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φοδρή επίθεση 
εξαπέλυσε  
ο γνωστός 

αμερικανός 
οικονομολόγος 
Νουριέλ Ρουμπινί  
προς την Εύα Καϊλή, 
χαρακτηρίζοντάς την  
ως «αρχιμαζορέτα»  
και διεφθαρμένη 
«βασίλισσα των 
κρυπτονομισμάτων». 
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο 
Ρουμπινί έγραψε συγκεκριμένα, για 
το Qatargate και την Ελληνίδα 
ευρωβουλευτή: «Αυτή η 
διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα, 
«βασίλισσα των 
κρυπτονομισμάτων», λάμβανε τις 
δωροδοκίες της σε μετρητά -δολάρια 
και ευρώ- και όχι σε άχρηστα 

κρυπτονομίσματα. Η απόλυτη υποκρισία!» Θύμισε ακόμη πως η Εύα Καϊλή, η 
οποία ήταν υπέρ των κρυπτονομισμάτων, χάνει την αντιπροεδρία εν μέσω 
έρευνας για διαφθορά. Σε άλλη ανάρτησή του χρησιμοποίησε και εικονίδια για να 
περιγράψει τον αποτροπιασμό του, επαναλαμβάνοντας πως η Εύα Καϊλή ήταν η 
«βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» (Queen of Crypto) και η μεγαλύτερη 
μαζορέτα (cheerleader) της ΕΕ”, σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα. «Τα crypto 
χάνουν τη μαζορέτα τους στην ΕΕ με αφορμή το σκάνδαλο του Κατάρ.  

 

ι λομπίστες των Crypto δείχνουν τρεις 
κεντροδεξιούς ευρωβουλευτές ως πιθανούς 
διαδόχους της Καϊλή στον ρόλο αυτό» 

, αναφέρει ακόμη, χωρίς να κατονομάζει τους ευρωβουλευτές αυτούς. Ωστόσο, οι 
τρεις έχουν κατονομαστεί από διεθνή ΜΜΕ και πρόκειται για τον Γερμανό Stefan 
Berger, τον Τσέχο Ondřej Kovařík και την Lídia Pereira από την Πορτογαλία. Ο 
Stefan Berger, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και ο Kovařík του 
Renew Europe ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας που έφτιαξε το 
εγχειρίδιο κανόνων των κρυπτονομισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με 
την Καϊλή ανέκρουσαν την κριτική εναντίον των Crypto.  

 

Σ 
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Ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί έχει 
αναφέρει προσφάτως πως ο κλάδος των 
κρυπτονομισμάτων είναι ένα εντελώς διεφθαρμένο 
οικοσύστημα. Μιλώντας στα μέσα Νοεμβρίου σε πάνελ του 
CNBC στο Άμπου Ντάμπι, ο καθηγητής του New York 
University έκανε λόγο για τα επτά «C» των 
κρυπτονομισμάτων. Αυτά είναι όπως είπε, «συγκάλυψη, 
διαφθορά, απατεώνες, εγκληματίες, κατάδικοι, κράχτες 
πανηγυριών» (Concealed, corrupt, crooks, criminals, con 
men, carnival barkers). Όπως είπε μάλιστα ο Ν. Ρουμπινί, 
«το μάθημα των τελευταίων εβδομάδων με την κατάρρευση 
του FTX, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από 
εδώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο CZ και η Binance έχουν 
άδεια λειτουργίας στα ΗΑΕ. Τους έχει απαγορευτεί η 
λειτουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρίσκονται υπό 
έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για 
ξέπλυμα χρήματος», είπε ο Dr. Doom. Ο CZ είναι ο 
Τσανπένγκ Ζάο, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου 
ανταλλακτηρίου, Binance. Τον Οκτώβριο άλλωστε, ο 
Ρουμπινί είχε επιτεθεί και εναντίον του Alex Mashinsky, 
ιδρυτή της πλατφόρμας δανεισμού και ανταλλαγής crypto, 
Celsius Networks, ο οποίος απέσυρε 10 εκατ. δολάρια από 
την πλατφόρμα πριν αυτή χρεοκοπήσει. Παράλληλα, 
επιτέθηκε και στην Κιμ Καρντάσιαν που προώθησε ένα 
κρυπτονόμισμα στο Instagram, χωρίς να αποκαλύψει ότι 
είχε πληρωθεί 250.000 δολάρια για να το κάνει. «Τα 
κρυπτονομίσματα είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει 
υπάρξει ποτέ στην οικονομική ιστορία!», έγραφε τότε στον 
λογαριασμό του στο Twitter ο Νουριέλ Ρουμπινί, 
δηλώνοντας ότι τα πιο κερδοσκοπικά κρυπτονομίσματα 

