγματικότητα. Η 
συζήτηση φτάνει σε άλλο επίπεδο όταν τίθενται ερωτήματα 
όπως «Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση που προτείνει 
το πρόγραμμα; Με ποια μέθοδο; Ο αλγόριθμος θα 
επεξεργάζεται δίκαια τις πληροφορίες;» (παράγραφος 107 
του Ε.Χ.Δ.Τ.Ν.). Ο εγκληματολόγος Ales Zavrsnik 
υπογραμμίζει ότι «η κατασκευή και ερμηνεία των 
αλγορίθμων γίνονται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο 
και δεν μπορούν να αποφευχθούν σφάλματα, 
προκαταλήψεις, αξίες, ανθρώπινα συμφέροντα και μια 
ανθρώπινη αναπαράσταση του κόσμου». Ανάλογη 
εμπειρία υπάρχει ήδη στους δικαστικούς λειτουργούς από 
τις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα κατά την διαχείριση του τεράστιου όγκου 
πληροφοριών να υπερπροβάλουν ή να υποβαθμίσουν 
συγκεκριμένες νομικές θέσεις και να μεταβάλουν ακόμα και 
τη νομολογία των δικαστηρίων. Ο Ε.Χ.Δ.Τ.Ν. αναγνωρίζει 
ότι «δεν είναι καθόλου απίθανη η διακριτική και μη χρήση 
συστημάτων αναφοράς επί πληρωμή (στα πρότυπα της 
διαφήμισης στη μηχανή αναζήτησης της Google) που θα 
επιτρέπουν σε ορισμένους φορείς να δίνουν λιγότερο 
βάρος σε αποφάσεις που είναι μη ευνοϊκές γι’ αυτούς» 
(παράγραφος 159). Ειδικότερα 

τον ευαίσθητο τομέα του ποινικού 
δικαίου η χρήση αλγοριθμικών 
μεταβλητών μπορεί να αναπαράγει 

αδικαιολόγητες και ήδη υπάρχουσες 
ανισότητες και στερεότυπα 
σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και 
αντί να διορθώσει η τεχνολογία ορισμένες προβληματικές 
πολιτικές, αντίθετα να καταλήξει να τις νομιμοποιήσει. 
Πρόσφατα ο Λουτσιάνο Φλορίντι, καθηγητής Φιλοσοφίας  
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και Ηθικής της Πληροφορίας στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα Καθημερινή 
(2-8-2020) εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες του από τη 
χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα αυτό: 
«Βλέπω εξαίσια πράγματα αλλά βλέπω και φρικτά 
πράγματα, όπως τις διακρίσεις στο αμερικανικό δικαστικό 
σύστημα». 

 

Οι προβληματισμοί και οι σοβαρές επιφυλάξεις που 
εκτέθηκαν παραπάνω για την εφαρμογή της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στο χώρο της Δικαιοσύνης δε συνδέονται με 
την αδιαμφισβήτητη ανάγκη εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Οι πρόοδοι 
στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν μπορούν 
να μας αφήνουν αδιάφορους και θα συνιστούσε 
οπισθοδρόμηση να εναντιωνόμαστε ως νέοι Λουδίτες με 
αδικαιολόγητη καχυποψία σε κάθε τι καινοτόμο. Αντίθετα 
αποτελεί πάγιο αίτημα της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων η μηχανοργάνωση των Δικαστηρίων, η 
κάλυψη κάθε Δικαστηρίου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και εκτυπωτές ανάλογους με τον αριθμό των 
υπηρετούντων Δικαστών και Εισαγγελέων, ο 
εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα 
προφανώς δεν ακολουθεί τον τεχνολογικό βηματισμό της 
υπόλοιπης Ευρώπης όχι διότι τάχα δεν εναρμονίστηκε με 
τις πρακτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά διότι για 
παράδειγμα στο μεγαλύτερο Δικαστήριο της Χώρας, στο 
Πρωτοδικείο των Αθηνών που υπηρετούν 450 δικαστές 
υπάρχουν 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 3 εκτυπωτές (εκ 
των οποίων ο ένας είναι δωρεά της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων) και είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Δικαιούμαστε ωστόσο να διερευνήσουμε από 
ποιόν αξιοποιείται μια νέα τεχνολογία και σε τι αποβλέπει. 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως προβλεπτική Δικαιοσύνη ή με τη 
μορφή της κατάρτισης προφίλ δικαστών, μαρτύρων, 
κατηγορουμένων, παραγόντων της δίκης ή ως πλατφόρμα 
δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών συνιστά 
ένα επικίνδυνο εργαλείο με πολλαπλές χρήσεις στα χέρια 
ιδιωτικών εταιριών. Θα μπορεί δυνητικά να καθοδηγεί και 
να εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς, ενώ ταυτόχρονα 
καταργεί την αρχή της νομιμότητας και την αρχή του 
φυσικού δικαστή, υποτάσσει το τεκμήριο της αθωότητας σε 

αδιαφανείς διαδικασίες, αναπαράγει στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, παραβιάζει την ίδια τη Συνταγματική 
πρόβλεψη για δικαίωμα δίκαιης δίκης ενώπιον δικαστών, 
άρα ενώπιον φυσικών προσώπων. Αξιοποιείται από 
ιδιωτικές εταιρίες και Κράτη που θέλουν να 
υποκαταστήσουν την ανεξάρτητη, απρόβλεπτη και άρα 
επικίνδυνη ανθρώπινη σκέψη με ελεγχόμενες ψηφιακές 
πλατφόρμες και λογισμικά που οδηγούν σε δεδομένα 
αποτελέσματα. 

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι  
η δίδυμη αδελφή των 
υποχρεωτικών μορφών 

ιδιωτικής διαμεσολάβησης στο χώρο 
της Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό έχουν την 
ίδια δικαιολογητική βάση: Μείωση 
των δαπανών, κατάργηση των 
χρονοβόρων διαδικασιών για την 
έκδοση μιας δικαστικής απόφασης, 
αποσυμφόρηση της σωρευμένης ύλης. 
Η Δικαιοσύνη ως κρατική λειτουργία ατροφεί. Η δικαστική 
απόφαση ως έργο ανεξάρτητων κρατικών λειτουργών, ως 
ανθρώπινη σκέψη, με κάθε πιθανότητα σφάλματος, είναι 
αρκετά δύσκολο να τυποποιηθεί και να μπει εκ των 
προτέρων σε καλούπια. Μεθοδικά και με στοχευμένη 
«ενημέρωση» των πολιτών ιδιωτικές εταιρίες, διεθνείς 
οργανισμοί, Κράτη, ΜΜΕ, ειδικοί επιστήμονες στρέφουν σε 
μια προκαθορισμένη κατεύθυνση. Το δίλημμα δεν μπαίνει 
συνεπώς όπως το έθεσε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης: ή με 
την πολιτισμένη Ευρώπη ή οπισθοδρόμηση. Φωνές 
αντίστασης, ασυμβίβαστοι άνθρωποι, διορατικοί και 
ανήσυχοι επιστήμονες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, μόνο 
που είναι δύσκολο να ακουστούν. Αργά ή γρήγορα η 
παγκόσμια κοινότητα θα αναρωτιέται: Δικαιοσύνη από 
ποιόν και για ποιους; 

 

Η 
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Οι «Γαλάζιοι», τολμώντας να 
υιοθετήσουν τις ιδρυτικές αρχές της 
«Υπέρβασης» για το Ιδιωτικό Χρέος, 
αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν 
έχουν δουλείες, εξαρτήσεις και 
διαμαρτυρημένα πολιτικά γραμμάτια 
στο τραπεζικό σύστημα και τους 
δανειστές. 

νισχύθηκε η ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ με τον 
διακεκριμένο 

εκπαιδευτικό 
εμπειρογνώμονα  
της Ελλάδας για το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στον 
Ο.Ο.Σ.Α., το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, την 
UNESCO, την UNISEF,  
του πρωτοκόλλου  
για τα δικαιώματα  

του παιδιού, Γιάννη Γεωργακόπουλο. 

 
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της «ΓΑΛΑΖΙΑΣ» Πρωτοβουλίας καθηγητής Νίκος 
Βασιλειάδης με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνει την αποδοχή της 
συμμετοχής του κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου στην κοινή μας προσπάθεια για να 
πάει η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. Η συστράτευση ενός ανθρώπου που άφησε το έντονο 
αποτύπωμά του επί δεκαετίες στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, 
διακονώντας ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, εμπειρογνώμονας της Ελλάδας για το Υ.ΠΑΙ.Θ στον Ο.Ο.Σ.Α., το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO, την UNISEF, του πρωτοκόλλου για τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς και ως εμπειρογνώμονας μέσω προγραμμάτων 
σε ξένες χώρες, για την επιμόρφωση αλλογενών – αλλοεθνών σε σεμινάρια 
εκπαιδευτικών στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και της ελληνικής 
φιλοσοφίας, έγινε ασμένως δεκτή από την ομάδα πρωτοβουλίας. Μετά ταύτα, 
υλοποιείται εξελικτικά και εν τοις πράγμασι η συνεργασία με το κίνημα 
«ΥΠΕΡΒΑΣΗ», καθώς ο κος Γεωργακόπουλος τυγχάνει ιδρυτικό της μέλος. 
Καταληκτικά, όπως υπογράμμισε ο Ν. Βασιλειάδης «η Εθνική Παιδεία είναι 
βασικός πυλώνας για την Αναγέννηση του Ελληνισμού και 
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παρουσία και προτασιολογική 
παρέμβαση ενός ανθρώπου που 
θεράπευσε επαξίως στον 

σημαντικό και ευαίσθητο χώρο της 
εκπαίδευσης, αναδεικνύει, όπως και  
η συμβολική συμμετοχή του Λεωνίδα 
Στάμου, πως η «συνοδική» συμμετοχή 
και κατάθεση της επιστημοσύνης  
ενός εκάστου ικανών και άξιων  
πατριωτών στην κοινή μας 
προσπάθεια, λειτουργεί  
υπεραξιακά στον ανιδιοτελή μας 
αγώνα να πάει η Ελλάδα Μπροστά. 
«Και η δική μου συμμετοχή στους «ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ» είναι 
πρωτίστως συμβολική» τονίζει με δημόσια δήλωση του ο 
εκπαιδευτικός Γιάννης Γεωργακόπουλος και συνεχίζει: « 

υποψηφιότητα μου ανοίγει  
τον δρόμο της επίσημης, θεσμικής 
στήριξης της «Υπέρβασης»  

και των χιλιάδων μελών και φίλων  
της, εντός και εκτός Ελλάδας  
και σηματοδοτεί την έλευση  
στους «ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ» πολλών  
ακόμη υποψηφιοτήτων  
από τους συμμαχητές μας». 
«Από τη στιγμή που «ΓΑΛΑΖΙΟΙ» τόλμησαν να 
υιοθετήσουν, μέχρι κεραίας, αυτούσια την πρόταση της 
«ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ» για το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων με ομόφωνη απόφαση της διοικούσας 
επιτροπής, αποφάσισε να στηρίξει δυναμικά τους 

«Γαλάζιους», με πρώτη, συμβολική κίνηση και την δική 
μου, προσωπική συμμετοχή μαζί με του Αντιπροέδρου μας 
ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ, στο οργανωτικό σχήμα και στα 
ψηφοδέλτια. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν έχει δουλείες, 
εξαρτήσεις και διαμαρτυρημένα πολιτικά γραμμάτια». 

 
Οι αξίες της Πατρίδας μας και της Ελληνικής Παιδείας 
φθίνουν επικίνδυνα. Εμείς έχουμε διπλό χρέος να 
αγωνιζόμαστε πατριωτικά και με όραμα γαλουχώντας 
πρώτιστα το κεφάλαιο που λέγεται ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ γιατί 
όλα είναι «ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» κυρίως τώρα με ανοιχτά τα 
εθνικά θέματα που αφορούν την Τουρκία και το θέμα με την 
Μακεδονία. Ο Ιωάννης Γεωργακόπουλος είναι επίτιμος 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων & τ. εμπειρογνώμονας της Ελλάδος για το 
ΥΠΑΙΘ, στους Ο.Ο.Σ.Α, Συμβούλιο της Ευρώπης UNESCO, 
UNICEF & Πρωτοκόλλου για τα δικαιώματα του Παιδιού και 
εμπειρογνώμονας μέσω προγραμμάτων σε ξένες χώρες 
για την επιμόρφωση αλλογενών-αλλοεθνών σε σεμινάρια 
εκπαιδευτικών, στα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής και 
ελληνικής φιλοσοφίας. 

 

Η 

Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Θυμάστε που στοιχημάτιζα ότι δεν 
θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης ενώ 
κανένας δεν το πιθανολογούσε; 
Σήμερα λοιπόν σας λέω και 
κρατήστε το ότι 

πρωθυπουργός θα 
επιχειρήσει ακόμη 
και δεύτερη 

αλλαγή του εκλογικού 
νόμου μέσα στην ίδια 
κυβερνητική θητεία 
κάτι που δεν έχει  
γίνει ποτέ στη χώρα.  
Σε εκλογές θα πάει, 
αφού πρώτα αλλάξει 
τον εκλογικό  
νόμο, αφού όλα  
πλέον δείχνουν  
ότι τα «κουκιά» για  

τον κ. Μητσοτάκη δεν βγαίνουν ούτε τη δεύτερη 
Κυριακή ούτε με τον δικό του εκλογικό νόμο! 
Κατάλαβες; Πάει μας τελείωσε και το πολιτικό αφήγημα σταθερότητα και 
υπευθυνότητα με όλα τα «μπρος πίσω» που κάνει ο Μητσοτάκης…  

 
Ο «στρατηλάτης» Κούλης κατάλαβε ότι θα συντριβεί στις εκλογές και για τούτο 
δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνον να παραμείνει γαντζωμένος στην 
κυβερνητική καρέκλα. Μπορεί λοιπόν να έκλεισε το θέμα των εκλογών για το 
Φθινόπωρο -προφανώς με την ελπίδα πως ο από μηχανής Θεός θα τον βοηθήσει 
να βγάλει τον δύσκολο χειμώνα, εμείς όμως, οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ Χριστιανοδημοκράτες 
δεν σταματάμε. 

 

Ο 
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πεναντίας, με περισσότερη ορμή 
συνεχίζουμε την εξόρμηση  
μας στην κοινωνία, καθώς 

θεωρούμε πως είμαστε σε 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. 
Προετοιμάζουμε τις εκλογικές  
μάχες με αξιόμαχα ψηφοδέλτια  
που τα συγκροτούν κατά 70%  
νιάτα της Γαλάζιας Γενιάς. Η Γενιά  
των Αγώνων της Παράταξης. 
Δυσκολεύομαι να πιστέψω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα 
και τώρα που λέει εκλογές ποτέ πριν το τέλος της 
τετραετίας. Είναι γνωστό άλλωστε και έχει αποδειχθεί ότι 
δεν του βγαίνει τίποτα από όσα υπόσχεται ή σχεδιάζει. 
Επίσης με έμαθε διαχρονικά η πολιτική, να μην δίνω βάση 
στο ΠΟΤΕ και να μην πιστεύω σε ολοκληρωτικές 
βεβαιότητες και απόλυτες δηλώσεις. Σας αποκαλύπτω 
πως στο παρελθόν μου ανετέθη να παίξω αυτό το έργο, 
από την πολιτική θέση που είχα και μάλιστα δυο φορές. 
ΠΟΤΕ λοιπόν ΜΗΝ ΛΕΣ ΠΟΤΕ και μην πιστεύεις το ΠΟΤΕ. 
Στην πολιτική δεν υπάρχει το ΠΟΤΕ! ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ 
ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ ο ΔΟΛ χωρίς ντροπή και 
προπαντός όταν το ΠΟΤΕ πρόωρες εκλογές δεν συμφέρει 
τον Μητσοτάκη με τίποτα. 

