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

 

ύξηση της 
ρευστότητας για  
τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, στήριξη 
της Περιφέρειας  
και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις ζήτησε 
ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου  
Αθήνας, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου….. 
μιλώντας στο συνέδριο «Επενδύσεις 
στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή 

Προοπτική – 2022» που διοργανώνουν το Επιμελητήριο και το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
ζήτησε συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας 
και Ανάπτυξης υποστηρίζοντας ότι αν δεν συμβεί αυτό θα έχουμε πρόβλημα στην 
απορρόφηση των πόρων. «Το 85 % των ΜΜΕ είναι αποκλεισμένες από το 
τραπεζικό σύστημα. Πολλές από αυτές αξίζει να στηριχτούν για να επιβιώσουν και 
να πετύχουν», είπε. Επεσήμανε την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση ερήμωσης και 
γήρανσης της Περιφέρειας 

 
επενδύοντας στην έξυπνη εξειδίκευση στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
καθώς και να προχωρήσουν ταχύτερα οι μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς 
της γραφειοκρατίας και της δικαιοσύνης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα βήματα 
που έχουν γίνει στον τομέα αυτό. Περαιτέρω ο κ. Χατζηθεοδοσίου επανέλαβε τις 
προτάσεις για επιβολή πλαφόν στις τιμές ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ και του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, θέσπιση 120 δόσεων για το σύνολο 
των οφειλών.  

ι προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα είναι 
δυσοίωνες. Οι προσδοκίες από την ΕΕ είναι 
ελάχιστες, συνεπώς η ευθύνη για τη διαχείριση 

της κρίσης βρίσκεται στα χέρια των κυβερνήσεων», 
κατέληξε. 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Ο Ευάγγελος Τακατίνης αναλύει στο «Άμυνα, & Ασφάλεια, 
Τεχνολογία & Κυβερνοχώρος» σχετικά με την Τεχνητή 
Νοημοσύνη και τον Πόλεμο: Το Ζήτημα Της Αυτονομίας 
Των Οπλικών Συστημάτων. «Όταν οι άνθρωποι με ακούν 
να μιλώ γι’ αυτό (για την αυτονομία), αμέσως αρχίζουν να 
σκέφτονται το Skynet και τον Εξολοθρευτή, εγώ σκέφτομαι 
σε όρους του Iron Man… Μια μηχανή που βοηθάει τον 
άνθρωπο, ενώ ο άνθρωπος συνεχίζει να ελέγχει τα πάντα, 
καθώς η μηχανή τον κάνει πιο ισχυρό και πιο ικανό». 
Robert O. Work, αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. 
Το βάρος της ραγδαίας ανάπτυξης της ανθρωπότητας έχει 
αποδειχθεί δυσβάσταχτο για τα ανθρώπινα χέρια. Όμως, τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα καθιστούν την πορεία προς το 
μέλλον όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη. Ένα από αυτά 
πρόκειται να αποτελέσει και η τεχνητή νοημοσύνη. Αν και 
βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο, έστω και τα ψήγματα των 
δυνατοτήτων της είναι εντυπωσιακά, προκαλώντας ελπίδα 
και φόβο. 

ανάπτυξη συστημάτων που  
έχουν την ικανότητα να ενεργούν 
χωρίς κάποια ανθρώπινη 

παρέμβαση είναι στο επίκεντρο  
της προσοχής της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας. 
Κατά τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή σχετικών 
καινοτομιών απασχολεί και την πολεμική βιομηχανία. Οι 
συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές σύστημα 
αποδεικνύουν συνεχώς πως ο εκσυγχρονισμός και η 
αύξηση της στρατιωτικής ισχύος παραμένουν ζητήματα 
κομβικής σημασίας. Παράλληλα, οι ασύμμετρες απειλές 
που αντιμετωπίζουν τα κράτη ενισχύουν την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ταχύτητα, αντοχή και ακρίβεια στο πεδίο της 
μάχης. Τέλος, η έλλειψη πόρων αναδεικνύει την 

κρισιμότητα της μείωσης του επιχειρησιακού κόστους και 
της αποτελεσματικότερης χρήσης του ανθρώπινου 
δυναμικού. Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή της φύσης των 
σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων δημιουργεί 
σταδιακά όλο και περισσότερα κίνητρα για την απόδοση 
μεγαλύτερου μεριδίου της πολεμικής διεργασίας στις 
«μηχανές». Εξίσου υπολογίσιμα είναι και τα εμπόδια προς 
την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης απαιτεί μια απίστευτη και πολυεπίπεδη 
ώθηση σε τομείς όπως η ρομποτική και η πληροφορική, 
ώστε ο αντίστοιχος εξοπλισμός να λειτουργεί με ασφάλεια 
και αξιοπιστία σε σύνθετα, δυναμικά και αντιφατικά 
περιβάλλοντα. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθούν 
προβλήματα εντός των «άκαμπτων» στρατιωτικών 
μηχανισμών, καθώς τα αυτόνομα οπλικά συστήματα δεν 
μπορούν να είναι πάντοτε συμβατά με το επαγγελματικό 
ήθος και τα ισχύοντα επιχειρησιακά παραδείγματα. Είναι, 
επίσης, λογικό η τεχνητή νοημοσύνη να συναντήσει νομικά 
κωλύματα λόγω των σχετικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και να προκαλέσει 
έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Τέλος, οι τεράστιες 
επενδύσεις που χρειάζεται είναι ικανές να «γονατίσουν» 
τον προϋπολογισμό ακόμη και των πιο ισχυρών  
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οικονομιών. Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητα και η επιμονή του 
ανθρώπου να ξεπεράσει τις παραπάνω δυσκολίες 
αυξάνεται θεαματικά κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

Μπορεί η ανάπτυξη μιας πολεμικής μηχανής που 
αντιλαμβάνεται, εκτιμά, αποφασίζει και εκτελεί από μόνη 
της να είναι κάτι μακρινό, αλλά η αυτονομία των οπλικών 
συστημάτων δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο. Ο βαθμός της 
ισχύουσας αυτονομίας των οπλικών συστημάτων είναι 
μερικός και η υπάρχουσα τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται 
στην υποβοήθηση ορισμένων λειτουργιών. Σχεδόν όλες οι 
βαρυσήμαντες αυτόνομες ενέργειες εκτελούνται βάσει ενός 
πλάνου, κατόπιν άδειας και υπό τον άμεσο έλεγχο του 
ανθρώπου (human-in-the-loop), ή απλά υπό την εποπτεία 
του (human-on-the-loop). Διάφορες σχετικές τεχνολογικές 
καινοτομίες χρησιμοποιούνται κατά τη σύγχρονη εποχή.  

πλειοψηφία αυτών των 
καινοτόμων συστημάτων 
αφορούν στην υποβοήθηση 

δυνατοτήτων όπως η κίνηση,  
η στόχευση και η διαχείριση 
κατάστασης. 
Για παράδειγμα, τα πιο σύγχρονα μη-επανδρωμένα 
αεροσκάφη (drones, πύραυλοι) μπορούν να ακολουθούν 
στόχους μέσω οπτικών και θερμικών σημάτων, διαθέτουν 
αυτόνομη πλοήγηση μέσω της αποθήκευσης 
συντεταγμένων ή είναι ικανά να απογειώνονται και να 
προσγειώνονται αυτόματα. Επίσης, άρματα μάχης, 
υποβρύχια, αεροπλάνα και radar εντοπίζουν και 
αναγνωρίζουν στόχους, ή εξουδετερώνουν αυτόματα 
απειλές βάσει των διαστάσεών τους ή της ταχύτητάς τους, 
με τη χρήση της εκπομπής συχνοτήτων. Τέλος, ορισμένα 
οχήματα μπορούν να πραγματοποιήσουν 
εμπεριστατωμένη διάγνωση βλαβών, ενώ ένας νέος τύπος 
αρθρωτού robot είναι ικανός να αυτοεπισκευαστεί. 
Υπάρχουν και πιο εξεζητημένα -αλλά, προφανώς, λιγότερο 
επιθετικά- συστήματα μερικής αυτονομίας, τα οποία 
σχετίζονται με την ανάπτυξη δυνατοτήτων όπως η 
νοημοσύνη. Για παράδειγμα, σύγχρονα ειδικά στρατιωτικά 

robot εντοπίζουν και αφοπλίζουν εκρηκτικούς 
μηχανισμούς μέσω αισθητήρων, ενώ διάφοροι ανιχνευτές 
(κίνησης, ραδιοσυχνοτήτων, πυροβολισμών) 
χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια στρατοπέδων, 
συνόρων και αποθηκών οπλισμού. Επίσης, ορισμένα 
υποβρύχια, αλλά και αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας τρισδιάστατων χαρτών μέσω υπερήχων, ενώ 
τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα μπορούν να 
προτείνουν και να εφαρμόσουν αυτόματα αντίμετρα 
απέναντι σε απειλές όπως ένας εισερχόμενος πύραυλος. 
Τέλος, μεγάλο μέρος αυτών των συστημάτων εμπεριέχει 
και τη διάσταση της συλλογής και διαχείρισης τεράστιου 
όγκου ετερογενών δεδομένων (big data) για κατασκοπεία. 
Οι σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες σπάνια 
προέρχονται μόνο από καθαρά κρατικές και στρατιωτικές 
ερευνητικές προσπάθειες. Οι ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και τα 
πανεπιστήμια μπορούν να διαδραματίσουν έναν εξίσου 
σημαντικό ρόλο στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα επί 
οπλικών συστημάτων – ακόμη κι αν δεν ανήκουν στον 
κλάδο της πολεμικής βιομηχανίας. Βέβαια, όσον αφορά 
στην πειραματική ανάπτυξη αυτών των ερευνητικών 
προσπαθειών, οι κρατικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί έχουν 
τον πρώτο λόγο. Όσον αφορά στην ανάπτυξη τεχνητής 
νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα, τόσο ο ιδιωτικός 
τομέας όσο και τα πανεπιστήμια δεν επιθυμούν να 
συμβάλλουν ουσιαστικά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, 
στα πλαίσια μια δράσης του Future of Life Institute που 
ξεκίνησε το 2015, πλήθος προσωπικοτήτων από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και τον σχετικό ερευνητικό κλάδο 
υπέγραψαν μια επιστολή που ζητά την απαγόρευση των 
αυτόνομων επιθετικών όπλων. Ορισμένες από αυτές τις 
προσωπικότητες είναι ο Stephen Hawking, ο Noam 
Chomsky, ο Elon Musk (διευθυντής της Tesla), ο Steve 
Wozniak (συνιδρυτής της Apple) και ο Peter Η. Norvig  
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(διευθυντής έρευνας της Google).  

ατά της αυτονομίας των οπλικών 
συστημάτων είναι φυσικά και 
ένας συνασπισμός 61 εθνικών, 

περιφερειακών και διεθνών  
μη κυβερνητικών οργανισμών,  
με την ονομασία «Campaign to  
Stop Killer Robots». 
Τέλος, όσον αφορά στους διεθνείς οργανισμούς, ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 2016 δημιούργησε 
μια ειδική επιτροπή συζήτησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων 
επί των θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων 
(lethal autonomous weapon systems – LAWS), στα πλαίσια 
της σχετικής διεθνούς σύμβασης (United Nations 
Convention on Certain Conventional Weapons). Κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων στη συγκεκριμένη επιτροπή, 
η πλειοψηφία των εκπροσώπων των κρατών ισχυρίστηκε 
ότι θα ήταν παρορμητικό να απαγορευτούν προληπτικά τα 
LAWS, καθώς η διεθνής κοινότητα βρίσκεται ακόμα στην 
προσπάθεια κατανόησης των επιπτώσεων χρήσης τους. Η 
σύγχρονη υπέρογκη αύξηση των κρατικών 
χρηματοδοτήσεων για έρευνα και ανάπτυξη αυτόνομων 
οπλικών συστημάτων αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη 
αυτών των ισχυρισμών. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής σκοπεύουν να επενδύσουν 18 
δισεκατομμύρια δολάρια εντός της περιόδου 2016-2020 για 
projects που αφορούν -μεταξύ άλλων- την ενίσχυση της 
διάδρασης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, την ανάπτυξη 
της ικανότητας μάθησης των μηχανών μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης (machine learning, deep learning) και τη 
δημιουργία drones που κινούνται σε σχηματισμό σμήνους, 
πραγματοποιώντας συντονισμένες επιθέσεις. 

Ρωσία, παρά τις παρατηρήσεις 
που δέχεται συνεχώς από τον 
ΟΗΕ, σκοπεύει να επενδύσει  

20 τρισεκατομμύρια ρούβλια  
εντός της περιόδου 2016-2025 για τη 
δημιουργία πολεμικών robot, αλλά 
και για την περαιτέρω έρευνα  

πάνω σε καινοτομίες όπως η 
αυτόνομη πλοήγηση. 

 
Η Κίνα, μέσω των δύο -αγνώστου κόστους- κρατικών της 
προγραμμάτων ανάπτυξης της ρομποτικής και της 
τεχνητής νοημοσύνης που θα συντρέχουν μέχρι το 2025, 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της στον 
τομέα των big data, του deep learning, καθώς και της 
ανάπτυξης «τεχνητών εγκεφάλων» (brain-like AI), ενώ η 
Ιαπωνία και η Νότια Κορέα στο ίδιο διάστημα θα 
επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο και 840 εκατομμύρια 
δολάρια αντίστοιχα για έρευνα και ανάπτυξη robot. Εντός 
της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο θέτει ως 
προτεραιότητα τα αυτόνομα συστήματα, έχοντας 
επενδύσει σε αυτά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λίρες, η 
Γερμανία ενδιαφέρεται κυρίως για βιομηχανικά robot, 
επενδύοντας μέχρι στιγμής 15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 
η Ιταλία και η Γαλλία θα επενδύσουν 30 δισεκατομμύρια και 
500 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα για την ανάπτυξη 
αυτόνομων δυνατοτήτων σχετικών με big data και 
αισθητήρες (sensors) μέχρι το 2020. Τέλος, το Ισραήλ 
συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο εμπόριο αυτόνομων 
αμυντικών συστημάτων (όπως το Iron Dome Defence 
system), ενώ η Ινδία έχει εστιάσει στην ανάπτυξη 
διάφορων αυτόνομων οχημάτων και αεροσκαφών, 
ιδρύοντας ένα στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο 
στη ρομποτική. 
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Το ρεπορτάζ της athensvoice.gr αναφέρει: Σχεδόν εξήντα 
επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής 
από 30 χώρες ανακοίνωσαν με ανοικτή επιστολή τους ότι 
προχωρούν σε μποϊκοτάζ εναντίον ενός κορυφαίου 
τεχνολογικού πανεπιστημίου της Νότιας Κορέας, που 
έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε συνεργασία με μια 
νοτιοκορεατική αμυντική εταιρεία για την ανάπτυξη 
αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, χιλιάδες 
εργαζόμενοι της Google, μεταξύ των οποίων δεκάδες 
κορυφαίοι μηχανικοί της, υπέγραψαν μια άλλη επιστολή 
ενάντια στη συμμετοχή της εταιρείας σε πρόγραμμα του 
αμερικανικού Πενταγώνου, το οποίο χρησιμοποιεί την 
τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να αξιοποιηθεί για να κάνει 
ακόμη πιο ακριβή τα από αέρος πλήγματα των drones κατά 
επίγειων στόχων (που συχνά είναι άνθρωποι). Αυτές είναι 
οι δύο πιο πρόσφατες αντιδράσεις ειδικών και μη ενάντια 
στην προοπτική η τεχνητή νοημοσύνη να ντυθεί στο χακί 
και να πάει να πολεμήσει.  

ι αντιδράσεις αυτές έρχονται  
να προστεθούν στις ευρύτερες 
ανησυχίες ότι οι «έξυπνες» 

μηχανές θα αποκτήσουν  
υπερβολική δύναμη. 
Το Προωθημένο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Κορέας (KAIST) και η εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού 
Hanwha Systems, ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές οπλικών συστημάτων στη Νότια Κορέα, 
ανακοίνωσαν ότι δημιουργούν ένα κοινό κέντρο ερευνών 
για τη σύγκλιση της έρευνας στα πεδία άμυνας και τεχνητής 
νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, στόχος είναι η ανάπτυξη 
«έξυπνων» και αυτόνομων συστημάτων διοίκησης και 
λήψης αποφάσεων, αλγορίθμων για μη επανδρωμένα 
υποθαλάσσια σκάφη, συστημάτων ανίχνευσης και 
αναγνώρισης κ.α. Οι 59 ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδικοί, με 
επικεφαλής τον Τόμπι Γουόλς του Πανεπιστημίου της Νέας 
Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ, δήλωσαν ότι αρνούνται να 
συνεργασθούν με το KAIST, να το επισκεφθούν ή να 
φιλοξενήσουν επισκέπτες από αυτό, προβάλλοντας τους 

φόβους τους ότι επιταχύνεται η κούρσα για την ανάπτυξη 
οπλικών συστημάτων με τη δική τους νοημοσύνη. Όπως 
αναφέρουν, «υπάρχουν πολλά σπουδαία πράγματα που 
μπορεί να κάνει κανείς με την τεχνητή νοημοσύνη για να 
σώσει ζωές, αλλά όχι αναπτύσσοντας αυτόνομα όπλα». Το 
μποϊκοτάζ έρχεται λίγο πριν από συνάντηση του ΟΗΕ στη 
Γενεύη την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τα αυτόνομα 
οπλικά συστήματα. Ήδη περισσότερες από 20 χώρες 
έχουν ζητήσει να υπάρξει καθολική απαγόρευση των 
ρομπότ που μπορούν να σκοτώνουν, ώστε να 
αποφευχθούν καταστάσεις τύπου «Εξολοθρευτής» το 
μέλλον. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν ανησυχίες για την 
ικανότητα των φονικών ρομπότ να παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή, να δρουν με πραγματική 
ακρίβεια και να διακρίνουν πάντα τον φίλο από τον εχθρό. 
Η επιστολή των ειδικών κάνει λόγο για «όπλα τρόμου» που 
θα «επιτρέψουν να διεξάγεται ο πόλεμος πολύ πιο γρήγορα 
και σε κλίμακα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά». Ο 
πρόεδρος του KAIST Σουνγκ-Τσουλ Σιν, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Ρόιτερς και τη «Γκάρντιαν», εξέφρασε τη λύπη 
του για το μποϊκοτάζ και διαβεβαίωσε ότι «το KAIST δεν 
έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στην ανάπτυξη 
θανατηφόρων αυτόνομων όπλων και φονικών ρομπότ». 
Πρόσθεσε ότι το πανεπιστήμιό του «δεν θα διεξάγει 
καθόλου ερευνητικές δραστηριότητες ενάντια στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτόνομων όπλων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο». 
Μετά από αυτή τη δήλωση παραμένει ασαφές κατά πόσο 
το μποϊκοτάζ θα συνεχισθεί. Όπως πάντως είπε ο Γουόλς, 
δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο π.χ. θα υπάρξει  
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ουσιαστικός ανθρώπινος έλεγχος σε ένα μη επανδρωμένο 
αυτόνομο υποβρύχιο που βρίσκεται βαθιά κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας και δεν μπορεί να επικοινωνήσει 
με κάποιο κέντρο ελέγχου. « 

εν μπορούμε να αφήσουμε σε  
ένα μηχάνημα την απόφαση  
για το ποιος θα ζήσει και ποιος  

θα πεθάνει… 
», είπε. Η νοτιοκορεατική Dodaam Systems ήδη 
κατασκευάζει ένα πλήρως αυτόνομο αλλά στατικό ρομπότ 
μάχης, που μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση έως 
τριών χιλιομέτρων. Ήδη έχει αγορασθεί, μεταξύ άλλων, 
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ενώ έχει 
δοκιμασθεί και στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, αλλά η 
εταιρεία διαβεβαίωσε ότι χρειάζεται πρώτα ένας άνθρωπος 
να δώσει έγκριση για να εξαπολύσει το σύστημα φονικές 
επιθέσεις. Στην περίπτωση της Google, η επιστολή που 
κυκλοφορεί από γραφείο σε γραφείο έχει συγκεντρώσει 
ήδη περισσότερες από 3.100 υπογραφές εργαζομένων της, 
σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Είναι άλλη μια 
ένδειξη για τη σύγκρουση ανάμεσα στους «ιδεαλιστές» της 
Σίλικον Βάλεϊ και τους «ρεαλιστές» του αμερικανικού 
στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος. Πάντως, δεν 

συμμερίζονται όλοι οι υπάλληλοι της Google την άποψη ότι 
η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει στρατιωτικές 
εφαρμογές. Και ασφαλώς ο ιδεαλισμός δεν έχει καμία 
σχέση με το Πεντάγωνο, όπου ο υπουργός -και πρώην 
στρατηγός- Τζιμ Μάτις έχει δηλώσει σαφώς ότι κεντρικός 
στόχος είναι να βελτιωθεί η φονικότητα του αμερικανικού 
στρατού. Παραδοσιακά, η Google ενθαρρύνει τους 
εργαζομένους της να μιλάνε ανοιχτά, ακόμη και να 
διαφωνούν με τις πολιτικές της, κάτι που έχει συμβεί κατά 
καιρούς στο παρελθόν. Η νέα διαμαρτυρία αφορά τη 
συμμετοχή της εταιρείας στο στρατιωτικό πρόγραμμα 
Maven, που άρχισε το 2017 και έχει ως στόχο να βελτιώσει 
-με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης- την ανάλυση και 
ερμηνεία των εικόνων των drones. Η Google και το 
Πεντάγωνο αρνούνται ότι αυτό γίνεται για να επιλέγεται πιο 
εύκολα ένας ανθρώπινος στόχος από αέρος και για να 
αποφεύγεται η παράπλευρη απώλεια του λάθος θύματος. 
Οι εργαζόμενοι αντιτείνουν ότι η Google ρισκάρει να 
«τσουβαλιασθεί» μαζί με τις παραδοσιακές αμυντικές 
εταιρείες όπως η Raytheon και η General Dynamics, «κάτι 
που θα βλάψει ανεπανόρθωτα το όνομά της και την 
ικανότητα να ανταγωνίζεται για την προσέλκυση 
ταλέντων». Αλλά καθώς άλλες μεγάλες τεχνολογικές 
εταιρείες όπως η Amazon και η Microsoft έχουν ήδη ανοίξει 
παρτίδες με το Πεντάγωνο, η διοίκηση της Google δύσκολα 
θα θελήσει να μείνει έξω από το κερδοφόρο παιγνίδι των 
αμυντικών προμηθειών. 

 

 
Μπορεί να θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά 
δεν είναι. Όπως εξηγεί το hellasjournal.com 

α drones - καμικάζι 
πραγματοποιούν φονικές 
καταστροφές. Εξοπλισμένα με 

κάμερες, αισθητήρες και έλικες 
«κλειδώνουν» τον στόχο τους,  
δρουν ανεξάρτητα και επιτίθενται. 
Ο αλγόριθμος τούς παρέχει αυτή την «ανεξαρτησία». Αφού 
ολοκληρώσουν την επίθεση αυτοκαταστρέφονται. Η χρήση 

των όπλων αυτών αποτελεί για ακόμη μια χρονιά το 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Συνόδου των Ηνωμένων 
Εθνών για Συμβατικά Όπλα (CCW) στην Γενεύη, που 
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο με την συμμετοχή 80 
χωρών.  