αξίζουν λιγότερα και από την κοπριά. Πηγαίνοντάς το ένα 
βήμα παραπέρα είπε πως είναι προσβολή τελικά να τα 
συγκρίνει με την κοπριά, καθώς αυτή είναι πολύτιμη ως 
φυσικό λίπασμα ενώ τα τοξικά «shitcoins» είναι άχρηστα 
και μολύνουν το περιβάλλον». «Εκατοντάδες διασημότητες 
έβγαλαν ωραία κέρδη διαφημίζοντας τα shitcoins των 
εγκληματιών και τις κρυπτο-απάτες, εξαπατώντας κορόιδα. 
Τα πρόστιμα είναι πολύ μικρά. Θα έπρεπε να διώκονται», 
πρόσθετε, λίγους μήνες πριν σκάσει η απάτη στην οποία 
εμπλέκεται και η κα. Καϊλή, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας 
ήταν και τα κρυπτονομίσματα. Κριτική για το «λόμπι των 
κρυπτονομισμάτων» και την εμπλοκή της πρώην 
αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, είχε ασκήσει με 
δημοσίευμά του και το Politico. Και το Politico είχε 
χαρακτηρίσει την Εύα Καϊλή ως «Crypto cheerleader».  

Εύα Καϊλή παρέμενε μέχρι 
πρόσφατα ως μία από τις πιο 
θερμές υποστηρίκτριες των 

κρυπτονομισμάτων, τα οποία έχουν 
υποστεί καθίζηση στην αγορά.  

Σημειώνεται πως η κα. Καϊλή μπαίνει στο μικροσκόπιο και 
της ελληνικής δικαιοσύνης. Με βάση επείγουσα 
παραγγελία του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελία 
Χρήστου Μπαρδάκη θα ερευνηθεί για δωροληψία και 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη χώρα μας, υπό την 
προϋπόθεση να μην διώκεται ήδη στο Βέλγιο για τα ίδια 
πραγματικά περιστατικά. 
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ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ MADE IN GREECE 

 
Οικονομικός δωσιλογισμός: Πώς απέκτησαν οι 
μαυραγορίτες περιουσίες στην κατοχή! Στη μελέτη του 
Παναγιώτη Σάμιου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 
πήγες πλουτισμού των οικονομικών δωσίλογων:  

ραγικά παραδείγματα θυμάτων 
της μαύρης αγοράς και του λιμού 
της Κατοχής δύο ποιητές από 