πως και να έχει η Ελλάδα έχει 
μπει σε νέο εκλογικό κύκλο, 
μέσα σε δύσκολες και 

ανατρεπτικές συνθήκες για το  
διεθνές περιβάλλον, αλλά και  
για τα κορυφαία εθνικά θέματα. 
Η κατάσταση αυτή καθιστά εφιαλτική κάθε απόπειρα 
πολιτικής διακινδύνευσης και κυβερνητικής παραλυσίας, 
που μπορεί να εμφανιστεί στον πολιτικό ορίζοντα της 
χώρας με δεδομένη την ύπαρξη της απλής αναλογικής. 
Αυτό που έχω να σας πω μετά λόγου γνώσεως είναι ότι 

ουδέποτε το θέμα των εκλογών δεν χρησιμοποιήθηκε κατά 
τέτοιο τρόπο, καλλιεργώντας σκόπιμα θολό τοπίο και 
υποβιβάζοντας τα πολιτικά ήθη στα επίπεδα των πιο 
ακραίων μικροκομματικών πειραματισμών. Ο Μητσοτάκης 
βρίσκεται σε βέρτιγκο γράφει η «Κυριακάτικη Δημοκρατία» 
και τον ειρωνεύεται πως αυτή την εβδομάδα πάντως δεν 
θέλει να κάνει εκλογές παρά μόνον ανασχηματισμό… 

 
Ο Μητσοτάκης είναι αντιμέτωπος με προσωπικό και 
πολιτικό διασυρμό με όλα τούτα τα σούρτα φέρτα και τείνει 
να γίνει ο Μανωλιός που κάθε φορά τα λέει αλλιώς. Τώρα 
πια δεν το πιστεύουν ούτε οι πολιτευόμενοι του κόμματος 
του και γι’ αυτό συνεχίζουν πυρετωδώς το κυνήγι του 
σταυρού για την εκλογή τους. Αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη 
ήττα προσωπική του Μητσοτάκη, τότε τι είναι; Διέρρευσε 
ότι την παραμονή της κωλοτουμπας έπαθε κρίση πανικού, 

 

Α 

Ό 
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όταν διάβασε την απάντηση των ψηφοφόρων στο πιο 
κρίσιμο ερώτημα της MRB που ήταν: Ποιος θα θέλατε να 
κερδίσει τις επόμενες εκλογές; Το 33,8% απαντά 
Μητσοτάκης και το 30% Τσίπρας. Σε παρόμοια ερωτήματα 
που τέθηκαν στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι απαντήσεις 
ήταν ηχηρά σκαμπίλια απανωτά.  Το ευμετάβλητο της 
στάσης του Πρωθυπουργού φανερώνει την απόλυτη 
ανευθυνότητα και τον καιροσκοπισμό του ίδιου και των 
Καρεκλοκένταυρων της εξουσίας, ιδιαίτερα των αυλικών 
και των σφουγγοκωλάριων του Μαξίμου. Τα απόνερα μετά 
από αυτά τα φτηνιάρικα μικροπολιτικά παιχνίδια του 
Μητσοτάκη, έφεραν τα πρώτα δυσάρεστα αποτελέσματα. 
Οι τάσεις της MRB για πρώτη φορά καταγράφουν ότι όλο 
και λιγότεροι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιθυμούν την 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με τον Μητσοτάκη και ανεβαίνει το 
ποσοστό, εκείνων που θέλουν με τον Τσίπρα. 

ε υπαιτιότητα του Μητσοτάκη  
η χώρα σήμερα, βρίσκεται σε 
παρατεταμένη προεκλογική 

περίοδο που μπορεί να φτάσει μέχρι 
και του χρόνου, που λήγει η θητεία της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη. 
Οι ψηφοφόροι αντιλαμβάνονται πια ότι τίποτα 
περισσότερο από την εξουσία και τη διαπλοκή δεν έχει αξία 
για τον δήθεν μεταρρυθμιστή κεντρώο Μαυρογιαλούρο. Τα 
τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που δημοσιεύθηκαν την 
Κυριακή, δείχνουν πως στο σύνολο των πολιτών 
ανεξαρτήτως τι ψηφίζουν, το σενάριο συγκυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ θέλει το 17,7%, ενώ το 14,9% 
θέλει συνεργασία του ΚΙΝΑΛ με το «ΙΧ» κόμμα Μητσοτάκη. 
Μέχρι να πάμε στις κάλπες καθημερινά, ολοένα και 
περισσότερο θα σύρεται και θα διασύρεται, βιώνοντας την 
προϊούσα διάλυση. Όλες οι μυστικές μετρήσεις δείχνουν 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ και για τούτο ας το γνωρίζεις. 

Μητσοτάκης ετοιμάζεται να φέρει 
στη Βουλή και πάλι την αλλαγή 
του εκλογικού νόμου που  

να προβλέπει τυχόν αυτοδυναμία  
151 εδρών με ποσοστό 34%. 

Ό,τι και να κάνει, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, εμείς οι 
ΓΑΛΑΖΙΟΙ Χριστιανοδημοκράτες, καθώς και όλα τα 
κόμματα του έχουν διαμηνύσει πως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να υπάρξει συγκυβέρνηση είναι να μην 
είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τούτου δοθέντος να 
θυμάστε, ότι 

 

εν αποκλείεται κατά τη διάρκεια 
των διερευνητικών εντολών  
μετά τις κάλπες της απλής 

αναλογικής να προκύψουν άλλα 
κυβερνητικά σχήματα που θα 
αφήνουν εκτός τον Μητσοτάκη. 
«Γιατί στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Αυτή η 
πολιτική εξέλιξη θα τον οδηγήσει και στην απομάκρυνσή 
του από την ιστορική παράταξη του Εθνάρχη 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς και στο πολιτικό 
περιθώριο. 

 

Μ 

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

 
To ασιατικό άνοιγμα του ΝΑΤΟ το 
οποίο αναλύσαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα από την στήλη αυτή 
συνεχίζει να προκαλεί ισχυρές 
αντιδράσεις εκ μέρους του Πεκίνου, 
καθώς….. 

 

κινεζική ηγεσία 
φοβάται μια 
επανάληψη των 

όσων έγιναν στην 
Ευρώπη. Δηλαδή μια 

σταδιακή επέκταση του ΝΑΤΟ και στη περιοχή του 
Ινδο-Ειρηνικού με αφορμή μάλιστα μια ενδεχόμενη 
κρίση στις σχέσεις της Κίνας με την Ταιβάν.  
Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμά το Πεκίνο θα αποτελούσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες του Ινδο-Ειρηνικού. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται 
ότι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία αλλά και η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα θα 
σπεύσουν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές και πολιτικές τους σχέσεις με το ΝΑΤΟ 
(www.globaltimes.cn 7/9/2022). Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην 
πρόσφατη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 28-30 Ιουνίου 2022 οι 
παραπάνω τέσσερις χώρες συμμετείχαν ως παρατηρητές.  

 

τσι με εργαλείο το ΝΑΤΟ θα ενισχυθεί η 
παρουσία των Δυτικών δυνάμεων στην περιοχή 
του Ινδο-Ειρηνικού που αποτελεί άλλωστε  

πάγια αμερικανική επιδίωξη η οποία μάλιστα 
εντάθηκε μετά την εκλογή Μπάιντεν. 
Άλλωστε ο Μπάιντεν με το περίφημο «America is back» διεμήνυσε σε όλους τους 
τόνους ότι «the game is over» και ότι οι διάφορες ηγεσίες των χωρών της Δύσης 
θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα και άνευ όρων στο «δυτικό μαντρί». Γεγονός το 
οποίο αναμένεται να καθορίσει και τις εξελίξεις στο δυτικό γίγνεσθαι, καθώς ο 
Μπάιντεν διακηρύσσει πλέον το περίφημο «Πας μη ων μεθ' ημών, καθ' ημών».  

 

Η 
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ια την Ουάσιγκτον βασικός  
πλέον αντίπαλος είναι η Κίνα αν 
και η Ρωσία επίσης θεωρείται 

σημαντική απειλή για τις ΗΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό η περυσινή επίσκεψη Μπάιντεν στην 
Ευρώπη σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις στο 
γεωστρατηγικό παίγνιο. Έτσι το διάστημα 11-13 Ιουνίου 
2021 ο Μπάιντεν συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής των G7 
στην Κορνουάλη της Αγγλίας, εν συνεχεία στη Σύνοδο των 
ηγετών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου, κατόπιν 
στη συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου επίσης 
στις Βρυξέλλες. Και η αντικινεζική πολιτική της Δύσης 
κορυφώθηκε με την γνωστή πρωτοβουλία AUKUS στις 16 
Σεπτεμβρίου 2021. Οι παραπάνω συναντήσεις των ηγετών 
των χωρών του Δυτικού κόσμου μέσω σχημάτων 
μεταβλητής γεωμετρίας όπως οι G7, το ΝΑΤΟ και η 
διατλαντική συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ άφησαν το 
αποτύπωμά τους στην οικονομία και όχι μόνο. Ενδεικτικό 
των αντικινεζικών προθέσεων του ΝΑΤΟ ήταν και το 
μακροσκελέστατο κοινό Ανακοινωθέν εκτάσεως 14.405 
λέξεων στα αγγλικά που υιοθέτησε η περυσινή Σύνοδος 
των ηγετών των 30 κρατών μελών του ΝΑΤΟ που έλαβε 
χώρα στις 14 Ιουνίου 2021 στις Βρυξέλλες. Το κύριο 
συμπέρασμα από τη συνάντηση των 30 ηγετών των 
χωρών του ΝΑΤΟ ήταν ότι μαζί με το «America is back» του 
Τζο Μπάιντεν είχαμε και το «cold war is back». Έτσι το 
ΝΑΤΟ υπό την σκληρή αμερικανική καθοδήγηση εντείνει 
την ψυχροπολεμική του πολιτική, ενισχύει την αντιρωσική 
και αντικινεζική ρητορία, αυτοχαρακτηρίζεται ως «η 
Συμμαχία των δημοκρατικών χωρών» που υπερασπίζεται 
την θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη «rules-based 
international order», όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην 
Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Μόνο που 
κάθε φορά που δεν θα βολεύει τις ΗΠΑ η «rules-based 
international order» η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της στο 
ΝΑΤΟ δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να την παραβιάσουν. Η 
Δύση εντείνει πλέον τον αγώνα της κατά της Ρωσίας και της 
Κίνας με στόχο την αύξηση των σφαιρών επιρροής μέσω 
της αναβάθμισης και του ΝΑΤΟ που αναμένεται να παίξει 
ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο το 2030. Ειδικότερα για την 
Κίνα το περυσινό Ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι 
«οι δεδηλωμένες φιλοδοξίες της Κίνας και η επιθετική 
συμπεριφορά της εγείρουν συστημικές προκλήσεις για την 
θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και σε τομείς που 
επηρεάζουν την ασφάλεια της Συμμαχίας» (παράγραφος 

55). Στο ίδιο κλίμα και το φετινό Ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ 
που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ 
στο διάστημα 28-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη όπου τονίζεται: 
«Αντιμετωπίζουμε συστημικό ανταγωνισμό από εκείνους, 
συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 
που αμφισβητούν τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις 
αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την διεθνή τάξη 
που βασίζεται σε κανόνες» (https://infognomonpolitics.gr 
30/6/2022). 

αντικινεζική δράση βεβαίως  
των δυτικών δυνάμεων δεν 
περιορίζεται μόνο στο 

στρατιωτικό πεδίο αλλά 
συμπληρώνεται με μια εκτεταμένης 
κλίμακας οικονομική διπλωματία  
των χωρών του ΝΑΤΟ με στόχο  
να αποκόψουν την σημαντική  
κινεζική επιρροή. 
Στο πλαίσιο αυτό όπως έχουμε ήδη αναλύσει από τη στήλη 
αυτή στις αρχές Δεκεμβρίου 2021 η ΕΕ σε συνεννόηση με 
τις ΗΠΑ ενεργοποιεί την «Παγκόσμια Πύλη» (Global 
Gateway) προκειμένου να μπορέσει η Δύση να απαντήσει 
στην κινεζική οικονομική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη Ένας 
Δρόμος» (www.political.gr 4/12/2021, σελ. 14). Μάλιστα οι 
G7 ανακοίνωσαν στην τελευταία τους συνάντηση στο Σλος 
Ελμάου, στη νότια Γερμανία πρόγραμμα 600 δις δολαρίων 
ως αντίβαρο στον κινεζικό δρόμο του μεταξιού 
(www.capital.gr 27/6/2022). Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της 
Κομισιόν στην τελευταία συνάντηση των G7 η «Παγκόσμια 
Πύλη» αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στο 
παγκόσμιο επενδυτικό κενό. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία που εντάσσεται πλέον στην απόφαση των 
G7 «Σύμπραξη για Παγκόσμιες Υποδομές και Επενδύσεις». 
Έτσι στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που ανακοινώθηκαν 
από τον Τζο Μπάιντεν, η ΕΕ κινητοποιεί 300 
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027 (www.ec.europa.eu 
26/6/2022). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η «Παγκόσμια 
Πύλη» αποτελεί κομβικό σημείο της ατζέντας της 
συνάντησης Εργασίας Κομισιόν-ΟΗΕ το διήμερο 7-8 
Ιουλίου 2022 (www.ot.gr 6/7/2022). 

Γ 
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τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Καθηγητής 

της Νομικής Σχολής  
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  
Αθηνών κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος 
επισήμανε ότι  
η απόφαση του  
Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου της Χάγης 
του 2016, «Φιλιππίνες 
κατά Κίνας», παράγει 
νομολογία, κατά την 
οποία τα Ελληνικά 
Νησιά, όπως το 
Καστελόριζο, έχουν 

εκτός από  
Αιγιαλίτιδα Ζώνη  
και Υφαλοκρηπίδα  
και Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη. 
Μιλώντας στο 8ο Διεθνές Θερινό 
Πανεπιστήμιο που οργανώνεται στο 
Καστελόριζο, με θέμα «Η 
επικαιρότητα της θεωρίας του 
Αριστοτέλους περί Επιείκειας στο 
πεδίο του σύγχρονου Δημόσιου 
Διεθνούς Δικαίου», ο τέως Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και Επίτιμος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Προκόπιος Παυλόπουλος 
επισήμανε -με βάση την αντίστοιχη 
ομιλία του στο Διαδικτυακό Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο του Κέντρου 
Αριστοτελικών Μελετών, στις 
21/2/2022- και τα εξής:  

 
«Η Επιστημονική Κοινότητα, 
διεθνώς, δικαίως αναγνωρίζει στον 
Αριστοτέλη, με βάση την ποσότητα 
και ιδίως την ποιότητα του έργου 
του, τον τίτλο του «Πατέρα των 
Επιστημών». Τούτο αιτιολογείται και 
τεκμηριώνεται και από το ότι, 
σύμφωνα με τις έρευνες και τους 
συνακόλουθους υπολογισμούς των 
Αλεξανδρινών, ο Αριστοτέλης 
συνέγραψε πάνω από 400 βιβλία. 
Καίτοι μεγάλο μέρος του έργου του 
Αριστοτέλους δεν κατέστη δυνατό 
να διασωθεί στην πορεία των 
αιώνων, τα τμήματά του εκείνα, τα 
οποία μας περιήλθαν, αρκούν για να 
καταδείξουν και τούτο: Η σκέψη του 

Αριστοτέλους επεκτάθηκε και 
εμβάθυνε σ’ ευρύ φάσμα του 
επιστητού της εποχής του, με 
αποτέλεσμα η προσφορά της να 
καλύπτει αφενός την ίδια την υφή 
της επιστημονικής μεθόδου εν γένει 
και, αφετέρου, σημαντικό μέρος των 
επιστημονικών πεδίων. Α. Με βάση 
τις ως άνω διαπιστώσεις δεν είναι -
κάθε άλλο- παράδοξο να 
υποστηριχθεί ότι και η Νομική 
Επιστήμη, ως μέρος των 
Θεωρητικών Επιστημών, οφείλει 
πολλά στην φιλοσοφική αναζήτηση 
του Αριστοτέλους. Ιδίως τα «Ηθικά 
Νικομάχεια», η «Ρητορική» και η 
«Αθηναίων Πολιτεία» εμπεριέχουν 
αναλύσεις, εξαιρετικά χρήσιμες ως 
σήμερα, οι οποίες μέσ’ από την 
θεωρητική, και με καθαρώς 
επιστημονική μεθοδολογία, 
προσέγγιση κυρίως του Δικαίου και 
της Δικαιοσύνης καταδεικνύουν μ’ 
ενάργεια την πολυπρισματική και 
ουσιαστική «οφειλή» της σύγχρονης 
Νομικής Επιστήμης στο έργο του 
Αριστοτέλους. Μέρος της «οφειλής» 
αυτής είναι τόσο η έννοια της 
Επιείκειας, ως θεμελιώδους ρήτρας 
ερμηνείας και εφαρμογής του 
Δικαίου, στο σύνολό του, όσο και η 
έννοια της Διαιτησίας. 