ε αντίθεση με τα 
τηλεκατευθυνόμενα όπλα,  
τα όπλα αυτά εξ ορισμού  έχουν την 

ικανότητα να αναζητούν, να επιλέγουν 
και να χειρίζονται ανεξάρτητα  
την τελευταία φάση της επίθεσης. 
Οι εταιρίες όπλων χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη 
και την μηχανολογία για να δημιουργήσουν θανάσιμα 
όπλα. Οι επικριτές τους τα αποκαλούν «δολοφονικά 
ρομπότ» κάνοντας λόγο για θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά 
συστήματα που μπορεί να είναι είτε drones είτε ρομποτικές  
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μηχανές είτε υποβρύχια. Οι χώρες που μετέχουν στην 
Σύνοδο έχουν διαφορετικές απόψεις περί χειρισμού των 
«αυτόνομων» όπλων. Ορισμένοι ζητούν να απαγορευθεί η 
χρήση τους, καθώς ένας αλγόριθμος δεν πρέπει να κρίνει 
την έκβαση μιας πολεμικής διένεξης, ενώ άλλοι κάνουν 
λόγο για θέσπιση δεσμευτικών κανόνων. Βασική απαίτηση 
είναι η διατήρηση του ανθρωπίνου δυναμικού που θα 
ελέγχει τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα ανά πάσα 
στιγμή. Από το 2014 η διεθνής κοινότητα πραγματοποιεί 
δύο φορές τον χρόνο συνόδους προκείμενου να συζητήσει 
το αμφιλεγόμενο ζήτημα. Οι θέσεις των κρατών απέχουν 
διαμετρικά. ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα αντιστέκονται σε μέτρα 
που θα θέσουν δεσμευτικούς κανόνες ή θα σημαίνουν 
απαγόρευση χρήσης αυτών των όπλων, επειδή φοβούνται 
στρατηγικά και στρατιωτικά μειονεκτήματα. Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία επίσης δυσχέρανε τις διαπραγματεύσεις 
καθώς η Ρωσία τον περασμένο Μάρτιο μπλόκαρε την 
τελευταία συνάντηση μη εγκρίνοντας την ατζέντα. «Οι 
Ρώσοι ήταν δυσαρεστημένοι καθώς τους επιβλήθηκαν 
κυρώσεις. Γι’ αυτό και απέτρεψαν την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων», δηλώνει ο Ουζμάν Νοόρ. Ο ίδιος 
συμμετέχει στην εκστρατεία «Σταματήστε τα Ρομπότ 
Δολοφόνους» μιας ΜΚΟ, η οποία ζητά την απαγόρευση 
χρήσης τέτοιων όπλων. Ο Νοόρ θεωρεί την αρχή της 
συναίνεσης που ισχύει στη σύνοδο ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια. «Μια χώρα μπορεί να σταματήσει με το βέτο όλη 
τη διαδικασία! Ήρθε η ώρα όσοι τάσσονται υπέρ της 
απαγόρευσής τους, να εγκαταλείψουν το 
αναποτελεσματικό φόρουμ στη Γενεύη που έχει καταστεί 
πλέον ξεπερασμένο» αναφέρει ο Ουζμάν Νοόρ. «Οι 
συζητήσεις στη Γενεύη απέτυχαν», λέει η Βανέσσα Βος, 
ερευνήτρια αυτόνομων όπλων του Πανεπιστημίου της 
Bundeswehr στο Μόναχο. « 

άν τα αυτόνομα οπλικά συστήματα 
κάνουν λάθος και διαπράξουν 
πιθανώς εγκλήματα πολέμου, 

ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; 
» διερωτάται η επιστήμονας, τονίζοντας το κενό ευθύνης 
που υπάρχει. Πιο δύσκολη από ποτέ φαίνεται να είναι η 
επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω συνόδων ειδικά λόγω 
του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία. Ορισμένα κράτη 
θεωρούν την απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών 
συστημάτων πιο επείγουσα από ποτέ ενώ άλλα μάταιη. 

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτόνομα 
οπλικά συστήματα στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα οποία 
υποτίθεται ότι είναι drones – καμικάζι», επισημαίνει ο 
Ουζμάν Νοόρ. Οι επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης 
προειδοποιούν εδώ και καιρό πως τα μικρά οπλισμένα 
drones μπορούν να παραχθούν μαζικά και φθηνά και τον 
προγραμματισμό τους μπορούν να αναλάβουν ακόμα και 
φοιτητές πληροφορικής. «Αν δεν χρειάζεται χειριστής των 
όπλων, μπορεί κανείς να στείλει δεκάδες χιλιάδες ή και 
εκατομμύρια όπλα» δηλώνει ο Βρετανός ερευνητής 
τεχνητής νοημοσύνης Στιούαρτ Ράσσελ σε συνέντευξή του 
στη DW. «Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε όπλα πιο 
θανατηφόρα από την ατομική βόμβα». 

Παρά τις εκκλήσεις περί απαγόρευσης των ρομποτικών 
όπλων, τα κράτη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 
επενδύουν περισσότερα χρήματα στις ένοπλες δυνάμεις 
τους, κατά προτίμηση σε σύγχρονα συστήματα όπλων 
νέας γενιάς. Η Γερμανία επενδύει επιπλέον 100 
δισεκατομμύρια ευρώ στον ομοσπονδιακό στρατό και σε 
οπλικά συστήματα, όπως το Future Combat Air System 
(FCAS) που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Η 
γερμανική κυβέρνηση δεν φαίνεται να θέλει να αποκηρύξει 
εντελώς τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα των όπλων 
επόμενης γενιάς, καθώς στην σύνοδο της Γενεύης δεν 
έλαβε ξεκάθαρη θέση περί του θέματος. Αλλά δεν είναι και 
η μόνη χώρα καθώς ο ΟΗΕ δεν μπορεί να θεσπίσει 
μεμονωμένα την απαγόρευση ρομποτικών όπλων ή να 
θέσει δεσμευτικούς κανόνες για τη χρήση τους. Τα 
Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται σε αναζήτηση μιας 
εναλλακτικής, ενός κράτους που θα ηγηθεί ενός κινήματος 
απαγόρευσης και θα πείσει και άλλα κράτη. Η Ολλανδία 
ίσως αποτελέσει τον πυλώνα αυτής της εναλλακτικής. 
Σύμφωνα με την ερευνήτρια Βανέσσα Βος, ο χρόνος πιέζει 
παράλληλα με την τεχνολογική πρόοδο που γίνεται 
επικίνδυνη. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ε σταθερό τρόπο 
συνεχίζει  
πλέον σε όλα  

τα επίπεδα ο Ερντογάν  
το παραμύθι ότι δήθεν  
η Ελλάδα απειλεί  
την Τουρκία με τα 
στρατιωτικοποιημένα 
νησιά μας στην  
περιοχή του Αιγαίου. 
Ειδικότερα η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι 
η στρατιωτικοποίηση 
συγκεκριμένων ελληνικών νησιών 
στο Β.Α Αιγαίο αλλά και στη 
Δωδεκάνησο είναι δήθεν παράνομη, 
καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη 
Συνθήκη της Λοζάνης αλλά και από 
τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 

του 1947. Έτσι ήδη από τον 
Σεπτέμβριο του 2020 η Άγκυρα είχε 
αρχίσει να διατείνεται ότι τα εν λόγω 
στρατιωτικοποιημένα νησιά 
αποτελούν δήθεν «απειλή για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» 
(www.dailysabah.com 20/9/2020), με 
τον Ερντογάν να διαμηνύει από την 
Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει 
πλάκα» (www.tanea.gr 9/6/2022) 
αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα 
την αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών μας, αλλιώς θα ενεργήσει με 
βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες 
(www.dailysabah.com 9/6/2022) και 
τον Τσελίκ να προαναγγέλλει 
απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας 
««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα 
βράδυ» (www.cnn.gr 9/62022).  

 
Και όλα αυτά ενώ είναι πλέον 
πανθομολογούμενο ότι η τουρκική 
στρατιά του Αιγαίου, το τουρκικό 
casus belli και οι συνεχείς τουρκικές 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου 
χώρου αποτελούν απειλή για την 
άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών 
νησιών, γεγονός το οποίο 
δικαιολογεί την προληπτική τους 
στρατιωτικοποίηση στο πλαίσιο του 
δικαιώματος αυτοάμυνας της 
Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το 
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ, όπως τονίζει άλλωστε και 
το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
(www.mfa.gr 14/6/2018). Τις 
τελευταίες όμως ημέρες ο Ερντογάν 
κυριολεκτικά το τερμάτισε, καθώς με 
δηλώσεις του αμέσως μετά την 
συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Τουρκίας επισήμανε 
σε συνέντευξή του στο CNN Turk 
μεταξύ άλλων και τα εξής: «Έχουμε 
προειδοποιήσει και τις ΗΠΑ και την 
Ελλάδα. 

Ελλάδα πρέπει  
να αποστρατιωτι-
κοποιήσει τα 

νησιά. Στείλαμε 
επιστολή στον ΟΗΕ  
για να μην μας πουν 
αργότερα πως  
δεν τους είχαμε 
προειδοποιήσει»….. 
(https://www.kathimerini.gr/28/9/202
2). Είχε προηγηθεί το Συμβούλιο 
Ασφάλειας της Τουρκίας το οποίο σε 
Ανακοίνωσή του στις 28/9/2022 είχε 
δηλώσει: «Παρά τις εκκλήσεις μας 
να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της 
που προκύπτουν από το διεθνές 
δίκαιο και τις συνθήκες, η Ελλάδα 
συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες 
της και εξετάστηκαν όλες οι 
προκλητικές ενέργειες. Η Ελλάδα 
απομακρύνεται από την λογική που 
έφτασε στο σημείο να σαμποτάρει 
νατοϊκές ενέργειες και να επιτεθεί σε 
πλοία που πλέουν στα διεθνή ύδατα. 
Τονίστηκε ότι δεν θα διστάσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους 
νόμιμες μεθόδους και μέσα για την 
προστασία των συμφερόντων του 
έθνους μας απέναντι στις μάταιες 
προσπάθειες της Ελλάδας. Καλούμε 
σε εκλογίκευση τους κύκλους που 
παροτρύνουν την Ελλάδα να 
στρατιωτικοποιήσει τα νησιά τα 
οποία έχουν 
αποστρατιωτικοποιημένο 
καθεστώς» (https://www.skai.gr 
28/9/2022). Στη συνέχεια την 
σκυτάλη πήρε ο Τσαβούσογλου που 
σε νέες δηλώσεις του είπε: «Φυσικά, 
ενώ η Ελλάδα παραβιάζει το 
καθεστώς των 
αποστρατιωτικοποιημένων νησιών 
κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου, δεν μπορούμε να είμαστε  

 

Μ 

Η 
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αδρανείς,», για να καταλήξει ότι «τόσο στο Αιγαίο όσο και 
στην Κύπρο, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να 
εδραιώσουμε τα δικά μας συμφέροντα και ασφάλεια και να 
προστατεύσουμε τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων»(https://www.skai.gr 29/9/2022). Και όλα 
αυτά μέσα σε ένα ντελίριο του τουρκικού Tύπου που 
αμέσως μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφάλειας της 
Τουρκίας πριμοδότησε την ανθελληνική εκστρατεία 
φτάνοντας μάλιστα να παρουσιάζει διάφορα σενάρια 
τουρκικής αντίδρασης, με το CNN Turk να επαναφέρει στο 
προσκήνιο και το ζήτημα του ενδεχόμενου ναυτικού 
αποκλεισμού κάποιου ή κάποιων από τα ελληνικά 
στρατιωτικοποιημένα νησιά του Αιγαίου 
(https://hellas.postsen.com 29/9/2022). Στην Αθήνα για 
άλλη μια φορά έχει σημάνει συναγερμός με τους διάφορους 
τουρκολογούντες δημοσιογράφους και αναλυτές στα 
τηλεοπτικά παράθυρα να ανακαλύπτουν όψιμα βεβαίως τα 
διάφορα τουρκικά σενάρια περί ναυτικού αποκλεισμού 
ελληνικών νησιών. Όμως όταν εμείς από την πλευρά μας 
πριν από δύο χρόνια αποκαλύπταμε τα τουρκικά σχέδια 
για ενδεχόμενο ναυτικό αποκλεισμό κάποιου ελληνικού 
νησιού εκείνοι από την πλευρά τους περί άλλων τύρβαζαν. 
Βέβαια στις διεθνείς σχέσεις το καθοριστικό ζήτημα είναι να 
μπορεί κανείς «να διαβάζει» έγκυρα τις επόμενες κινήσεις 
του αντιπάλου και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα πριν να 
είναι αργά. Έτσι ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 είχαμε 
προειδοποιήσει σχετικά με άρθρο μας υπό τον τίτλο: 
«Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε το σχέδιό 
του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό 
αποκλεισμό» (www.notismarias.gr 16/9/2020) καλώντας 
ταυτόχρονα την κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ειδικότερα τονίζαμε και τα εξής: 
«Ταυτόχρονα με βάση διάφορα δημοσιεύματα και 
ακριτομυθίες Τούρκων αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι 
ο Ερντογάν σκοπεύει να ζητήσει την άμεση απόσυρση της 
ελληνικής φρουράς από το Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι 
η εν λόγω ελληνική στρατιωτική παρουσία δήθεν 
απαγορεύεται από τη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και ότι 
επιπλέον η φρουρά αποτελεί δήθεν κίνδυνο για την άμυνα 
και ασφάλεια της Τουρκίας. Στη συνέχεια και δεδομένου ότι 
η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί την αποχώρηση της 
ελληνικής φρουράς από το Καστελόριζο, η Τουρκία θα 
επικαλεστεί δήθεν το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα και θα επιχειρήσει να σφίξει 

τη θηλιά προχωρώντας ακόμη και σε ναυτικό αποκλεισμό 
(;) του Καστελορίζου, προσφεύγοντας ενδεχόμενα και στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο 
τουρκικός τύπος ήδη προαναγγέλλει εισβολή στο 
Καστελόριζο!!! Για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει να 
επεκτείνει άμεσα τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλα στο 
Καστελόριζο και σε όλη την Ελληνική επικράτεια, 
προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ για όλες τις παραπάνω παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας» (www.notismarias.gr 16/9/2020). Χρειάστηκε να 
περάσουν τουλάχιστον 21 μήνες για να αρχίσει να 
επιβεβαιώνεται η παραπάνω ανάλυσή μας, καθώς στο CNN 
Turk ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 να «συζητούν για 
ενδεχόμενο ναυτικό αποκλεισμό των νησιών από την 
Τουρκία» (https://www.capital.gr 14/6/2022) με τα σενάρια 
μάλιστα περί ναυτικού αποκλεισμού ελληνικών 
στρατιωτικοποιημένων νησιών να χτυπούν κόκκινο μετά 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας 
στις 28/9/2022. 

μως ακόμη και τώρα η 
κυβέρνηση δυστυχώς δεν τολμά 
να προσφύγει στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ για όλες τις 
παραπάνω παράνομες ενέργειες  
της Τουρκίας. Και απλά περιορίζεται  
στο να συνεχίζει τον χαρτοπόλεμο 
ανακοινώσεων κατά της Τουρκίας. 

Ό 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Μια νέα πραγματικότητα 
διαμορφώνεται στην Ιταλία μετά την 
μεγάλη ΑΝΑΤΡΟΠΗ που έφεραν οι 
εκλογές με την περήφανη νίκη των 
πατριωτικών δυνάμεων της λαϊκής 
κοινωνικής ΔΕΞΙΑΣ. 

νίκη του μετώπου 
των δεξιών 
κομμάτων φέρνει 

μια νέα εποχή, όχι 
μόνον στην Ιταλία αλλά 
και σε όλη την Ευρώπη. 
Ασφαλώς επηρεάζει και τις εξελίξεις 
στην Ελλάδα, αφού η νίκη των 
Ιταλών ευρωσκεπτικιστών αποτελεί 
ένα πετυχημένο παράδειγμα για την 
εμφάνιση ενός νέου ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από κόμματα που 
εκφράζουν αναντίρρητα 
διαφορετικές πολιτικές από αυτές 

του «ιερατείου» των Βρυξελλών και που αμφισβητούν ευθέως, τις γεωπολιτικές κι 
άλλες επιλογές των θιασωτών της παγκοσμιοποίησης και των ακραίων 

 
εκφραστών του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο 
Ανδρουλάκης και οι λοιπές δυνάμεις του ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ νιώθουν 
την καυτή ανάσα του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού της Ιταλίας και 
γνωρίζουν από τις ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης πως και η πλειοψηφία 
των Ελλήνων βρίσκεται αποστασιοποιημένη από την αντιλαϊκή ευρωπαϊκή 
πορεία και είναι πιθανό να δημιουργήσει «αντάρτικο» που να φέρει ανάλογες 
πολιτικές εξελίξεις. Η αντικοινωνική πολιτική Μητσοτάκη που βάφτισε το χάος  

 

Η 
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επιτελικό κράτος, απογειώνοντας 
παράλληλα τις κυβερνητικές 
δαπάνες, εξακόντισε το δημόσιο 
χρέος στο ύψος των 400 Δις € χωρίς 
να καλύψει βασικές ανάγκες του 
λαού, ρίχνοντας το βιοτικό του 
επίπεδο. Η προσπάθεια με τη 
«χρυσή» προπαγάνδα «επιτυχίας» 
σείεται σήμερα και καταρρέει με 
πάταγο !!! 

  

φορολογική 
πολιτική 
Μητσοτάκη 

δημιούργησε ήδη  
μια νέα γενιά 692.413 
οφειλετών με  
χρέη στην εφορία, 
(σύμφωνα και  
με τα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων),  
που συνολικά 
χρωστούν μόνο  
στην εφορία 335  
εκατ. ευρώ !!! 
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται 
μπροστά σε μια μεγάλη δοκιμασία 
και σε ακόμα μεγαλύτερη τα λαϊκά 
νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι αντοχές του 
προϋπολογισμού δεν είναι τέτοιες 
που θα μπορέσουν να συντηρήσουν 
τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Το 
ρεκόρ πληθωρισμού, πάνω από τον 
μέσο όρο της ευρωζώνης, έριξε την 
αγοραστική δύναμη των 
χαμηλοσυνταξιούχων κατά 15-20%. 
Ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός 
γκρεμίζει την εθνική οικονομία και 
την κοινωνία.  

 
1. Εξαερώνει τις οικονομίες μιας ζωής. 2. Ρίχνει το πραγματικό εισόδημα των 
ασθενέστερων, μη προνομιούχων. 3. Μεγαλώνει κοινωνικές ανισότητες. 4. Ρίχνει 
ανταγωνιστικότητα, μεγαλώνει εξωτερικό έλλειμμα. 5. Φέρνει 
στασιμοπληθωρισμό.  

αστούκι επίσης στην κυβέρνηση είναι τα στοιχεία 
της «Εργάνη» που φανερώνουν πως χάθηκαν 
32.966 θέσεις εργασίας μόνον τον Αύγουστο. 

Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Εξίσου συνταρακτικό είναι ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τον πτωχευτικό του 
Μητσοτάκη γίνεται πλιάτσικο από τα ξένα funds και τις κάθε λογής εισπρακτικές 
που παρανομούν κάθε μέρα, ενοχλώντας κόσμο και εκφοβίζοντας τους με 
τρομακτικές απειλές. Συμβαίνουν αυτά γιατί τα κυβερνητικά συστημικά κόμματα 
επέτρεψαν στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ενώ δεν αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την εκ του νόμου 
απαιτούμενη ενεργητική νομιμοποίηση, να δίνουν το δικαίωμα στα αρπακτικά 
κοράκια να εισπράττουν, να διεκδικούν, να μεταβιβάζουν και να εκχωρούν σε 
Funds και Servicers, τις απαιτήσεις τους από δάνεια και πιστωτικές κάρτες και 
ακόμη χειρότερα, να πετυχαίνουν την έκδοση διαταγών πληρωμής, να 
επισπεύδουν και να αναγγέλλουν πλειστηριασμούς, να κατάσχουν τραπεζικούς 
λογαριασμούς και να επισπεύδουν πτωχεύσεις. Η φθορά της κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μεγάλη, ραγδαία και απεικονίζεται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όλων των δημοσκοπήσεων, ακόμη και αυτών που διεξάγονται 
για φιλικά προς το Μέγαρο Μαξίμου ΜΜΕ. Ασφαλώς πέραν από την αβίωτη 
καθημερινότητα καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων θα γίνει η αναμενόμενη 
εμφάνιση της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ των κεντροδεξιών και δεξιών μικρών 
κομμάτων με παρονομαστή, πρώτα τα συμφέροντα της Ελλάδας και του Λαού και 
μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ρώτα οι Έλληνες και μετά οι νόμιμοι μετανάστες, 
πολιτική για την Οικογένεια και υπεράσπιση  
της θρησκείας και των παραδόσεων. 

 

Η Χ 

Π 
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Του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

ετά από  
δεκαέξι χρόνια 
δικαστικών 

ερευνών, πολιτικών 
συγκρούσεων και 
τόνων μελάνης  
που «χύθηκαν»  
για τα περιβόητα  
μαύρα ταμεία της  
Siemens, ο επίλογος  
συνοψίζεται σε μόνο 
μία λέξη: Αθώοι! 
Όλοι οι κατηγορούμενοι στη βασική 
υπόθεση «διαφθοράς» (τη σύμβαση 
ψηφιοποίησης του ΟΤΕ), με πρώτο 
τον μεγάλο φυγά των ελληνικών 
αρχών Μιχάλη Χριστοφοράκο, 
αθωώθηκαν, με μία ουσιαστικά 
ομόφωνη απόφαση του 
Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Αθηνών. Διότι 
ακόμα και ο ένας δικαστής που 

μειοψήφησε (ψήφοι 4-1), δεν 
εξέφρασε κρίση περί ενοχής των 
κατηγορουμένων. Για νομικούς 
λόγους (κι αυτοί υπέρ των 
κατηγορουμένων) κατεγράφη η 
μειοψηφία σε μία απόφαση που 
έφερε τη μεγάλη ανατροπή. Η οποία 
δεν έγινε το 2019. Όταν μεσούσης 
της πρωτοβάθμιας δίκης για τα 
«μαύρα ταμεία της Siemens», οι 
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα 
έκαναν πολλούς να προβλέπουν 
«δικαστικό ναυάγιο» και πλήρη 
κατάρρευση του κατηγορητηρίου. 
Ωστόσο, η πλήρης κατάρρευση ήρθε 
τώρα, με απαλλαγές επί τοις ουσίας 
από την (έστω μία εναπομείνασα) 
κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος. Κατά την τελεσίδικη 
κρίση της Δικαιοσύνης, σκάνδαλο 
Siemens δεν υπήρξε στην Ελλάδα 
(τουλάχιστον για την επίδικη 
σύμβαση με τον ΟΤΕ).  

 

ι δικαστές έκριναν 
ότι υπάρχουν 
αμφιβολίες ή ότι 

δεν αποδείχθηκε ότι 
μίζες εκατομμυρίων 
έφυγαν από τα μαύρα 
ταμεία της γερμανικής 
εταιρείας για να 
καταλήξουν σε  
τσέπες Ελλήνων 
αξιωματούχων, καμία 
ζημία δεν υπέστη ο  
ΟΤΕ και κατ’ επέκταση 
το Δημόσιο από  
την επιλογή της 

συγκεκριμένης 
εταιρείας για τα 
ψηφιακά κέντρα  
του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών! 
Η παραγραφή όλων των πράξεων 
ξεπλύματος που φέρονταν να 
τελέστηκαν έως το 2002, ουδόλως 
αλλάζει την τελική ετυμηγορία της 
Δικαιοσύνης, η οποία έκρινε όλες τις 
μεταγενέστερες πράξεις επί της 
ουσίας. Η απόφαση είναι τελεσίδικη. 
Θα είναι και αμετάκλητη; Η 
παρέμβαση ήδη του εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου μυρίζει αναίρεση. 
Αθωώθηκαν όλοι, πλην ενός για τα 
μαύρα ταμεία του γερμανικού 
κολοσσού. Ο καταζητούμενος 
Χρήστος Καραβέλας. Το πρώην 
μεγαλοστέλεχος της Siemens Hellas 
είχε ακολουθήσει το… δρόμο του 
ισχυρού άνδρα της εταιρείας Μιχάλη 
Χριστοφοράκου. Λίγο καιρό μετά την 
εξαφάνιση του, εξαφανίστηκε και ο 
Καραβέλας. Και μπορεί ο 
Χριστοφοράκος να μην εμφανίστηκε 
ποτέ σε δικαστήριο στην Ελλάδα 
(έτσι γλίτωσε και την προφυλάκιση), 
έστειλε ωστόσο δικηγόρους να τον 
υπερασπιστούν. Αντίθετα ο 
Καραβέλας ουδέποτε άσκησε έφεση 
στην πρωτόδικη καταδίκη των 13 
ετών. Αυτό σημαίνει ότι η ποινή του 
παραμένει, εφόσον δεν δικάστηκε σε 
δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές 
Εφετείο. Ωστόσο, μετά την αθώωση 
όλων των συγκατηγορουμένων του, 
μεταξύ αυτών κι εκείνων που 
κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε, έχει 
δικαίωμα, σύμφωνα με νομικούς, να  
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αιτηθεί κατ’ άρθρο 469 του ΚΠΔ, την επέκταση του 
απαλλακτικού αποτελέσματος και σε εκείνον. Ο 
εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου διενήργησε την 
προκαταρκτική εξέταση για τη σύμβαση ψηφιοποίησης του 
ΟΤΕ και άσκησε την ποινική δίωξη. Ακολούθησε η 
θυελλώδης ανάκριση από τον ανακριτή Νίκο Ζαγοριανό, η 
οποία στιγματίστηκε από την εξαφάνιση των δύο βασικών 
κατηγορουμένων Χριστοφοράκου-Καραβέλα. Η ανάκριση 
άλλαξε χέρια και κατέληξε σε 3 εφέτες ειδικούς ανακριτές. 
Ακολούθησε το δικαστικό συμβούλιο που παρέπεμψε σε 
δίκη 64 εμπλεκόμενους.  