πλούσιες, γνωστές οικογένειες των 
Αθηνών: ο Ναπολέων Λαπαθιώτης  
και ο Μήτσος Παπανικολάου. 
Ο Λαπαθιώτης, γιος στρατηγού-υπουργού, στην κατοχή τα 
ξεπούλησε όλα. Ακόμα και τα βιβλία του. Τριγυρνούσε 
πρησμένος και ρακένδυτος. Αυτοκτόνησε στο σπίτι του 
στα Εξάρχεια το 1944, μη αντέχοντας άλλο την πείνα και την 
εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ο Παπανικολάου από 
ευκατάστατη οικογένεια και πολλά υποσχόμενος 
δημοσιογράφος και ποιητής, εξαρτημένος όμως από τα 
ναρκωτικά. Στην Κατοχή αφού ξεπούλησε τα πάντα, 
πρήστηκε και οι φίλοι του τον μετέφεραν στο Δημόσιο 
Ψυχιατρείο. Εκεί πέθανε το 1943. Οι ρεμπέτες, άνθρωποι 
λαϊκοί, παρ’ όλο που για να ζήσουν δούλεψαν σε κέντρα τα 
οποία είχαν μόνιμους θαμώνες τους μαυραγορίτες, 
κατέκριναν τη στάση τους. Ο Μιχ. Γενίτσαρης έγραψε: 
Μικροί μεγάλοι γίνανε / μαυραγορίτες όλοι /κι αφήσαν όλο 
τον ντουνιά / με δίχως πορτοφόλι. Ακόμα κι οι γυναίκες 
τους / τη μαύρη κυνηγάνε / τσάντες τσουβάλια κουβαλούν / 
κανέναν δε ψηφάνε. Πρωί και βράδυ τρέχουνε / στους 
δρόμους σαν κοράκια / πελάτες ψάχνουν για να βρουν / να 
γδάρουνε κορμάκια. Πουλήσαμε τα σπίτια μας / και τα 
υπάρχοντα μας / για δυο ελιές κι ένα ψωμί / να φάνε τα 

παιδιά μας. Εκπληκτική είναι και η ιστορία του Σμυρνιού 
ρεμπέτη, Βαγγέλη Παπάζογλου. Για να επιβιώσει έπιασε  

 
δουλειά σε ένα κέντρο. Το πρωί στο δρόμο έβλεπε τα 
παγωμένα κορμιά να τα μαζεύει το κάρο. Το βράδυ οι 
μαυραγορίτες και οι δωσίλογοι πετούσαν τα χρήματα τους 
στα πόδια του. Άνθρωπος ηθικός και ντόμπρος όπως ήταν 
δεν άντεξε. Κατέβηκε από το πάλκο και δεν 
ξανατραγούδησε ποτέ. Εξασθενημένος από την πείνα και 
τη φυματίωση τριγυρνούσε στους δρόμους μ’ ένα σακί 
κάνοντας τον παλιατζή. Έτσι τον βρήκαν νεκρό ένα πρωινό 
του 1943 σε κάποιον δρόμο του Πειραιά. 

 

Τ 
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Στην περίοδο της κατοχής έγιναν τεράστιες ανακατατάξεις 
στην οικονομική και κοινωνική δομή της Ελλάδας. 
Τεράστιος πλούτος σε χρυσό, κινητές και ακίνητες 
περιουσίες άλλαξε χέρια. Οι διαδικασίες, τα μεγέθη, οι 
τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτή η 
μεταφορά πλούτου και η μετέπειτα νομιμοποίησή του δεν 
έχουν μελετηθεί επαρκώς. 

ο πρόβλημα είναι πως ενώ η 
βιβλιογραφία καταγράφει  
την αλλαγή, δεν μπορεί να  

παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία  
και αποδείξεις. 
Η πλήρης αποδιοργάνωση των κρατικών υπηρεσιών κατά 
την κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, η 
πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τη λήξη του 
εμφυλίου εξηγούν εν μέρει τη μη συλλογή και επεξεργασία 
οικονομικών στοιχείων που θα φώτιζαν την περίοδο και θα 
βοηθούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη. 

  

ο σπουδαιότερο όμως ήταν η 
πολιτική απόφαση να ξεχαστεί  
με κάθε τρόπο ο στρατιωτικός  