ι κατ’ Αριστοτέλη 
έννοιες της 
Επιείκειας και της 

Διαιτησίας εξετάζονται 
εδώ αποκλειστικώς 
στο πεδίο του 
σύγχρονου Δημόσιου 
Διεθνούς Δικαίου. 
Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, στο 
ειδικότερο εκείνο πεδίο του που 
αφορά το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας του ΟΗΕ, κατά την  
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Σύμβαση του Montego Bay του 1982, με βάση την ακόλουθη 
σειρά συλλογισμών: Β. Μια από τις κυριότερες αιτίες, οι 
οποίες υπονομεύουν τα θεμέλια της σύγχρονης 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, είναι και το ότι βασικοί 
πυλώνες της – πραγματικές «αντηρίδες» για την 
εκπλήρωση της εκ καταγωγής αποστολής της, που 
συνίσταται κατ’ εξοχήν στην εγγύηση της ακώλυτης 
άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – 
έχουν αρχίσει να διαβρώνονται επικινδύνως. Μεταξύ των 
πυλώνων αυτών συγκαταλέγονται, δυστυχώς, το Κράτος 
Δικαίου και το αναπόσπαστο θεσμικό «παρακολούθημά» 
του, η Αρχή της Νομιμότητας. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο 
τουλάχιστον βαθμό, στο ότι ο ρυθμιστικός τους «πυρήνας», 
ο κανόνας δικαίου, ο οποίος θεσπίζεται από την Πολιτεία 
διαθέτοντας έτσι την απαραίτητη για το κανονιστικό του 
κύρος δημοκρατική νομιμοποίηση, διαβρώνεται 
αντιστοίχως, και μάλιστα με γεωμετρικώς αύξουσα ένταση. 
Τούτο ισχύει διεθνώς, και δη σε κάθε πτυχή του ισχύοντος 
Δικαίου, είτε πρόκειται για το Εθνικό είτε πρόκειται για το 
Ευρωπαϊκό και, προεχόντως, για το Δημόσιο Διεθνές 
Δίκαιο. Και προκύπτει, κατά κύριο λόγο, εκ του ότι ο 
κανόνας δικαίου, εκ φύσεως γενικός και αόριστος αφού 
πρέπει να υπηρετεί την αρχή της αναλογικής Ισότητας και 
της «έννοιας γένους», της Αναλογικής Δικαιοσύνης, 
αδυνατεί να πλαισιώσει κανονιστικώς, με την 
επιβαλλόμενη για την εγγενή ρυθμιστική του επάρκεια, την 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, άρα τις αντίστοιχες 
κοινωνικοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των μελών κάθε 
κοινωνικού συνόλου, εντός του οποίου είναι προορισμένος 

να εφαρμόζεται. Η Οικονομική Παγκοσμιοποίηση και η 
ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας μεταβάλλουν με τέτοια 
ταχύτητα την κοινωνικοοικονομική «υποδομή», της οποίας 
ο κανόνας δικαίου αποτελεί θεσμικό «εποικοδόμημα» -
φυσικά με αμφίδρομη μεταξύ τους κανονιστική επιρροή- 
ώστε ο μεν Νομοθέτης, ο κάθε νομοθέτης, δεν μπορεί να 
προβλέψει με την απαιτούμενη «οξυδέρκεια» τις 
μελλοντικές εξελίξεις, που το θεσμικό του δημιούργημα 
καλείται να πλαισιώσει ρυθμιστικώς. Άρα οι κανόνες 
δικαίου, τους οποίους θεσπίζει, είτε είναι «θνησιγενείς», με 
την έννοια ότι τείνουν να ξεπερασθούν αμέσως μετά την 
έναρξη της ισχύος τους, είτε διατυπώνονται με μεγάλη 
γενικότητα. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο δικαστής, ο 
οποίος καλείται να τους ερμηνεύσει και να τους εφαρμόσει 
στην πράξη, αναγκάζεται να δικαιοδοτεί ακόμη και 
«δικαιοπλαστικώς», αφενός για να καλύψει τα μεγάλα κενά 
τους και, αφετέρου, για να διορθώσει τις κανονιστικές 
«αστοχίες» τους. Γ. Η σύγχρονη νομική πραγματικότητα 
καταδεικνύει ότι η ρήτρα της Επιείκειας, ως ερμηνευτική 
αρχή και ανάλογο ερμηνευτικό μέσο, ασκεί ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή όταν ο δικαστής την «βγάζει» από την 
θεσμική «φαρέτρα» του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για να 
συμπληρώσει το κανονιστικό περιεχόμενο του κανόνα 
δικαίου που εφαρμόζει ή και για να διορθώσει τις 
κανονιστικές «αστοχίες» του, με σκοπό την ορθή απονομή 
του Δικαίου, όπως απαιτούν οι επιμέρους συνιστώσες της 
Δικαιοσύνης. Όλα τ’ ανωτέρω ισχύουν, στο ακέραιο, και 
στο μέτρο που αντί για τον δικαστή, που αντλεί την 
δικαιοδοσία του ευθέως από την Έννομη Τάξη στην οποία 
ανήκει -Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή– τ’ αντίδικα μέρη 
επιλέγουν τον θεσμό της Διαιτησίας και, συνακόλουθα, 
επαφίενται στην κρίση διαιτητικών οργάνων. Τα όσα 
επισημάνθηκαν  
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προηγουμένως αφορούν, a fortiori, τον τομέα του 
Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου, κυρίως δε του Διεθνούς 
Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ, κατά την Σύμβαση του 
Montego Bay του 1982. Και μόνο μια τέτοια διαπίστωση 
αρκεί για ν’ αναδείξει πόσο και πώς η σκέψη του 
Αριστοτέλους, αναφορικά με την ρήτρα της Επιείκειας ως 
μεθόδου ερμηνείας του Δικαίου για την εφαρμογή του 
σύμφωνα με τα προτάγματα της Δικαιοσύνης -υπό την 
αναλογική της έννοια, που συνδέεται αρρήκτως με την 
έννοια της αναλογικής Ισότητας- παραμένει εξαιρετικά 
επίκαιρη. Και η επικαιρότητα αυτή εκτείνεται πολύ πέραν 
του Εθνικού Δικαίου όταν, όπως τεκμηριώνει μ’ ενάργεια η 
νομολογιακή πράξη, βρίσκει, με προδήλως εντεινόμενο 
ρυθμό, «προνομιακό» πεδίο εκδήλωσής της στο Δημόσιο 
Διεθνές Δίκαιο, κατ’ εξοχήν δε στο Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας του ΟΗΕ, κατά την Σύμβαση του Montego Bay 
του 1982. 

ιδικότερα, η απόφαση του 
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου 
της Χάγης -Παράρτημα VII της 

Σύμβασης του Montego Bay του 1982- 
της 12ης Ιουλίου 2016 «Φιλιππίνες 
κατά Κίνας» «παράγει» ήδη νομολογία, 
κατά την οποία τα Ελληνικά Νησιά, 
όπως το Καστελλόριζο, διαθέτουν, 
εκτός από Αιγιαλίτιδα Ζώνη, 
Υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη. Αυτή η νομολογία 
ακυρώνει, στο ακέραιο, την περί  
του αντιθέτου αβάσιμη και  
ανιστόρητη τουρκική «ρητορική». 
Δ. Κατ’ Αριστοτέλη, η ρήτρα της Επιείκειας εντάσσεται μεν 
στο γενικό πλαίσιο του Δικαίου. Πλην όμως δεν ταυτίζεται 
απολύτως με τον θεσπισμένο γραπτό νόμο, αλλά μπορεί 
και πρέπει να γίνεται χρήση της όταν ο ως άνω νόμος, 
λόγω των κενών ή και των ρυθμιστικών «αστοχιών» που 

γεννά, μοιραίως, η γενικότητά του, είναι ανάγκη να 
«διορθωθεί», μέσω της κατάλληλης ερμηνείας, ώστε ν’ 
ανταποκρίνεται πλέον, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο 
σύνολο των προταγμάτων του Δικαίου και της 
Δικαιοσύνης. Με βάση τις κατά τ’ ανωτέρω διαπιστώσεις 
του, ο Αριστοτέλης καταλήγει σ’ ένα είδος 
φιλοσοφικονομικού ορισμού της Επιείκειας, ο οποίος 
παραμένει, και σήμερα, κλασικός: «Ἔστιν δὲ ἐπιεικὲς τὸ 
παρὰ τὸν γεγραμμένον νόμον δίκαιον» (Ρητορική, 1374α, 
28-29). Έχει από ορισμένους συγγραφείς υποστηριχθεί η 
άποψη ότι στον «ορισμό» του αυτό ο Αριστοτέλης 
«αντιπαραθέτει», εν τέλει, την Επιείκεια προς το 
θεσπισμένο γραπτό Δίκαιο. Η άποψη όμως αυτή είναι 
εσφαλμένη και δείχνει ουσιώδη έλλειψη κατανόησης της εν 
προκειμένω αυθεντικής θεώρησης του Αριστοτέλους.  

 
Κατ’ ακρίβεια ο Αριστοτέλης, συνεπής με όλες τις εν 
προκειμένω προμνημονευόμενες αναλύσεις του, τις 
συνοψίζει, με άψογη λογική ακρίβεια, διευκρινίζοντας ότι το 
«επιεικές» δεν βρίσκεται «απέναντι» στους κανόνες του 
γραπτού νόμου. Αλλά ενδεχομένως βαίνει, ακολουθώντας 
παράλληλη πορεία ως προς την υπεράσπιση του Δικαίου 
και της Δικαιοσύνης, και πέραν αυτού, εφόσον τούτο είναι 
επιβεβλημένο για την πραγμάτωση του αυθεντικού 
νοήματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης. 
Χρησιμοποιώντας τα «εργαλεία» της σύγχρονης νομικής 
ορολογίας, μπορούμε και είναι χρήσιμο να δεχθούμε ότι 
στο πλαίσιο του ως άνω «ορισμού» του ο Αριστοτέλης 
θεωρεί πως η Επιείκεια, κατά την ίδια την φιλοσοφική και 
θεσμική ιδιοσυστασία της, λειτουργεί ως ρήτρα που 
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της κατά την ερμηνεία 
και εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου όχι contra legem, 
αλλά praeter legem. Με άλλες λέξεις, η προσφυγή στην 
ρήτρα της Επιείκειας δεν θέτει, κατ’ ουδένα τρόπο, 
«εκποδών» τον γραπτό κανόνα δικαίου, αλλά επιτελεί, 
υπέρ του Δικαίου και της Δικαιοσύνης, την ερμηνευτική 
λειτουργία της συμπλήρωσης ή και διόρθωσής του, κατά 
την εφαρμογή του. Και τούτο είτε για να καλύψει τα κενά 
του είτε για να διορθώσει τις ρυθμιστικές «αστοχίες» του, 
όταν και όπου η αδήριτη γενικότητά του, κατά τ’ ανωτέρω, 
αφήνει τέτοια κενά ή καταλήγει σε τέτοιες «αστοχίες». Ε. Σε 
ό,τι αφορά τις μεθόδους αξιοποίησης στην πράξη της  

 

Ε 
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ρήτρας της Επιείκειας, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, ως 
προς την πρωτοτυπία της διατύπωσής της για τα δεδομένα 
της εποχής εκείνης, η ανάλυση του Αριστοτέλους για τον 
θεσμό της Διαιτησίας, ως διαδικασίας απονομής της 
Δικαιοσύνης η οποία λειτουργεί, κατά κάποιον τρόπο, 
παραλλήλως προς την δικαιοδοσία του δικαστή, ως 
οργάνου της Πολιτείας εξουσιοδοτημένου «επισήμως» να 
επιλύει τις μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου 
διαφορές. Συγκεκριμένα, εισάγοντας την ρήτρα της 
Επιείκειας στο θεσμικό πλαίσιο της άσκησης της, 
αυστηρώς πολιτειακής προέλευσης, δικαιοδοτικής 
λειτουργίας, ο Αριστοτέλης παρατήρησε, μεταξύ άλλων: 
«Καί τό εἰς δίαιταν μᾶλλον ἤ εἰς δίκην βούλεσθαι ἱέναι · ὁ 
γάρ διαιτητής τό ἐπιεικές ὁρᾶ, ὁ δέ δικαστής τόν νόμον · καί 
τούτου ἕνεκα διαιτητής εὑρέθη, ὅπως τό ἐπιεικές ἰσχύη» 
(Ρητορική, Α, 13, 1374 β, 18-22). Με την ως άνω 
παρατήρησή του ο Αριστοτέλης δέχεται, σε γενικές 
γραμμές, ότι πέραν της «επίσημης» κρατικής δικαιοδοτικής 
λειτουργίας υφίσταται –οπωσδήποτε όμως υπό την 
θεσμική και πολιτική «ανοχή» της Πολιτείας- και ο θεσμός 
της Διαιτησίας, ως διαδικασίας επίλυσης των διαφορών 
μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου, ύστερα από 
επιλογή των αντίδικων μερών. 

 

αι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η επιλογή της Διαιτησίας συνιστά 
μια μορφή αξιοποίησης της 

ρήτρας της Επιείκειας στην πράξη για 
την απονομή της Δικαιοσύνης. Δηλαδή, 
κατ’ Αριστοτέλη, η Διαιτησία είναι,   
κατ’ αποτέλεσμα, θεσμός αρρήκτως 
συνδεδεμένος με την Δικαιοσύνη. 

 
Και τούτο διότι στο μεν πλαίσιο της από την Πολιτεία 
οργανωμένης δικαιοδοτικής λειτουργίας ο δικαστής 
στηρίζεται πολύ περισσότερο -αν όχι αποκλειστικώς- στον 
νόμο, ήτοι στους θεσπισμένους από την Πολιτεία κανόνες 
του Δικαίου. Ενώ στο πλαίσιο της Διαιτησίας ο δικαστής, 
ως δικαιοδοτικό όργανο κατ’ επιλογή των αντίδικων 
μερών, στηρίζεται κατ’ εξοχήν στις μεθόδους απόφανσης, 
οι οποίες απορρέουν από την προσφυγή στην ρήτρα της 
Επιείκειας. Και ο Αριστοτέλης φθάνει στο συμπέρασμα του 
όλου συλλογισμού του διατυπώνοντας την θέση, ότι ο 
κύριος λόγος, για τον οποίο επινοήθηκε ο θεσμός της 
Διαιτησίας, είναι για να επιλύονται οι μεταξύ των αντίδικων 
μερών διαφορές με βασικό γνώμονα την χρήση της ρήτρας 
της Επιείκειας. Υπό τα δεδομένα αυτά της επικαιρότητας 
της σκέψης του Αριστοτέλους περί Επιείκειας και 
Διαιτησίας στο σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο, η «αειθαλής» 
φιλοσοφικώς, θεσμικώς και πολιτικώς, σκέψη του 
Σταγειρίτη αποδεικνύει, με αμάχητα ιστορικώς και 
επιστημονικώς τεκμήρια, ότι το Ελληνικό Πνεύμα, υφ’ όλες 
του τις επόψεις και εκφάνσεις, εξακολουθεί να 
«καταυγάζει» την πορεία, την οποία οφείλουμε ν’ 
ακολουθήσουμε, μ’ επίγνωση και συνέπεια, για την 
εμπέδωση του Δικαίου και της Δικαιοσύνης -άρα της 
Δημοκρατίας και του σύμφωνου με τις επιταγές της 
Πολιτισμού μας- σε παγκόσμιο επίπεδο. Εν τέλει δε για την 
καταξίωση του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον προορισμό 
του». 