 

ον Νοέμβριο του 2019 το 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο  
έκρινε ότι υπήρξαν δωροδοκίες 

εκατομμυρίων ευρώ Ελλήνων 
αξιωματούχων για τη σύμβαση  
8002 του ΟΤΕ. Ωστόσο, λόγω του  
νέου Ποινικού Κώδικα που  
κατήργησε τα ισόβια για τους 
καταχραστές του Δημοσίου,  
το αδίκημα της δωροδοκίας  
κρίθηκε παραγεγραμμένο. 
Έτσι από τους 54 εν ζωή κατηγορουμένους, απηλλάγησαν 
όλοι για τη δωροδοκία (ανάμεσα τους και ο άλλοτε 

«στρατηγό» του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Τσουκάτος) και 
καταδικάστηκαν 22 εξ αυτών μόνο για ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος από μίζες. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
υιοθέτησε τότε την πρόταση της εισαγγελέως του Ελένης 
Σκεπαρνιά, η οποία μετά από ακροαματική διαδικασία 2 
ετών, κατέληξε στην κρίση: «Στην Ελλάδα οι δωροδοκίες 
ήταν μακραίωνη παράδοση. Μέχρι την 8002 που υπεγράφη 
το 1997 η SIEMENS φαίνεται να έδινε ανά έτος 15 
εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πάγια τακτική της μητρικής 
εταιρείας για όλες τις χώρες με τις οποίες συνεβλήθη από 
το 1980 έως το 2006 (…)». Τότε το δικαστήριο είχε μοιράσει 
ποινές 247 ετών στους 22 πρωτόδικα καταδικασθέντες. 
Ήταν 12 στελέχη της Siemens, 6 του ΟΤΕ, επιχειρηματίες, 
τραπεζίτες και η σύζυγος Καραβέλα.  

ε την ανώτατη ποινή των  
15 ετών είχαν καταδικαστεί  
από την εταιρεία ο Μιχάλης 

Χριστοφοράκος, ο Χρήστος Καραβέλας, 
ο Πρόδρομος Μαυρίδης, Έντουαρτ 
Πίρερ (τότε πρόεδρος μητρικής 
εταιρείας) και από τον ΟΤΕ  
ο Γιώργος Σκαρπέλης. 
Και μπορεί τρία χρόνια μετά να φτάσαμε στην αθώωση 
όλων των κατηγορουμένων, ωστόσο, το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο δεν είχε δώσει αναστολή στην εκτέλεση της 
ποινής (πλην των συνολικά 4 καταζητούμενων) σε 3 
κατηγορουμένους. Οι Μαυρίδης, Σκαρπέλης και Μάρθα 
Καραβέλα οδηγήθηκαν στη φυλακή για να εκτίσουν την 
πρωτόδικη καταδίκη τους, όπου και παρέμειναν από 52 
ημέρες έως 10 μήνες. 

Τ 
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του Γιάννη Μανιάτη 
πρώην Υπουργού Ενέργειας 
και Αναπληρωτή καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

Ο Γιάννης Μανιάτης γράφει στο 
NEWS 24/7 για τους πέντε 
ενεργειακούς μύθους που πρέπει να 
καταρρίψουμε για την Πράσινη 
Μετάβαση, τα «κέρδη» της Ρωσίας 
και την αντικατάσταση φυσικού 
αερίου. 

ενεργειακή  
κρίση που βιώνει 
(κυρίως) η ΕΕ,  

έχει οδηγήσει τόσο  
σε έναν ανασχεδιασμό 
των τρεχουσών 
γεωπολιτικών 
επιλογών, όσο και 
(ελπίζω) σε έναν  
πλήρη αναστοχασμό  
της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής 
στρατηγικής 

, με παράλληλη ανάδειξη τόσο των λαθών που έγιναν κατά το παρελθόν, όσο και 
των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Προκειμένου να είμαστε 
ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, πρέπει να καταρρίψουμε πέντε ευρέως 
διαδεδομένους ενεργειακούς μύθους:  

 

Η Πράσινη Μετάβαση (Green Deal) μπορεί να αποτελεί το σύνολο της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής στρατηγικής έως το 2050. Λάθος!  

ο Green Deal αποτελεί ασφαλώς μονόδρομο  
για τη μείωση των εκπομπών ρύπων της ΕΕ,  
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της Κλιματικής 

Κρίσης, αλλά συνιστά μόνο το 1/3 ενός πλήρους 
Ενεργειακού Δόγματος Βιώσιμης Ενέργειας…… 
που πρέπει να διέπει την ΕΕ και τα κράτη - μέλη της. Εξίσου σημαντικοί με την  
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πράσινη μετάβαση είναι και οι υπόλοιποι δύο πυλώνες της 
βιώσιμης ενέργειας: α) η ενεργειακή ασφάλεια κι επάρκεια 
δηλαδή η ύπαρξη ικανοποιητικών ποσοτήτων 
ενεργειακών αγαθών, από πολλές εναλλακτικές πηγές 
τροφοδοσίας, έλλειψη που με την έλλειψη του ρωσικού 
αερίου, γίνεται με επώδυνο τρόπο κατανοητή πλέον σε όλη 
την ΕΕ και β) ενεργειακά αγαθά σε αποδεκτές τιμές, δηλαδή 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η οποία πλήττει 
με τραγικό τρόπο τα μεσαία και κυρίως τα οικονομικά 
ασθενέστερα νοικοκυριά, αφήνοντας ουσιαστικά αδιάφορα 
τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, παρά τις 
εξωφρενικές τιμές που διαμορφώνονται σε όλα τα κράτη - 
μέλη.  

Στην πορεία προς την Πράσινη Μετάβαση δεν έχουν γίνει 
σημαντικά ευρωπαϊκά λάθη. Λάθος! Το τραγικότερο όλων 
είναι η αφελής, ίσως και σκόπιμα υποκινούμενη, 
απομάκρυνση της ΕΕ από την παραγωγή γηγενών – 
ευρωπαϊκών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα 
τη μεγιστοποίηση της εξάρτησής της από το φθηνό (κυρίως 
για τη Γερμανία) ρωσικό φυσικό αέριο. Συνιστά 
αυτοκτονική ευρωπαϊκή πολιτική, από τη μια να τονίζεται 
σε όλα τα ευρωπαϊκά κείμενα η ανάγκη απεξάρτησης από 
το ρωσικό φυσικό αέριο και την ίδια στιγμή να μειώνεται 
σκόπιμα, για λόγους δήθεν περιβαλλοντικής προστασίας, 
η παραγωγή των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων σε Ολλανδία, 
Μεγ. Βρετανία, Ρουμανία, Δανία, Ιταλία, Γερμανία, 
Πολωνία, από συνολικά 145bcm/έτος το 2015, σε μόλις 
94bcm/έτος το 2021, με την προοπτική μάλιστα να μειωθεί 
ακόμα περισσότερο, στα 32 bcm/έτος το 2030. Την ίδια 
στιγμή αναδεικνύεται η χρησιμότητα του φυσικού αερίου 
ως καύσιμου μετάβασης, απαραίτητου για την πορεία 
απανθρακοποίησης των ευρωπαϊκών οικονομιών. 

αράλληλα, ενώ η μοναδική  
νέα πηγή και νέα όδευση 
τροφοδοσίας της ΕΕ είναι η 

Ανατολική Μεσόγειος και ο αγωγός 
EastMed, δεν επιδεικνύεται το 
ανάλογο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 

προώθησης των σχετικών projects  
σε εξόρυξη ή / και μεταφορά 
υδρογονανθράκων.  

 
Επιπλέον, το λάθος με τη μονομερή εξάρτηση από το 
ρωσικό φυσικό αέριο, επαναλαμβάνεται τώρα με την Κίνα, 
η οποία πλέον κατέχει το 70-80% των κοιτασμάτων 
κρίσιμων μετάλλων και σπάνιων γαιών, που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, 
αιολικών και μπαταριών, με την Ευρώπη να ψελλίζει με 
τεράστια καθυστέρηση, δήθεν επιλογές για ανάπτυξη 
μελλοντικών πολιτικών συνεργασίας με κράτη που 
κατέχουν σχετικά κοιτάσματα. Στην ίδια κατεύθυνση των 
τραγικών λαθών εντάσσεται, η για 8 ολόκληρα χρόνια (από 
το 2015 έως σήμερα), πλήρης αδράνεια της ελληνικής 
Πολιτείας στην προώθηση της αξιοποίησης των πλούσιων 
ελληνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ιόνιο και νότια 
της Κρήτης. Κοιτάσματα, τα οποία σύμφωνα με την Εθνική 
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Αρχή Υδρογονανθράκων – ΕΔΕΥ, έχουν συνολική 
ακαθάριστη αξία ύψους € 250 δις και δυνητικό όγκο της 
τάξης των 2.000 bcm (όταν η Ελλάδα καταναλώνει μόλις 
6bcm/έτος). Χαρακτηριστική επίσης είναι η ουσιαστικά 
πλήρης αδιαφορία της Πολιτείας για την αξιοποίησης της 
υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, η 
μελέτη της οποίας παρουσιάστηκε το 2012 στη Βουλή, ενώ 
το 2013 ενσωματώθηκε στον κατάλογο των μεγάλων έργων 
PCIs για χρηματοδότηση από την ΕΕ και θα έπρεπε να είναι 
σε πλήρη λειτουργία το 2018, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ούτε 
καν προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός.  

Η Ρωσία κερδίζει στην ενεργειακή σκακιέρα. Λάθος! Η 
Ρωσία, παρά τον επταπλασιασμό των πλεονασμάτων της 
από τις εξαγωγές ενεργειακών αγαθών λόγω των 
εξωφρενικών τιμών, κυρίως του φυσικού αερίου, είναι 
σχεδόν αδύνατο να επανέλθει τις επόμενες δεκαετίες στη 
διεθνή ενεργειακή σκηνή ως αξιόπιστος πάροχος φυσικού 
αερίου, μετασχηματιζόμενη σε ενεργειακό κράτος – παρία. 
Η μεγαλύτερη ιστορική απώλεια της είναι ότι χάνει την 
Ευρώπη, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πελάτη της, 
αφού οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ, απορροφούσαν 
πριν την εισβολή στην Ουκρανία, το 72% των εξαγωγών 
φυσικού αερίου, με την Κίνα να απορροφά μόλις το 5%. Για 
την τελευταία, η όποια προσπάθεια αύξησης της 
μεταφορικής ικανότητας του αγωγού Power of Siberia θα 
απαιτήσει τουλάχιστον μια δεκαετία για να υλοποιηθεί. Στο 
επίπεδο του πετρελαίου, η Ρωσία στο πλαίσιο του OPEC+ 
επωφελείται ασφαλώς από τις σχετικά αυξημένες τιμές του 
πετρελαίου, το οποίο εξάγει με έκπτωση 30% στα 
διυλιστήρια της Ινδίας, από τα οποία στη συνέχεια 
αγοράζουν επεξεργασμένα πετρελαϊκά προϊόντα όλες οι 
οικονομίες της Δύσης. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο 
πλήγμα σε βάρος της αξιοπιστίας της Ρωσίας ως 
ενεργειακού στρατηγικού εταίρου, είναι πολύ δύσκολο να 
επουλωθεί.  

 

ι τρομακτικές αυξήσεις στις  
τιμές του φυσικού αεριού  
ωθούν όλες τις κυβερνήσεις  

στην αντικατάσταση του φυσικού 
αερίου (κυρίως) με άνθρακα  
στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς  
και με πετρέλαιο. 

 
Ως αποτέλεσμα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο στη διάρκεια 
της πανδημίας, λόγω και των πολλαπλών lockdowns και 
της μείωσης της παραγωγής, οι εκπομπές αέριων ρύπων 
είχαν μειωθεί κατά 7%, τώρα πια οι εκπομπές ξεπερνούν το 
ακραίο όριο του 2019. Η πορεία αυτή δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αναβάλλει τις παγκόσμιες προσπάθειες για 
αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης, δεδομένου ότι πλέον 
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δεν συζητούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα 
συμβούν στο μέλλον, αλλά για φαινόμενα που ήδη 
συμβαίνουν, με χαρακτηριστικότερες τις όλο και 
μεγαλύτερες σε διάρκεια περιόδους ξηρασίας και τον 
σχεδόν επταπλασιασμό των κυμάτων καύσωνα. Αυτό που 
πρέπει να συνυπολογιστεί, είναι και η ταυτόχρονη 
τεράστια αύξηση του οικονομικού κόστους κλιματικών 
καταστροφών από τα $50 δισ./έτος το διάστημα 1980-2000, 
στα $200 δισ./έτος σήμερα. 

Η κρίση οφείλεται στην εκτεταμένη εισαγωγή πράσινης 
ενέργειας. Λάθος! Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Η 
εισαγωγή των πράσινων μορφών ενέργειας (κυρίως 
φωτοβολταϊκών κι αιολικών) έχει οδηγήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό, την πορεία προς την πράσινη 
μετάβαση, όμως, τα βήματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα είναι ανεπαρκή γι’ αυτό που απαιτούν οι 
περιστάσεις. Από ένα σύνολο $630 δις, που επενδύονται 
σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο σε δράσεις πράσινης 
ενέργειας, πρέπει ουσιαστικά να δεκαπλασιαστούν οι 
επενδύσεις, εάν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο του 1.5-
2°C. Σημειώνω όμως με έμφαση ότι, την ίδια σπουδαιότητα 
με την εγκατάσταση πράσινων μορφών ενέργειας, πρέπει 
να αποκτήσει και η Εξοικονόμηση Ενέργειας, η οποία παρά 
τα πολλά λόγια όλων των κυβερνήσεων, δυστυχώς 
απασχολεί μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της δημόσιας 
ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς και των αντίστοιχων 
επενδύσεων που υλοποιούνται, παρά επίσης το γεγονός 
ότι σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας - ΙΕΑ, 
συμβάλει κατά 37% στη μείωση εκπομπών, ενώ οι ΑΠΕ 
κατά 35%.  

ιδικά στην Ελλάδα, είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση 
απουσίας ενδιαφέροντος για  

τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, που 
μειώνουν κατά 27,5% την κατανάλωση 
οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας…… 
όπως και η για 8 χρόνια ελάχιστη κινητικότητα στο θέμα 
των Έξυπνων Μετρητών, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν 
με έξυπνη διαχείριση έως και 20% την οικιακή κατανάλωση, 
αφού ενώ από το 2014 προκηρύχθηκε με κόστος € 80εκατ., 

το πρώτο πρόγραμμα για εγκατάσταση 170.000 έξυπνων 
μετρητών στη χώρα, μέχρι σήμερα όχι μόνο το θέμα 
λιμνάζει σε δικαστικές προσφυγές και ανυπαρξία δράσεων, 
αλλά ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την 
υλοποίηση του. Περιττεύει η αναφορά στη θλιβερή ιστορία 
του Φράγματος της Μεσοχώρας (160MW), που είναι έτοιμο 
εδώ και 20 χρόνια, που η τελική περιβαλλοντική μελέτη 
δανειοδότησής του ανατέθηκε τον Οκτώβριο 2014, που 
έπρεπε να λειτουργεί από το 2018 και που ακόμη οι 
αρμόδιοι... το μελετούν!  

Η τρομακτική ενεργειακή κρίση που βιώνουμε ως 
ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να μας οδηγήσει σε πλήρη 
ενεργειακό αναστοχασμό των λαθών και παραλείψεων του 
παρελθόντος και ταυτόχρονα στην ανάληψη 
αποφασιστικών κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που 
να στηρίξουν το ευρωπαϊκό όραμα της παγκόσμιας 
πρωτοπορίας στην καταπολέμηση της Κλιματική Κρίσης, 
με ταυτόχρονη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας 
και παραγωγής σε υλικά και μέσα πράσινης ενέργειας, 
αλλά και της δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας. 
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πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,  
Γιώργος Αδαμίδης 

άσκησε σκληρή κριτική 
στην κυβέρνηση  
για το πλάνο 
εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
Μιλώντας την εκπομπή της ΕΡΤ 
«Σαββατοκύριακο από τις έξι» ο κ. 
Αδαμίδης τόνισε: «κάθε επιδότηση 
προς τον καταναλωτή είναι θετική, 
αλλά το γενικό σύστημα έχει μία 
στρεβλότητα που δεν θα βγει. Η 
κυβέρνηση έχει δώσει 9 δισ. ευρώ 
τους τελευταίους 12 μήνες με 
επιδοτήσεις προς τους παίκτες στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
επιδοτήσεις που περνάνε μέσα από 
τον καταναλωτή, αλλά στο τέλος 
καταλήγουν στους παίκτες της 
αγοράς, αυτό δεν μπορεί να πάει 
πολύ μακριά. Αυτό που πέτυχαν οι 
χώρες της Ιβηρικής, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία που αποσύνδεσαν την 
τιμή στη χονδρική από το φυσικό 

αέριο, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Το κίνητρο για μείωση 15% της κατανάλωσης 
ρεύματος είναι δύσκολο να το πετύχει κανείς και το όφελος αν το πετύχει κανείς 
είναι πολύ μικρό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται μηνιαία καταμέτρηση για 
να γίνονται και οι συγκρίσεις. Γίνονται κάθε τετράμηνο οι καταμετρήσεις, αλλά 
είναι άλλες οι επιδοτήσεις ανά μήνα και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς. Διακοπές γίνονται. Περίπου 1.000 
εντολές αποκοπής ρεύματος σε όλη τη χώρα, δεν σημαίνει ότι γίνονται και οι 1.000 
γιατί είναι πρακτικά αδύνατο, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και επανασυνδέσεις. 

 

πάρχουν πάνω από 220.000 νοικοκυριά  
που βρίσκονται σε δύσκολη θέση  
(καθεστώς καθολικής υπηρεσίας),  

που σημαίνει ότι είχαν εντολή αποκοπής… 
, τους είχε γίνει διακοπή, επανήλθαν στο καθεστώς όπου ο πάροχος ήταν 
υποχρεωμένος για ένα χρονικό διάστημα να τους παρέχει ρεύμα με μεγαλύτερη 
χρέωση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να κάνουν εξόφληση 
του παλαιού λογαριασμού, έτσι ώστε να κάνουν νέο συμβόλαιο σε κάποιον άλλο  

 

Ο 
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πάροχο. Αυτοί κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα γιατί 
αφού δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα παλιά τους χρέη δεν 
μπορούν να πάνε σε άλλο πάροχο». Από την πλευρά του 
ο Θάνος Τοτικίδης, επιθεωρητής ενέργειας, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι: «Το μαγείρεμα και η θέρμανση είναι οι τομείς με 
τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για ένα σπίτι, έτσι 
όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση φαίνεται ότι το πετρέλαιο 
είναι το φθηνότερο μέσο για να θερμανθούμε και μετά 
έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια που είναι πιο φθηνή από το 
φυσικό αέριο. Η ηλεκτρική ενέργεια για χρήση 
κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας, όχι για αερόθερμα 

και αντιστάσεις που χρησιμοποιούμε μέσα στα σπίτια. Τα 
παλαιού τύπου κλιματιστικά καταναλώνουν πολύ ενέργεια 
σε σχέση με τα νέου τύπου. Χρειαζόμαστε 
βραχυπρόθεσμες λύσεις επειδή βρισκόμαστε σε μία 
εξελισσόμενη κατάσταση, που σημαίνει ότι πρέπει να 
κάνουμε συνδυασμούς. 

 
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αριστείδου 
5-7 έκανε την Τρίτη 27/9 η αναρχική συλλογικότητα 
Ρουβίκωνας. Ο Ρουβίκωνας μιλάει για τις υπέρογκες 
αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και υπογραμμίζει 
ότι «εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια δε θα μπορέσουν να 
καλύψουν το κόστος της ηλεκτροδότησης» και ζητάει 
κράτος, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Πάροχοι, ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, να δεσμευτούν ότι δεν θα κόψουν το ρεύμα σε 
όσους δεν έχουν να πληρώσουν. Παράλληλα κάνει λόγο 
για όργιο κερδοσκοπίας που όπως σημειώνει «μας έχει 
εγκλωβίσει σε μια συνθήκη απειλής για στοιχειώδεις όρους 
επιβίωσής μας στην καθημερινότητα». Αναλυτικά η 
ανακοίνωση του Ρουβίκωνα: «Το να ζεις στον καπιταλισμό 
σημαίνει, ανάμεσα στα άλλα, ότι ακόμα και τα πιο βασικά 
αγαθά, ένα εκ των οποίων είναι το ρεύμα, εξαρτώνται από 
τους νόμους προσφοράς και ζήτησης. Εξαρτώνται από 
γεωπολιτικούς παράγοντες όπως εξαρτώνται και από 
στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και των κρατών. Δε θα 
είχαν νόημα οι παρεμβάσεις μας στην ελληνική ΔΕΗ, στην 
ΡΑΕ ή σε ιδιωτικούς παρόχους αν το πρόβλημα της 
αύξησης των τιμών στο ρεύμα εξαρτώνταν αποκλειστικά 
από τέτοιους παράγοντες. Δε μπορεί να κάνει τίποτα η ΔΕΗ 
για τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας με άξονα την ενέργεια. 
Δε φταίει η ΡΑΕ για το νέο φαγοπότι του καπιταλισμού με 
την πράσινη μετάβαση, ούτε ιδιωτικές εταιρείες στα νότια 
Βαλκάνια επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του φυσικού 
αερίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι αιτίες που μέσα στο 
ψύχος των ημερών ο φτωχός κόσμος θα πρέπει να 
προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα με κλειστές σόμπες 
θέρμανσης γιατί δε θα έχει να πληρώσει το λογαριασμό της 
ΔΕΗ τον άλλον μήνα. Υπάρχουν πολλές περισσότερες 

αιτίες που τις όποιες «κακές διεθνείς συνθήκες» τις 
πολλαπλασιάζουν, ώστε τελικά αυτές οι διεθνείς συνθήκες 
να παίζουν τον μικρότερο ρόλο στην τεράστια αύξηση 
κόστους του ρεύματος και του φυσικού αερίου που 
καλούμαστε να πληρώσουμε. Αιτίες για τις οποίες 
ευθύνεται η ΔΕΗ, η ΡΑΕ, οι ιδιώτες πάροχοι και επενδυτές, 
το ελληνικό κράτος. Το πιο απλό μέτρο ευθύνης ήταν ότι  

ε ένα σκηνικό που η αύξηση  
των τιμών ήταν από καιρό 
αναμενόμενη, το ελληνικό  

κράτος δεν πήρε κανένα προληπτικό 
μέτρο για να εξασφαλιστούν 
φθηνότερα τιμολόγια και  
συνεχίζει να μην παίρνει. 
Το κλικαδόρικο πολιτικό σύστημα απλά μας κουνάει το 
δάχτυλο και προτείνει πάλι τρόπους «εξοικονόμησης» στα 
νοικοκυριά, όπως το να μην ξεχνάμε να κατεβάζουμε 
κανέναν διακόπτη. Πάλι δηλαδή ρίχνει το μπαλάκι στη 
βάση και παίζει το παιχνίδι της ατομικής ευθύνης, μια 
ευθύνη που την ίδια στιγμή την παρουσιάζουν σαν 
συλλογική, άσχετα αν ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται  
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δεν θα είναι το ίδιο βαρύς για όλους. Γιατί αυτοί σαν 
κλασικοί λαδέμποροι από το παρελθόν έχουν ήδη 
καβατζωθεί και έχουν εξασφαλίσει έναν ζεστό χειμώνα στο 
σπίτι τους. Η πλέμπα θα πληρώσει και την πράσινη 
μετάβαση και τον υπερπολλαπλασιασμό της τιμής του 
αερίου, αλλά και την ενδεχόμενη επιστροφή σε άλλους 
τρόπους παραγωγής ενέργειας. Αλλά το κυρίως πιάτο 
έρχεται μετά και αφορά όλο το σύμπλεγμα κράτους και 
εταιρειών σε ένα ιδιωτικοποιημένο πεδίο αγοράς 
ενέργειας. Θυμόμαστε την πολιτική προπαγάνδα για τα 
προνόμια της εργατικής αριστοκρατίας και για το κόστος 
της ΔΕΗ στον προϋπολογισμό. Ε, λοιπόν αυτά τα ποσά 
ήταν πολύ μικρά σε σχέση με το χρήμα που διακινείται 
σήμερα ανάμεσα στους ιδιωτικούς πάροχους ενέργειας, 
για να μην αναφερθούμε και στο όργιο που έχει στηθεί με 
τις ανεμογεννήτριες, την απολιγνιτοποίηση και τον 
«επενδυτικό οργασμό» στη φούσκα της πράσινης 
ενέργειας. Πρόκειται για ένα όργιο κερδοσκοπίας που μας 
έχει εγκλωβίσει σε μια συνθήκη απειλής για στοιχειώδεις 
όρους επιβίωσής μας στην καθημερινότητα. Και ο 
υποτιθέμενος ανταγωνισμός που θα έριχνε μαγικά τις τιμές 
τελικά τις εκτοξεύει. Γι’ αυτό και βλέπουμε τη Γερμανία να 
προχωράει σε κρατικοποιήσεις της παραγωγής, των 
δικτύων και των μέσων μεταφοράς και διανομής ενέργειας.  