και οικονομικός δωσιλογισμός. 
Ωστόσο αρκετά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο και τις 
ακίνητες περιουσίες που άλλαξαν χέρια μπορούμε να 
βρούμε μέσω των κειμένων και των υπομνημάτων που 
υπέβαλλε στη Βουλή η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πωλησάντων τα Ακίνητά των επί Κατοχής. Η Ομοσπονδία 
αυτή ανέλαβε να συγκεντρώσει στοιχεία για τα ακίνητα, 
τους αγοραστές, τις τιμές και να στηρίξει νομικά τους 
ανθρώπους που ζητούσαν πίσω τις περιουσίες τους. Για το 
λόγο αυτό είχε εκδώσει τρία κείμενα: «Υπόμνημα περί 
ακυρώσεως των αγοραπωλησιών ακινήτων επί κατοχής», 
Αθήνα, Αύγουστος, 1946. «Σχέδιο ψηφίσματος περί της 
τύχης των επί εχθρικής κατοχής γενομένων πωλήσεων 
ακινήτων. Μετά εισηγητικής εκθέσεως», Αθήνα, Ιούλιος 
1947. «Παρατηρήσεις επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν 
Σχεδίου Ψηφίσματος περί ακυρώσεως της υπ’ αρίθμ. 
114/1946 Συντακτικής Πράξεως και της τύχης των επί 
κατοχής γενομένων αγοραπωλησιών ακινήτων», Αθήνα, 
Ιούλιος, 1947. Επίσης είχε τυπώσει κι ένα Ειδικό Βιβλίο 
Απογραφής το οποίο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα 
ακίνητα που πουλήθηκαν επί κατοχής. Πρέπει τα στοιχεία 
αυτά να είναι αξιόπιστα για τους εξής λόγους: α) Στο Ειδικό 
Βιβλίο Απογραφής καθώς και σε όλους τους πίνακες που 
επισυνάπτονται στο πρώτο υπόμνημα υπάρχουν πλήρη  

 

Τ 

Τ 
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και λεπτομερειακά στοιχεία για καθεμία αγοροπωλησία 
ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχει το όνομα του πωλητή, το 
όνομα του αγοραστή (πολλές φορές με την ιδιότητά του), ο 
αριθμός συμβολαίου, το όνομα του συμβολαιογράφου, το 
τίμημα που πληρώθηκε, καθώς και η τιμή που είχε το 
ακίνητο προπολεμικά. Με αυτά τα στοιχεία ήταν δυνατό και 
τότε και σήμερα να ελεγχθεί η αξιοπιστία των 
πληροφοριών. β) Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή. 
Ήταν πανεύκολο κάποιοι βουλευτές λόγω της τεταμένης 
πολιτικής κατάστασης της περιόδου και για λόγους 
πολιτικής σκοπιμότητας να τα αμφισβητήσουν. Όμως κάτι 
τέτοιο δεν έγινε. γ) Από την πλευρά των «αγοραστών» και 
των δικηγόρων τους τα στοιχεία αυτά δεν αμφισβητούνται. 
Τα επιχειρήματά τους είναι ότι το τίμημα που πλήρωσαν 
ήταν υψηλό («σας ζήσαμε με τα λεφτά μας») ή ότι η 
πραγματική αξία των ακινήτων ήταν χαμηλή ή ότι η 
ακύρωση των αγοραπωλησιών θα βλάψει την πίστη στην 
ελεύθερη οικονομία κλπ.  

α επιχειρήματα αυτά και άλλα  
(το σύνολο 14) καταγράφονται  
και αποκρούονται νομικά,  

ένα προς ένα στο: Πανελλήνια  
Ομοσπονδία Πωλησάντων  
τα ακίνητά των επί κατοχής… 