K 
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ημαντικές 
αποκαλύψεις  
έκανε ο γνωστός 

ποινικολόγος  
Παύλος Σαράκης, 
αναφερόμενος στο 
σκάνδαλο Novartis, στη 
θέση που έχει η Ελλάδα 
στην ελευθερία του 
Τύπου (108η θέση), 
αλλά και στο γεγονός 
ότι τα ΜΜΕ υπάρχουν 
για να χειραγωγείται  
η κοινή γνώμη. 
Συγκεκριμένα μιλώντας στο 22ο 
Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων 
και Μαχόμενων Δικηγόρων, το 
οποίο διοργανώθηκε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο στην Πάτρα έβγαλε 
πύρινο λόγο για το σκάνδαλο 
Novartis και το μύθευμα της 
σκευωρίας που κατέρρευσε με το 

βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου. Όπως σημειώνει 
το ρεπορτάζ της «Δημοκρατίας» ο Παύλος Σαράκης ήταν ο δικηγόρος των δύο 
προστατευόμενων Ελλήνων μαρτύρων που κατέθεσαν στις αμερικανικές Αρχές 
για το σκάνδαλο της Novartis στη χώρα μας και έδωσε τεράστιο αγώνα 
προκειμένου να αποδείξει στην αμερικανική Δικαιοσύνη «τις αθέμιτες πρακτικές 
της Novartis στην πατρίδα», όπως έχει επισημάνει. «Στο ερώτημα που μου έβαζαν 
γιατί προσέφυγα στην αμερικανική Δικαιοσύνη και όχι στην ελληνική Δικαιοσύνη» 
είπε ο κ. Σαράκης στην ομιλία του «τους έλεγα “γιατί η ελληνική Δικαιοσύνη δεν 
μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Γιατί εδώ η Δικαιοσύνη απονέμεται κάτω υπό 
αντίξοες συνθήκες”. Κι αυτές οι συνθήκες δεν είναι άλλες από την παρέμβαση της 
εκτελεστικής εξουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι 

 

την Ελλάδα διορίζεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης 
με πολιτική απόφαση, με κριτήρια τα οποία 
γνωρίζουν αυτοί που λαμβάνουν την απόφαση, 

δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα. Και επίσης γιατί  
το Σύνταγμά μας, ενώ λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι 
ενώπιον του νόμου, εξαιρεί τα πολιτικά πρόσωπα. 
Για να πάει ο πολιτικός στον φυσικό του δικαστή θα πρέπει να δώσουν άδεια οι 
συνάδελφοί του και μόνο». Ο δικηγόρος, που πέτυχε να πληρώσει η 
φαρμακευτική Novartis 345.000.000 δολάρια στο αμερικανικό Δημόσιο για 
αθέμιτες πρακτικές στη χώρα μας, κατακεραύνωσε τον βρόμικο ρόλο που έπαιξε 
μεγάλη μερίδα του Τύπου προκειμένου να σβήσει από την κοινή συνείδηση το 
πραγματικό σκάνδαλο και να εγγραφεί ως σκευωρία.  

 

Σ 
Σ 



 

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 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 28 

 

εν υπάρχουν πλέον 
δημοσιογράφοι να 
πρωταγωνιστούν σήμερα.  

Στη δημοσιογραφία υπάρχουν 
επιχειρηματίες, ολιγάρχες οι  
οποίοι εκπροσωπούν συμφέροντα. 
Και υπάρχει ο Τύπος όχι για να πληροφορείται η κοινή 
γνώμη, αλλά για να χειραγωγείται η κοινή γνώμη». Ο κ. 
Σαράκης αποκάλυψε ότι για το σκάνδαλο Novartis στη 
χώρα μας συλλέχθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές 
αδιάσειστα στοιχεία: «Πρόκειται για μια υπόθεση δημοσίου 
συμφέροντος, που ξεκίνησε το 2014 και έχει πολύ μεγάλη 
σημασία και την προετοιμάζαμε για να καταθέσουμε την 
αγωγή στην αμερικανική Δικαιοσύνη μετά από δύο χρόνια. 
Διότι στην αμερικανική Δικαιοσύνη για να ασκηθεί δίωξη 
δεν απαιτούνται ενδείξεις, αλλά αποδείξεις. Και έπρεπε να 
μαζέψουμε αποδείξεις. Και γιατί το κάναμε αυτό εκεί; Γιατί 
υπήρχε συνταγματικό εμπόδιο για να τιμωρήσουμε όλους 
εκείνους που πήραν από την τσέπη μας τα χρήματά μας, 
που ήταν για ιερό σκοπό, όπως η Υγεία».  

 
Αποκάλυψε, όμως, και τον τρόπο που στήθηκε η δίωξη για 
τη δήθεν σκευωρία της μερίδας του Τύπου που 
ασχολήθηκε με την υπόθεση και αποκάλυψε στοιχεία και 
τον ρόλο σε αυτό της πλειοψηφίας του Τύπου: «Οι άλλοι 
δημοσιογράφοι τι έκαναν; Εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία 
της υποθέσεως, επειδή οι καταγγέλλοντες είναι ανώνυμοι. 
Εκμεταλλεύτηκαν ότι δεν είχαν φωνή. Και πήγαν τότε 
συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να εξυφάνουν ένα σενάριο 

εξουδετέρωσης της αλήθειας. Ποιο ήταν αυτό; Να μιλήσουν 
για σκευωρία. Πήραν τους υπόπτους, πήραν τους 
καταγγελλομένους και υιοθέτησαν τους ισχυρισμούς τους. 

είτε το «Βήμα», τα «Νέα», 
τηλεοπτικά κανάλια 
συγκεκριμένα. Ουδέποτε  

δεν εμφάνισαν τις καταγγελίες. 
Εμφάνιζαν μόνο τους 
καταγγελλομένους να  
εξαπολύουν λίβελλους. 
Γιατί το έκαναν αυτό; Γιατί είναι τελείως διαφορετικό 
πράγμα η ενημέρωση του κοινού από την προπαγάνδα. 
Διότι τα μέσα ενημέρωσης είναι μέσα προπαγάνδας. 
Έπρεπε να σας πουν ότι κανείς δεν σας έκλεψε τα χρήματά 
σας. Και είπαν ότι το έκαναν για πολιτικούς λόγους. Και 
άρχισαν να προπαγανδίζουν. Ποιον άλλον στόχευαν; Το 
δικαστικό σώμα. Διότι η εκτελεστική εξουσία θέλει τη 
χειραγώγηση της Δικαιοσύνης. Από πού αντλεί εξουσία η 
Δικαιοσύνη; Από τον λαό μας. Είναι η θεσμική εγγύηση της 
λαϊκής κυριαρχίας. Άρα έπρεπε να χειραγωγήσουν τη 
σκέψη και τα συναισθήματά τους». Ο κ. Σαράκης τόνισε 
ακόμη τον φόβο που προσπάθησαν να εμφυσήσουν στους 
δικαστές οι εμπνευστές του σεναρίου της σκευωρίας με την 
πιθανή δίωξη εισαγγελέων εν ενεργεία για κατάχρηση 
εξουσίας. Απόρησε, μάλιστα, για το γεγονός πως στο 
σενάριο της σκευωρίας δεν ήταν και ο ίδιος 
κατηγορούμενος, αφού εμπνεύστηκε, σχεδίασε και 
εκτέλεσε τη δίωξη της Novartis, δίνοντας την απάντηση:  

 

Δ 

Δ 
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«Διότι αυτοί που ίσως εμπνεύστηκαν αυτή τη σκευωρία δεν 
μπορούσαν να τα βάλουν με το αμερικανικό κράτος. Αυτή 
είναι η εκτίμησή μου. Ούτε τους μάρτυρες συμπεριέλαβαν, 
γιατί ήταν υπό την προστασία της αμερικανικής 
κυβέρνησης, που είναι πολύ ισχυρή».  

κ. Σαράκης δεν ξέχασε βεβαίως  
να αναφερθεί και στη δικαστική 
συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου,  

που ήταν εκ των δημοσιογράφων  
οι οποίοι μετέδωσαν ψευδώς  
ότι πρόκειται να παραπεμφθούν  
σε δίκη για σκευωρία ο  
πρώην αναπληρωτής υπουργός  
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και  
η πρώην εισαγγελέας κατά της  
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη 

 
, λίγη ώρα μετά την έκδοση του βουλεύματος του 
Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου. «Η 
εκλεκτή δικαστική συντάκτρια έκανε κάτι που το θεωρούσε 
δεδομένο: Ανακοίνωσε άλλη απόφαση. Είπε 
«παραπέμπονται» και το είπε στην κοινή γνώμη. Διότι 
είχαν τέτοια αυτοπεποίθηση οι συγκεκριμένοι 
δημοσιογράφοι, που πίστευαν ότι δεν θα υπάρξει δικαστής 
που θα διαβάσει τη δικογραφία, που θα είναι πιστός στον 

όρκο του και θα κοιτάζει τις ψυχές των συμπολιτών μας. Και 
έχασε τα λόγια της αυτή η συγκεκριμένη. Και την επόμενη 
μέρα, αυτή που καταδίκαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, με 
συγκεκριμένες λογικές, είπε συγγνώμη. Γιατί φοβήθηκε την 
οργή της κοινωνίας».  

 

Ο κ. Σαράκης αποκάλυψε επίσης πως δεν έχει πάρει 
χρήματα, αλλά δούλεψε τη συγκεκριμένη υπόθεση «για τη 
μάνα μου, για τον πατέρα μου, για τον φτωχό που δεν έχει 
λεφτά να πάρει τα φάρμακά του. Εμείς προσκυνάμε τον 
Θεό της Ελλάδος, που έχει κρατήσει όρθια αυτή τη χώρα 
και αυτή την κοινωνία». Αποκάλυψε, όμως, και ότι έχει 
δεχθεί αλλεπάλληλους ελέγχους από την Εφορία, τους 
οποίους συνδέει με τους σχεδιαστές του σεναρίου της 
σκευωρίας. «Ψάχνουν να βρουν τα λεφτά. Εγώ τους λέω 
“κάνω δικηγορία για να επιβιώσω κι όχι για να 
πλουτίσω”». Τέλος, ο κ. Σαράκης ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου «που υπηρέτησε το 
δημόσιο συμφέρον», κατακεραύνωσε τον νεποτισμό που 
δεσπόζει στον πολιτικό βίο της χώρας μας και σημείωσε 
πως, μετά το απαλλακτικό βούλευμα, ο Δαβίδ κέρδισε τον 
Γολιάθ. «Αν και δεν είμαστε ο Δαβίδ, αυτοί μας βλέπουν 
έτσι. Εμείς είμαστε ο Γολιάθ» είπε συγκινημένος. 

 

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 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 30 

του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Οι μυημένοι αναγνώστες του edolio5 
έχουν καταλάβει τι έρχεται για την 
υπόθεση αυτή με διάφορα που 
έχουμε γράψει κατά καιρούς. Η 
υπόθεση φαίνεται να εμφανίζει 
αρκετές ομοιότητες με την υπόθεση 
του Γ. Τράγκα αφού και αυτή αφορά 
πολύ γνωστό και προβεβλημένο 
πρόσωπο, ξεκίνησε από ανώνυμη 
αλλά καλά τεκμηριωμένη καταγγελία 
και ήταν θαμμένη στα συρτάρια της 
αρχής από το 2018. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες που 
φέρνει στο φως της δημοσιότητας το 
edolio5, η καταγγελία αφορά 
ύποπτες συναλλαγές και επαφές του 
εν λόγω παράγοντα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδος 
με συμβούλους του πρώην 
Πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζόραν 
Ζάεφ. Η στήλη υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι την ίδια περίοδο 
πραγματοποιούνταν διεργασίες 
μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης 
με την Κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ 
για το όνομα των Σκοπίων, με την 
γνωστή σε όλους κατάληξη της 
συμφωνίας των Πρεσπών που 
άλλαξε το όνομα σε «Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας». Επίσης 
σύμφωνα με την Καταγγελία…..  

 

 

ην επίμαχη περίοδο, ο σύμβουλος του πρώην 
Πρωθυπουργού της Δημοκρατία Βόρειας 
Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, φαίνεται να 

πραγματοποιεί συχνές επισκέψεις στην  
Βόρεια Ελλάδα, να συναντάται συχνά, ακόμα  
και στο σπίτι του ανωτέρω μεγαλοπαράγοντα 
 και επίσης να προβαίνει σε αγορές ακινήτων 
εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα !!! 
Το ίδιο συμβαίνει και για το ελεγχόμενο πρόσωπο, δηλαδή την επίμαχη περίοδο 
να πραγματοποιεί και αυτός συχνές επισκέψεις στην Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος της Αρχής και Εισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης 
φαίνεται αποφασισμένος, όπως και στην υπόθεση του Γ. Τράγκα να δείξει 
μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και να ανοίξει όλες τις υποθέσεις που 
είχαν μπει στο συρτάρι της Αρχής επί κυβέρνησης Σύριζα. Επειδή ξέρουμε 
περισσότερα από όσα γράφουμε, θυμηθείτε πως όταν σκάσει αυτή η υπόθεση δεν 
θα προλαβαίνουν κάποιοι να κρυφτούν. Κρατήστε μόνο τούτο.  

οιράστηκαν πολλά λεφτά στα ΜΜΕ για  
να προπαγανδίζουν το «έργο» ΣΥΡΙΖΑ  
γύρω από το όνομα της Μακεδονίας 

 που χάρισαν στους σκοπιανούς. 

 

Τ 

Μ 
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χει ωριμάσει 
ο χρόνος για να 
αναθεωρήσουμε 
το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, τόνισε  
ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας. 
Μιλώντας στο 22ο Rencontres 
Économiques, Aix – en - Provence, 
στη Γαλλία πρότεινε το Ταμείο 
Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης να 
μετατραπεί σε ένα μόνιμο 
μηχανισμό που να συνδέει την 
άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής 
στο κέντρο της ευρωζώνης με 
κατάλληλους κανόνες, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος 
χαλάρωσης της δημοσιονομικής 
σταθερότητας σε εθνικό επίπεδο. 

 

ι στόχοι μας εδώ 
θα πρέπει να είναι 
η εξασφάλιση  

της βιωσιμότητας του 
δημοσίου χρέους  
για όλα τα κράτη  
- μέλη, η επίτευξη 
αντικυκλικότητας  
της δημοσιονομικής 
πολιτικής και  
η δημιουργία  
ενός κεντρικού 
δημοσιονομικού 
εργαλείου για όλα  
τα κράτη-μέλη της 
ευρωζώνης, που  
θα ενεργοποιείται  
για  να αντιμετωπίζει 
συμμετρικούς 
κλυδωνισμούς (π.χ. 
πανδημία, επιπτώσεις 
πολέμων κτλ.),  
ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος 
διαπίστωσε ότι παρά την πρόοδο 
που έχει συντελεστεί από την εποχή 
της δημοσιονομικής κρίσης, 
υπάρχουν ακόμη μεταρρυθμίσεις 
που δεν μπορούν να προχωρήσουν. 
Όπως για παράδειγμα η δημιουργία 
ενός πανευρωπαϊκού ταμείου 
ασφάλισης καταθέσεων, καθώς και η 
ολοκλήρωση του πλαισίου 
διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων. 
Παράλληλα. επεσήμανε, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η ατελής 
τραπεζική και δημοσιονομική ένωση 
σε περιόδους κρίσης και 
αβεβαιότητας, όπως η σημερινή, 
που οφείλεται στην εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και στον 
συνεχιζόμενο πόλεμο, δημιουργεί 

εμπόδια (financial fragmentation) 
στην ομαλή μετάδοση της 
νομισματικής πολιτικής σε όλα τα 
κράτη-μέλη της ευρωζώνης.  

 
Επομένως, όπως υπογράμμισε ο 
διοικητής της ΤτΕ τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να δράσουμε, «ως 
προμηθείς και όχι ως επιμηθείς». 