 
Κι εδώ στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν να μας πουλάνε το 
παραμύθι της ελεύθερης αγοράς, μέχρι κι η τελευταία 
εταιρεία να πάρει και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να 
βουτήξει από τις τσέπες μας. Να κατανοήσουμε ότι το ποσό 
που βλέπουμε στους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου 
περιέχει πολλά περισσότερα από το ρεύμα. Περιέχει τις 
κερδοφορίες εκατοντάδων εκατομμυρίων των ΕΛ.ΠΕ. και 

της ΔΕΗ για το 2021, περιλαμβάνει μισθούς 80.000 ευρώ το 
μήνα σε μεγαλοστελέχη και golden boys, περιλαμβάνει 
επενδύσεις δισεκατομμυρίων που πέφτουν στην αγορά της 
φούσκας της πράσινης ενέργειας. Και να μην ξεχνάμε σε τι 
συνθήκες ζούμε. Ζούμε σε μια συνθήκη χωρίς δουλειές, με 
εφιαλτικά ενοίκια, με έκτακτα ιατρικά κόστη, με καθημερινή 
ανασφάλεια και με μια ακρίβεια που πατάει πάνω στην 
αύξηση των τιμών της ενέργειας και την μετακυλίει από τις 
επιχειρήσεις στις τιμές των προϊόντων. Μας ρίχνουν από 
παντού… Και επειδή το τι θα γίνει στο κοντινό μέλλον είναι 
προφανές, εμείς προειδοποιούμε. 

ίναι δεδομένο ότι εκατοντάδες 
χιλιάδες σπίτια δεν θα μπορέσουν 
να καλύψουν το κόστος της 

ηλεκτροδότησης. Σε λίγους μήνες  
από τώρα για πολύ κόσμο θα έχει 
συσσωρευτεί ένα χρέος αδύνατο  
να πληρωθεί. 
Κράτος, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Πάροχοι, ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, εξαρτημένες και ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικά 
συνεργεία διακοπών, όλοι αυτοί, μαζί και χώρια θα πρέπει 
να απαντήσουν ένα ερώτημα: θα κόψουν ή όχι το ρεύμα σε 
όσους δεν έχουν να πληρώσουν; Στους εκατοντάδες 
χιλιάδες που δε θα έχουν να πληρώσουν. Το να το κόψουν 
είναι η λάθος απάντηση… Μέχρι πότε θα περιμένουμε τον 
επόμενο λογαριασμό; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΟΠΗ. 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ». 

Ε 
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου Θράκης 

 

ην ανησυχία του  
για την πορεία  
της Ελληνικής 

οικονομίας εξέφρασε  
ο καθηγητής 
Οικονομικών του ΔΠΘ 
Διονύσης Χιόνης, 
τονίζοντας πως  
η περίοδος που 
διανύουμε είναι 
πρωτόγνωρη, καθώς 
τις δεκαετίες του ‘70  
και του ’80 δεν υπήρχε 
τόσο μεγάλο δημόσιο 
και ιδιωτικό χρέος. 
Αναλυτικά η συνέντευξη στον Χρόνη 
Διαμαντόπουλο για το 
anatropinews.gr: Κύριε καθηγητά, 
μετά από 10 και πλέον χρόνια 
μνημονίων, μιας πρωτοφανούς 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
στο επίπεδο της πολιτικής σχεδόν 
δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υποσχέσεις 
για παροχές και επιδόματα. 
Τελευταίο παράδειγμα η παρουσία 
των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς σας 
φαίνεται όλο αυτό; 

 

- Η ελληνική κοινωνία έχει 
μετατραπεί σε μια 
επιδοματοκεντρική κοινωνία. Κατά 
αναλογία η πολιτική ακολουθεί με 
αποτέλεσμα να παρατηρούμε έναν 
ανταγωνισμό παροχής 
βοηθημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
εξαγγελίες στην Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, η οποία 
παρεμπιπτόντως έχει μεταβληθεί σε 
ένα βήμα ανταγωνισμού 
επιδομάτων, φαίνεται ότι αγνόησαν 
τις διεθνείς εξελίξεις 
παρακάμπτοντας το γεγονός ότι ο 
βαρύς χειμώνας που πλήττει την 
διεθνή οικονομία θα είναι 
καταστροφικός για χώρες όπως η 
Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν να 
συγχέουμε την ανάγκη 
επικοινωνιακής διαχείρισης της 
οικονομίας με την οικονομική 
πολιτική. Νομίζω ότι ο πληθωρισμός 
φέρνει το τέλος των ψευδαισθήσεων 
για την οικονομία. Κακά τα ψέματα, 

ελληνική 
οικονομία 
βρίσκεται  

μπροστά σε μια μεγάλη 
δοκιμασία. Και αυτό 
γιατί οι αντοχές του 
προϋπολογισμού δεν 

είναι τέτοιες που  
θα μπορέσουν να 
συντηρήσουν τις 
εισοδηματικές 
ενισχύσεις. 
Πολύ δε περισσότερο όταν από το 
2023 και για πολλά χρόνια πρέπει να 
είναι πλεονασματικός. Επιπλέον οι 
ρυθμοί ανάπτυξης του α’ εξαμήνου 
του 2022 δεν μπορούν να 
προδιαγράψουν τις εξελίξεις για το 
2023. Και αυτό γιατί τα 
αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 
2022 συγκρίνονται με αυτά του 2021 
όπου η οικονομία βρισκόταν σε 
κατάσταση καραντίνας. Δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το 
85% της ανάπτυξης προήλθε από 
την κατανάλωση δηλαδή από την 
συντήρηση της επιδοματικής 
πολιτικής. Τα spreads των 
ελληνικών ομολόγων φλερτάρουν 
με το 5% και ο πληθωρισμός δεν θα 
είναι ένα παροδικό φαινόμενο. 
Τουναντίον τώρα αρχίζει η 
εκδήλωση του πληθωριστικού 
σπιράλ εφόσον οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διεκδικήσεις 
βρίσκονται προ των πυλών. Όλα τα 
παραπάνω δείχνουν ότι το σενάριο 
του στασιμοπληθωρισμού γίνεται 
όλο και πιο πιθανό για την ελληνική 
οικονομία και σ’ αυτό το σενάριο τα 
περιθώρια αντίδρασης είναι πολύ 
περιορισμένα. 
- Οι επιλογές που έκαναν οι 
ελληνικές κυβερνήσεις – υπό την 
πίεση των δανειστών – δεσμεύουν  

 

Τ 

Η 
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την οικονομική πολιτική 
βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια 
αν θυμηθούμε τι έγινε με την 
σύσταση του λεγόμενου 
υπερταμείου. Όλα αυτά δείχνουν είτε 
ότι δεν έχουν γίνει κατανοητές οι 
συνέπειες των επιλογών, είτε ότι 
κάποιοι προσπαθούν να τις 
ξεχάσουν. Για πόσο μπορεί να 
συνεχιστεί η πολιτική αυτού του 
είδους; 
- Οι βασικές επιλογές και 
προϋποθέσεις που βασίστηκαν τα 
ελληνικά σταθεροποιητικά 
προγράμματα κατά την περίοδο των 
μνημονίων θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν εργαστηριακές με 
την έννοια ότι υιοθέτησαν τις 
προβλέψεις που εξυπηρετούσαν το 
βασικό σενάριο του χρέους, της 
ανάπτυξης κ.λπ. Απέκλεισαν με 
αυτό τον τρόπο την οποιαδήποτε 
παρέκκλιση λες και η ελληνική 
οικονομία για ένα διάστημα 50 ετών 
δεν θα γνώριζε ποτέ κρίση, 
πληθωρισμό ή ένα εξωγενές σοκ. 
Δυστυχώς έχουμε βραχεία μνήμη και 
ξεχνούμε τις λογικές και 
επιστημονικές υπερβάσεις που 
έγιναν προκειμένου να στηριχτούν 
τα απίθανα σενάρια. Παράλληλα 
εκποιήθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα 
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και 
τα δίκτυα προκειμένου να 
πετύχουμε την οικονομική μας 
εξυγίανση. 

ώδεκα χρόνια  
μετά και κανένα 
από τα προβλήματα 

που υποτίθεται ότι  
θα αντιμετωπίζονταν 
από τα μνημόνια  
δεν έχει επιλυθεί. 
Ας απαριθμήσουμε τα κυριότερα 
θέματα προκειμένου να 
αξιολογήσουμε την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών. 
Η ανάπτυξη συνεχίζει να είναι 
εξαρτώμενη αποκλειστικά από την 
κατανάλωση, άρα όσο υπάρχουν 
επιδόματα υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, 
το χρέος είναι μεν ρυθμισμένο αλλά 
τα spreads των ελληνικών 
ομολόγων φλερτάρουν με το 5% και 
η Ελληνική Δημοκρατία είναι 
ουσιαστικά εκτός αγορών, το 
έλλειμμα του εξωτερικού ισοζύγιού 
είναι το μεγαλύτερο από την εποχή 
που παρακολουθείται από την 

ΕΛΣΤΑΤ, το τραπεζικό σύστημα που 
έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τέσσερεις 
φορές και ακόμα βρίσκεται σε μια 
προβληματική λειτουργία. Και 
φθάσαμε στην σημερινή κρίση που 
χρειάζεται ένας ισχυρός δημόσιος 
πυλώνας και μια κρατική παρουσία 
είτε στις μεταφορές είτε στην 
ενέργεια ή ακόμα και στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα 
προκειμένου να στηρίξει την 
ελληνική παραγωγή. Δυστυχώς 
αυτή η ισχυρή κρατική παρουσία 
σήμερα είναι ανύπαρκτη εφόσον 
έχουμε πωλήσει τα βασικά 
περιουσιακά στοιχεία και τα δίκτυα 
της χώρας. 
- Μετά τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα μας – μέσω των 
επιλογών που έκαναν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις – μπορεί να γίνει 
δημόσια και πάλι η ΔΕΗ; Ανεξάρτητα 
από το αν έχει οφέλη αυτή η επιλογή.  

 

- Η περίοδος που διανύουμε είναι 
πρωτόγνωρη τουλάχιστον για τα 
δεδομένα των τελευταίων 
δεκαετιών. Πληθωριστικά φαινόμενα 
έχουν εμφανιστεί πάλι στην 
ελληνική οικονομία αλλά οι 
συνθήκες ήταν τελείως ήταν τελείως 
διαφορετικές. Τις δεκαετίες του ‘70 
και του ‘80 η ελληνική οικονομία δεν 
είχε τόσο μεγάλο δημόσιο και 
ιδιωτικό χρέος και ο ρόλος του 
κράτους στην παραγωγή και στην 
διακίνηση της ενέργειας ήταν 
καθοριστικός, ουσιαστικά 
μονοπωλιακός. Επίσης η συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα ήταν αρκετά 
περιορισμένη. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι σε περιόδους κρίσης 
τα πάντα μπορούν να αλλάξουν 
ακόμα και το ιδιοκτησιακό status 
μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά 
όμως δεν μπορεί να γίνουν χωρίς 
κόστος δεδομένου της μεγάλης 
παρουσίας που έχουν ιδιώτες 
επενδυτές. Αν διαρκέσει αυτή η 
κατάσταση των υψηλών τιμών των 
καυσίμων τότε η αντιμετώπιση του 
ενεργειακού προβλήματος της 
Χώρας θα χρειάζεται πολλά 
περισσότερα από την 
κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δυστυχώς 

αυτή η ενεργειακή κρίση μας βρήκε 
σε μια φάση μετάβασης από τις 
παραδοσιακές πηγές ενέργειας στις 
ΑΠΕ. Είναι γεγονός ότι βιαστήκαμε 
να υιοθετήσουμε ενεργειακά και 
παραγωγικά πρότυπα που δεν ήταν 
και τόσο συμβατά με το ελληνικό 
παραγωγικό σύστημα. Το θέμα του 
λιγνίτη είναι χαρακτηριστικό. Αυτό 
που χρειάζεται ιδιαίτερη σημασία 
και πρέπει να τονιστεί είναι η 
στήριξη της μεταποίησης και γενικά 
της επιχειρηματικότητας. Είναι 
λογικό να ασχολούμαστε με την 
στήριξη της οικιακής κατανάλωσης 
αλλά το έλλειμμα 
ανταγωνιστικότητας και η πτώση 
της παραγωγικότητας θα αρχίσει να 
μεταφράζεται σε οικονομική 
συρρίκνωση και ανεργία. Τέλος, 
υπάρχει ένα θέμα που απ’ ότι 
φαίνεται μας διαφεύγει και έχει να 
κάνει με τις δυνατότητες του 
προϋπολογισμού, τις λεπτές 
ισορροπίες στις σχέσεις μας τους 
επενδυτές και το Ενωσιακό δίκαιο. Η 
Γερμανική Κυβέρνηση για την 
κρατικοποίηση της Uniper 
προτίθεται να δαπανήσει 8 δισ.€ 
αλλά σε άμεση συνεννόηση με τους 
βασικούς μετόχους, την φιλανδική 
Fortum. Σίγουρα τα ελληνικά μεγέθη 
είναι μικρότερα αλλά θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε από πού θα 
προέλθουν τα αντίστοιχα κονδύλια 
για τις κρατικοποιήσεις. 
Επιπρόσθετα μονομερείς ενέργειες 
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές 
και σημειώστε ότι το άρθρο 6 της 
πρότασης της Κομισιόν για τα μέτρα 
στην αγορά ενέργειας υποχρεώνει 
«τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα 
που περιορίζουν περαιτέρω τα 
αγοραία έσοδα των παραγωγών, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
μέτρα είναι αναλογικά και 
αμερόληπτα, δε θέτουν σε κίνδυνο 
τα επενδυτικά μηνύματα, 
εξασφαλίζουν την κάλυψη των 
επενδυτικών δαπανών, δε 
στρεβλώνουν τη λειτουργία των 
αγορών χονδρικής πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και είναι 
συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο».  
- Ωστόσο η «νέα κρίση» συνδέεται με 
το ζήτημα της ενέργειας. Και εδώ τα 
πράγματα δεν έχουν γίνει σαφή. 
Ακούμε για «υπερκέρδη» και 
βλέπουμε για άλλη μια φορά παροχή  

 

Δ 
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επιδομάτων. Μπορείτε να μας 
δώσετε μια εικόνα ποιοι και πω 
εκμεταλλεύονται αυτή την κρίση; 

ε την  
πολιτική των  
επιδομάτων  

απλά διαχειριζόμαστε 
παροδικά τις  
συνέπειες της κρίσης,  
δεν επιλύουμε  
κάποιο πρόβλημα. 

 
Τι θα γίνει αν συνεχίσουν οι τιμές 
των ενεργειακών καυσίμων να είναι 
υψηλές και πόσο θα αντέχει ο 
προϋπολογισμός να συντηρεί αυτή 
την επιδοματική πολιτική δεδομένου 
ότι από το 2023 και για πολλά χρόνια 
πρέπει να παρουσιάζει 
δημοσιονομικό πλεόνασμα; Στην 
ελληνική οικονομία τόσο ο 
ενεργειακός πληθωρισμός όσο και ο 
πληθωρισμός είναι σημαντικά 
μεγαλύτερος από τον μέσο 
ευρωπαϊκό. Αυτή η διαπίστωση 
σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά 
περιθώρια βελτίωσης της 
λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Ο 
προβληματισμός για τα υπερκέρδη 
των εταιρειών είναι λογικός αλλά 
επιτρέψτε μου να θέσω και 
ορισμένους ερωτηματικά για να 
κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις. Η έκτακτη 
φορολόγηση είναι πιθανό να 
οδηγήσει αυτές τις εταιρίες να 
αποδημήσουν και να μεταφέρουν 
την έδρα τους εξωχώρια λόγω της 
υψηλής φορολογίας. Σε αυτή την 
περίπτωση τι θα γίνει; θα 
κρατικοποιήσουμε και τους φορείς 
εμπορίας και διακίνησης 
πετρελαιοειδών, αερίου και 
ηλεκτρικού. Ας κάνουμε μια χρονική 
προβολή της ελληνικής κοινωνίας 
όπου το μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομικής δραστηριότητας θα 
εξαρτάται από κρατικά και οι 
ενισχύσεις θα αποτελούν το κύριο 

μέσο συντήρησης των πολιτών. 
Αυτά ούτε ο Νάσσερ της Αιγύπτου 
δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί.  
- Πριν από περίπου 15 χρόνια 
κατέρρευσε η Lehman Brothers. Και 
ήταν η αρχή της κρίσης που κανένας 
δεν υπολόγισε τότε ότι θα έφερνε την 
Ελλάδα στην χρεωκοπία. Οι 
οικονομίες είναι τόσο αλληλένδετες, 
που κανένας δεν μπορεί να 
προβλέψει τι μπορεί να σημαίνει για 
την Ευρώπη μια κρίση στην 
Γερμανική οικονομία. Πώς μπορεί να 
εξελιχθούν τα πράγματα;  
- Το πλήγμα στην ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα φαίνεται ότι θα 
είναι συντριπτικό και θα οδηγήσει σε 
απώλειες αγορών. Στην συνέχεια 
υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο 
αφορά τις υπερχρεωμένες χώρες 
όπως την Ελλάδα. Η άνοδος των 
επιτοκίων μοιραία συμπαρασύρει τα 
spreads των ελληνικών ομολόγων 
του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. 

  

παρατεταμένη 
άνοδος των 
spreads σε  

υψηλά επίπεδα θα 
αρχίσει να δημιουργεί 
προβληματισμούς για 
την βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους την 
στιγμή όπου η ΕΚΤ  
έχει υπερφορτωθεί  
από ελληνικά και  
ιταλικά ομόλογα. 
Ας μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο του 
πρωτογενούς πλεονάσματος θα 
επιβαρυνθεί από την 
επαναχρηματοδότηση των 
ομολόγων που λήγουν άρα 
εξαρτάται κυρίως από το ύψος του 
επιτοκίου. Η αύξηση των spreads 
απαιτεί υψηλότερα μακροχρόνια 
πρωτογενή πλεονάσματα. Τα 

προβλήματα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι ένα άλλο πρόβλημα 
που θα συνεχίσει να πλήττει την 
οικονομία και την παραγωγή. Έτσι 
στον πόλεμο στην Ουκρανία πρέπει 
να προστεθεί και ο υφέρπων 
εμπορικός πόλεμος μεταξύ Δύσης 
και Κίνας, Ν.Α. Ασίας. Οι δυσχέρειες 
που ανακύπτουν από τον 
περιορισμό των εισαγωγών, 
τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων 
(παρουσιάστηκαν στην εφοδιαστική 
αλυσίδα πολύ πριν την εκδήλωση 
της ενεργειακής κρίσης) εντείνουν τα 
προβλήματα της παραγωγής 
πιέζοντας ανοδικά τις τιμές.  Η 
μεταποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην ΕΕ ωφελήθηκε διαχρονικά 
από την εισαγωγή ενδιάμεσων 
βιομηχανικών προϊόντων από την 
Κίνα και από τις χώρες της Ν.Α. 
Ασίας. Αυτές οι εισαγωγές 
συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητα 
πολλών επιχειρήσεων, καθώς και 
στην διαμόρφωση ανταγωνιστικών 
τιμών. Η σταδιακή αναστροφή αυτής 
της διαδικασίας και η υποκατάστασή 
της με εγχωρίως παραγόμενα 
προϊόντα νομοτελειακά θα οδηγήσει 
σε αύξηση των τιμών.  Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η πολιτική 
αντιμετώπισης του πληθωρισμού 
αποτελεί έναν από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της ΟΝΕ. Ο 
χαμηλός πληθωρισμός καθώς και η 
σύγκλιση των πληθωρισμών των 
κρατών μελών αποτελούν την 
αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή 
της κοινής νομισματικής πολιτικής. 
Αντίθετα ο υψηλός ρυθμός αύξησης 
των τιμών, οι μεγάλες αποκλίσεις 
των τιμών των χωρών μελών με 
ταυτόχρονη έλλειψη 
δημοσιονομικής ενοποίησης είναι 
ένας συνδυασμός προβληματικός 
για την ΕΕ. Αν τώρα τα παραπάνω 
συνδυαστούν και με ύφεση, τότε για 
να αντέξει το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα ίσως χρειαστεί κάτι 
πολύ παραπάνω από τις 
επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις 
περί ευρωπαϊκού οράματος, 
αλληλεγγύης και οικονομικής 
ενοποίησης.  Όλα οι παραπάνω 
επιφυλάξεις είναι πλέον μετρήσιμες 
και δεν αποτελούν σενάρια και 
μπορούν πολύ εύκολα να 
οδηγήσουν σε δημοσιονομική 
αστάθεια και ύφεση. 

Μ 

H 
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διοικητής της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννης 

Στουρνάρας, επεσήμανε 
τους κινδύνους από  
την αύξηση των 
επιτοκίων από την  
ΕΚΤ σε συνδυασμό  
με την εκτόξευση των 
ενεργειακών τιμών. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
bankingnews.gr ο διοικητής της ΤτΕ 
δήλωσε στο συνέδριο του 
Economist: «Ο συνδυασμός 
αύξησης των επιτοκίων και της πολύ 
μεγάλης αύξησης των τιμών 
ενέργειας δημιουργούν κινδύνους 
στους ισολογισμούς των 
επιχειρήσεων και για το διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών, που, με 
τη σειρά τους, δημιουργούν 
κινδύνους στους ισολογισμούς των 
τραπεζών». «Οι τράπεζες 
ωφελούνται από την αύξηση των 
επιτοκίων, αντιμετωπίζουν όμως 
κινδύνους από την ενδεχόμενη 
χειροτέρευση της ποιότητας του 

ενεργητικού τους για τον λόγο που 
προαναφέρθηκε και από τη 
διατήρηση του πληθωρισμού σε 
υψηλά επίπεδα. Αυτός ο 
συνδυασμός έχει αυξήσει την 
ετοιμότητα των εποπτικών αρχών»  

 
συνέχισε ο ίδιος. Όσον αφορά την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο 
κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι το 
2022 εξελίσσεται καλύτερα του 
αναμενόμενου. «Αυτό οφείλεται 
κυρίως σε δύο παράγοντες: στις 
καλύτερες του αναμενόμενου 
ταξιδιωτικές εισπράξεις (τουρισμός) 
και, γενικότερα, στην αύξηση της 
λεγόμενης «καταπιεσμένης» 
ζήτησης (pent-up demand - 
καταπιεσμένης από τον εγκλεισμό 
της πανδημίας)». Υποστήριξε ότι 
ειδικά για την Ελλάδα η αύξηση του 
ΑΕΠ που σήμερα αναμένεται για όλο 
το 2022, είναι πολύ ανώτερη της 
αρχικά αναμενόμενης και κινείται 
γύρω στο 6%. «Σε συνδυασμό με τον 
υψηλό πληθωρισμό, η αύξηση του 
ονομαστικού ΑΕΠ αναμένεται να 
κινηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα  
από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 
δανεισμού του δημοσίου, 
υποβοηθώντας έτσι τη σημαντική 
μείωση του λόγου του δημοσίου 
χρέους προς το ΑΕΠ. Για την ζώνη 
του ευρώ η αύξηση του ΑΕΠ το 2022 
αναμένεται στο 3,1%» επεσήμανε.  