«Υπόμνημα περί ακυρώσεως των αγοραπωλησιών 
ακινήτων επί κατοχής», Αθήνα, Αύγουστος, 1946, σελ.42-
53. Η Ομοσπονδία είχε στη σύνθεσή της, παρά τις 
δύσκολες πολιτικές συνθήκες, ανθρώπους από όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Nομικοί: Ε. Γρανίτσας, τ. εισαγγελέας 
Εφετών Yφηγητές Πανεπιστημίου: Κ. Γεωργόπουλος, 
Γεώργιος Σιμωνέτος. Βουλευτές και πρώην υπουργοί: Αντ. 
Αθηνογένης, Ηλίας Ηλειού Η πλήρης σύνθεση, το 1946, της 
Ομοσπονδίας Πωλησάντων τα Ακίνητά των επί Κατοχής 
είχε ως εξής: Πρόεδρος: Α. Αθηνογένης, Γενικός 
Γραμματέας: Έκτορας Ψαλιδόπουλος. Μέλη: Κ. 
Αντωνόπουλος, Κ. Γιαννάτος, Λ. Δουκάκος, Ι. Ζώης, Γ. 
Καββαθάς, Λ. Κοκοράκης, Θ. Κονταργύρης, Η. Κούκης, Ν. 
Κούνδουρος, Ι Κρέστας, Ε. Μαρής, Χ. Μιχαλογιαννάκης, Α. 
Μπαϊρακτάρης, Δ. Σκουνάκης, Π. Σμυρναίος, Ν. Τσαμαδός. 
Γενικό Συμβούλιο: 1)Αθηνών-Πειραιώς:Αθηνογένης, 
Δόριζας, Ευαγγελίδης, Καββαδάς, Κακλαμάνος, 
Κοκοράκης, Κούκης, Κούνδουρος, Κρέστας, 
Λεοντόπουλος, Μαρής, Παπαηλιού, Παπαστεργίου, 
Σκουνάκης, Φαφατάς. 2) Αγρίνιον: Παπαλάκης-Ζάβρας. 3) 
Βόλος: Κεχαγιάς-Βασιλικός. 4. Θεσσαλονίκης: Μυλωνάς-
Παπαθανασίου. 5) Καρδίτσης: Μπαϊρακτάρης- Γκάγκας. 6) 
Κάρυστος: Μπουρνιάς-Παντελής. 7) Λαμία: Βάλαρης-
Θανασούρας. 8) Πατρών: Σαμαρτζής- Βαρλάμος. 9) 
Πύργου: Θαλασσινός- Γουτόπουλος 10) Σπάρτη: Βύσσας-
Σταθόπουλος 11) Χαλκίς: Καραναστάσης-Μάντζαρης 12) 
Χίος: Πολυχρονόπουλος-Λεμονής Επιτροπή μελετών: Α. 
Αθηνογένης, Κ. Αντωνόπουλος,τεχνικός σύμβουλος, Απ. 
Βογιατζής, Κ. Γεωργόπουλος Υφηγητής Πανεπιστημίου, Ε. 
Γρανίτσας, τ. Εισαγγελεύς Εφετών, Ηλίας Ηλιού, Ηλίας 
Κούκης, Ν. Κούνδουρος, Εμ. Μαρής, Νικ. Παπαστεργίου, 
Γεωργιος Πουλίδης, Γεώργιος Σιμωνέτος, Υφηγητής 
Πανεπιστημίου, Νικ. Τσαμαδός. 

 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος  

 

ετά τις γιορτές, 
κατά πάσα 
πιθανότητα,  

ο Μητσοτάκης θα 
επισκεφθεί την 
Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για  
να ζητήσει την  
πρόωρη διάλυση  
της Βουλής και να  
προκηρύξει εκλογές.  
Γνωρίζει καλά πως με το πέρασμα 
του χρόνου δεν είναι δυνατόν ο λαός 
μας να ξεχάσει την κυβερνητική 
ανικανότητα διαχείρισης της 
υγειονομικής κρίσης με τους 
πολλούς θανάτους. Με ένα θλιβερό 
ντεμαράζ η Μητσοτακική Ελλάδα 
κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως σε 
ιοθανάτους! Κατάφερε ο 
Μητσοτάκης από Άριστος 

Πρωταθλητής να καταντήσει Φονικός Ουραγός! Ο εμπνευστής του Επιτελικού 
κράτους αναζητείται πίσω από τη διάλυση του ΕΣΥ και το Pfizer Gate που μόλις 
ξεκινά η έρευνα, μετά την καταγγελία σκανδάλου στην ΕΕ από 7 Ευρωβουλευτές 
οι οποίοι ζητούν έρευνα για τη χρηματοδότηση 320 εκατ. € στο εργαστήριο 
Orgenesis Inc, του συζύγου της Ursula Von Der Leyen, που προσφέρθηκαν από 
την Κομισιόν και που προΐσταται η ίδια η σύζυγός του. Και στην έρευνα του 
σκανδάλου μπαίνουν στο μικροσκόπιο, τα 32 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην 
εταιρεία του συζύγου της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