ναφερόμενος στην 
ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης 

υποστήριξε ότι είναι 
καταλυτικής σημασίας 
για την δημιουργία μίας 
πλήρους οικονομικής 
και νομισματικής 
ένωσης. 
Ειδικότερα στο θέμα της εποπτείας 
των τραπεζών πρότεινε αυτή των 
λιγότερο συστημικών τραπεζικών 
ιδρυμάτων (όπως η Τράπεζα 
Αττικής), να συγκλίνει (λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα 
κινδύνου) με αυτή των συστημικών 
τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Έ 

Ο 
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του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
προέδρου του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Επίτιμου Διδάκτορα 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

χεδόν μία εβδομάδα 
πέρασε από  
την έναρξη της 
εκπτωτικής 

περιόδου και τα πρώτα 
μηνύματα δεν είναι 
ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά,  
χωρίς όμως αυτό  
να σημαίνει ότι δεν  
μπορεί να βελτιωθεί  
η αγοραστική κίνηση 
στην συνέχεια. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις παραγόντων της αγοράς, η 
κίνηση για την ώρα είναι υποτονική. Κάτι που μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, αν 
παρατηρήσει κάποιος τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας που έκανε η εταιρεία 
Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

 

πως προκύπτει λοιπόν, το 26% των 
ερωτηθέντων έχει περιορίσει τους 
τελευταίους μήνες τα έξοδα για  

ένδυση - υπόδηση, το 25% για ενέργεια, το  
20% για βασικά αγαθά (τρόφιμα κ.λπ.) και  
το 13% για ψυχαγωγία, ταξίδια… 

 

Σ 
Ό 
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, ενώ πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι θα κάνουν 
μειωμένες διακοπές φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών 
δυσκολιών. Άρα 

υτό που είναι ξεκάθαρο είναι  
ο περιορισμός της καταναλωτικής 
δυνατότητας των Ελλήνων,  

καθώς προηγείται η ανάγκη για την  
κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών  
και υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να  
μην περισσεύει εισόδημα για αγορές 
διαφόρων καταναλωτικών αγαθών. 
Κάτι που επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις και τους 
επαγγελματίες που βλέπουν τους τζίρους τους να κινούνται 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μία μεγάλη ελπίδα για την 
αναστροφή του κλίματος και για την ενίσχυση της 
κατανάλωσης είναι η αύξηση των ξένων επισκεπτών. Ο 
τουρισμός μπορεί να αναδειχθεί στον καθοριστικότερο 
παράγοντα αντιμετώπισης της νέας κρίσης. Ήδη ένα 
μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών σε τουριστικά σημεία 
είναι ξένοι επισκέπτες. Ένα μέρος της προσδοκίας για μία 
επιτυχημένη εκπτωτική περίοδο, λοιπόν, σχετίζεται άμεσα 
με την πορεία του τουρισμού. Επειδή όμως υπάρχουν 
πάρα πολλές επιχειρήσεις σε σημεία που δεν αποτελούν 
τουριστικούς προορισμούς, είναι επιβεβλημένο να αυξηθεί 
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών της χώρας. Γιατί 
μπορεί στο κέντρο της Αθήνας να βλέπουμε τουρίστες να 
μπαίνουν στα μαγαζιά, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στις 
αγορές της Νέας Ιωνίας, της Πατησίων, της Νέας Σμύρνης, 
κλπ. 

πότε αν θέλουμε στο τέλος του 
Αυγούστου το πρόσημο των 
εκπτώσεων να είναι θετικό  

για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα 

μειώνουν τα βάρη ων καταναλωτών, 
ώστε να περισσεύει έστω και ένα 
ελάχιστο ποσό που θα κατευθυνθεί 
στην ουσιαστική στήριξη της αγοράς. 

 
Η κίνηση που μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα, είναι η 
μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά 
αγαθά. Αν ο πολίτης δει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 
άμεσες υποχρεώσεις του, τότε είναι βέβαιο ότι θα διαθέσει 
μέρος του εισοδήματος του και σε αγορές άλλων αγαθών 
και προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, και 12 μήνες το 
χρόνο να έχουμε εκπτώσεις, αύξηση στην κατανάλωση δεν 
θα δούμε. Καλές οι επιδοτήσεις, όμως το μέλημα μας 
πρέπει να είναι η συγκράτηση των τιμών. Γιατί αν 
συνεχιστούν οι σημερινές πληθωριστικές πιέσεις, τότε 
προβλέπεται ότι από το φθινόπωρο θα βιώσουμε πολύ πιο 
δύσκολες καταστάσεις. 

Α 

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 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 34 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ε λίγες ημέρες 
ξεκινάει το ετήσιο 
ραντεβού των 
φορολογουμένων  

με τον Εφορία για  
την πληρωμή της  
1ης δόσης του φόρου 
εισοδήματος, την  
οποία θα κληθούν να 
πληρώσουν τρεις στους 
δέκα που υποβάλλουν 
φορολογική δήλωση. 
Ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων 
έχει αυξηθεί, αλλά ωστόσο 
απομένουν ακόμη κάτι λιγότερο από 
2 εκατ. φορολογούμενοι να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. Εφέτος η κατάσταση είναι 
διαφορετική, με την Πολιτεία να 
επιλέγει η πληρωμή των φόρων να 

γίνει σε περισσότερες δόσεις. Έτσι ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε 8 δόσεις 
με πρώτη στις 29 Ιουλίου και τελευταία στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2023. Για 
τον ΕΝΦΙΑ έχει ξεκινήσει ήδη η αποπληρωμή του, με τους φορολογούμενους να 
έχουν ήδη αποπληρώσει σχεδόν το μισό του φόρου, ενώ για το τέλος του μήνα 
είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της 3ης δόσης από τις συνολικά δέκα, με την 
τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου. Το φορολογικό καλεντάρι συμπληρώνει η έναρξη 
αποπληρωμής της οφειλής για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Η πρώτη θα 
καταβληθεί στο τέλος του μήνα και η τελευταία στις 30 Ιουνίου του 2030, δηλαδή 

 

Σ 
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σε 96 δόσεις. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ 
εξόφλησης έως τις 29 Ιουλίου, με μπόνους 15% επί του 
συνόλου τής οφειλής. Ας δούμε όμως τις δυνατότητες που 
έχουν οι φορολογούμενοι να εξοφλήσουν τις οφειλές τους 
σε περισσότερες δόσεις ή και με εκπτώσεις. Οι δόσεις για 
τις τρεις υποχρεώσεις ξεκινούν από 8 και φτάνουν τις 96. 

ι εκπτώσεις ξεκινούν από 3%  
και 15% για όσους αποπληρώσουν 
εφάπαξ τα ποσά. 

Επίσης, οι φορολογούμενοι έχουν και τις εξής δυνατότητες. 
1. Εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. 
2. Εξόφληση σε 24 έντοκες δόσεις, κάνοντας χρήση της 
πάγιας ρύθμισης. 

Το ημερολόγιο πληρωμών ανάλογα με τη κατηγορία του 
φόρου διαμορφώνεται ως εξής: • ΕΝΦΙΑ: Η 3η δόση 
καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022. Η τελευταία δόση του 
ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί στα τέλη Φεβρουάριου του 
2023, ενώ όσοι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τον φόρο για 
την ακίνητη περιουσία τους έχουν τη δυνατότητα να 
εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση που προβλέπει 
έως 24 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες ωστόσο επιβαρύνονται 
με ετήσιο επιτόκιο στην περιοχή του 5%. Υπάρχει βέβαια 
και η λύση των 12 άτοκων δόσεων που προσφέρουν οι 
τράπεζες με τις πιστωτικές κάρτες. Σε περίπτωση εφάπαξ 
εξόφλησης δεν προβλέπεται έκπτωση. Συνολικά 6,3 
εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κλήθηκαν να πληρώσουν 
το ποσό των 2,25 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι στα κρατικά 
ταμεία έχουν ήδη εισρεύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ από τον 
φετινό ΕΝΦΙΑ καθώς με την πρώτη δόση πληρώθηκαν 800 
εκατ. ευρώ. • Φόρος εισοδήματος: Ο φόρος για τα φυσικά 
πρόσωπα που προκύπτει από την εκκαθάριση των 
φετινών φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε 
οκτώ ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να 
καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και η τελευταία έως 
τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν 
εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου 2022 θα 
έχουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού. Και για τον 
φόρο εισοδήματος υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του στην 
πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή αποπληρωμής σε 12 
άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική τους κάρτα. • 
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Στο τέλος του μήνα ξεκινάει η 
αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τα ποσά 
που προκύπτουν μπορούν να εξοφληθούν σε έως 96 
άτοκες μηνιαίες δόσεις. Όσοι από τους 700.000 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποφασίσουν να 
καταβάλλουν εφάπαξ την οφειλή έως τις 29 Ιουλίου θα 
κερδίσουν έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού που 
πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο. 

 
ια νέα δυνατότητα  
εξώδικης επίλυσης χιλιάδων 
φορολογικών διαφορών που 

εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικράτειας και των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς  
και όσων θα παραμείνουν εκκρεμείς 
ενώπιον των δικαστηρίων έως  
και τις 29 Ιουλίου 2022 παρέχει  
το υπουργείο Οικονομικών. 
Όπως σημειώνει το protothema.gr στη νέα αυτή ρύθμιση, 
συμπεριλαμβάνονται τόσο παλαιές φορολογικές 
υποθέσεις για τις οποίες οι αιτήσεις εξωδικαστικής 
επίλυσης απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους από την   
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αρμόδια Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών, όσο και υποθέσεις που κατέστησαν εκκρεμείς ή 
θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά το χρονικό 
διάστημα από την 1η-1-2021 έως και τις 29 Ιουλίου 2022. Η 
ειδική Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των 
φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου 
ή και προστίμων και αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει 
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας 
στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης 
των διαφορών με διαγραφή έως του 75% των 
προσαυξήσεων και προστίμων και καταβολή του φόρου σε 
έως 24 δόσεις.  

την περίπτωση που ο 
φορολογούμενος συμφωνήσει 
στην εξώδικη επίλυση της 

διαφοράς και αποδεχθεί την  
πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να  
καταβάλει άμεσα, εντός 5 ημερών  
το 30% του φόρου που οφείλει. 
Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης διαφορών θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης να έχουν εκδοθεί 
έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία, κατά την οποία 
λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των 
Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις 
που δεν θα έχουν εξεταστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θα 
θεωρηθούν ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Όσοι σχεδιάζουν 
να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:  

αίτηση για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών υποβάλλεται, 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον 

ιστότοπο www.eefdd.gr και λαμβάνει 
ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου. 
Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το 
όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού 
μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή 
διεύθυνση της κατοικίας του φορολογούμενου του νόμιμου 
αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει 

ορισθεί, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση 
προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την 
έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το 
όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού 
μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση 
της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου 
εκπροσώπου τους. Στην αίτηση γίνεται συνοπτική 
αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, 
θεμελιώνουν το αίτημα ήτοι: Παραγραφή του δικαιώματος 
του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο 
λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η 
Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό 
αυτών. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να 
επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης 
φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη. 
Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω 
πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή 
αριθμητικού σφάλματος. Αναδρομική εφαρμογή της 
ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα 
έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ. Μείωση του 
πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των 
προστίμων. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και 
η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και 
ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει 
απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα 
πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η 
αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση 
τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής 
Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να 
γίνει μερικά ή ολικά δεκτή. Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί 
την πρόταση της Επιτροπής εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και 
αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr σαρωμένο 
αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει 
θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, 
έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την 
ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης. 
Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν 
επιτρέπεται. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον 
καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 
30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της 
οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται 
έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, 
προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν 
καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 
-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, 
σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις. Εάν 
δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου 
φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 
αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, καθώς και εάν δεν 
καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή 
καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται 
αναδρομικά. 
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Τα έργα ψηφιακής αναβάθμισης στις Υπηρεσίες Μεταφορών και την Εφοδιαστική 
Αλυσίδα παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις 
Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος στο 5ο Συνέδριο Υποδομών και 
Μεταφορών–ITC 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η 
κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη επιδείξει 
σημαντικό έργο στη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο για τις υπηρεσίες 
μεταφορών και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε 
«digital hub». Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών: «Η ψηφιοποίηση 
αφορά όλες τις υπηρεσίες. Από την έκδοση των διπλωμάτων οδήγησης, που 
γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, έως τις υπηρεσίες εκτελωνισμού για τα logistics. 
Κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των πολιτών και εξοικονομούμε πολύτιμους πόρους 
για τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Kαθιστούμε την Ελλάδα έναν 
φιλικότερο προορισμό με σύγχρονες υπηρεσίες και αυτό προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στη συνολική δραστηριότητα, την εικόνα της χώρας στο 
εξωτερικό και κατ΄ επέκταση στους εμπορικούς μας εταίρους». Επίσης ο κ. 
Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει προτείνει τη δημιουργία σταθερών σημείων ελέγχου 
στις πύλες εισόδου της χώρας τονίζοντας ότι: «Δημιουργώντας αυτούς τους 
κόμβους ελέγχου 

ποκτούμε τη δυνατότητα με ΚΤΕΟ και τα 
συνεργεία της Α.Α.Δ.Ε. και της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ώστε να 
επιθεωρείται το όχημα και το φορτίο του, ενώ 

θα υπάρχει και η 
δυνατότητα αυτόματης 
είσπραξης των 
προστίμων, κάτι που 
δεν ισχύει σήμερα». 
Ο υφυπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών επισήμανε επίσης ότι ο 
κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και των συνδυασμένων μεταφορών 
συνεισφέρει στην εθνική οικονομία 
σχεδόν το 1/10 του ΑΕΠ και έχει 
ξεκινήσει η επικαιροποίηση του 
Σχεδίου Δράσης για την 
Εφοδιαστική από το Συμβούλιο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
της Εφοδιαστικής και την 
Κυβερνητική Επιτροπή, με στόχους: 
την αύξηση του φορτίου που 
διέρχεται από την Ελλάδα, τον 
περιορισμό της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης τις μεταφορές και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των 
υπηρεσιών. Σχετικά με τις Αστικές 
Εμπορευματικές Μεταφορές, ο κ. 
Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο Νόμος 
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εντάσσει τις 
Αστικές Διανομές στο πλαίσιο που 
διέπει τις υποδομές και τις 
λειτουργίες κάθε πόλης και σε αυτή 
τη διαδικασία μπορούν να 
συμβάλουν με τις προτάσεις τους 
και τα Επιμελητήρια. Επιπλέον, ο 
Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι 
δρομολογούνται εμβληματικά έργα, 
όπως το Εμπορευματικό και 
Διαμετακομιστικό Κέντρο στο 
Θριάσιο, αλλά και η μετεγκατάσταση 
περίπου 350 εταιρειών logistics από 
τον Ελαιώνα στη Φυλή. 

Δεκάδες χιλιάδες χαμηλόμισθοι, 
χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, 
ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι 
με χαμηλά εισοδήματα έχασαν φέτος 
τη μερική ή ολική απαλλαγή από τον 
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 

Όπως τονίζει το newmoney.gr ενώ 
πέρυσι 1.335.071 ιδιοκτήτες 
ακίνητων δικαιούνταν μείωση 50% η 
πλήρη απαλλαγή από το φόρο, 
φέτος ο αριθμός τους περιορίστηκε 
κατά 26.639 και διαμορφώθηκε σε   

Α 



 

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

 Σ/Κ 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 38 

 
1.308.378. Από αυτούς, οι 1.246.203 
είδαν τον ΕΝΦΙΑ να «κουρεύεται» 
κατά 50% (έναντι 1.272.745 πέρυσι) 
ενώ 62.175 είχαν πλήρη απαλλαγή 
(έναντι 62.326). Ο λόγος που 
περιορίστηκαν οι δικαιούχοι 
απαλλαγών είναι ότι το συνολικό 
ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό 
εισόδημα του φορολογικού έτους 
2020 το οποίο ελήφθη υπόψη για τη 
χορήγηση μερικής ή ολικής 
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ 
υπολογίστηκε με τρόπο που είχε ως 
συνέπεια να διαμορφωθεί σε ύψος 
μεγαλύτερο από το ισχύον κατά 
περίπτωση εισοδηματικό όριο. 

τσι, πολλοί 
φορολογούμενοι 
με χαμηλά 

εισοδήματα που 
δικαιούνταν κανονικά 
να απαλλαγούν από  
τον ΕΝΦΙΑ καλούνται  
να πληρώσουν τον 
φόρο αυτό στο ακέραιο. 

 
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από 
την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ 
Γ. Πιτσιλή (Α.1058/2022, με την 
οποία τροποποιήθηκε η 
Α.1278/2019) κατά τη διαδικασία 
υπολογισμού και εκκαθάρισης του 
ΕΝΦΙΑ του 2022, συμπεριελήφθησαν 
στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το 

οποίο λαμβάνεται υπόψη για να 
διαπιστωθεί εάν αυτός είναι 
δικαιούχος μερικής ή ολικής 
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη 
και εισοδήματα τα οποία είναι 
έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα, 
όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, 
καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών 
παροχών τα οποία δεν 
φορολογούνται και δεν υπόκεινται 
καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, 
όπως είναι τα επιδόματα τέκνων, οι 
μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια 
αντιμισθία ολικά τυφλών και 
κινητικά αναπήρων σε ποσοστό 
άνω του 80%. Στο συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα κάθε 
φορολογούμενου που ελήφθη 
υπόψη για να διαπιστωθεί εάν 
δικαιούται ή όχι την απαλλαγή από 
τον ΕΝΦΙΑ συνυπολογίστηκαν 
επίσης τα επιδόματα ανεργίας.  