 
Την ίδια στιγμή, ο διοικητή της ΤτΕ 
υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός 
σήμερα στην Ευρώπη προέρχεται 
από την πλευρά της προσφοράς και 

όχι της ζήτησης. Κατά συνέπεια, δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον 
από την ομαλοποίηση της 
νομισματικής πολιτικής, αλλά 
απαιτεί συμπληρωματική δράση της 
ενεργειακής πολιτικής και της 
δημοσιονομικής πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. « 

λεγόμενη 
ομαλοποίηση  
της νομισματικής 

πολιτικής (δηλαδή  
η επαναφορά των 
επιτοκίων παρέμβασης 
σε ουδέτερο επίπεδο 
ή/και υψηλότερα)  
δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τον 
τρέχοντα πληθωρισμό 
, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, 
είναι πληθωρισμός από την πλευρά 
της προσφοράς- παρά μόνο τις 
πληθωριστικές προσδοκίες και το 
σπιράλ μισθών-τιμών. Κατά την 
άποψή μου η ΕΚΤ πρέπει να 
διατηρήσει τις βασικές αρχές της 
σταδιακότητας (gradualism) και της 
ευελιξίας (flexibility) αφού το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι 
διαφορετικό από αυτό που 
αντιμετωπίζει η Fed στις ΗΠΑ» είπε 
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. 
Στουρνάρα «οι εξελίξεις δεν 
επιτρέπουν εφησυχασμό. Για το 
2023 η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ αναμένεται σε ελαφρά 
θετική στο σενάριο βάσης (+0,9%) 
αλλά αρνητική στο χειρότερο 
σενάριο (-0,9%). Για την Ελλάδα η 
αύξηση του ΑΕΠ για το 2023 
αναμένεται σήμερα στο 2,8%» 
τόνισε. 

Ο 

Η 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
θα συνεχίσει να αυξάνει  
τα επιτόκια, άρα το κόστος 

δανεισμού, παρόλο που η οικονομική 
δραστηριότητα αναμένεται  
να επιβραδυνθεί σημαντικά 
δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ. Παράλληλα, η επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζήτησε από τις 
κυβερνήσεις να περιορίσουν την πολιτική στήριξης των 
νοικοκυριών. «Αναμένουμε ότι θα αυξήσουμε περαιτέρω τα 
επιτόκια στις επόμενες αρκετές συνεδριάσεις για να 
περιορίσουμε τη ζήτηση και να θωρακιστούμε απέναντι 
στον κίνδυνο μιας επίμονης ανοδικής μετατόπισης των 
προσδοκιών για τον πληθωρισμό», δήλωσε η Λαγκάρντ, 
μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.  

 
Ωστόσο σημείωσε ότι μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα 
διευρυμένη η στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Είναι απαραίτητο αυτή η 
δημοσιονομική στήριξη που χρησιμοποιείται για τα 
νοικοκυριά για προστασία από τις υψηλότερες τιμές να 
είναι προσωρινή και στοχευμένη. Αυτό ελαχιστοποιεί τον 

κίνδυνο των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και έτσι 
κάνει πιο εύκολο το έργο της νομισματικής πολιτικής», 
εννοώντας ότι η πολιτική στήριξης ενδεχομένως να 
υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΚΤ να περιορίσει τον 
πληθωρισμό στο στόχο του 2%. Όπως επισημαίνει το 
Bloomberg, οι επενδυτές στις αγορές κεφαλαίων 
ποντάρουν ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει ακόμα μία μεγάλη 
αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης (+0,75%) τον 
Οκτώβριο, ενώ το βασικό της επιτόκιο που βρίσκεται 
σήμερα στο +0,75% θα έχει ξεπεράσει το 2% έως το τέλος 
του έτους. Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες κινήσεις της 
ευρωτράπεζας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα νέα 
στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, που θα 
δημοσιευθούν την Παρασκευή, με τους αναλυτές να 
προβλέπουν ότι θα εκτιναχθεί στο 9,7% σε ετήσια βάση 
σημειώνοντας ακόμα ένα ιστορικό υψηλό.  

επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας κάλεσε  
τις κυβερνήσεις να περιορίσουν  

τις επιδοτήσεις στα τρόφιμα  
και στην ενέργεια. 

 

Η Η 
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οβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές που 
σχεδιάζουν να εφαρμόσουν τα funds στη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων έθεσε  

με ερώτησή του στον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής 
Ηλείας και πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας, 
τονίζοντας ότι ελλοχεύει κίνδυνος ανεξέλεγκτων 
κερδοσκοπικών τακτικών εις βάρος της  
ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. 
Όπως αναφέρει η avgipyrgou.gr ο κ. Τζαβάρας, επικαλούμενος τα επίσημα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου… 

 

 

α funds όχι μόνο 
διαχειρίζονται 
δάνεια συνολικής 

αξίας 90 δισ. ευρώ, τα 
οποία αγόρασαν στο 5% 
της αξία τους από τις 
ελληνικές τράπεζες, 
αλλά πλέον είναι και 
κάτοχοι περίπου 
700.000 ακινήτων, 
αξίας 45 δισ. Ευρώ 

Σ 
Τ 
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, τα οποία είχαν δεσμευθεί με υποθήκες ως εξασφαλίσεις 
των τραπεζών από τους δανειολήπτες κατά τη λήψη των 
δανείων τους και ήδη είναι αναρτημένα σε διάφορες 
διαδικτυακές πλατφόρμες πλειστηριασμών (e-auction, 
Altamira, κ.ά.) με τιμές εκκίνησης στην πραγματική τους 
αξία και όχι ανάλογη του τιμήματος που κατέβαλαν τα funds 
για να αποκτήσουν τα «κόκκινα» αυτά δάνεια. Ο πρώην 
υπουργός υπογραμμίζει πως τα funds έχουν 
δρομολογήσει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και 
παράλληλα συστήνουν εταιρείες real estate και σχεδιάζουν 
να εφαρμόσουν την πρακτική της «ανοιχτής πώλησης» 
(short sale), μια πρακτική κατεξοχήν χρηματιστηριακή, η 
οποία «πρωταγωνίστησε» στη διεθνή χρηματοπιστωτική 
κρίση της διετίας 2007-09 και κατά καιρούς έχει 
απαγορευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη 
παγκοσμίως (ΗΠΑ, Αυστραλία, Μεγ. Βρετανία) και έχει 
επικριθεί από πολιτικούς, όπως ο πρώην Γερμανός ΥΠΟΙΚ, 
Β. Σόιμπλε ως «επικίνδυνο χρηματοπιστωτικό» μέσο. Ο 
Κώστας Τζαβάρας σημειώνει πως εξαιτίας της ευρείας 
εφαρμογής της «ανοιχτής πώλησης», το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξέδωσαν σχετικό κανονισμό το 2012 για να διασφαλίσουν 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
προστατέψουν καταναλωτές και επενδυτές από αρνητικές 
επιπτώσεις. Για αυτό ζητά από την Κυβέρνηση να δώσει 
λεπτομερείς απαντήσεις για το νομικό πλαίσιο υπό το 
οποίο θα εφαρμόσουν την πρακτική του «short sale» και 
ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι δεν θα οδηγηθεί η αγορά σε 
ανεξέλεγκτα κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος των 
οφειλετών που έβαλαν υποθήκη στα δάνειά τους την 
ακίνητη περιουσία τους. «Τα περίφημα funds, που 
εμφανίζονται ως εταιρείες του εξωτερικού, ενώ οι 

περισσότερες απ’ αυτές είναι κατ’ ουσίαν θυγατρικές των 
ελληνικών τραπεζών, διαχειρίζονται δάνεια 90 δισ. ευρώ, 
τα οποία απέκτησαν έναντι ευτελούς τιμήματος (5-10% της 
αξίας). Παρ’ όλα αυτά απαιτούν από τον δανειολήπτη το 
100% της αξίας τους κερδοσκοπώντας ασύστολα με τις 
ευλογίες των αρμοδίων. Επιπλέον, σήμερα διαχειρίζονται 
και ακίνητη περιουσία αξίας 45 δισ. ευρώ. Εκτός όμως του 
ότι ετοιμάζονται να την εκποιήσουν σε ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς που έχουν δρομολογήσει από τα μέσα 
του Σεπτεμβρίου, φέρονται να σχεδιάζουν και 
αμφιλεγόμενες χρηματιστηριακές πρακτικές που έχουν 
κατά καιρούς αξιολογηθεί αρνητικά από οικονομολόγους 
και έχουν απαγορευτεί κατά περιόδους σε διάφορα κράτη 
από τις αρμόδιες επιτροπές κεφαλαιαγοράς.  

ο ελληνικό κράτος, που αρνείται 
μέχρι σήμερα να θεσπίσει το 
δικαίωμα εξαγοράς του δανείου 

από τον οφειλέτη με τους ίδιους όρους 
που το αποκτούν τα funds, οφείλει 
τουλάχιστον να διασφαλίσει  
ότι η ρύθμιση των «κόκκινων»  
ενυπόθηκων δανείων δεν θα  
μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο παιχνίδι  
κερδοσκοπίας εις βάρος των πολιτών 
», κατέληξε ο Κώστας Τζαβάρας. 

Τ 
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ην εξαθλίωση,  
τις αντιλαϊκές 
πολιτικές και  

τους πλειστηριασμούς 
εντόπισε ως 
γενεσιουργό αιτία της 
ανόδου της ακροδεξιάς 
ο βουλευτής  
Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ,  
Τρύφων Αλεξιάδης. 
Σύγκρουση δυο διαφορετικών 
κόσμων στο θέμα των υποκλοπών, 
από τη μια πλευρά της 
προοδευτικής παράταξης που θέλει 
να βγουν όλα στο φως, και από την 
άλλη της συντηρητικής παράταξης 
που τιμώντας τις πολιτικές και 
οικογενειακές της παραδόσεις 
επιδιώκει την απόκρυψη, τόνισε σε 
συνέντευξή του στην τηλεόραση του 
ALERT τα μεσάνυχτα της Τρίτης 
23ης Σεπτεμβρίου, ο αν. τομεάρχης 
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμαχία. «Αντί να 
προστατέψουμε αυτούς που 
παρακολουθούνται, τους 
μετατρέπουμε σε θύτες. Είναι η 
μετουσίωση της ανηθικότητας. Εμείς 
και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις 
δεν θα δεχτούμε κάποιοι να 
χρησιμοποιούν τον κρατικό 
μηχανισμό στα παρακρατικά 

παιχνίδια τους. Θα κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν για να έρθουν όλα στο φως.  

 
Το σκάνδαλο βαραίνει τη ΝΔ και όσο 
και να προσπαθούν διάφοροι 
δημοσκόποι και εταιρείες, δεν 
μπορούν να κρύψουν την βαριά 
πολιτική ευθύνη της».  Αναφορικά με 
το αφήγημα ότι παρόλο που ο 
κόσμος δεν έχει πειστεί από τις 
εξηγήσεις που έδωσε ο 
πρωθυπουργός για το σκάνδαλο 
των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν 
το καρπώνεται δημοσκοπικά, ο 
Τρύφων Αλεξιάδης προέτρεψε τη ΝΔ 
να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές. 
Κάθε μέρα που περνάει, είπε, ο 
πολίτης νιώθει την αγανάκτηση, 
αλλά δεν πρέπει αυτή να μετατραπεί 
σε ψήφο προς την ακροδεξιά όπως 
έγινε στην Ιταλία, υπάρχει χρόνος 
ακόμα να κυριαρχήσουν οι 
προοδευτικές - δημοκρατικές 
δυνάμεις στη χώρα. Παρέθεσε ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα που 
σχετίζεται με τους λόγους που 
ανεβαίνει η ακροδεξιά, τη 
μεθοδευμένη πολιτική των 
πλειστηριασμών πρώτων κατοικιών 
πολιτών στις λαϊκές συνοικίες του 
Πειραιά. «Αύριο Τετάρτη στη Νίκαια 
βγαίνει σε πλειστηριασμό η πρώτη 
κατοικία εργαζόμενου σε καθεστώς 
ημιαπασχόλησης, με άνεργη σύζυγο 
και δύο παιδιά. Κάτι τέτοια 
φαινόμενα θρέφουν την ακροδεξιά 
και είναι αποτέλεσμα του 
πτωχευτικού δικαίου που ψήφισε η 
ΝΔ. Εμείς προστατέψαμε την πρώτη 
κατοικία και επεκτείναμε την 
προστασία της και εκεί που δεν 
υπήρχε. Στέλνουμε το μήνυμα σε 
επιχειρηματικά συμφέροντα να μην 
εκμεταλλευτούν αυτές τις 
καταστάσεις, διότι θα χάσουν τα 

λεφτά τους ! Όλα αυτά θα 
ανατραπούν από την επόμενη 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Καταλόγισε 
δε και ευθύνες στην Ε.Ε. καθώς με τις 
πολιτικές που εφαρμόζει σε σχέση 
με το εισόδημα των πολιτών και τη 
στέρηση στοιχειωδών δικαιωμάτων, 
βοηθά να αναπτυχθούν ακραίες, 
ρατσιστικές και μισαλλόδοξες 
φωνές. «Πρέπει να εφαρμοστούν 
άλλες κοινωνικές και οικονομικές 
πολιτικές και όχι να γίνονται 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας 
σε ανθρώπους που δεν μπορούν να 
επιβιώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί 
δίπλα σε αυτούς τους πολίτες, δε θα 
τους αφήσει έρμαιο των 
επιχειρηματικών συμφερόντων, με 
τις «πλάτες» της ΝΔ». Τέλος, 
αναφερόμενος στη φορολογική 
πολιτική της κυβέρνησης και στα 
ανέλεγκτα υπερκέρδη των εταιριών 
ενέργειας τόνισε: «Η ΝΔ είναι η 
κυβέρνηση η οποία στο πρώτο 
7μηνο του έτους έχει συγκεντρώσει 
τόσα πολλά έσοδα από έμμεση 
φορολογία, που ισοδυναμούν με το 
ποσό από δύο ΕΝΦΙΑ, λόγω 
αύξησης της τιμής των προϊόντων. 

σο για τα 
υπερκέρδη που 
έχουν εισπράξει 

οι εταιρείες ενέργειας 
από τον Οκτώβριο του 
2021 έως τον Ιούνιο  
του 2022, μέχρι σήμερα  
δεν έχουν πληρώσει  
ούτε ένα ευρώ φόρο. 
Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι 
μαζί να φύγει η ΝΔ και ειδικά ο 
πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης 
από την εξουσία». 

Τ 

Ό 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός 
Οικονομικών, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν κατά 
τη διάρκεια του Υπουργικού 
Συμβουλίου τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για το θεσμικό 
πλαίσιο διαχείρισης των 
δεσμευμένων και δημευμένων 
περιουσιακών στοιχείων που 
προέρχονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες και το νέο Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας. Όπως 
σημειώνει το taxheaven.gr με το 
νομοσχέδιο που αφορά στο θεσμικό 
πλαίσιο διαχείρισης των 
δεσμευμένων και δημευμένων 
περιουσιακών στοιχείων που 
προέρχονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες, εκσυγχρονίζονται 
οι διαδικασίες διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
προέρχονται από ποινικές 
διαδικασίες. Βασικό στοιχείο του 
νομοσχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη 
ενός κεντρικού ηλεκτρονικού 

Μητρώου παρακολούθησης και διαχείρισης των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Το 
Μητρώο τίθεται υπό την κεντρική εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής 
Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του 
Υπουργείου Οικονομικών.  
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ραχυπρόθεσμα επιδιώκεται  
η ενιαία, διαφανής και απολύτως 
ελεγχόμενη διαδικασία 

διαχείρισης και αξιοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων που 
δεσμεύονται ή δημεύονται κατά την 
ποινική διαδικασία, η διατήρηση και η 

αποτροπή της μείωσης της αξίας τους, 
καθώς και η κατά περίπτωση διάθεσή 
τους για κοινωφελείς σκοπούς 
, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και ικανοποίησης 
του θύματος, λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος 
του κατηγορουμένου. Μακροπρόθεσμα επιδιώκεται ο 
βέλτιστος συντονισμός των διωκτικών Αρχών στη 
διαχείριση των εν λόγω στοιχείων υπό την εποπτεία 
κεντρικού φορέα, η κεντρική παρακολούθηση και εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με είδη τα οποία 
προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες και η εμπέδωση 
στην κοινωνία κλίματος ασφάλειας και διαφάνειας. Το 
νομοσχέδιο που αφορά στον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας αποτελεί νομοθετική κωδικοποίηση των 
ισχυουσών διατάξεων και εντάσσεται στη συνολική 
κυβερνητική πολιτική για την κωδικοποίηση της ελληνικής 
νομοθεσίας, στο πλαίσιο του νόμου για το επιτελικό κράτος 
και υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Κεντρικής 
Επιτροπής Κωδικοποίησης. Ο νέος Κώδικας αποσκοπεί: 
Στην απόδοση των κωδικοποιούμενων διατάξεων με πιο 
εύληπτο και συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι σαφές το 
νόημα των κανόνων που εισάγει. Στην άρση νοηματικών 
και ορολογικών ασυνεπειών. Στην αποκάθαρση του 
περιεχομένου μέσω της απαλοιφής των ανενεργών 
ρυθμίσεων. Στην εναρμόνιση με τη λοιπή φορολογική 
νομοθεσία και με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και 
λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 
Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι 
υπάλληλοι των τραπεζών, οι Ορκωτοί ελεγκτές και 
λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε 
υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Όπως 
αναφέρει το sofokleousin.gr σύμφωνα με τις οδηγίες, 

υπάλληλος που θα εντοπίσει  
και ύποπτη κίνηση οφείλει να 
ενημερώσει τον προϊστάμενό του 

και αυτός με τη σειρά του τον 
προϊστάμενό του κ.ο.κ., ενώ ο 
επικεφαλής του φορέα πρέπει να 
ενημερώσει την Αρχή Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες. 
Αν το αμελήσουν και στη συνέχεια αποδειχτεί ότι στη  

 

Β 

Ο 
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συναλλαγή που διεκπεραίωσαν υπάρχει εμπλοκή 
ξεπλύματος χρήματος, τότε θεωρούνται συνένοχοι και 
αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια και 
υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί οι κινήσεις και οι 
συμπεριφορές που προδίδουν ενδεχόμενη εμπλοκή σε 
υπόθεση μαύρου χρήματος είναι οι ακόλουθες: 1. Η 
απροθυμία παροχής πληροφοριών, 2. Η αποφυγή 
σκοπίμως της επαφής δια ζώσης 3. Η συμπεριφορά ή ο 
όγκος των συναλλαγών του πελάτη είτε δεν συνάδει με τη 
συμπεριφορά και τον όγκο των συναλλαγών που 
αναμένονται από την κατηγορία πελατών στην οποία 
ανήκει είτε δεν αναμένεται βάσει των πληροφοριών που 
παρείχε ο πελάτης κατά το άνοιγμα του λογαριασμού. 4. 
Ασυνήθιστο στοιχείο συμπεριφοράς αποτελεί επίσης εάν ο 
πελάτης συντομεύει, αιφνιδίως και χωρίς εύλογη 
επεξήγηση, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, μέσω είτε 
κατ' αποκοπήν εξοφλήσεων είτε με πρόωρη καταγγελία 
της σύμβασης είτε καταθέτει ή ζητεί για τις πληρωμές 
χαρτονομίσματα υψηλής αξίας, χωρίς κανέναν προφανή 
λόγο, είτε αυξάνει τη δραστηριότητά του έπειτα από 
περίοδο αδράνειας ή πραγματοποιεί συναλλαγές οι οποίες 
φαίνεται να μην έχουν καμία οικονομική αιτιολογία. 5. 
Συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες αυξάνουν τον 
κίνδυνο, όπως π.χ. επιχειρήσεις υπηρεσιών μεταφοράς 
χρημάτων, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μεσίτες 
(brokers) κρυπτονομισμάτων, καζίνο, στοιχηματικές 
εταιρείες, επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, έμποροι 
πολύτιμων μετάλλων και λίθων. 6. Ο πελάτης είναι 
επιχείρηση που συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο 
διαφθοράς, π.χ. δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
εξορυκτικών βιομηχανιών ή στο εμπόριο όπλων. 7. Είναι 
οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο οποίος 
υποστηρίζει δικαιοδοσίες που συνδέονται με αυξημένο 
κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 8. Ο πελάτης 
είναι νεοσύστατη επιχείρηση που δεν διαθέτει επαρκές 
επιχειρηματικό προφίλ ή ιστορικό. 9. Ο πελάτης είναι 
μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής.  10. Δεν είναι εύκολο να 
εξακριβωθεί η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου του 
πελάτη, π.χ. επειδή η ιδιοκτησιακή δομή του πελάτη είναι 
ασυνήθιστη, αδικαιολόγητα πολύπλοκη ή αδιαφανής ή 
επειδή ο πελάτης εκδίδει μετοχές στον κομιστή. 11. Η 
χορήγηση εγγυημένων δανείων (συμπεριλαμβανομένων 
των ενυπόθηκων δανείων) έναντι της αξίας περιουσιακών 
στοιχείων σε άλλες δικαιοδοσίες, ιδίως σε χώρες στις 
οποίες είναι δύσκολο να εξακριβωθεί αν ο πελάτης έχει 
νόμιμο τίτλο στην εγγύηση ή στις οποίες είναι δύσκολο να 
επαληθευτούν τα στοιχεία ταυτότητας των εγγυητών του 
δανείου. 12. Ο ασυνήθιστα μεγάλος όγκος ή υψηλή αξία 
συναλλαγών. 13. Πελάτες οι οποίοι είναι πολιτικώς 
εκτεθειμένα πρόσωπα ή πελάτες που οι πραγματικοί τους 
δικαιούχοι είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. 14. 
Πελάτες που διεξάγουν τις επιχειρηματικές σχέσεις τους ή 
ζητούν υπηρεσίες σε ασυνήθιστες ή αντισυμβατικές 
συνθήκες. 15. Συνθήκες που δυσχεραίνουν τον 
προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου του πελάτη ή 
πελάτες που προσπαθούν να εμποδίσουν την κατανόηση 
της δραστηριότητάς τους, της ιδιοκτησίας ή της φύσης των 
συναλλαγών τους, π.χ. μέσω πολύπλοκων ιδιοκτησιακών 
σχημάτων (εταιρείες κελύφη), νομικών οντοτήτων με 
ανώνυμες μετοχές, κ.λπ. 16. Πελάτες με σημαντική 
δραστηριότητα ή θυγατρικές με τέτοια δραστηριότητα σε 
χώρες αυξημένου κινδύνου. 17. Επιχειρήσεις που 
συναλλάσσονται με μεγάλα ποσά σε μετρητά. 18. Πελάτες 
οι οποίοι φαίνεται να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