  

σφαλώς έχουν αλλάξει τις διαθέσεις του 
εκλογικού σώματος, οι τιμές των καυσίμων,  
οι λογαριασμοί ρεύματος και η αντιμετώπιση 

τους, καθώς και η ακρίβεια που σπαράσσει 
καθημερινά την ελληνική οικογένεια. 
Το ποτήρι ξεχείλισε με τις τηλεφωνικές υποκλοπές - παρακολουθήσεις, αφού η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ελέγχεται για υποκλοπές, που έχουν σχέση με το 
εθνικό συμφέρον ή το κοινό έγκλημα, αλλά για υποκλοπές, που η ίδια διαπράττει 
και είναι βαρύτατο έγκλημα. Οι πολίτες που βιώνουν την οικονομική ανισότητα, 
βλέπουν στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να «έχουν το νου τους στο μέλι», 
ενώ κάποια εξ αυτών, όπως ο Ανδρέας Πάτσης, κερδοσκοπούν από την 
οικονομική ανέχεια που προκαλεί η οικονομική κρίση και αρπάζουν, το σπίτι 
μεροκαματιάρηδων Ελλήνων μέσω «κόκκινων δανείων» και πολλά – πολλά άλλα! 
Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, κατόπιν όλων αυτών, κλείδωσε την ήττα με την 
τραγική εμφάνιση του στη βουλή. 

Μητσοτάκης στο βήμα της βουλής ήταν 
χειρότερος από ποτέ. Φτάνει στο τέλος  
της τετραετίας του και δεν είχε τίποτα  

σημαντικό να παρουσιάσει…  

Μ Α 

Ο 
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Μόνο σεισμούς, λιμούς, κορονοϊούς και ακρίβεια. Αντί να 
στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, μοίρασε κουπόνια όπως 
αυτά που μοίραζαν παλαιότερα οι εφημερίδες που με 15 
κουπόνια έπαιρνες ένα τσελεμεντέ δώρο. Η ανακοίνωση 
ότι θα μοιράσει στην πλειοψηφία των πολιτών «κουπόνι», 
ύψους 10% επί των δαπανών για τρόφιμα, παραπέμπει 
στις χρυσές εποχές της Ρουμανίας του Τσαουσέσκου και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το επίδομα είναι 22 
ευρώ το μήνα και καλύπτει το 10% των αγορών έως τα 220 
ευρώ. Για τους ημέτερους της Αγίας οικογένειας και της 
Μητσοτάκης Α.Ε. έχει καλύτερα δώρα που έφτασαν τα 9 
δισ. ευρώ με απευθείας αναθέσεις, που έκανε η κυβέρνηση 
από το 2020 και μετά σε κολλητούς, κουμπάρους και 
συγγενείς! Τα δώρα συνεχίζονται με τη διαγραφή των 
χρεών των ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ και των ΒΑΡΩΝΩΝ των ΜΜΕ, 
όπως για παράδειγμα τα 30 εκατ. δάνειο του ΠΡΩΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ που διαγράφηκαν και επιστράφηκαν μάλιστα 
και τα κατασχεμένα σπίτια στους ιδιοκτήτες!  

τα χρόνια του Μητσοτάκη έχουν 
υπογραφεί συνολικά 373.986 
απευθείας αναθέσεις και 

διαδικασίες κλειστού τύπου  
με κόστος 8,45 δισ. ευρώ! 
Με άλλα λόγια: 2 στις 3 συμβάσεις που υπογράφονται και 
1 στα 3 ευρώ που δαπανάται, προκύπτουν από απευθείας 
μη ανταγωνιστικές και αδιαφανείς διαδικασίες. «Δεν έχει 
υπάρξει ανάλογο τέτοιο φαγοπότι στην ιστορία του 
Ελληνικού Δημοσίου»! Πάντως, με 156 «Ναι» και 143 «Όχι» 
– σε σύνολο 299 ψηφισάντων, εγκρίθηκε ο κρατικός 
προϋπολογισμός για το 2023, αλλά για την έγκριση του 
«Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας» στην Φλώρινα Δεν 
ειπώθηκε λέξη στη Βουλή! Ούτε για τις 