 
Όλα αυτά τα ποσά προστέθηκαν στα 
λοιπά -δηλωθέντα για το έτος 2020- 
εισοδήματα των φορολογουμένων 
τα οποία υπόκεινται κανονικά σε 
φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, 
δηλαδή στους μισθούς, στις 
συντάξεις, στα ενοίκια, στα κέρδη 
από επιχειρήσεις, στους τόκους 
καταθέσεων κ.λπ. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις προστέθηκε στο 
άθροισμα που προέκυψε και τυχόν 
επιπλέον διαφορά εισοδήματος 
λόγω υψηλών τεκμηρίων 
διαβίωσης. Ως εκ τούτου προέκυψαν 
πολλές περιπτώσεις δικαιούχων 
που ξεπέρασαν τα σχετικά όρια που 
ισχύουν για την απαλλαγή από τον 
ΕΝΦΙΑ. 

πό την 
επεξεργασία που 
πραγματοποίησε  

η ΑΑΔΕ και αφορούν  
τα στοιχεία της 
ακίνητης περιουσίας 

και τον ΕΝΦΙΑ 
προκύπτουν και τα εξής 
στοιχεία: Ο συνολικός 
φόρος που καλούνται 
να πληρώσουν φέτος 
6.166.701 ιδιοκτήτες 
ακινήτων (φυσικά  
και νομικά πρόσωπα) 
ανέρχεται συνολικά  
σε 2,254 δισ. ευρώ 

 
και είναι μειωμένος κατά 333 εκατ. 
ευρώ ή κατά 12,8% σε σύγκριση με 
το 2021. Σε 7.135.156 φυσικά 
πρόσωπα βεβαιώθηκε κύριος 
φόρος ύψους 2,141 δισ. ευρώ. Μετά 
τις εκπτώσεις 366,167 εκατ. ευρώ και 
τις φοροαπαλλαγές ύψους 51,46 
εκατ. ευρώ το ποσό που καλούνται 
να πληρώσουν 6.105.139 φυσικά 
πρόσωπα μειώθηκε στα 1,723 δισ. 
ευρώ από 2,093 δισ. ευρώ το 2021 
(μείωση 21,5%). Σε 71.452 
επιχειρήσεις βεβαιώθηκε κύριος 
φόρος 195,93 εκατ. ευρώ και άλλα 
335,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικός 
φόρος με το συνολικό ποσό που 
καλούνται να πληρώσουν να 
ανέρχεται σε 531,53 εκατ. ευρώ. 
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ορολογία στα 
«ουρανοκατέβατα» κέρδη  
των τραπεζών προτίθεται  

να επιβάλει η ισπανική κυβέρνηση 
σε μια προσπάθεια να μειώσει τον οδυνηρό αντίκτυπο από 
τις αυξήσεις στις τιμές. Σύμφωνα με το bankingnews.gr η 
τραπεζική εισφορά ήρθε χωρίς προειδοποίηση και 
προκάλεσε έντονη κριτική από τους αναλυτές. «Πρόκειται 
για ωμό, ακραίο λαϊκισμό. Το επιχείρημα της κυβέρνησης 
είναι ότι οι τράπεζες επωφελούνται από την αύξηση των 
επιτοκίων», δήλωσε ο José Ramón Iturriaga, αναλυτής της 
Abante Asesores, προσθέτοντας: «Αλλά δεν υπήρχε 
κρατική αποζημίωση κατά τη μακρά περίοδο που τα 
επιτόκια ήταν αρνητικά». Μεταξύ άλλων μέτρων, η 
κυβέρνηση στην Ισπανία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα 
κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την ανέγερση 12.000 
κατοικιών στη Μαδρίτη, να κάνει τις περισσότερες κρατικές 
σιδηροδρομικές διαδρομές δωρεάν μεταξύ Σεπτεμβρίου 
και Δεκεμβρίου και να παράσχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
υποτροφίες για άτομα άνω των 16 ετών. Ο Sánchez, ο 
οποίος ηγείται μιας κυβέρνησης συνασπισμού, είπε ότι 
ένας παρόμοιος φόρος θα επιβληθεί στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων που 
στοχεύει στην προστασία των λιγότερο εύπορων από τις 
επιπτώσεις του πληθωρισμού και την εκτίναξη των τιμών 
στην Ενέργεια. «Ζητάμε από τις μεγάλες εταιρείες να 
διασφαλίσουν ότι τυχόν έκτακτα οφέλη που θα προκύψουν 
κατά τις τρέχουσες συνθήκες θα διοχετευθούν πίσω στους 
εργαζόμενους», είπε ο Sanchez στην εναρκτήρια εισήγησή 
του για την κατάσταση του έθνους. Σημειώνεται πως ο 
πληθωρισμός στην Ισπανία σκαρφάλωσε σε υψηλό 37 
ετών - 10% τον Ιούνιο από 8,5% τον Μάιο. Σε κάθε 
περίπτωση, η κίνηση Sánchez υποκρύπτει τακτικισμό και 

σκοπιμότητα, καθώς ο σοσιαλιστής ηγέτης επιδιώκει να 
αποκτήσει προβάδισμα απέναντι σε ένα αναδυόμενο Λαϊκό 
κόμμα της αντιπολίτευσης. Οι έκτακτοι φόροι σε τράπεζες 
και ενεργειακούς ομίλους, που πρόκειται να εφαρμοστούν 
το 2023 και το 2024, προβλέπεται να αυξήσουν συνολικά 7 
δισ. ευρώ - 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και 2 δισ. ευρώ ετησίως από τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 

ι απροσδόκητοι φόροι σε 
εταιρείες ενέργειας που 
επωφελούνται από τις υψηλές 

τιμές του πετρελαίου και του  
φυσικού αερίου ήταν στην πολιτική 
ατζέντα σε όλη την Ευρώπη,  
αλλά μόνο λίγες χώρες εξέτασαν  
το ενδεχόμενο επιβολής  
νέων εισφορών στις τράπεζες. 
Στην Πολωνία η δεξιά κυβέρνηση είχε εισαγάγει φόρο επί 
των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων το 2016 και 
προετοιμάζεται για νέα μέτρα. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ρο των ευθυνών 
τους έφερε ο 
υπουργός 

Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, τους 
εκπροσώπους των 
τραπεζών και των 
εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων, 
καταλογίζοντάς τους 
υψηλά ποσοστά 
απορριψιμότητας τόσο 
στις ρυθμίσεις δανείων 
στο πλαίσιο του 
εξωδικαστικού όσο  
και στις διμερείς 
συμφωνίες. 
Στη διευρυμένη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Οικονομικών συμμετείχαν: ο 

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η ειδική γραμματέας διαχείρισης 
ιδιωτικού χρέους Μαριαλένα Αθανασοπούλου, στελέχη των servicers, στελέχη 
των τραπεζών με αρμοδιότητα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η γενική 
γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χ. Απαλαγάκη, ο διοικητής της 
ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ο Ηλίας Πλασκοβίτης από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, ο υπουργός Οικονομικών 
κάλεσε σε υψηλούς τόνους τις τράπεζες και τους servicers να προχωρήσουν σε 
πιο ριζικές ρυθμίσεις, τονίζοντάς τους ότι δεν βοηθούν τη διαδικασία εξυγίανσης, 
καθώς με βάση τα στοιχεία που τους παρουσίασε,  

 

Π 



 

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

 Σ/Κ 16-17 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 241 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 41 

 

ι τράπεζες απορρίπτουν σε 
ποσοστό 67% τις ρυθμίσεις,  
είτε μέσω του εξωδικαστικού 

είτε τις διμερείς 
, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στις εταιρείες διαχείρισης, 
όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 34%. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Οικονομικών και 
στους πλειστηριασμούς και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
καταλόγισε στις τράπεζες και στους servicers πως το μόνο 
εργαλείο που αξιοποιούν είναι οι πλειστηριασμοί, σε 
αντίθεση με τις ριζικές ρυθμίσεις δανείων. Από την πλευρά 
τους, τα στελέχη των τραπεζών και των εταιρειών 
διαχείρισης επισήμαναν στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών ότι την ένταση των 
πλειστηριασμών την ζητούν οι επενδυτές που έχουν 
αγοράσει φέτες των τιτλοποιημένων δανείων, αλλά και 
πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων που βγήκαν προς 
πώληση τα προηγούμενα έτη. Οι πληροφορίες λένε ότι 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  

υπουργός Οικονομικών ανέφερε 
πως θα φέρει προς συζήτηση  
στην Επιτροπή Οικονομικών 

Υποθέσεων της Βουλής το θέμα  
της υψηλής απορριψιμότητας 
, προκειμένου να υπάρξει ευρεία ενημέρωση για το ποια 
εικόνα επικρατεί στο μέτωπο των ρυθμίσεων τραπεζικών 
δανείων. 

 
Στο ενδεχόμενο η ύφεση να χτυπήσει την Ευρώπη αν 
συνεχιστούν οι δυσμενείς συνθήκες αναφέρθηκε 
πρόσφατα ο ακαδημαϊκός, πρώην πρωθυπουργός, και 
επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, κ. Λουκάς 
Παπαδήμος μιλώντας σε εκδήλωση για τα 30 χρόνια της 
Eurobank. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mononews.gr ο κ. 
Παπαδήμος κάνοντας ιστορική αναδρομή στο τραπεζικό 
σύστημα της χώρας, στάθηκε και στα χρόνια της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης που οδήγησαν την Ελλάδα στα δεσμά 
των μνημονίων. Αναφέρθηκε στους χειρισμούς που έγιναν 
εκείνη την περίοδο, υπογραμμίζοντας πως δεν 

ακολουθήθηκε το «βέλτιστο μείγμα οικονομικής» και πως 
καθυστέρησαν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που θα μετρίαζαν τον αντίκτυπο των μέτρων της 
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Η τοξική ατμόσφαιρα, η 
έντονη πολιτική αντιπαλότητα σε συνδυασμό με την άνοδο  
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του λαϊκισμού κατέστησαν αδύνατη τη συναίνεση» ανέφερε 
ο κ. Παπαδήμος. Όπως είπε 

παιτήθηκαν 4,5 τρισ. ευρώ από 
χρήματα φορολογουμένων κατά 
τις δύο διαδοχικές κρίσεις για την 

διάσωση των τραπεζών στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου και Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

Ενώ για τον ίδιο αποτελεί μείζον θέμα η ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης που όπως είπε «παραμένει ατελής 10 
χρόνια μετά την απόφαση υλοποίησης της». Αναφορά 
όμως έκανε και στον άθλο των ελληνικών τραπεζών να 
περιορίσουν τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία όπως είπε αν 
και έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ο μέσος όρος στην 
ευρωζώνη δεν είναι στο 12%, που είναι στην Ελλάδα, αλλά 
στο 2%… Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διοικητής ΤτΕ 
Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Θόδωρος Σκυλακάκης, οι επικεφαλής των συστημικών 
τραπεζών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, εκπρόσωποι του ομίλου 
Λάτση, ο πρώην CEO της Eurobank Νίκος Νανόπουλος, ο 
Χρήστος Γκόρτσος, πολιτικοί και επιχειρηματίες. 

 

λυτο πρόβλημα  
για χιλιάδες 
δανειολήπτες 

παραμένει ο τρόπος 
αντιμετώπισης της 
εξωφρενικής ανόδου 
του ελβετικού 
φράγκου, που  
καθιστά απολύτως 
προβληματική την 
αποπληρωμή αυτών 
των δανείων. 
Όπως καταγράφει το aftodioikisi.gr 
σοβαρότατος είναι πλέον ο κίνδυνος 
να κοκκινίσουν χιλιάδες δάνεια 
παρόλο που έως σήμερα στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία 
εξυπηρετούνται κανονικά. Η Ελλάδα 
δυστυχώς επέλεξε να πράξει 
διαφορετικά από τις υπόλοιπες 
χώρες μέλη της Ε.Ε. μη 
προκρίνοντας έτσι τα δικαστήρια 
δυναμική ερμηνεία των σχετικών 
κοινοτικών οδηγιών για τα δάνεια με 
ρήτρα ξένου νομίσματος, 

προκειμένου τα νοικοκυριά να μην 
υπερχρεώνονται, χρωστώντας 
σήμερα οι δανειολήπτες όσα αρχικά 
δανείστηκαν, αν όχι παραπάνω. 
Όπως έγινε γνωστό, 

Πανελλήνιος 
Σύλλογος 
Δανειοληπτών 

Ελβετικού Φράγκου 
βρέθηκε στη 
δυσάρεστη θέση να 
υποβάλλει ενώπιον  
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καταγγελία 
κατά της Ελλάδος 
, η οποία και εισήχθη, αναφορικά με 
την παραβίαση από το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειος 
Πάγος) του άρθρου 267 Συνθήκης 
Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Σ.Λ.Ε.Ε.), με σοβαρότατο κίνδυνο η 
Ελλάδα να βρεθεί επί παραβάσει και 
χιλιάδες δανειολήπτες (μέλη 
ΣΥΔΑΝΕΦ) να δικαιούνται να 
αξιώσουν αποζημίωση κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου. Κατόπιν του 
δελτίου Τύπου που εξέδωσε ο 
ΣΥΔΑΝΕΦ και επιστολών που 
απέστειλε τόσο στους Βουλευτές του 
Ευρωκοινοβουλίου, όσο και στους 
Βουλευτές του Ελληνικού 
κοινοβουλίου, άμεσα 
ανταποκρίθηκαν 40 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταθέτοντας ερώτηση 
με τίτλο «Σε αδιέξοδο δεκάδες 

χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού 
φράγκου» προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, κο Σταϊκούρα στις 
13/4/2022. Ενώ καταλήγουν 
ερωτώντας τον: Σε ποιες ενέργειες 
θα προβεί ώστε να απαλλαγούν οι 
δανειολήπτες από τις υπέρογκες 
χρεώσεις, που προέκυψαν από την 
ανατίμηση του ελβετικού φράγκου 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε 
να μετατραπούν σε ευρώ τα 
συγκεκριμένα δάνεια, χωρίς 
επιβάρυνση των δανειοληπτών; Σε 
ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να 
υπολογιστεί το δάνειο, οι δόσεις 
που καταβλήθηκαν και το υπόλοιπο 
του δανείου βάσει της ισοτιμίας που 
ίσχυε κατά την εκταμίευση; 

Η απάντηση του Υπουργού κου 
Σταϊκούρα, η οποία βασίστηκε 
μεταξύ άλλων και σε έγγραφο της 
Τράπεζας της Ελλάδος και με την 
οποία τόσο ο ίδιος ο Υπουργός όσο 
και το επιτελείο του θεώρησαν πως  
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έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωσή 
τους ως προς τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, ήταν ουσιαστικά ατελής σε 
σχέση με τα όσα έθιγαν οι 40 
βουλευτές του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Η απάντηση που 
δόθηκε στηρίχτηκε στο Ν. 4438/16, ο 
οποίος είναι αποτέλεσμα 
υποχρέωσης της χώρας μας να 
ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 
2014/17/ΕΕ, και με τον οποίο 
πράγματι θεσπίστηκαν διατάξεις, οι 
οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζουν τις 
συμβάσεις πίστωσης σε ξένο 
νόμισμα και ισχύουν από την 
εφαρμογή του νόμου. Αυτό που 
σκοπίμως , θεωρούν οι 
δανειολήπτες, παρέλειψε να 
αναφέρει ο Υπουργός είναι πως η 
ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας 
στην ελληνική έννομη τάξη καλύπτει 
νομικά δάνεια που χορηγούνται από 
την ψήφιση του νόμου και μετά. ΔΕΝ 
έχει δηλαδή εφαρμογή στα δάνεια τα 
οποία έχουν ήδη χορηγηθεί. Οι 
Βουλευτές, δηλαδή, μετέφεραν την 
αγωνία και το άλυτο πρόβλημα, το 
οποίο αντιμετωπίζουν χιλιάδες 
δανειολήπτες και ο αρμόδιος 
υπουργός απήντησε πως έχει 
εκδοθεί προστατευτικός νόμος για 
τα δάνεια που ΘΑ χορηγηθούν στο 
μέλλον (από το 2016 και μετά, όταν η 
χορήγηση των δανείων για τα όποια 
έχουν ασκηθεί συλλογικές αγωγές, 
έγινε την περίοδο 2006- 2009- την 
περίοδο δηλαδή που δεν είχε 
εκδοθεί ούτε καν η ευρωπαϊκή 
οδηγία). Λίγες μέρες αργότερα και 
συγκεκριμένα στις 29/4/2022, μετά 
από ενημέρωση που παρείχε ο 
Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού 
Φράγκου, επαναφέρει το ζήτημα ο 
Πρόεδρος του κόμματος Ελληνική 
Λύση, κος Βελόπουλος με σχετική 
ερώτηση με θέμα: «Παραβίαση από 
τον Άρειο Πάγο υποχρεώσεων που 
επιβάλλει το ενωσιακό Δίκαιο εις 
βάρος των δανειοληπτών σε 
ελβετικό φράγκο» προς τους 
Υπουργούς Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης. Ο τρόπος με τον οποίο 
δόθηκε ως απάντηση εκ μέρους του 
Υπουργού Δικαιοσύνης για ένα τόσο 

ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τη ζωή 
χιλιάδων οικογενειών είναι τόσο 
εντυπωσιακός όσο και προκλητικός. 
Αρχικά παρατηρείται ότι προωθεί 
την ερώτηση του κυρίου 
Βελόπουλου στο γραφείο της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου και 
μέσω της από 12/05/2022 απάντηση 
της κυρίας Προέδρου Μαρίας 
Γεωργίου, θεωρεί ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης ότι καλύφθηκε η 
κοινοβουλευτική του υποχρέωση. 
Επί της ουσίας της απαντήσεως της 
κυρίας προέδρου, 
αντιπαρερχόμενοι το ύφος της, 
προδικαστικό ερώτημα δικαιούνται 
να αποστέλλουν στο ΔΕΕ όλα τα 
δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ενώ 
ο Άρειος Πάγος, από τον οποίο είχε 
ζητηθεί με τη συλλογική αγωγή κατά 
της Eurobank ήδη από τον 
Ιανουάριο του 2020 να σταλεί 
προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αποστέλλει 
προδικαστικά ερωτήματα. 
Υποχρεούται μάλιστα από το 
ευρωπαϊκό δίκαιο (ΣΕΕ & ΣΛΕΕ), 
δηλαδή τις ευρωπαϊκές συνθήκες οι 
οποίες έχουν υπερνομοθετική ισχύ, 
με βάση το άρθρο 28 του 
Συντάγματος. Σε αυτή την 
υποχρέωσή του ο Άρειος Πάγος δεν 
ανταποκρίθηκε, παραβιάζοντας το 
ενωσιακό δίκαιο και εκθέτοντας τη 
χώρα διεθνώς. Περαιτέρω, η 
απόφαση του ΔΕΕ που εκδόθηκε 
στις 21/12/2021, στην οποία 
αναφέρεται η Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, καθόλου δεν περιλαμβάνει 
τα όσα ισχυρίζεται η ίδια. Ούτε οι 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου που 
κρίνουν ότι ο ίδιος δεν παραβιάζει το 
ενωσιακό δίκαιο, κρίνεται ότι 
επαρκούν ως προς την κρίση τους 
αυτή, και για τον επιπλέον λόγο ότι, 
καθήκον του ΔΕΕ δεν είναι να κρίνει 
αποκλειστικά αν παραβιάζεται ή όχι 
το ενωσιακό δίκαιο, αλλά να βοηθά 
στην ερμηνεία του. 

ε λίγα λόγια, ο 
Άρειος Πάγος μη 
αποστέλλοντας  

το προδικαστικό 
ερώτημα, το μόνο που 
έκανε σίγουρα είναι ότι 
παραβίασε τη μία και 
μοναδική υποχρέωσή 

του σε σχέση με το 
ενωσιακό δίκαιο. 
Πέραν όμως αυτού, που άπτεται της 
ουσίας της απαντήσεως, και έχει 
νομικές και θεωρητικές προεκτάσεις, 
που εκφεύγουν και του σκοπού της 
ερωτήσεως του κυρίου Βελόπουλου, 
είμαστε αντιμέτωποι με ένα θεσμικό 
ατόπημα ολκής από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, ο οποίος στην 
παρούσα περίπτωση φαίνεται ότι 
λειτούργησε σαν η Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου να είναι υπάλληλός 
του και της αναθέτει καθήκοντα, εν 
προκειμένω να απαντήσει στην 
κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση. Η 
σύγχυση μεταξύ εκτελεστικής και 
δικαστικής εξουσίας είναι εξόφθαλμη 
και προκλητική. Θεσμικά δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης να προωθεί ερωτήσεις 
βουλευτών στον Άρειο Πάγο να 
απαντηθούν εν ονόματί του.  

 
Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας 
δεν είναι και δεν πρέπει να 
λειτουργεί σα να είναι υφιστάμενο 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς 
έτσι καταστρατηγούνται κάμποσα 
άρθρα του Συντάγματος. Ακόμη κι αν 
έπρεπε να ενημερωθεί από την 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για να 
απαντήσει, δεν αντιλαμβανόμαστε τί 
σκοπό εξυπηρετούσε η αποκάλυψη 
αυτής της διαδικασίας προς τον 
ερωτώντα. Για όλα τα παραπάνω, ο 
ΣΥΔΑΝΕΦ, αμέσως μόλις έλαβε 
γνώση της διαδικασίας, απέστειλε 
επιστολές προς όλους τους 
ερωτώντες βουλευτές, αφενός 
θίγοντας την διαδικασία και τις 
ασαφείς απαντήσεις που δόθηκαν, 
αφετέρου για το αν θεωρούν ότι 
έχουν καλυφθεί από τις απαντήσεις 
που έχουν λάβει και έτσι έχουν 
καλύψει την κοινοβουλευτική τους 
υποχρέωση προς το εκλογικό 
σώμα, ή αν θεωρούν ότι πρέπει να 
επανέλθουν θίγοντας τα κακώς  
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κείμενα προς τους αποδέκτες των 
ερωτήσεων. Το αίτημα του 
ΣΥΔΑΝΕΦ παραμένει και το τονίζουν 
και αρχαιοπρεπώς «οι καιροί ου 
μενετοί», κάντε κάτι άμεσα, 
αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία 
κινούμενοι μέσα στα Ευρωπαϊκά 

πλαίσια, νομοθετώντας την 
αποπληρωμή των δανείων με βάση 
την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, 
πριν να είναι αργά- πρέπει άμεσα να 
εξαλειφθεί η αδικία που αφορά 
δεκάδες χιλιάδες Έλληνες 
δανειολήπτες, αποκαθιστώντας το 

αίσθημα δικαίου. Δεν πρέπει να 
βρεθούν στον δρόμο χιλιάδες 
οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν 
να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο 
και τέλος δεν πρέπει να διαταραχθεί 
η κοινωνική σταθερότητα της χώρας 
μας. 

 
την άμεση πώληση 
τιτλοποιημένων δανείων σε 
τρίτους οδηγούνται οι διαχειριστές 

τους, καθώς το τρέχον αβέβαιο και 
ασταθές περιβάλλον δημιουργεί 
σημαντικές δυσκολίες στην  
εκτέλεση των αρχικών  
σχεδιασμών για ανακτήσεις. 
Κορυφαία πηγή από τον κλάδο επισημαίνει μιλώντας στον 
«Οικονομικό Ταχυδρόμο» πως, «τίποτα δεν είναι το ίδιο σε 
σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα, όταν δομήθηκαν οι 
συναλλαγές για την εξυγίανση των τραπεζικών 
ισολογισμών». Όπως εξηγεί, «από τη μία πλευρά λόγω της 
πανδημίας και της παύσης λειτουργίας των δικαστηρίων 
σταμάτησαν οι πλειστηριασμοί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και από την άλλη η ενεργειακή κρίση δυσχεραίνει 
τις κινήσεις για την είσπραξη των οφειλών». Στο πλαίσιο 
αυτό, σημειώνει, «πλέον απαιτούνται άμεσες κινήσεις για 
να επιτευχθούν οι στόχοι των ανακτήσεων από τα κόκκινα 
δάνεια που εντάχθηκαν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων 
Ηρακλής». Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση τους κανόνες της 
συγκεκριμένης αγοράς, για να μην ενεργοποιηθούν οι 
εγγυήσεις του προγράμματος, θα πρέπει οι διαχειριστές 
την πρώτη διετία μετά από μία τιτλοποίηση να έχουν 
επιτύχει το 80% των ανακτήσεων που προβλέπει το 
business plan της». Σε διαφορετική περίπτωση, προσθέτει, 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της τιτλοποίησης 
με χαμένους όλους. Την εκάστοτε τράπεζα που διατηρεί τα 
ομόλογα πρώτης εξασφάλισης (senior), καθώς θα 
αναγκαστεί να εγγράψει προβλέψεις, τον επενδυτή της 
συναλλαγής που θα χάσει κουπόνια, τους διαχειριστές που 
θα πληρώσουν πέναλτι για την καθυστέρηση και φυσικά το 

δημόσιο που θα κινδυνεύσει να πληρώσει τη χασούρα 
μέσω των εγγυήσεων που έχει παράσχει. Για τους λόγους 
αυτούς, οι servicers σχεδιάζουν την άμεση πώληση 
πακέτων τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων σε τρίτους. Με 
τον τρόπο αυτό, ευελπιστούν να πιάσουν το στόχο των 
ανακτήσεων των πρώτων δύο ετών με λίγες συναλλαγές, 
ώστε στη συνέχεια να δουλέψουν με άνεση χρόνου τα 
υπόλοιπα ανοίγματα για τη δημιουργία εσόδων, μέσω 
αναδιαρθρώσεων, ρυθμίσεων και μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Τραπεζική πηγή εκτιμά ότι στο σφυρί θα βγουν 
κόκκινα δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ και πως τα έσοδα από 
την πώλησή τους θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2,5 δισ. 
ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
από το σύνολο των τιτλοποιήσεων, που έχουν 
ολοκληρωθεί έως σήμερα, συνολικού ποσού 49,5 δισ. 
ευρώ, το 37,7% έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής». 
Το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από το 
Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 18,6 δισ. ευρώ με 
ημερομηνία αναφοράς το τέλος του 2021.  
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Το mononews.gr καταγράφει: Ο Ιούλιος θα είναι μήνας εξελίξεων για τα κόκκινα 
δάνεια, καθώς αναμένεται, ακόμη και ως το τέλος της εβδομάδας να κλείσουν δύο 
μεγάλα projects, αυτό της «ΑΡΙΑΔΝΗΣ και το Skyline της Αlpha Bank, ενώ ως το 
τέλος του μήνα η Intrum θα πρέπει να ανακοινώσει τον προτιμητέο επενδυτή για 
το Τethys. Επίσης, αν όλα εξελιχθούν ομαλά η Τράπεζα Αττικής θα επιχειρήσεις 
να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ. Μία που ανέφερα τον ΗΡΑΚΛΗ μου ήρθε 
συνειρμικά το ευρύτερο «λεπτό ζήτημα» της παροχής κρατικών εγγυήσεων από 
το Ελληνικό Δημόσιο. Λίγο τα κόκκινα δάνεια, λίγο η πανδημία και απ΄ ότι φαίνεται 
στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν τερματίσει το «κοντέρ». Και για να μιλάμε και 
με την «γλώσσα των αριθμών» 

ο ανεξόφλητο 
υπόλοιπο των 
εγγυήσεων που 

έχει παράσχει το 
Ελληνικό Δημόσιο  
έχει φθάσει σε ύψος 
ρεκόρ όλων των 
εποχών, αγγίζοντας  
τα 30,4 δισ. Ευρώ. 
Από αυτά την μερίδα του λέοντος 
έχουν πάρει οι Τράπεζες (18,5 δισ. 
ευρώ) μέσω του προγράμματος 
Ηρακλής, για να «ξεφορτώσουν» 
από τους Ισολογισμούς τους τα 
κόκκινα δάνεια. Επίσης, οι τράπεζες 
(μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα) έχουν λάβει εγγυήσεις 
περίπου 3,5 δισ. ευρώ για να 
χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις. 
Έτσι λοιπόν εξηγείται και η μεγάλη 
πιστωτική επέκταση που 
καταγράφηκε πέρυσι και οι 
θεαματικές εκταμιεύσεις δανείων 
που προβάλλουν επικοινωνιακά 
ορισμένες τράπεζες. 

 
Κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών η τρίτη αίτηση 
από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα 
παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε 
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II». Όπως 
αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, 

αίτηση αφορά την τιτλοποίηση 
δανείων της Τράπεζας Πειραιώς 
με την κωδική ονομασία «Sunrise 

III», συνολικής λογιστικής αξίας 506 
εκατ. ευρώ… 
, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 200 εκατ. ευρώ. Μετά 
την υποβολή της σημερινής αίτησης από την Τράπεζα 
Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών 
αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» φθάνει 
τις έξι.

Τ 
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Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» 
αποκαλύπτει: Αν δε θέλει το κοράκι, 
τότε ποιος; Δεν έχω καλά νέα να σας 
μεταφέρω για το νέο φορέα που θα 
αποκτά ακίνητα ευάλωτων και 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τα 
οποία στη συνέχεια θα τους τα 
μισθώνει, ώστε να διατηρήσουν τη 
στέγη τους. Όπως έχει στηθεί ο 
μηχανισμός, το κράτος θα 
καταβάλλει επίδομα ενοικίου έως και 
210 ευρώ το μήνα και τα υπόλοιπα 
θα τα βάζει ο ενοικιαστής, ο οποίος 
μετά από 12 χρόνια θα έχει τη 
δυνατότητα να επαναγοράζει το 
σπίτι του. Ο διαγωνισμός για την 
αναζήτηση επενδυτή που θα 
αναλάβει τη δουλειά έχει ξεκινήσει. 
Οι προβλέψεις όμως δεν φαίνεται να 
είναι θετικές. Όπως μου έλεγε 
κορυφαία πηγή από τον κλάδο των 
εταιρειών διαχείρισης από δάνεια 
και πιστώσεις, πρόσφατα 
επικοινώνησε με συνάδελφό του 
στη Βρετανία, που ασχολείται με 
αυτές τις δουλειές και τον ρώτησε 

εάν ενδιαφέρεται. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. « 

εν θέλω να μπλέξω με τίποτα με εξώσεις». Η 
πηγή μου με ενημέρωσε ότι εάν η συγκεκριμένη 
εταιρεία, την οποία χαρακτήρισε ως «πιο κοράκι 

πεθαίνεις», δεν θέλει τι δουλειά αυτή, τότε ποιος; 

 

Ήταν πριν 30 χρόνια, το 1992, όταν ο Λαρισαίος 
επιχειρηματίας Γιάννης Δημοβέλης δημιούργησε ένα νέο 
brand στην εγχώρια αγορά ενδυμάτων, τη Staff Jeans & Co. 
Η εταιρεία κατάφερε να κατακτήσει με το χειροποίητο 
Denim όχι μόνο την ελληνική, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές 
αγορές, όπως η Γερμανία, η Ελβετία, η Σερβία και πολλές 
άλλες, ενώ το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων, 
που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, 
θεωρείται ένα από τα καλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης 
στο είδος του. Σε αυτό ράβονται και πλένονται Denim 
κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, τα οποία 
στη συνέχεια προωθούνται μέσα από τα κανάλια χονδρικής 
και λιανικής πώλησης. Παράλληλα, η Staff Jeans & Co 
εκπροσωπείται στοn χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
μέσω της Blue Company, με επικεφαλής τον γιο του Γ. 
Δημοβέλη, Ευδόκιμο. Παρά την επιτυχία που γνωρίζουν τα 
προϊόντα της εταιρείας, δεν λείπουν τα οικονομικά 
προβλήματα, όπως συμβαίνει άλλωστε στις περισσότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου λόγω των διαδοχικών και 
πολύχρονων κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δημοβέλης 
έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπος με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Έτσι, στις 27 Απριλίου 
βγήκαν στο σφυρί ιδιοκτησίες του ίδιου και της συζύγου 
του στον Πλαταμώνα Πιερίας, στη θέση «Δορμπίνα – Τρία 
Πλατάνια», με πρόσοψη επί της Ακτής Θερμαϊκού. 