κάποιου άλλου μη εμφανούς μέρους. 19. Τα μέλη διοίκησης 
του πελάτη αποφεύγουν τις προσωπικές συναντήσεις με 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 20. Πελάτες οι οποίοι ζητούν 
την ολοκλήρωση της ανατεθειμένης εργασίας σε 
ασυνήθιστα σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς εύλογη 
εξήγηση, σε βαθμό που αυτό θα καθιστούσε δύσκολο ή 
αδύνατο για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις 
Ελεγκτικές Εταιρείες να πραγματοποιήσουν μια κατάλληλη 
αξιολόγηση κινδύνου. 21. Πελάτες φυσικά πρόσωπα ή 
πραγματικοί δικαιούχοι πελατών με άδηλο τόπο κατοικίας 
ή με πολλές ταχυδρομικές διευθύνσεις χωρίς επαρκή 
αιτιολόγηση. 22. Πελάτες φυσικά πρόσωπα ή πραγματικοί 
δικαιούχοι πελατών που διαθέτουν κεφάλαια τα οποία είναι 
προφανώς και ανεξήγητα δυσανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους (π.χ. ηλικία, εισόδημα, επάγγελμα). 
23. Πελάτες που αλλάζουν τα μέσα πληρωμής τους για μια 
συναλλαγή την τελευταία στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση (ή 
με ύποπτη αιτιολόγηση) ή υπάρχει ανεξήγητη έλλειψη 
πληροφοριών ή διαφάνειας στη συναλλαγή. Αυτός ο 
κίνδυνος επεκτείνεται σε καταστάσεις όπου 
πραγματοποιούνται αλλαγές της τελευταίας στιγμής για να 
καταστεί δυνατή η πληρωμή χρημάτων από/ προς τρίτο. 
24. Πελάτες που χωρίς επαρκή αιτιολόγηση 
πραγματοποιούν συναλλαγές αποκλειστικά ή κυρίως μέσω 
της χρήσης εικονικών νομισμάτων, με σκοπό τη διατήρηση 
της ανωνυμίας τους. 25. Πελάτες που προσφέρουν 
ασυνήθιστα και αδικαιολόγητα υψηλές αμοιβές για 
συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι καλόπιστες 
συμφωνίες για ενδεχόμενη πληρωμή πρόσθετων έκτακτων 
αμοιβών ως ανταμοιβή εξαιρετικής επίδοσης δεν θα πρέπει 
κανονικά να θεωρούνται παράγοντας κινδύνου. 26. 
Ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα περιουσιακών στοιχείων ή 
ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές σε σύγκριση με αυτό που 
εύλογα αναμένεται από πελάτες με παρόμοια 
χαρακτηριστικά μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένας πελάτης 
που δεν θα εθεωρείτο άλλως ως υψηλότερου κίνδυνου θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος. 27. Ύπαρξη 
συγκεκριμένων συναλλαγών, δομών, εγκαταστάσεων,  
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διεθνών δραστηριοτήτων ή άλλων παραγόντων που δεν 
συνάδουν με την επιχειρηματική ή οικονομική κατάσταση 
του πελάτη. 28. Υποψίες ότι ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο 
μέρος σε εικονική δανειακή σύμβαση ή εμπλέκεται σε 
εικονικές εμπορικές συναλλαγές (εικονικά τιμολόγια). 29. Η 
μεταφορά της έδρας μιας εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία 
χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα 
προορισμού ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας εταιρειών 
κελυφών οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου. 30. Η σχέση 
μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων προς την δομή και τη 
φύση της επιχείρησης διαφέρει από τη συνήθη αναλογία 
του κλάδου (π.χ. ο κύκλος εργασιών μιας εταιρείας είναι 
υπερβολικά υψηλός λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
υπαλλήλων και των περιουσιακών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται σε σύγκριση με παρόμοιες 
επιχειρήσεις). 31. Ξαφνική δραστηριότητα από έναν 

προηγουμένως αδρανή πελάτη χωρίς καμία σαφή 
εξήγηση. 32. Πελάτες που ξεκινούν ή αναπτύσσουν μια 
επιχείρηση με απρόσμενο προφίλ ή μη φυσιολογικούς 
επιχειρηματικούς κύκλους ή πελάτες που εισέρχονται σε 
νέες ή αναδυόμενες αγορές, ειδικά εάν αυτές οι αγορές 
μπορεί να είναι έντασης μετρητών. 33. Ενδείξεις ότι ο 
πελάτης είναι απρόθυμος να λάβει τυχόν απαραίτητες 
κρατικές αδειοδοτήσεις. 34. Συχνές ή ανεξήγητες αλλαγές 
ελεγκτών, λογιστών, επαγγελματικών συμβούλων ή μελών 
της διοίκησης. 35. Ο Πελάτης είναι απρόθυμος να παράσχει 
όλες τις ζητούμενες πληροφορίες ή οι παρεχόμενες 
πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ανεπαρκείς. 36. 
Πρόσωπα που επιδιώκουν να αποκτήσουν άδεια διαμονής 
στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα για μεταφορά κεφαλαίων, 
αγορά ακινήτων ή κρατικών ομόλογων ή επενδύσεις σε 
εταιρικές οντότητες (π.χ. η λεγόμενη «χρυσή βίζα» του ν. 
4146/2013). 

 

κρηκτική αύξηση παρουσίασε το  
β’ τρίμηνο του 2022 ο αριθμός  
των οφειλετών προς τον ΕΦΚΑ, 

στοιχείο που αναδεικνύει το τεράστιο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν  
οι επαγγελματίες με την  
εμπρόθεσμη πληρωμή των  
ληξιπρόθεσμων χρεών τους.  

 

Σε συνδυασμό, δε και με την άνοδο των χρεών προς την 
Εφορία, καθώς αθροιστικά οι οφειλές προς ΕΦΚΑ και 
Δημόσιο ξεπερνούν τα 155 δισ. ευρώ, η κατάσταση γίνεται 
χαοτική. Για την ανάσχεση της αύξησης των χρεών προς 
το ΚΕΑΟ, οι προσδοκίες στηρίζονται στην αύξηση των 
δόσεων από 12 σε 24 της πάγιας ρύθμισης, που θα γίνει με 
το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη 
Βουλή εντός των ημερών. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία του ΚΕΑΟ, που επεξεργάστηκε το Γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του 
Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στα 43,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 590,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.  

αύξηση αυτή προέρχεται τόσο 
από την αύξηση των κύριων 
οφειλών, κατά 180 εκατ. ευρώ, 

όσο και των πρόσθετων τελών, που 
αυξήθηκαν κατά 410,4 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο παρατηρείται, ότι, σε ετήσια βάση, σημαντική 
αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των 
οφειλετών, καθώς προστέθηκαν στις λίστες του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, επιπλέον 439.201 
οφειλέτες. Αποτέλεσμα είναι ο συνολικός αριθμός των 
μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να 
διαμορφώνεται στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022 
σε 2.392.558 μητρώα. Από τα αναλυτικά στοιχεία 
προκύπτει πως αύξηση του αριθμού των μητρώων 
παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής, με την 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στις οφειλές μεταξύ 10.000 και 
100.000 ευρώ, με τους συγκεκριμένες οφειλέτες να 
αυξάνονται κατά 161.059 μητρώα. Επίσης, αυξήθηκαν κατά 
138.164 οι οφειλέτες ποσών μεταξύ 50 και 500 ευρώ και οι 
οφειλέτες ποσών μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ αυξήθηκαν 
κατά 112.043. Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις 
συνολικές οφειλές κατά περίπου 5,4 δισ. ευρώ σε σχέση με  

Ε Η 



 

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

 Σ/Κ 01-02 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 250 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 34 

την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, η οποία 
οφείλεται τόσο σε αύξηση των 
κύριων οφειλών, κατά 3,7 δισ. ευρώ, 
όσο και των πρόσθετων τελών που 
αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα, αύξηση σημειώνεται 
σε όλες τις κατηγορίες κύριας 
οφειλής με τη μεγαλύτερη, κατά 1,8 
δισ. ευρώ, να εντοπίζεται στο εύρος 
οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 
ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 

44,4% των οφειλών. Επίσης, οι 
οφειλές μεταξύ 50 – 500 ευρώ 
αυξήθηκαν κατά 765 εκατ. ευρώ και 
οι οφειλές μεταξύ 100.000 – 1.000.000 
ευρώ αυξήθηκαν κατά 663 ευρώ. 

 

 
Αναβολή ενός χρόνου παίρνει η επιβολή έκτακτου ευρωπαϊκού φόρου 33% στα 
υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών και των διυλιστηρίων! Όπως σημειώνεται 

ι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν  
το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν κατά έναν 
χρόνο την επιβολή έκτακτου φόρου στα  

κέρδη των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, καθώς 
προσπαθούν να φτάσουν σε μια συμφωνία  
που θα περιλαμβάνει έκτακτα μέτρα για την  
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης,  
αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters. 
Τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. διαπραγματεύονται ένα πακέτο μέτρων που πρότεινε 
οι Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις τιμές 
στην ενέργεια. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει και την επιβολή ενός έκτακτου 
φόρου στα συγκυριακά υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών. Η τελευταία 
συμβιβαστική πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποφασίσει το καθένα μόνο του αν ο έκτακτος φόρος 
θα επιβληθεί στα κέρδη των εταιρειών για τη χρήση 2022 ή για τις χρήσεις 2022 
και 2023 ή μόνο για τη χρήση 2023. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε 
την επιβολή φόρου στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, των διυλιστηρίων και 
της παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη για τη χρήση 2022. «Αυτή 
είναι μια μεγάλη αλλαγή για εμάς και δεν θα είναι όλοι ικανοποιημένοι» ανέφερε 
ένας διπλωμάτης μιας ευρωπαϊκής χώρας. Το Reuters δεν έχει πληροφορίες 
σχετικά με το ποιες χώρες άσκησαν πιέσεις για να καθυστερήσει η εφαρμογή του 

μέτρου. Τα κράτη αναζητούν επίσης 
ευελιξία για να διατηρήσουν τους 
δικούς τους εθνικούς φόρους, αντί 
να τους αντικαταστήσουν με ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο.  

Ελλάδα και η Ιταλία 
που έχουν ήδη 
θεσπίσει έναν 

έκτακτο φόρο στα 
συγκυριακά κέρδη  
των ενεργειακών 
εταιρειών θα μπορούν 
να κρατήσουν το  
σχήμα της εθνικής  
της φορολογίας,  
αν αυτή κριθεί  
ισοδύναμη με τον  
πανευρωπαϊκό φόρο. 
Η πρόταση περί πανευρωπαϊκού 
φόρου στις ενεργειακές εταιρείες 
αφορά τα «πλεονάζοντα» κέρδη που 
ξεπερνούν κατά 20% τον μέσο όρο 
των κερδών μιας εταιρείας τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα 
με τη συμβιβαστική πρόταση που 
έχει δει το Reuters.  

 

Ο 
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Ο δημοσιογράφος Άρης Σπίνος αποκαλύπτει: Συνωμότησε 
το σύμπαν υπέρ του! Τα 25.000.000 ευρώ που χρώσταγε 
στην εφορία πασίγνωστος εφοπλιστής και έκαναν 
«φτερά». Βρήκε τις άκρες του, έδωσε το… κάτι τις εκεί που 
έπρεπε και τελικά πήγε στο ταμείο για 200.000 ευρώ. Είναι 
μεγαλοεφοπλιστής από τους πιο γνωστούς και τους πιο 
κομψούς και γοητευτικούς εμφανισιακά. Αν είχε και πιο 
πολλά μαλλιά θα ήταν σούπερ! Παρόλο που ξεπέρασε τα 
60 έτη παραμένει bon vivant, συλλέκτης έργων τέχνης, 
ιδιοκτήτης ενός εντυπωσιακού ιστιοπλοϊκού σκάφους. 
Έχει στο ενεργητικό του (ή στο παθητικό του ανάλογα από 
την οπτική γωνία που το βλέπει κάποιος) περισσότερους 
από δύο γάμους και τουλάχιστον δύο σοβαρές σχέσεις με 
γνωστές Ελληνίδες, η τωρινή μάλιστα καμιά 25αριά χρόνια 
νεότερή του. Η τωρινή σύντροφος του ήταν φίλη της κόρης 
του και τώρα έχει μαζί της δυο παιδιά. Λοιπόν ο 
«γοητευτικός», πέτυχε σχεδόν το ακατόρθωτο πολύ 
πρόσφατα εντός ελληνικής επικράτειας. Είχε καταλογισμό 
από την Εφορία για κάτι… μικροπαραλείψεις που έφτασαν, 
κεφάλαιο και προσαυξήσεις τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ 
όπως μου λένε. Η υπόθεση ήταν πολύ σοβαρή και χρόνιζε. 

ι αρμόδιοι που έκαναν τον 
καταλογισμό έλεγαν στους 
ανωτέρους τους πως «η υπόθεση 

είναι από παντού δεμένη, θα τα 
εισπράξουμε σίγουρα, δεν μπορεί  
να ξεφύγει ο τύπος». Οι ανώτεροι 
είχαν προϋπολογίσει τα χρήματα για 

τον κρατικό κορβανά στη  
διετία 2022-2023. 
Και ώ του θαύματος, η συνολική οφειλή τελικά μετά από 
δύο αποφάσεις, εξέπεσε σε μερικές χιλιάδες ευρώ! Για την 
ακρίβεια 200.000. Όνειρο ήταν και πάνε τα 20 ή τα 25 εκατ. 
ευρώ. Εάν αναρωτιέστε τι «μαγικά» έγιναν και κατέληξε η 
υπόθεση σε κάτι ψιλά οφειλόμενα, να σας αποκαλύψουμε 
πως ο διαρκώς ελισσόμενος γοητευτικός εφοπλιστής, 
ενήργησε εγκαίρως τα δέοντα σε αυτούς που έπρεπε να 
απευθυνθεί. Είχε διαβλέψει την πραγματική πηγή δύναμης 
των σχετικών αποφάσεων και κινήθηκε γρήγορα, αθόρυβα, 
αποτελεσματικά. Κι έμειναν με την απορία και την οργή 2-3 
τραπεζίτες που τον είχαν δανείσει και δεν τους πλήρωνε 
λέγοντας: «περιμένετε, έχω ένα σκασμό λεφτά να 
πληρώσω στην Εφορία και μετά θα τακτοποιήσω και 
εσάς». Τώρα θα τρέξουν να εισπράξουν οι τραπεζίτες και 
πολύ καλά θα κάνουν, αλλά εγώ ως wiseman αναρωτιέμαι 
τι θα σκαρφιστεί πάλι ο πολυμήχανος εφοπλιστής για να 
μην τους πληρώσει στην ώρα του και να κερδίσει –πάλι- 
χρόνο. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας 
παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε η 
υλοποίηση νέας ρύθμισης ή η 
παράταση της υπάρχουσας, 
επικαλούμενη μάλιστα και την 
γνώμη της Δ.ΥΠ.Α αρνήθηκε την εκ 
νέου νομοθέτηση της παράτασης 
έτσι ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα 
και να δοθεί η δυνατότητα για όσους 
δεν έκαναν αίτηση για να ενταχθούν 
στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με 
το bankingnews.gr από τους 81.715 
δικαιούχους δανειολήπτες, οι 32.115 
εξ αυτών, ποσοστό περίπου 40% 
δεν έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής 
παρότι είχαν δοθεί τέσσερις 
παρατάσεις με τελευταία στις 30 
Ιουνίου 2021. Ωστόσο, σύμφωνα με 
στελέχη του ΟΕΚ, 

Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης  
(τ. ΟΕΚ)  

δεν απέστειλε 
εξατομικευμένες 
ενημερώσεις (mail, 
επιστολές κ.α) στους 
δανειολήπτες για την 
δυνατότητα ρύθμισης 
τους με αποτέλεσμα να 

μην αποδεικνύεται από πουθενά ότι έχουν 
ενημερωθεί όλοι οι δανειολήπτες. 
Επίσης ακόμα και εάν κάποιοι γνώριζαν αλλά δεν έκαναν ρύθμιση, επιβάλλεται το 
Κράτος να έχει φροντίσει να δίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή η δυνατότητα 
ρύθμισης δεδομένου ότι στην οικονομική-οικογενειακή ζωή του κάθε νοικοκυριού 
συμβαίνουν πολλά απρόοπτα για τα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (λόγοι υγείας, 
ανεργία, ακρίβεια κ.α). Για τους 32.115 δανειολήπτες που δεν έχουν κάνει αίτηση 
δεν υπάρχει καμιά απολύτως δυνατότητα ρύθμισης, ενώ οι τόκοι και οι 
προσαυξήσεις από τις απλήρωτες δόσεις θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο 
συσσωρευμένο χρέος που θα είναι και πάλι βέβαιο ότι δεν θα αποπληρωθεί. Ο κ. 
Κ. Λιβέρης, σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι λογιστικές 
καρτέλες των δανειοληπτών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση, 
τηλέφωνο, mails), να αποσταλούν εξατομικευμένες ενημερώσεις και να χορηγηθεί 
εκ νέου παράταση για ένα επιπλέον έτος. Επιπλέον θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
Υ.Α έτσι ώστε να μην υποχρεούται η Δ.ΥΠ.Α να αποστείλει στην Εφορία την  
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οφειλή για όσους δεν είναι συνεπείς 
στην αποπληρωμή των δόσεων 
τους αφού τα εν λόγω δάνεια 
χορηγήθηκαν με την στεγαστική 
προστασία της εργατικής κατοικίας. 
Κατόπιν είναι απαραίτητο να 
νομοθετηθεί η δυνατότητα 
ρυθμίσεων για όσους οριστικά δεν 
ενταχθούν αλλά αιτηθούν κατόπιν 
μέσω της εξουσιοδότησης στο Δ.Σ 
Δ.ΥΠ.Α εξατομικευμένης εξέτασης 

και έγκρισης των αιτήσεων δανειοληπτών χωρίς χρονικό όριο λήξης της ανωτέρω 
γενικής ρύθμισης. Παρότι εξαγγέλθηκαν πριν λίγες ημέρες νέα στεγαστικά 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν από αρχές του 2023 κυρίως από την Δ.ΥΠ.Α 
αφού ως καθολικός διάδοχος, το αποθεματικό του ΟΕΚ ήδη το διαχειρίζεται από 
το 2012, δυστυχώς δεν έχει συζητηθεί καν ποια νέα Δομή (Γενική Διεύθυνση) θα 
τα υλοποιήσει, αφού η υφιστάμενη Διεύθυνση με τις λιγοστές θέσεις εργασίας έχει 
δομηθεί και στελεχωθεί μόνο για τις στεγαστικές εκκρεμότητες του ΟΕΚ και όχι για 
τις αυξημένες ανάγκες υλοποίησης στεγαστικών προγραμμάτων που αφορούν 
χιλιάδες δικαιούχων σε Πανελλαδικό επίπεδο ενώ σε όλες τις υπηρεσίες της 
Δ.ΥΠ.Α ανά την Ελλάδα το στεγαστικό αποτελεί ένα αντικείμενο δεύτερης 
κατηγορίας με ελάχιστους υπαλλήλους να το διεκπεραιώνουν. 

 
Περίπου 200.000 πλειστηριασμούς αναμένουν οι 
συμβολαιογράφοι της Ελλάδας από εδώ και πέρα, καθώς 
το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων οξύνεται όλο και 
περισσότερο μέρα με την ημέρα. Την εκτίμηση αυτή έκανε 
ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Γιώργος 
Ρούσκας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για το τοπίο που 
διαμορφώνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επιστήμονες – επαγγελματίες. « 

ναμένουμε γύρω στους 200.000 
πλειστηριασμούς. Θα έχουμε  
ένα μείζον ζήτημα για την 

κοινωνία με τα «κόκκινα δάνεια». 
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών μάλιστα έχουν μεταφερθεί 
σε funds» τόνισε προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα 
επιδεινωθεί, καθώς λήγουν και οι περίοδοι ειδικών 
αναστολών των πλειστηριασμών εξαιτίας φυσικών 
καταστροφών: «Για δύο χρόνια υπήρχαν ειδικές αναστολές 
για τη διενέργεια των πλειστηριασμών εάν μία περιοχή 
ήταν σεισμόπληκτη, εάν είχε υποστεί πλημμύρα. Όμως οι 
συγκεκριμένες αναστολές οδεύουν σταδιακά προς την 
κατάργησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Προλαβαίνοντας τις ερωτήσεις ως προς το πώς θα 
αντιδράσουν οι συμβολαιογράφοι σε αυτό το τσουνάμι 
πλειστηριασμών, ο κ. Ρούσκας ξεκαθάρισε πως «εμείς 
είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε το νόμο, όμως η 
πρότασή μας είναι ότι επιτέλους πρέπει να γίνει 
προσδιορισμός και να οριστούν κριτήρια ως προς το ποια 

είναι η πρώτη κατοικία και ποια είναι τα ουσιαστικά 
στοιχεία της ευαλωτότητας των κοινωνικών ομάδων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν δε γίνει αυτό, σίγουρα θα 
έχουμε μια έκρηξη σχετικά με ζητήματα αναγκαστικής 
εκτέλεσης και πλειστηριασμών» προέβλεψε. Ο ίδιος 
σημείωσε ότι ποσοστό 

ερίπου 70% των ακινήτων  
που βγαίνουν σε πλειστηριασμό 
έχουν πίσω τους οφειλές 

πολλαπλάσιες από την  
ίδια την αξία του ακινήτου: 
«Γεγονός είναι πως ο μεγαλύτερος αριθμός των ακινήτων 
έχουν και μεγάλες οφειλές. Γι΄ αυτό θα πρέπει να γίνει 
προσδιορισμός ποια είναι πρώτη κατοικία και αυτό μπορεί 
να προκύψει από το Ε9, το ύψος των εισοδημάτων ώστε  
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όσα χρήζουν προστασίας να βγουν 
έξω από την αναγκαστική εκποίηση 
και να υλοποιηθεί κυβερνητική 
απόφαση για χρηματοδότηση 
αυτών των συγκεκριμένων 
οφειλών». Δεδομένου ότι ένα από τα 
θέματα που έθιξαν οι ομιλητές ήταν 
και αυτό των στρεβλών στοιχείων 
για ανάκαμψη της αγοράς που 
προκύπτει από το γεγονός της 
αύξησης των εγγραφών στα 

Επιμελητήρια χωρίς μάλιστα να 
υπάρχουν διαγραφές, ο κ. Ρούσκας 
σημείωσε ότι κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και με τις αγοραπωλησίες 
ακινήτων. «Ο όγκος των 
αγοραπωλησιών έχει αυξηθεί 
επίσης αλλά θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι το 40% του συνόλου είναι από 
αλλοδαπούς. Δε μένει κάτι στην 
ελληνική οικονομία και αυτό γίνεται 
σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα 
νησιά» είπε για να προσθέσει ότι η 
γενική εικόνα είναι διαφορετική 
καθώς χαρακτηρίζεται από έντονη 
αδυναμία των πολιτών να για 
πρόσβαση στην αγορά του σπιτιού 
που θα μείνουν: «Οι τράπεζες δε 
δίνουν δάνεια και αυτό θα γίνει 
ακόμα δυσκολότερο τα επόμενα 
έτη», κατέληξε. 

Το αναλυτικό ρεπορτάζ του 
thepresident.gr καταγράφει: Έχουμε 
φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο 
νομοθεσίας, ειδικά με τον 
πτωχευτικό νόμο, που 
διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, 
ανέφερε ο Θεόδωρος 
Αθανασόπουλος, διευθύνων 
σύμβουλος της Cepal Hellas, από το 
βήμα του συνεδρίου του Economist, 
επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα στην 
απονομή δικαιοσύνης αποτελεί ένα 
πολύ κρίσιμο ζήτημα. Ένα σχεδόν 
40-45% των στοιχείων ενεργητικού 
(assets) που διαχειρίζονται οι 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
(servicers) προέρχεται από το 
πρόγραμμα Ηρακλής. Ένα μεγάλο 
μέρος των λύσεων εστιάζει στις 
ρυθμίσεις και τις ρευστοποιήσεις, 
επισήμανε.  

πρόκληση 
διαμορφώνεται 
πλέον στις 

ρευστοποιήσεις, 
πρόσθεσε, 
επισημαίνοντας  
ότι υπάρχουν 
καθυστερήσεις  
στην απόδοση  
της δικαιοσύνης. 
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ 
καλές ενδείξεις στην αγορά 
ακινήτων (ρευστότητα, τιμές) αλλά 
προς το παρόν εστιάζουν στα 
μεγάλα ακίνητα και τις καλές 
περιοχές. Απαιτείται πολύ 
μεγαλύτερη επένδυση από πλευράς 
μας για να διαχειριστούμε τα 
υποβαθμισμένα ακίνητα που μας 
αφορούν κυρίως, πρόσθεσε. Ο 
Νικόλαος Βαρδαραμάτος, 

διευθύνων Σύμβουλος, QQuant 
Master Servicer ανέφερε ότι ένα 
μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ένδικη 
διεκδίκηση, καθώς υπάρχουν 
αρκετά θέματα στα δικαστήρια 
(καθυστερήσεις). Επισήμανε ότι 
γενικά η αγορά servicing ακολουθεί 
και αυτή το τραπεζικό παράδειγμα, 
με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 
4-5 μεγάλους «παίκτες». 