υχαριστίες Ζάεφ σε Μητσοτάκη - 
Τσίπρα» για τη Μακεδονική 
γλώσσα που έφεραν οι Πρέσπες, 

με το πρώτο αναγνωρισμένο από την 
ελληνική δικαιοσύνη, σύλλογο για  
την προώθηση της «μακεδονικής» 
γλώσσας στην Φλώρινα. Πραγματική 

ντροπή, για τη χώρα, το έθνος  
και  τη Βουλή των Ελλήνων. 

 
Αδιανόητες καταστάσεις ζούμε, με την ανορθολογική 
παραποίηση κάποιων ιστορικών, γλωσσικών, 
πολιτισμικών δεδομένων που μπορεί να τροφοδοτήσουν 
νέους αλυτρωτισμούς και αστάθεια. Κρίσιμες ώρες περνάει 
πια ο αλαζών Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαν κεραυνός πάνω 
στο κεφάλι του πέφτουν, η μια αποκάλυψη που διαδέχεται 
την άλλη και γκρεμίζει ολοκληρωτικά το αφήγημά του, 
αφού ο Κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση του 
Προϋπολογισμού, δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα 
σχετικά με τις υποκλοπές και αρχών για το σκάνδαλο 
Κατάρ, να εμπλέξουν κορυφαία και εξαιρετικά 
προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της 
οικογένειας Μητσοτάκη, όπως φημολογείται, τότε οι 
συνέπειες για το κόμμα του θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως εκλογικά ολέθριες. 

 

Σ 

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

 

ην ώρα που 
χιλιάδες 
συνταξιούχοι 

εντρυφούν εναγωνίως 
στα εκκαθαριστικά τους 
προκειμένου να δουν 
αν πράγματι αυξήθηκαν 
οι συντάξεις τους  
ή τελικά η περίφημη 
προσωπική διαφορά 
καταβρόχθισε  
την όποια αύξηση,  
το ζήτημα της 
βιωσιμότητας  
του ασφαλιστικού 
συστήματος έχει 
περάσει στα ψιλά. 

Με την ελληνική κοινωνία να βαδίζει στα προεκλογικά μονοπάτια κανείς πλέον 
δεν τολμά να θέσει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. Από τη δική μας 
πλευρά με πρόσφατο άρθρο μας θέσαμε επί τάπητος το ζήτημα της 
αναγκαιότητας της ανακεφαλαιοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων ως 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι σημερινοί αλλά και οι μελλοντικοί 
συνταξιούχοι να έχουν πράγματι την δυνατότητα να λαμβάνουν αδιαλείπτως τις 
συντάξεις τους (Κυριακάτικη KONTRA 4/12/2022 σελ. 19). Και βέβαια προκειμένου 
να μην βρεθούν ξανά οι συντάξεις στο κρεββάτι του Προκρούστη όπως έγινε με 
τις μειώσεις των συντάξεων λόγω μνημονίων. 

 

κτός όμως από την ανακεφαλαιοποίηση των 
Ασφαλιστικών Ταμείων σημαντικό ρόλο στην 
βιωσιμότητά τους θα μπορούσε να διαδραματίσει 