Πρόκειται για διαμερίσματα, αποθήκες και θέσεις 
στάθμευσης. Τα δύο βασικότερα από αυτά, δηλαδή δύο 
διαμερίσματα που βγήκαν με τιμές εκκίνησης 227.000 ευρώ 
και 216.000 ευρώ, κατακυρώθηκαν στις 230.000 ευρώ και 
219.000 ευρώ αντίστοιχα. Στη συνέχεια μπήκαν στο 
στόχαστρο οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της εταιρείας «ΔΗΜΑ 
ΔΥΟ Ε.Π.Ε.», με διαχειριστή τον ίδιο, σε μεγάλο ακίνητο 
που βρίσκεται στο κέντρο της Χαλκίδας, επί του 
παραθαλάσσιου πεζόδρομου, περιοχή που χαρακτηρίζεται 
από οικιστικές και κυρίως εμπορικές χρήσεις. Στις 18 Μαΐου 
έγινε ο πλειστηριασμός για αυτές τις 32 οριζόντιες  
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ιδιοκτησίες (κατοικίες και καταστήματα) στο κτίριο επί της 
Λεωφόρου Βουδούρη και των οδών Αντωνίου Δούνα και 
Αγγελή Γοβιού, με συνολική τιμή εκκίνησης 4.671.000 
ευρώ. Εξ αυτών υπήρξε κατακύρωση για τις 12, ενώ για τις 
υπόλοιπες 20 ο επαναληπτικός πλειστηριασμός έχει 
προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου. Σε αυτόν αναμένεται να 
βγουν ισόγεια καταστήματα και διαμερίσματα στον πρώτο, 
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο όροφο του κτιρίου 
με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από 81.000 
ευρώ και να φτάνουν μέχρι τις 310.000 ευρώ. Η συνολική 
τιμή εκκίνησης για τις 20 οριζόντιες ιδιοκτησίες 
διαμορφώνεται σε 3.173.000 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η 
doValue, ενώ η κατάσχεση έγινε για το ποσό των 300.000 
ευρώ. Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βαρύνονται με 
προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας 
για ποσό 8.250.000 ευρώ, καθώς και προσημείωση 
υποθήκης υπέρ της Alpha Bank για ποσό 600.650,03 ευρώ. 

ωρίς τέλος συνεχίζεται και η 
περιπέτεια της οικογένειας 
Πατρώνη, που τον τελευταίο  

χρόνο βλέπει ιδιοκτησίες της στη 
Σύρο, τη Μύκονο, τον Πειραιά και 
αλλού να βγαίνουν στο σφυρί. 

 
Την Τετάρτη 13 Ιουλίου πραγματοποίηθηκε για μια ακόμη 
φορά ο πλειστηριασμός για τα ακίνητα της εταιρείας 
«Βικτώρια Τουριστικές Επιχειρήσεις» στη Μύκονο, τα 
οποία μετά από αρκετές άγονες προσπάθειες βγαίνουν με 

τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20% σε σχέση με την αρχική. 
Πρόκειται ειδικότερα για δύο ακίνητα με επισπεύδουσα την 
Intrum, μέσω 18 πλειστηριασμών. Το πρώτο τυπικά 
περιλαμβάνει 14 οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες 
βρίσκονται επί οικοδομής κτισμένης σε αγροτικό ακίνητο 
εμβαδού 4.200 τ.μ στη θέση «Φανάρι», με την ονομασία 
«Κουρίθρενα». Η οικοδομή αποτελείται από ισόγειο και 
υπόγειο που περιλαμβάνουν 7 αυτοτελείς και ανεξάρτητες 
οριζόντιες ιδιοκτησίες – αποθήκες και 7 αυτοτελείς και 
ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες – διαμερίσματα. Το 
οικόπεδο περιήλθε στην εταιρεία «Βικτώρια», μέσω 
αγοραπωλησίας τον Δεκέμβριο του 2001. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, αυτές οι οριζόντιες 
ιδιοκτησίες δεν χτίστηκαν και αντί αυτών 
κατασκευάσθηκαν ένα κτίριο με ισόγειο και όροφο 
συνολικού εμβαδού 1323 τ.μ. και ένα δεύτερο κτίριο 117 τ.μ. 
Έτσι, χρειάζεται νέα πλήρης αποτύπωση των κτιρίων και 
υπαγωγή αυτών στον Ν.4495/2017, προκειμένου να είναι 
δυνατή η σύνταξη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, καθώς και 
μελέτη στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια με αναλυτική 
τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού. Για τα ακίνητα αυτά 
η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 
1.280.000 ευρώ και τώρα βγαίνει με μειωμένη τιμή στα 
1.024.000 ευρώ. Η δεύτερη ομάδα αφορά τέσσερις 
οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί σε αγροτικό 
κτήμα εμβαδού 5.762 τ.μ. στη θέση «Κούνδουρος». Το 
αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και εντός του 
οικοπέδου υπάρχει και πισίνα. Η συνολική τιμή πρώτης 
προσφοράς είχε οριστεί στα 1.050.245 ευρώ και τώρα 
βγαίνει με μειωμένη τιμή στις 840.196 ευρώ. Η αναγκαστική 
κατάσχεση έγινε για 500.000 ευρώ που αποτελεί μέρος του 
συνολικού επιταχθέντος ποσού. 
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Το 1voice.gr σημειώνει: Το ότι 
γενικώς δεν πάμε καλά, γίνεται 
ολοένα και περισσότερο παραδεκτό. 
Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στα 
επιτόκια: Όπως σας έχω από καιρό 
ενημερώσει, όλο και τσιμπάνε. Για 
παράδειγμα 

τα στεγαστικά 
δάνεια, παρά  
το σχετικά 

περιορισμένο 
ενδιαφέρον, τα 

επιτόκια ξεπέρασαν το 
5%, πάνε ήδη για το 6%. 
Και να σκεφτείτε ότι μόλις πριν δύο 
μήνες, τον Απρίλη, τα επιτόκια στα 
νέα στεγαστικά ήταν, δεν ήταν 3%. 
Παράλληλα, τα κυμαινόμενα 
επιτόκια στα νέα επιχειρηματικά 
δάνεια είναι επίσης «τσιμπημένα» 
κατά 0,75%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι 
η επιβάρυνση στα μικρά 
επιχειρηματικά δάνεια (μέχρι 
250.000 ευρώ) με την τιμολόγηση 
τους να είναι κατά 2% με 3% 
υψηλότερη από τον Απρίλιο. 

 
Το mononews.gr έχει το ρεπορτάζ: 
Ξεσήκωσε αντιδράσεις, μόλις μικρό 
διάστημα από το διορισμό της 
Άννας Πουσκούρη Reich στην Attica 
Bank κι έφτασε να γίνει 
«πρωτοσέλιδο», αφού χτίστηκε με 
δάνειο από την FBB, τράπεζα του 
Βίκτωρα Ρέστη, που «έσκασε». Ο 
λόγος για την κατοικία που ήταν 
ιδιοκτησίας της πρώην επικεφαλής 
της Attica Bank, στην Ύδρα, η οποία 
εν τέλει πήρε το δρόμο του 
πλειστηριασμού. Αν είναι γόνιμος, 
το σπίτι θα αλλάξει χέρια στις 26 
Ιανουαρίου και μάλιστα με τιμή, 
ιδιαίτερα υψηλή, της τάξης των 1,8 
εκατομμυρίων ευρώ. Οφειλέτιδα 
είναι η Littorea Limited, που εδρεύει 
στην Κύπρο, διαχειρίστρια της 
οποίας είναι σήμερα η επίσης 
κυπριακή Fidescorp Services 
Limited, oργανισμός 
χρηματοοικονομικών συμβούλων. 
Το ακίνητο όμως ήταν δημιούργημα 
της άλλοτε ισχυρής κυρίας του 
τραπεζικού κλάδου, όπως φαίνεται 
και από την έγκριση των εργασιών 
στην κατοικία στην Ύδρα, το 2014. 
Στην απόφαση του τότε υπουργού 

Πολιτισμού, Κωνσταντίνου Τασούλα 
είναι κοινοποιημένη η Άννα 
Πουσκούρη. Σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα της εποχής, η Littorea 
Limited, με νόμιμο εκπρόσωπο 
συγγενικό πρόσωπο της κ. 
Πουσκούρη, έλαβε δάνειο 1,3 
εκατομμυρίων από την FBB για την 
αγορά του οικοπέδου, ενώ αργότερα 
κατέστη εκπρόσωπος της 
κυπριακής οντότητας, μαζί με το 
σύζυγό της, κ. Reich. Η κ. 
Πουσκούρη ήταν παλιότερα 
στέλεχος της HypoVereinsbank και 
είχε έρθει στην Ελλάδα το 1996, με 
στόχο την επέκταση των τοπικών 
εργασιών της γερμανικής τράπεζας. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική της 
σταδιοδρομία το 1979 στη 
Bayersiche Vereinsbank στο 
Μόναχο. Ολοκλήρωσε την καριέρα 
της στην Τράπεζα ως Διευθύνουσα 
Σύμβουλος, επικεφαλής 
Επιχειρηματικής και Επενδυτικής 
Τραπεζικής για τη Νότια Ευρώπη. Τα 
τελευταία χρόνια παρείχε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ενώ σήμερα ανήκει στους 
Φίλους και Υποστηρικτές του 
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Αναλυτικότερα, 

ε επισπεύδουσα 
τη DoValue 
βγαίνει σε 

πλειστηριασμό το 

ακίνητο στη θέση 
Αυλάκι, σε απόσταση 
ενός χιλιομέτρου από 
το λιμάνι και το κέντρο 
του οικισμού της Ύδρας 
, 250 μέτρων από την παραλία 
Αυλάκι και περίπου 300 μέτρων από 
την Υδρονέτα και το Αρχοντικό του 
Παύλου Κουντουριώτη. Σύμφωνα με 
την αίτηση του Δικαστικού 
Επιμελητή, οι δύο αυτοτελείς, 
ανεξάρτητες και διακεκριμένες 
κάθετες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε 
ένα οικόπεδο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, επιφάνειας 4.450 τ.μ.. 
Η μία από τις δύο ιδιοκτησίες 
περιλαμβάνει παλιά λιθόκτιστη 
κεραμοσκεπή κατοικία, που έχει 
χτιστεί από το 1955 και χωρίζεται 
στο πρώτο ισόγειο, με χώρους 
κυρίας χρήσης κατοικίας επιφάνειας 
33 τ.μ. και με υπόγειο, με χώρους 
βοηθητικής χρήσης, στο δεύτερο 
ισόγειο, με χώρους 43 τ.μ. που 
αποτελούν αυθαίρετη κατασκευή και 
σε ισόγεια αποθήκη κήπου. 
Σημειωτέον ότι το 2010 εκδόθηκε 
από την Πολεοδομία Πειραιά 
απόφαση για την επισκευή της 
κατοικίας. Από την εξωτερική  
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επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι είναι 
καλής κατασκευής - ανακατασκευής, 
πολύ καλού βαθμού συντήρησης. 
Πλεονέκτημα η θέση της, με σχετικά 
εύκολη πρόσβαση από την 
Παραλιακή οδό Ύδρας - Καμινίων 
(Μανδρακίου - Μώλου), και η θέα – 
όχι πάντως απεριόριστη – 
βορειοδυτικά στον κόλπο της 
Ύδρας. Αυτό το πλεονέκτημα είναι 
που ορίζει και την τιμή στα 4.776 
ευρώ το τετραγωνικό. Η δεύτερη 
ιδιοκτησία καταλαμβάνει τη 
μεγαλύτερη έκταση του ακινήτου, 
δηλαδή 4 στρέμματα και αφορά σε 
ανακατασκευασμένη παλαιά επίγεια 
λιθόκτιστη υδατοδεξαμενή, που 
μετατράπηκε σε ισόγειο ξενώνα. Για 
αυτό το τμήμα του οικοπέδου έχει 
εκδοθεί οικοδομική άδεια για νέα 

τριώροφη οικοδομή με υπόγειο και 
εκκλησία, η οποία εξακολουθεί να 
ισχύει χωρίς να έχει υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους 
εκτιμητές, οι κατασκευές αυτές, 
«λόγω αφενός της οικονομικής 
κρίσης και αφετέρου της μεταβολής 
των αναγκών των ιδιοκτητών, δεν 
υλοποιήθηκαν. Αντ’ αυτών έγιναν 
μόνο κάποιες εργασίες 
διαμόρφωσης και εξωραϊσμού του 
περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η 
ανακατασκευή στέρνας, η οποία 
υπήρχε ετοιμόρροπη στο οικόπεδο 
από τον 19ο αιώνα. Αυτή 
ανακατασκευάστηκε με προσοχή και 
μετατράπηκε σε έναν παραδοσιακό 
και αυτόνομο μικρό ξενώνα. Στις 
εξωτερικές όψεις προστέθηκαν 
τέσσερα νέα κουφώματα 

παραδοσιακού υδραίικου τύπου. 
Στο εσωτερικό ανακατασκευάστηκε 
η παλαιά αψίδα που στήριζε την 
οροφή της στέρνας και έγινε 
διαχωρισμός σε χώρο εισόδου, 
υπνοδωμάτιο και μπάνιο, έτσι ώστε 
το κτίσμα να είναι λειτουργικό ως 
αυτόνομος ξενώνας. Γύρω από το 
κτίσμα, επισκευάστηκαν εκ νέου οι 
τοίχοι, ενώ προστέθηκαν 
πλακόστρωτα, πέτρινα στηθαία και 
σκαλοπάτια που εξασφαλίζουν την 
άνετη και ασφαλή πρόσβαση στο 
χώρο. Σε ό,τι αφορά τα βάρη του 
ακινήτου, το πρώτο τμήμα φέρει 
προσημείωση υπέρ της πρώην 
τράπεζας Ρέστη, FBB και το δεύτερο 
υπέρ της Εθνικής, για ποσά 1,65 
εκατ. και 230 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 

 
Ο Άρης Σπίνος έχει το ρεπορτάζ: Όλο το Κολωνάκι γνώριζε 
για την δράση της!  Συνελήφθη για απάτες η ξανθιά που 
παρίστανε την «ερωμένη» του “γυαλάκια” Προέδρου 
Τράπεζας! «Πούλαγε» ανύπαρκτους πλειστηριασμούς σε 
πολίτες που έβλεπαν την μεγάλη ευκαιρία. Όλοι την ήξεραν 
σαν την... έτσι του τάδε! Τελείωσε η δόξα της γνωστής 
κυρίας που παρίστανε την ερωμένη "γυαλάκια" τραπεζίτη. 
Όλη η πιάτσα γνώριζε ότι ο τραπεζίτης «γυαλίζει το 
πόμολο», αλλά θεωρούσαν ότι η κυρία του παρέχει το 
άλλοθι του εραστή. Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει 
σχηματιστεί η σπείρα με εγκέφαλο την ξανθιά κυρία 
«δάγκωσε» τέσσερις ανυποψίαστους πολίτες που 
αναζητούσαν μέσω πλειστηριασμών ακίνητο ή αυτοκίνητο 
σε συμφέρουσα τιμή. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αθηνών πέρασαν χειροπέδες σε μια κυρία 59 
ετών, η οποία όπως αναφέρει το διαβιβαστικό της 
ασφάλειας «προφασιζόμενη ότι βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία με Πρόεδρο Τράπεζας που κατέχει υψηλή θέση 
με επιρροή σε πλειστηριασμούς ακινήτων και οχημάτων, 

καθώς και σε διευθετήσεις δανείων, τους έπειθε ότι θα 
τύχουν προτεραιότητας στους εν λόγω πλειστηριασμούς 
προς απόκτηση ακινήτου ή οχήματος σε πιο οικονομική 
τιμή, είτε θα διευθετηθεί μέρος του δανείου τους». Για να 
αποκτήσουν λοιπόν οι πελάτες την προνομιακή 
μεταχείριση ισχυριζόταν συχνά – πυκνά ότι είχαν προκύψει 
προβλήματα με την Εφορία, συμβολαιογράφους και 
νομικές υπηρεσίες. Τα θύματα τα εντόπιζε μια 70χρονη, 
ένας 68χρονος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα των 
χρημάτων από τους παθόντες, τα οποία κατέληγαν στην 
59χρονη φερόμενη αρχηγό. Συνελήφθη επίσης ένας 
49χρονος που είχε βοηθητικό ρόλο στην σπείρα. 

ο παράνομο οικονομικό όφελος 
που αποκόμισε η συμμορία 
εκτιμάται ότι ανέρχεται  

στις 389.556 ευρώ. 
Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 
τέσσερις περιπτώσεις απάτης, ενώ η έρευνα για την 
ταυτοποίηση και άλλων περιπτώσεων συνεχίζεται. Οι 
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών. 
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