 
Η Αλεξάνδρα Φατσέα, Γενική 
Διευθύντρια, Επικεφαλής Recovery 
Δανείων Ιδιωτών, Μικρών 
Επιχειρήσεων και Αγροτών Intrum 
Hellas ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις 
πρέπει να είναι βιώσιμες, να 
στηρίζονται στις πραγματικές 
ικανότητες των οφειλετών, όχι μόνο 
στεγνά μαθηματικά, αλλά τις 
πραγματικές ανάγκες τους ώστε να 
μην εξοντώνονται. Σημαντικό είναι 
επίσης οι ρυθμίσεις να έχουν την 
αναγκαία ευελιξία ώστε να 
αντιμετωπίζονται τα απρόοπτα που 
όλο πιο συχνά βλέπουμε. Να έχουν 
ευαισθησία, αλληλεγγύη. Πρόσφατη 
μελέτη στην Intrum έδειξε ότι οι 
ρυθμίσεις που κάνουμε την 
τελευταία διετία (σε σύγκριση με 
παλαιότερα) έχουν πολύ καλύτερη 
συμπεριφορά / πορεία 
αποπληρωμής κατά 15 ποσοστιαίες 
μονάδες, πρόσθεσε. Οι 
ρευστοποήσεις είναι η έσχατη λύση, 
ανέφερε επίσης. Ο Δημοσθένης 
Γαγάνης, Chief portfolio strategy 

officer, doValue Greece τόνισε ότι 
καίριο στοιχείο της βιωσιμότητας 
είναι οι ρυθμίσεις. Δίνουμε 
κουρέματα ακόμα και κάτω από την 
αξία του ακινήτου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για επιτυχημένες 
ρυθμίσεις είναι να έρθουν οι 
οφειλέτες να τις κουβεντιάσουμε. 
Δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα 
χρίζει βελτίωσης, μόλις 2-3 στους 10 
οφειλέτες έρχονται να συζητήσουμε 
τη ρύθμιση. Είμαστε στη διάθεσή 
τους για να αποφύγουμε την ένδικη 
οδό, τόνισε. Η Ειρήνη 
Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΔΣ, 
Ellington Solutions είπε ότι η μείωση 
του δείκτη ΜΕΔ είναι η 
ουσιαστικότερη πρόκληση που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει 
να τη δούμε συνολικά στην αγορά, 
όχι μόνο στις τράπεζες. Αναφέρθηκε 
επίσης στην έντονη κινητικότητα 
στη δευτερογενή αγορά, καθώς ήδη 
έχουν γίνει αρκετές συναλλαγές και 
αναμένουμε να γίνουν περισσότερες 
το επόμενο διάστημα. Η διάρθρωση 
των χαρτοφυλακίων αυτών και η 
τμηματοποίησή τους με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισής τους έγκειται τόσο στα 
μη εξυπηρετούμενα όσο και στα 
ρυθμισμένα, αλλά και θεματικά όπως 
πχ. Ξενοδοχεία. Οι servicers 
απευθύνονται στοχευμένα σε 
επενδυτές που διαθέτουν καλύτερη 
γνώση και εμπειρία. Ο 
ανταγωνισμός τονώνει την αγορά, 
δίνει ευκαιρία και σε επενδυτές που 
δεν βρίσκονται στην αγορά να 
μπουν, είπε. Ο Παναγιώτης 
Αβραμίδης, Αssociate professor of 
finance and quantitative methods 
Alba Graduate Business School, 
μιλώντας για το θεσμικό πλαίσιο 
είπε ότι έχουν γίνει σημαντικές 
παρεμβάσεις τελευταία (με κώδικα 
φερεγγυότητας κτλ) αλλά 
χρειάζονται χρόνο να αποδώσουν. 
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Η δικηγόρος κα Παρασκευή Πολιτάκη αποκαλύπτει: Πήγα 
και εγώ στο Ενεχυροφυλακείο να δω αν ήταν ορθώς 
περασμένα τα στοιχεία της απαίτησης του εντολέα μου που 
μεταβιβάστηκε σε γνωστό fund και το οποίο εξέδωσε 
διαταγή πληρωμής. Και ω του θαύματος βρήκα αυτό! Καμία 
παραπομπή στην προκειμένη σύμβαση μεταβίβασης σε 
άλλη σύμβαση, τίποτε! Εν τω μεταξύ κοινοποίησαν επιταγή 
προς εκτέλεση, στην οποία συγκοινοποιούν λέει 
απόσπασμα από το Ενεχυροφυλακείο που αποδεικνύει 
την απαίτηση τους! Που είναι όμως ανύπαρκτο ! Το λες και 
απάτη … 

 
Το dikastiko.gr μεταδίδει: Οι διαπραγματεύσεις για να 
συνταχθεί σχέδιο εξυγίανσης, που θα οδηγούσε στην 
αποπληρωμή οφειλών και στη διάσωση της περιουσίας 
της οφειλέτριας, βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, ενώ είχαν 
καταβληθεί και τα πρώτα ποσά τα οποία είχαν υποδειχθεί 
από τη διαχειρίστρια εταιρεία της τράπεζας. Ωστόσο, 

ιφνιδιαστικά και λίγο πριν 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  
για το σχέδιο εξυγίανσης, η 

τράπεζα προχώρησε σε δήλωση 
συνέχισης του πλειστηριασμού, 
γεγονός που οδήγησε την  
οφειλέτρια να προσφύγει στα  
δικαστήρια για την ανακοπή του 

«Πιθανολογείται ότι η ενέργεια της καθ’ ης (σ.σ. της 
τράπεζας) να προβεί κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων και ενόσω 
προχωρούν μάλιστα οι διαδικασίες για τη σύνταξη του 
σχεδίου εξυγίανσης ως είχε συμφωνηθεί σε δήλωση 
συνέχισης πλειστηριασμού και να προβεί σε επίσπευση 
αυτού αντιβαίνει ευθέως στην καλή πίστη και τα χρηστά  
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συναλλακτικά ήθη» αναφέρει 
χαρακτηριστικά η απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. 
Όπως επισημαίνεται «η 
συμπεριφορά της καθής που 
προηγήθηκε της δήλωσης 
συνέχισης πλειστηριασμού σε 
συνδυασμό με την πραγματική 
ανωτέρω κατάσταση που 
διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, 
δημιούργησαν στην ανακόπτουσα 
την εύλογη πεποίθηση ότι ο καθής 
δεν θα ασκούσε το δικαίωμα της για 
συνέχιση πλειστηριασμού στο χρόνο 
που το άσκησε, με αποτέλεσμα η 
άσκηση του κατά τον ως άνω χρόνο 
να προκαλεί επαχθείς συνέπειες 
στην ανακόπτουσα εταιρεία, 
καθόσον αποκλείει την πιθανότητα 
διάσωσης της επιχείρησης της 
ανακόπτουσας και αξιοποίησης των 
ακινήτων της και εμφανίζεται έτσι ως 
αδικαιολόγητη και καταχρηστική». 
Και το Δικαστήριο στην απόφασή 
του προσθέτει: «Στο στάδιο άλλωστε 
αυτό των διαπραγματεύσεων και 
ενόψει του ότι έχει ήδη αναλάβει η 
ως άνω εταιρεία τη σύνταξη της 
σχετικής έκθεσης για τη συμφωνία 
εξυγίανσης και προχωρά αυτή (η 
σύνταξη της), οι αρχές της 
καλόπιστης και σύμφωνα με τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη 
συμπεριφοράς από την πλευρά της 
καθής η ανακοπή τραπεζικής 
εταιρείας επιβάλλει σε αυτήν την 
υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
των διαδικασιών που απαιτούνται 
για την σύνταξη σχεδίου εξυγίανσης 
και την κατάθεση της αίτησης 
επικύρωσης ενώπιον του 
δικαστηρίου, ιδίως όταν η επιδίωξη 
της εκπλειστηρίασης της ακίνητης 
περιουσίας της ανακόπτουσας 
πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη 
οικονομική καταστροφή της, χωρίς 
ουσιαστικό κέρδος για την ίδια, ή σε 
κέρδος μικρότερο απ’ αυτό που θα 
επιτευχθεί σε περίπτωση 
ικανοποίησης της μέσω του σχεδίου 
εξυγίανσης, που αποτέλεσε ως 
πιθανολογείται και τον λόγο που 
συμφώνησε κατά τα ανωτέρω». Τα 
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη, 
σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται 
στην προσφυγή της οφειλέτριας, 
αναφέρουν μεταξύ άλλων πως η 
τράπεζα «προέβη σε δήλωση 
συνέχισης του πλειστηριασμού εν 
μέσω διαπραγματευτικής 
διαδικασίας η οποία μάλιστα οδηγεί 
σε ικανοποίηση σε μεγαλύτερο 
βαθμό τα συμφέροντα της καθής 
συγκριτικά με την περίπτωση 

αναγκαστικής εκτέλεσης και 
ειδικότερα η προσβαλλόμενη 
δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού 
συνιστά κατάχρηση δικαιώματος 
διότι: α) ο πλειστηριασμός του 
ακινήτου της που αρχικώς ήταν να 
διενεργηθεί στις 23-2-2022 ανεστάλη 
κατόπιν συμφωνίας τους, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η από 
22-2-2022 πρόταση της εταιρείας με 
την επωνυμία «……» για την 
εξυγίανση της (της ανακόπτουσας) 
που προβλέπει μεταξύ άλλων την 
άμεση καταβολή 1.458.000 € στους 
πιστωτές της, ενώ ανεστάλη 
κατόπιν συμφωνίας τους και ο 
πλειστηριασμός που ήταν να 
διενεργηθεί στις 12-5-2022 κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. ./10-3-2022 πράξης 
δήλωσης -εντολής συνέχισης 
πλειστηριασμού ακινήτων της 
συμβολαιογράφου Αθηνών ., 
καθόσον δεν είχε εισέτι αξιολογηθεί 
η ως άνω πρόταση από την καθής, 
αν και είχαν ανταλλαγεί μεταξύ τους 
email, β) ότι επί της ως άνω 
προτάσεως δέχθηκαν απάντηση 
στις 19/4/2022, με την οποία τους 
ενημέρωνε η διαχειρίστρια εταιρεία 
της καθής για την αποδοχή του 
αιτήματος της για αναδιάρθρωση 
της οφειλής της με συγκεκριμένους 
όρους τους οποίους αποδέχθηκε η 
ανακόπτουσα με την σημείωση να 
παραταθεί η προθεσμία της 
υπογραφής εξυγίανσης και της 
κατάθεσης της αίτησης για 
επικύρωση έως την 31/7/2022 για 
τους λόγους που εξέθετε στο από 29-
4-2022 email ο πληρεξούσιος της 
δικηγόρος, ενώ πιστώθηκε σε 
λογαριασμό που της υπεδείχθη από 
τη διαχειρίστριας εταιρεία της καθής 
κατά τα συμφωνηθέντα το ποσό των 
200.000 € καθώς και το ποσό των 
4.100 € για τα έξοδα κατάσχεσης, γ) 

ν και δεν υπήρξε 
ρητή απάντηση  
εκ μέρους της 

διαχειρίστριας 
εταιρείας στο αίτημα 
περί παράτασης,  
όλες οι ενέργειες της 
τελευταίας καθώς  
και τα μηνύματα  
που αντηλλάγησαν, 
κατεδείκνυαν ότι 

υπήρξε σιωπηρή 
αποδοχή του λογικού 
αιτήματος της 
, καθόσον απαιτείται ένα ικανό 
χρονικό διάστημα για τη σύνταξη της 
έκθεσης του εμπειρογνώμονα, της 
συμφωνίας εξυγίανσης και της 
αίτησης για δικαστική επικύρωση, 
πολλώ δεν μάλλον όταν η έγγραφη 
ενημέρωση της για την αποδοχή της 
πρότασης της έγινε στις 19-4-2022 
και προς τούτο εξεπλάγη όταν 
διαπίστωσε ότι την 30-5-2022 
αναρτήθηκε ο επίδικος 
πλειστηριασμός, δ) η οφειλή της 
ανακόπτουσας για την οποία 
επισπεύδεται ο πλειστηριασμός 
αφορά οφειλή εξ εγγυήσεως της 
ανακόπτουσας προς την εταιρεία 
«…..», ο πλειστηριασμός της οποίας 
έχει ανασταλεί, γεγονός που 
γνωρίζει η καθής, ενώ και η 
πρωτοφειλέτρια «……» πρόκειται 
ομοίως να υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης μέσω επενδυτή, γεγονός 
που θα έχει ως συνέπεια να 
ρυθμιστεί και να διαγραφεί μέρος της 
οφειλής της και συνακόλουθα η 
οφειλή της ανακόπτουσας εταιρείας. 
Επιπροσθέτως η πρόταση της 
«…….” για την εξυγίανση της 
ανακόπτουσας με την καταβολή 
ποσού 1.458.000 ευρώ στους 
πιστωτές αφενός υπερκαλύπτει την 
τιμή πρώτης προσφοράς του 
μοναδικού της (της ανακόπτουσας) 
ακινήτου, αφετέρου είναι πολύ 
καλύτερη σε σχέση με την πρόταση 
εξυγίανσης της ως άνω 
πρωτοφειλέτριας που προέβλεπε 
εξόφληση μόλις του 8,3% του 
συνόλου των απαιτήσεων των 
πιστωτών της, ε) η επισπεύδουσα 
γνωρίζει ότι η μίσθωση του 
κατασχεμένου ακινήτου της στην 
εταιρεία «…….» αποτελεί τη 
μοναδική πηγή εσόδων της 
ανακόπτουσας και των εταίρων της 
και ότι η υλοποίηση της ως άνω 
πρότασης εξυγίανσης αποτρέπει 
την βέβαιη οικονομική καταστροφή 
της ανακόπτουσας και του νομίμου 
εκπροσώπου της, ενώ παράλληλα 
ικανοποιεί τα συμφέροντα της 
επισπεύδουσας». 
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Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, προχώρησε μέσω του 
προσωπικού του λογαριασμού Twitter στην ακόλουθη καταγγελία για την CEPAL! 
«Οι νταβατζήδες των εισπρακτικών όπως η CEPAL άρχισαν τώρα εκτός κινητών 

να παίρνουν σε σπίτια και να μιλούν 
σε ανήλικα. Ο σημερινός λέγεται 
ΓΚΙΚΑΣ Παντελής. 

ην επόμενη φορά 
που θα καλέσει  
σε σπίτια χωρίς  

άδεια, θα κοινοποιώ  
τα τηλέφωνα των  
δικών τους σπιτιών!!!» 

 
Όχι ευκαταφρόνητα ποσοστά κουρέματος των χρεών τους 
στο Δημόσιο και τις τράπεζες εξασφαλίζουν μέχρι τώρα 
όσοι τυχεροί έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία ρύθμισης μέσω του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού. Σύμφωνα με το sofokleousin.gr οι 
ενδιαφερόμενοι φθάνουν με μεγάλη δυσκολία στο τέλος της 
σχετικής διαδικασίας, όχι μόνο λόγω γραφειοκρατικών 
δυσκολιών, αλλά και επειδή οι τράπεζες παραμένουν αργές 
και διστακτικές στην έγκριση των αιτήσεων. Τα στοιχεία 
που παρουσίασε, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist ο 
Τάσος Πανούσης, πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
(ΕΕΔΑΔΠ) και διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece, 
δείχνουν ότι τα μέσα ποσοστά διαγραφής οφειλών στο 
Δημόσιο και στις τράπεζες είναι αρκετά υψηλά. Ειδικότερα, 

ε ό,τι αφορά τα χρέη στο Δημόσιο, 
το ποσοστό διαγραφής είναι ως 
τώρα, κατά μέσο όρο, περίπου 20%. 

Πρόκειται για ένα κούρεμα που θα ήταν αδύνατο να 
εξασφαλίσει ένας φορολογούμενος με άλλη διαδικασία. Για 
τα χρέη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, που 
αποτελούν και τον κύριο όγκο των χρεών που ρυθμίζονται 

με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (ποσοστό σχεδόν 80%), 
το ποσοστό της διαγραφής διαμορφώνεται, κατά μέσο όρο, 
στο 32%. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Πανούσης: 
«Αναφορικά με την πορεία του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας 
κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με βελτιούμενους αλλά 
όχι ακόμη ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οι εταιρίες 
διαχείρισης υποστηρίξαμε από την αρχή έως το τέλος τη 
θέσπιση του πλαισίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. 
Με τη λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας τα πράγματα 
έχουν μπει σε τροχιά. Ενδεικτικά να σας πω ότι έχουν 
εγκριθεί από Δημόσιο & Πιστωτές αιτήματα ύψους περίπου 
900 εκατ. με μέσο ύψος διαγραφής περίπου 20% για 
οφειλές στο Δημόσιο και 32% για οφειλές σε 
χρηματοδοτικούς φορείς. Επίσης, έχουν λυθεί και τα 
τεχνικά προβλήματα, αναμενόμενα σε κάθε νέο μηχανισμό.  

 

Τ 

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 01-02 Οκτωβρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 250 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 42 

εξωδικαστικός δεν είναι πανάκεια. Έχουμε  
ένα γιγαντιαίο πρόβλημα, το πρόβλημα του 
ιδιωτικού χρέους που μετακινήθηκε από  

τις τράπεζες, αλλά παραμένει στην οικονομία 
αι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε όπλο στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπισή του, 
είπε επίσης». Πάντως, το ύψος των χρεών που έχουν οριστικά ρυθμισθεί με τον 
Εξωδικαστικό, δηλαδή με έγκριση των αιτημάτων από Δημόσιο και τράπεζες, δεν 
ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ (900 εκατ., σύμφωνα με τον κ. Πανούση) και παραμένει 
απογοητευτικά χαμηλό, κατώτερο των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει το 
υπουργείο Οικονομικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον Ιούλιο, ο Χρ. Σταϊκούρας 
είχε αναφέρει ότι οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις τους επόμενους δύο – τρεις μήνες 
θα έπρεπε να φθάσουν στο 1,5 δισ ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών απηύθυνε μια 
γενική έκκληση σε τράπεζες και servicers να αυξήσουν ταχύτητες σε ό,τι αφορά 
στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Τον Ιούλιο, είχε ασκήσει αυστηρή κριτική 
στις τράπεζες και τις είχε καλέσει να εγκρίνουν περισσότερα αιτήματα για 
ρυθμίσεις, σημειώνοντας ότι τα ποσοστά έγκρισης ήταν μόλις 46%. Το 46% στα 
ποσοστά έγκρισης ρυθμίσεων, όπως είχε τονίσει ο κ. Σταϊκούρας, «μας ανησυχεί, 
με δεδομένο ότι ο αλγόριθμος –και επομένως οι ρυθμίσεις που αυτόματα βγάζει– 
ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης της πολιτείας με τους πιστωτές, χτίζοντας στα 
βέλτιστα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, και οι οφειλέτες απορρίπτουν μεγάλο 
ποσοστό προτάσεων ρύθμισης οφειλών, ενώ παρουσιάζουν και καθυστέρηση 
στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των αιτήσεών τους». «Εμείς, ως Πολιτεία, 

αναλαμβάνουμε συνεχείς δράσεις 
για την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που προσφέρει ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός», είχε τονίσει ο κ. 
Σταϊκούρας. «Οφείλουν τράπεζες και 
διαχειριστές δανείων να 
συμπλεύσουν με την πολιτεία, 
έχοντας πλήρη συναίσθηση των 
νέων προκλήσεων που αναδύονται 
για όλους μας. Εκτιμούμε ότι το 
επόμενο χρονικό διάστημα, θα 
επιδείξουν τη δέουσα 
υπευθυνότητα». Προς το παρόν, το 
πρόβλημα με τα χαμηλά ποσοστά 
έγκρισης των ρυθμίσεων που 
βγαίνουν αυτόματα με τον 
αλγόριθμο του υπουργείου 
Οικονομικών δεν φαίνεται να έχει 
ξεπερασθεί. Μεγάλος αριθμός 
δανειοληπτών με ολοκληρωμένες 
αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή, 
χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε οι 
χρηματοδοτικοί φορείς, που έχουν 
τον τελευταίο λόγο στη διαδικασία, 
θα εγκρίνουν τις αιτήσεις τους. 

Το 1voice.gr αποκαλύπτει: «Ενώ τα 
επιτόκια δανεισμού ολοένα και… 
τσιμπάνε, οι τράπεζες ποιούν την 

νήσσαν για τα επιτόκια καταθέσεων. Θα γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση; 
Ρώτησα και έμαθα ότι όχι! Αντίθετα, πρέπει να περιμένουμε σύντομα σημαντική 
αύξηση των επιτοκίων και στις πιστωτικές κάρτες…».  

 
Νέο κόλπο υφαρπαγής χρημάτων από τις τράπεζες με τα 
ασφάλιστρα. Ο Ασφαλιστής Γιάννης Αθανασόπουλος 
αναφέρει στην κάμερα του Best Αργολίδας: 
Εκπροσωπώντας την παλιά και την νέα γενιά των 
ασφαλιστών θέλω να επισημάνω το κάτωθι σημαντικό 
γεγονός. Οι Τράπεζες που δανειοδοτούν τον κόσμο, 
πιέζουν τους δανειολήπτες να ασφαλίσουν τα οικήματα 

τους και ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχουν σε αυτές. 
Τελευταία όμως έχει παρατηρηθεί ένα γεγονός που έχει 
φέρει αναστάτωση στους ασφαλισμένους. Έρχονται οι 
ασφαλισμένοι στα γραφεία των ασφαλιστικών εταιρειών 
και  ενημερώνουν πως δεν έχουν πάει τα απαιτούμενα 
έγγραφα στην Τράπεζα και έτσι η Τράπεζα τους έχει 
χρεώσει ασφάλιστρα. Έτσι 

ε την πάγια εντολή που  
έχει δοθεί στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των 

δανειοληπτών, οι Τράπεζες δεν 
παίρνουν μόνο την δανειακή δόση, 
αλλά παίρνουν και τα ασφάλιστρα. 
Και όταν οι ασφαλιστές πηγαίνουν στις Τράπεζες, 
ζητώντας εξήγηση για τις χρεώσεις, οι Τράπεζες φέρνουν 
ως δικαιολογία… την πανδημία! Ουσιαστικά είναι ένα 
ακόμη κόλπο των Golden Boys για υπερκέρδη σε βάρος 
των πελατών. 

Ο 
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Το dikastiko.gr αναφέρει: Σε παντελή έλλειψη ετοιμότητας 
στην αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με ηλεκτρονική 
απάτη εστιάζεται η αγωγή 42 πολιτών κατά της τράπεζας, 
οι οποίοι είδαν τα χρήματά τους να κάνουν «φτερά» από 
τους λογαριασμούς τους. «Άπαντες οι ενάγοντες, πελάτες 
της εναγόμενης Τράπεζας, το διάστημα από τον Αύγουστο 
του 2021 μέχρι τον Απρίλιο του 2022 πέσαμε θύματα 
επιτήδειων, οι οποίοι αντέγραψαν πιστά το υπολογιστικό 
περιβάλλον της εναγόμενης, με αποτέλεσμα την αφαίρεση 
χρημάτων από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, τα 
οποία είχαμε με κόπο και μόχθο συγκεντρώσει, εξαιτίας 
σωρείας πταισμάτων από την πλευρά της εναγόμενης 
τράπεζας τόσο αναφορικά με την ασφάλεια που παρέχει 
στους πελάτες της, όσο και με την βραδυπορία στην 
ανταπόκριση των αιτημάτων μας, αλλά και την παράλογη 
πολιτική να μην επιτρέπει την αμφισβήτηση συναλλαγών 
που δεν έχουν εκκαθαριστεί» αναφέρεται στην αγωγή. 

παντες λάβαμε μηνύματα είτε  
στα κινητά μας τηλέφωνα είτε  
στα mail μας, από αποστολείς  

που είχαν αντιγράψει πιστά  
τα διακριτικά γνωρίσματα της 
εναγόμενης, κατά τέτοιο τρόπο  
που δεν ήταν δυνατό, ακόμη και  
ο πλέον επιμελής καταναλωτής  
να αντιληφθεί διαφορά σε σχέση  
με τα μηνύματα που πράγματι  
στέλνει η εναγόμενη Τράπεζα. 

Τα μηνύματα αυτά επικαλούνταν κάποιο πρόβλημα ως 
προς την επικαιροποίηση των προσωπικών μας στοιχείων 
ή προσωρινή αναστολή των συναλλαγών και μας 
υποδείκνυε έναν σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου θα 
επιλυόταν το πρόβλημα. Ο σύνδεσμος αυτός οδηγούσε 
στην αρχική σελίδα του web – banking της εναγόμενης που 
και πάλι ήταν πιστή αντιγραφή του κανονικού, 
καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό διαφοράς. Μάλιστα η 
σελίδα αυτή είχε το πρόθεμα «https», το οποίο υποδηλώνει 
πως η σύνδεση είναι ασφαλής. Έχοντας την πεποίθηση, 
λοιπόν πως πρόκειται για την κανονική σελίδα web – 
banking της εναγόμενης, καταχωρίσαμε τους 
προσωπικούς μας κωδικούς για να συνδεθούμε και να 
προχωρήσουμε στην επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. 
Στη συνέχεια λαμβάναμε κάποιους κωδικούς ΟΤΡ, τους 
οποίους προσθέταμε, αλλά εμφανιζόταν σφάλμα κατά την 
καταχώριση. Μόλις γινόταν αυτό η σελίδα έδειχνε να 
φορτώνει για πολλή ώρα χωρίς να γίνεται τίποτα και 
ακολουθούσαν διαδοχικά μηνύματα στα κινητά μας 
τηλέφωνα πως έγινε εγγραφή νέας συσκευής και εμφάνιση 
στοιχείων κάρτας» επισημαίνεται. Και καταλήγουν:  

 

Ά 
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«Κάπου εκεί όλοι υποψιαζόμασταν τι έχει συμβεί και 
ελέγχαμε τις κινήσεις των λογαριασμών μας όπου 
φαινόταν η αφαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών και η 
μεταφορά τους σε άγνωστους σε εμάς λογαριασμούς χωρίς 
να έχουμε δώσει ποτέ εντολή προς τούτο και χωρίς να 
έχουμε δώσει την έγκρισή μας για τη συναλλαγή αυτή».  

το πλαίσιο της αγωγής οι πολίτες 
ζητάνε να αποκατασταθούν πλήρως 
για τα χρήματα που απώλεσαν  

με την ηλεκτρονική απάτη, αλλά και  
για την ηθική βλάβη εξαιτίας της 
υπαιτιότητας της εναγόμενης.  
Είναι χαρακτηριστικό βάσει των 
καταθέσεων πως η τράπεζα δεν 
ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους. 

 
«Μεταφέρθηκαν από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, στον 
οποίο συνδικαιούχος είναι και ο σύζυγός μου, συνολικά 
860 ευρώ με την αιτιολογία «revolut». Κάλεσα αμέσως στα 
κεντρικά της εναγόμενης και ανέφερα το περιστατικό 
ζητώντας να ακυρωθούν οι συναλλαγές για τις οποίες δεν 
είχα δώσει καμίας έγκριση, αφού δεν έλαβα μήνυμα 
επιβεβαίωσης ή κωδικό μιας χρήσης. Ζήτησα να κλειδωθεί 
αμέσως το e-banking και να ακυρωθούν οι κάρτες μου. 
Προς μεγάλη μου έκπληξη η απάντηση που έλαβα από την 
εναγόμενη ήταν πως έπρεπε να περάσουν 5 εργάσιμες 
ημέρες για να ακυρωθούν οι κάρτες μου, τα στοιχεία των 
οποίων ήταν εκτεθειμένα σε επιτήδειους που μπορούσαν 
να κάνουν αυθαίρετα συναλλαγές μέσω αυτών. Μετά από 3 
μέρες συνεχών τηλεφωνημάτων και οχλήσεων εκ μέρους 
μου, εν τέλει ακύρωσα τις κάρτες και έκανα αίτημα 
αμφισβήτησης. Τους καλούσα κάθε εβδομάδα για να μάθω 
την πορεία του αιτήματός μου και κάθε φορά εισέπραττα 
την αδιαφορία τους και τη διαβεβαίωση πως κάποια στιγμή 
θα μου απαντούσαν, όπως και έγινε κάποια στιγμή μετά 
από 7 ολόκληρους μήνες. Όμως η απάντηση στο αίτημα 
αμφισβήτησής μου ήταν αρνητική και πλέον βρίσκομαι 
έκθετη και απροστάτευτη, με κάποιους απατεώνες να μου 
έχουν υπεξαιρέσει 860 ευρώ λόγω της αδυναμίας της 
εναγόμενης να δημιουργήσει ένα ασφαλές ηλεκτρονικό 
περιβάλλον για τους χρήστες της» αναφέρει 

χαρακτηριστικά μία από τις προσφεύγουσες. Σοκαριστική 
είναι και άλλη μία κατάθεση. «Την 1η Ιανουαρίου 2022 
αντιλήφθηκα ότι έγιναν στις 26 Δεκεμβρίου 2021 6 συνολικά 
συναλλαγές με την κάρτα μου αξίας 2.054.57 ευρώ με την 
αιτιολογία «lukoil». Ειδοποίησα την τράπεζα, αμέσως μόλις 
το αντιλήφθηκα, δηλαδή την 1 Ιανουαρίου και έκανα αίτημα 
αμφισβήτησης. Από την τράπεζα μου κλείδωσαν την κάρτα 
και το IBAN και μου είπαν να πάω σε ένα υποκατάστημα να 
εκδώσω καινούρια κάρτα. Με συνέδεσαν στο τηλεφωνικό 
κέντρο με μια υπάλληλο η οποία μου είπε πως 
προσπάθησαν να κάνουν 8 συναλλαγές από το 
λογαριασμό μου και από την τράπεζα το κατάλαβαν μετά 
τις 3 συναλλαγές που πέρασαν ότι δεν έδινα εγώ την 
εντολή. Παρ’ όλα αυτά…. 

εν με ειδοποίησε κανένας  
για πέντε ολόκληρες ημέρες  
που είχαν αντιληφθεί πως  

είχαν γίνει μη εγκεκριμένες  
συναλλαγές και επικαλέστηκαν  
δήθεν φόρτο εργασίας.  
Στις 31 Ιανουαρίου έλαβα email από την εναγόμενη ότι δεν 
δέχονται την αμφισβήτηση και ότι ορθά έγιναν οι 
συναλλαγές από εμένα και μάλιστα από τη Ρουμανία, όπου 
δεν έχω βρεθεί ποτέ !!! Ποτέ δεν μου ήρθε ειδοποίηση για 
την έγκριση της συναλλαγής ούτε και κωδικός μίας χρήσης, 
όπως σε όλες τις προηγούμενες συναλλαγές που είχα 
κάνει και που έχω κάνει από τότε. Τα προσωπικά μου 
στοιχεία, τα στοιχεία της κάρτας μου και τους κωδικούς 
ΙΒΑΝ δεν τα έχω δώσει πουθενά και η κάρτα δεν έχει φύγει  

 

Σ 
Δ 
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ποτέ από τα χέρια μου, ούτε έχω πατήσει σε κάποιο από 
τα link που στέλνουν επιτήδειοι με σκοπό να αποσπάσουν 
τα στοιχεία των καταναλωτών. Είναι σαφές πως όποιος 
υπεξαίρεσε τα χρήματα, προσπέλασε το σύστημα 
ασφαλείας της τράπεζας και δημιούργησε ένα περιβάλλον 
ακριβώς ίδιο με της τράπεζας για την είσοδο στο e-banking, 
προκειμένου να αποσπάσουν τους προσωπικούς μου 
κωδικούς, πράγμα που κατάφεραν. Από την πλευρά της η 
εναγόμενη, όχι μόνο δεν κατάφερε να προβλέψει και να 
αποτρέψει την έκθεση των προσωπικών μου στοιχείων, 
αλλά ακόμα και όταν αντιλήφθηκε πως γίνονταν μη 
εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, δεν μπήκε στον κόπο να με 
ειδοποιήσει και μόνο αφού το κατάλαβα εγώ, 5 ολόκληρες 
ημέρες μετά, ανέστειλα τη λειτουργία του λογαριασμού. 
Εξαιτίας της αδιαφορίας της εναγόμενης δηλαδή, ο 
λογαριασμός μου έμεινε επί 5 ολόκληρες ημέρες έκθετος 
στις ορέξεις απατεώνων που ήθελαν να αφαιρέσουν 
χρήματα από τον λογαριασμό μου. Έκανα ένσταση κατά 
της απορριπτικής απάντησης στο αίτημα αμφισβήτησης 
κατά της εναγόμενης, ενώ υπέβαλα έγκληση ενώπιο του ΑΤ 
Γαλατσίου κατά παντός υπευθύνου. Μέχρι και σήμερα η 
εναγόμενη αδιαφορεί, παρά το γεγονός πως πρόκειται για 
δική της υπαιτιότητα, αφού δεν φρόντισε να προστατεύσει 
τους καταναλωτές από την ηλεκτρονική απάτη, δεν 
σταμάτησε ως όφειλε την μεταφορά παρότι έδρασα άμεσα 
και δεν είχε λάβει τα μέτρα που μπορούσε και όφειλε με 
αποτέλεσμα να θέσει τα προσωπικά μας δεδομένα έρμαια 
των επιτήδειων, δεν ζήτησε ούτε καν τον κωδικό μια 
χρήσης!!! Ταυτόχρονα η εναγομένη δεν είχε ενημερώσει 
εγκαίρως τους πελάτες της ότι υφίσταται κίνδυνος 
εξαπάτησης μέσω της αποστολής email και δεν έχει ληφθεί 
καμία μέριμνα ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αντιγραφή 
κατ’ απομίμηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που 
χρησιμοποιούν οι πελάτες της τράπεζας για να συνδεθούν 
στο e-banking με τους προσωπικούς τους κωδικούς». 

 

Στις ευθύνες της τράπεζας σχετικά με την ηλεκτρονική 
απάτη αναφέρεται η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, που 
εκπροσωπεί τους πολίτες στην αγωγή τους. Στη δήλωσή 
της στο dikastiko.gr σημειώνει: «Άπαντες οι ενάγοντες, 
χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις αντιληφθήκαν την 
αφαίρεση χρημάτων από τους τραπεζικούς τους 

λογαριασμούς, κάλεσαν χωρίς δεύτερη σκέψη την γραμμή 
εξυπηρέτησης πελατών της εναγόμενης, προκειμένου να 
αναφέρουν το γεγονός και να σταματήσει η μεταφορά των 
χρημάτων. Οι υπεύθυνοι όμως δεν έδειχναν το παραμικρό 
ενδιαφέρον και στις περισσότερες των περιπτώσεων τους 
παρέπεμπαν από τον ένα «αρμόδιο» στον άλλο, μέχρι να 
βρεθεί κάποιος να τους ακούσει. Κανένας υπάλληλος δεν 
δεχόταν μέσω τηλεφώνου την αμφισβήτηση και ζητούσε τη 
φυσική τους παρουσία σε κάποιο υποκατάστημα, κάτι που 
τους κόστιζε πολύτιμο χρόνο, καθώς σε όλες τις 
περιπτώσεις είτε λόγω εργασίας είτε λόγω πέρατος του 
ωραρίου των τραπεζών, η επίσκεψη αυτή δεν μπορούσε να 
γίνει παρά μόνο το επόμενο πρωί, αν μεσολαβούσε δε και 
σαββατοκύριακο, τότε τα πράγματα δυσκόλευαν ακόμη 
περισσότερο. Η απαίτηση αυτή των υπαλλήλων για φυσική 
τους παρουσία καθιστούσε τα πράγματα πολύ δύσκολα 
γιατί χανόταν σημαντικός χρόνος εντός του οποίου η 
συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωνόταν και να ήταν αδύνατη 
πλέον η αναζήτηση του ποσού. Βέβαια, αυτό ήταν το 
μικρότερο πρόβλημα, γιατί ακόμα και όταν πηγαίναν στο 
εκάστοτε υποκατάστημα, οι υπάλληλοι τους ενημέρωναν 
πως για να γίνει το αίτημα αμφισβήτησης έπρεπε πρώτα 
να εκκαθαριστεί η συναλλαγή, καθώς αυτή ήταν η πολιτική 
της τράπεζας. Με λίγα λόγια, η εναγόμενη περίμενε πρώτα 
να αποδεσμευτεί το ποσό από τον λογαριασμό του 
δικαιούχου και να πάει στον άγνωστο λογαριασμό ενός 
τρίτου, που με δόλια μέσα απέσπασε το ποσό και μετά να 
μπορέσει να γίνει η αμφισβήτηση της συναλλαγής. Η 
Τράπεζα επέδειξε παντελή έλλειψη ετοιμότητας στην 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων ηλεκτρονικής απάτης. 
Όλες οι Τράπεζες οφείλουν μόλις ενημερωθούν για τέτοιες 
περιπτώσεις απάτης άμεσα να ειδοποιούν τους πελάτες 
τους με την αποστολή ενημερώσεων στα email τους αλλά 
ταυτόχρονα πρέπει να βγαίνει ειδοποίηση στο e-banking 
τους για να αποφύγουν περιπτώσεις ηλεκτρονικής 
εξαπάτησης. Όμως η Τράπεζα ουδέποτε ενημέρωσε τα 
θύματα εγκαίρως! Μάλιστα η Τράπεζα αν και είχε απλά 
δεσμεύσει τα χρήματα τους και μπορούσε να μην τα 
αποδώσει και παρά την αμφισβήτηση της μεταφοράς τα 
αποδέσμευε και τελικά τα κατέβαλε στους απατεώνες, 
παρότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως προκειμένου να 
σταματήσει τις παράνομες συναλλαγές!!!». 
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Το radar.gr αποκαλύπτει: Από τις 22 Σεπτεμβρίου και δώθε, 
από την φθινοπωρινή ισημερία και μετά δηλαδή, η νύχτα 
είναι μεγαλύτερη από τη μέρα. Πολλοί μελαγχολούν 
εξαιτίας αυτού, νοσταλγώντας το καλοκαίρι που πέρασε. 
Δεν είναι σωστή αυτή η στάση ζωής. Πολλές φορές η ουσία 
του βίου βρίσκεται στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Γι’ αυτό 
και η -αποκλειστική- είδηση που σας δίνουμε λόγω 
φθινοπώρου έχει χαρακτήρα οικονομικό-επιχειρηματικό 
μεν αλλά κυρίως ψυχαγωγικό (με την αρχέγονη έννοια του 
όρου όταν η ψυχαγωγία ήταν η αγωγή της ψυχής). Λοιπόν  

διετής πανδημία και η  
αναστολή λειτουργίας όλων  
των μαγαζιών εστίασης και 

μουσικής έφερε βαθιά, βαθύτατη 
κρίση σε όλο τον κλάδο… 
και ιδιαίτερα στον τομέα της …«ειδικής πολιτιστικής 
διασκέδασης με επίκεντρο τον αισθησιακό χορό» εν 
ολίγοις στα μαγαζιά «ειδικού νυχτερινού πολιτισμού» που 
η Κοινή Γνώμη εντελώς παρεξηγημένα και πρόχειρα 
αποκαλεί «στριπτιζάδικα». Αυτά τα «ειδικά καταστήματα» 
ανθούν κυρίως στη Λεωφόρο Συγγρού και μετρούν διψήφιο 
αριθμό. Σας αποκαλύπτουμε πως ο κίνδυνος λουκέτων με 
την κρίση έφερε συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις με τη 
μέθοδο του joint venture (καλά διαβάσατε) αφού ο ένας 
ιδιοκτήτης συμμετέχει στην επιχείρηση του μέχρι πρότινος 
ανταγωνιστή και αντιστρόφως. Εννοείται πως όλοι οι 
πραγματικοί ιδιοκτήτες, στα χαρτιά χρησιμοποιούν 
«μπροστινούς», τους λεγόμενους «αυτοφωράκηδες» και 
δεν εμφανίζονται οι ίδιοι. Εμείς όμως τους γνωρίζουμε 
λόγω δημοσιογραφικής έρευνας και μόνον. Έτσι λοιπόν, με 
τα joint venture γίνονται κοινές παραγγελίες στα ποτά, τα 
τρόφιμα και τα αναλώσιμα υλικά αλλά και ανταλλαγή ή 
δανεισμός προσωπικού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Μέχρι και αναπτυξιακό δάνειο έλαβε πρόσφατα η 
κοινοπραξία από μία ΜΗ συστημική Τράπεζα αφού με τη 
συνένωση και συνεργασία τουλάχιστον 6 πρώην 
ανταγωνιστών παρουσιάστηκε ακίνητο, ως ισχυρό 
collateral για τη δανείστρια Τράπεζα και την εξασφάλισε! 
Εμπνευστές του σχεδίου είναι δύο αδέλφια με επώνυμο 
που παραπέμπει σε μεγάλη φαρμακο-οικογένεια χωρίς 
πάντως να έχουν οποιαδήποτε σχέση συγγενική. Βάση του 
εγχειρήματος, το μεγαλύτερο σε έκταση τέτοιο… ειδικό 
κατάστημα μαζικής διασκέδασης, το όνομα του οποίου 
παραπέμπει σε παλιά διαβόητη αμερικανική φυλακή που 
πλέον έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο. Άλλο 
μεγάλο όνομα του χώρου συνεργάστηκε στο εγχείρημα και 
το επεξέτεινε με νέες συνεργασίες, ενώ διαδραμάτισε 
κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ «δύσκολων» 
ανθρώπων. Το επώνυμο του συγκεκριμένου θυμίζει πάρα 
πολύ την πρωτεύουσα της αφρικανικής χώρας στην 
υποσαχάρια Μαύρη Ήπειρο. Το δόγμα «η ισχύς εν τη 
ενώσει» έφερε στους συνεργαζόμενους σημαντικές 
οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες κυρίως ποτών και 
αναλώσιμων υλικών αλλά όχι μόνον αυτό. Έφερε συνολικά 
λιγότερες δαπάνες λόγω μείωσης του ανταγωνισμού και 
εξάλειψης των εκατέρωθεν …«προειδοποιήσεων» που 
πληρώνονταν ακριβά μέσω μπράβων αλλά και μεγάλη 
αύξηση του τζίρου αφού ο ένας πλέον διαφημίζει τον άλλο. 
Βοήθησε και το πλήρες από αλλοδαπό κόσμο καλοκαίρι 
της Αθήνας και το πλήθος ξενοδοχείων στη Λεωφόρο 
Συγγρού δεν λέω, αλλά η συνεργασία απεδείχθη δομική και 
επικερδέστατη και δείχνει το δρόμο συνολικά στη 
μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Συν το ότι τα έσοδα που 
πιθανόν (λέω πιθανόν, όρκο δεν παίρνω) είναι εντελώς 
αφορολόγητα, επενδύονται κατόπιν στην εστίαση οπότε 
όλα γίνονται κάτασπρα και πεντακάθαρα. Αυτά 
προκύπτουν από το ολοζώντανο ρεπορτάζ για 
λογαριασμό των αναγνωστών, διότι η πραγματική έρευνα 
δεν γίνεται μέσα από ένα γραφείο. Πώς το έλεγε ο Bob 
Woodward της Washington Post που απεκάλυψε το μέγα 
σκάνδαλο Watergate και έριξε ένα Αμερικανό Πρόεδρο τον 
Richard Nixon; «Πρώτα ζούμε και ύστερα γράφουμε, ώστε 
τα γραπτά μας να βγαίνουν μέσα από τη ζωή». 

 

Η 
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Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να 
διαγράψει μέρος του κολοσσιαίου χρέους που έχει 
συσσωρευτεί από τα φοιτητικά δάνεια θα κοστίσει στο 
ομοσπονδιακό κράτος 400 δισεκατομμύρια δολάρια, 
εκτίμησε η υπηρεσία προϋπολογισμού του Κογκρέσου σε 
έκθεσή της που δημοσιοποίησε την Δευτέρα. Η νέα 
εκτίμηση, που ζητήθηκε από συντηρητικούς 
κοινοβουλευτικούς και έγινε από επίσημο και απολιτικό 

οργανισμό, αναμένεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της 
πολεμικής ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους 
Ρεπουμπλικάνους για το ζήτημα, ενόψει ενδιάμεσων 
εκλογών. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον πρόεδρο 
Μπάιντεν πως προκαλεί δημοσιονομικό κυκεώνα με αυτό 
το μέτρο που ανήγγειλε την 24η Αυγούστου και κρίνουν ότι 
το δημόσιο χρήμα μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τρόπο πολύ 
πιο αποτελεσματικό. Επαναλαμβάνοντας προεκλογική του 
υπόσχεση, ο κ. Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι θα διαγραφτούν 
χρέη ύψους 10.000 δολαρίων για όσους δεν είχαν λάβει 
ομοσπονδιακό δάνειο για τις πανεπιστημιακές σπουδές 
τους και 20.000 για όσους είχαν λάβει - κατά τεκμήριο αυτοί 
οι τελευταίοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Το δυνητικό 
μέτρο, που θα αφορά όσους έχουν ετήσια εισοδήματα 
χαμηλότερα από 125.000 δολάρια, συνεχίζει να προκαλεί 
αντεγκλήσεις σε μια χώρα όπου κάθε χρονιά φοίτησης στο 
πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες 
δολάρια. Η εκτίμηση του κόστους του μέτρου αυτού 
τροφοδοτεί εξάλλου τον τεχνικό διάλογο μεταξύ ειδικών και 
οικονομολόγων, κυρίως λόγω των αβεβαιοτήτων οι οποίες 
συνδέονται με τις αποπληρωμές που έχουν γίνει ήδη από 
τους πρώην φοιτητές που μπορεί να ωφεληθούν από αυτή 
τη διαγραφή χρεών.  

 
Οι τράπεζες αποσύρουν τα στεγαστικά δάνεια εν μέσω του 
χάους επιτοκίων που φέρνει η νομισματική κρίση στην 
Βρετανία. Όπως μεταδίδει το marketnews.gr ως 
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες μπαίνουν σε αγώνα να 
εξασφαλίσουν σταθερά επιτόκια, καθώς υπάρχουν φόβοι 
ότι το κόστος δανεισμού θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι 
προσπάθειες της Τράπεζας της Αγγλίας «να 
σταθεροποιήσει τις αγορές» δύσκολα θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως επιτυχία. Το «ξεπούλημα» της λίρας 
συνεχίστηκε μετά την δήλωση της κεντρικής τράπεζας στο 
κλείσιμο των συναλλαγών, υποχωρώντας δύο σεντ έναντι 
του δολαρίου, έχοντας νωρίτερα αντισταθμίσει το 
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που είχε στην ημέρα. 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας η λίρα σημείωσε άνοδο ενώ 

στις 6.54 π.μ. η λίρα βρισκόταν στα 1,082 δολάρια έναντι 
του δολαρίου, σημειώνοντας άνοδο 1,29 τοις εκατό κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης και στα 1,121 ευρώ έναντι του 
ευρώ, αυξημένα κατά 0,84 τοις εκατό. Η αγορά για τα 
βρετανικά κρατικά ομόλογα —ή gilts— ήταν ακόμη πιο 
ασταθής από τις αγορές συναλλάγματος χθες με ιστορικές 
πτώσεις στις τιμές των βρετανικών ομολόγων (και 
επακόλουθη αύξηση των αποδόσεων). Η απόδοση του 
δείκτη αναφοράς του 10ετούς χρυσού του Ηνωμένου 
Βασιλείου – το κόστος του κρατικού δανεισμού – 
εκτινάχθηκε απότομα στο 4,24%. Ο Sir Charlie Bean, 
πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, είπε ότι 
«τώρα κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να δανειστεί [για] 10 χρόνια από την 
Ιταλία ή την Ελλάδα, που παραδοσιακά θεωρούσαμε πιο 
αδύναμες κυρίαρχες οντότητες». Το βασικό πρόβλημα είναι 
η αξιοπιστία: οι επενδυτές απλά δεν είναι πεπεισμένοι ότι 
ο Υπουργός Οικονομικών και η πρωθυπουργός Liz Truss 
μπορούν να επιτύχουν τον στόχο τους για ετήσια ανάπτυξη 
2,5%. Ειδικοί αναλυτές σχολιάζουν ότι για πρώτη φορά 
βλέπουν το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της 
Αγγλίας να προσπαθούν να καθησυχάσουν τις αγορές 
αμέσως μετά την ανακοίνωση ενός προϋπολογισμού. Η 
κυβέρνηση λέει ότι 45 δισ. θα μπουν στην οικονομία από 
τις περικοπές των φόρων αλλά δεν υπάρχει πλάνο 
χρηματοδότησης για τις περικοπές και αυτό αυξάνει την 
ανησυχία αλλά και το κόστος δανεισμού της χώρας. Οι 
φορολογικές περικοπές του Westminster ανακοινώθηκαν 
μετά την πρόθεση της κυβέρνησης να δαπανήσει 150 
δισεκατομμύρια λίρες για να επιδοτήσει το ενεργειακό 
κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. 
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