και η θεσμοθέτηση νέων κοινωνικών πόρων. 
Πολύ δε περισσότερο μιας και στην παρούσα φάση σε επίπεδο ΕΕ λόγω 
πανδημίας αλλά και Πολέμου στην Ουκρανία, οι Βρυξέλλες έχουν δείξει τεράστια 
ανοχή στις διάφορες κρατικές ενισχύσεις. Το ζήτημα της θεσμοθέτησης νέων 
κοινωνικών πόρων είχαμε την ευκαιρία να το θέσουμε σε ημερίδα που 
διοργανώσαμε με την Ομάδα των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών στις 19/10/2018 
στην Αθήνα με θέμα την «ΕΕ και το Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα», όπου 
προτείναμε την επαναφορά σε ισχύ των κοινωνικών πόρων που ίσχυαν προ του 
μνημονίου και που με βάση στοιχεία απέδιδαν ήδη το 2002 μισό τρισεκατομμύριο 
δραχμές, ήτοι τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ (Η Καθημερινή 13/10/2002). Μάλιστα μόνο 
με την από 13/5/2014 Εγκύκλιο Βρούτση και σε εκτέλεση του Ν.4254/2014 
μειώθηκαν μέσα σε μια νύχτα οι κοινωνικοί πόροι κατά 350 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, δημιουργώντας μαύρη τρύπα και απώλεια εσόδων στα Ταμεία με 
συνακόλουθη πέραν των άλλων τη διπλή μείωση των επικουρικών συντάξεων και 
των εφάπαξ, αφού τα περισσότερα από τα θιγόμενα Ταμεία στηριζόταν στους 
κοινωνικούς πόρους για την χορήγηση των σχετικών παροχών. Οι διάφοροι 
θιασώτες της μείωσης των κοινωνικών πόρων υποστήριζαν ότι από τους πόρους 
αυτούς που είχαν νομοθετηθεί υπέρ των εν λόγω Ταμείων επωφελούνταν μόνο οι 
συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα το κόστος των πόρων 
μετακυλιόταν στο κοινωνικό σύνολο με αποτέλεσμα να έχουμε επιβαρύνσεις σε 

Τ Ε 
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τιμές προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών 
επηρεάζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα 
της Ελληνικής οικονομίας. Παράβλεψαν βεβαίως το 
γεγονός ότι 

ι κοινωνικοί πόροι διασφαλίζουν 
τη λειτουργία του Ασφαλιστικού 
Συστήματος απρόσκοπτα σε  

μια εποχή φτώχειας και ανεργίας  
ενώ πλέον με την ενοποίηση  
των Ταμείων οι κοινωνικοί  
πόροι δρουν υπέρ όλων των  
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων 

 
που πλέον ταυτίζονται με το κοινωνικό σύνολο. Έτσι 
απαιτείται πλέον η επαναφορά των καταργηθέτων 
κοινωνικών πόρων ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ 
ετησίως, καθώς και η θεσμοθέτηση νέων σε άλλους τομείς 
όπως στον τζόγο και στα διόδια. Το ζήτημα της 
θεσμοθέτησης κοινωνικών πόρων επαναφέραμε πριν από 
δύο χρόνια επισημαίνοντας ότι «οι θέσεις αυτές είναι 
εξαιρετικά επίκαιρες καθώς λόγω πανδημίας αναμένεται 
όπως δέχεται και η ίδια η ΕΕ να δημιουργηθεί σημαντικό 
θέμα για τα δημοσιονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων. 
Επιπλέον, δεν μπορούν πέραν των άλλων να τεθούν ούτε 
καν οι οποιεσδήποτε κατά τα άλλα αβάσιμες ενστάσεις 
περί δήθεν παραβίασης των κανόνων της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων καθόσον με απόφαση του 
Eurogroup και του Ecofin έχει ήδη αποφασιστεί να 
χαλαρώσουν εντελώς οι απαγορεύσεις περί κρατικών 

ενισχύσεων. Έτσι ήδη αεροπορικές εταιρίες όπως η 
Lufthansa αλλά και άλλες πολυεθνικές έχουν γίνει με τις 
ευλογίες της Κομισιόν αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων» 
(notismarias.gr 28/12/2020).  

πιπλέον, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στις προτάσεις  
μας περιλαμβάνεται και η 

τιτλοποίηση των μελλοντικών  
εσόδων από την εκμετάλλευση 
φυσικού αερίου και πετρελαίου  

 
(Κυριακάτική Κόντρα News 29/10/2018) που θα προκύψει τα 
προσεχή χρόνια και τα οποία έσοδα κατά 75% θα 
προικοδοτήσουν τον Εθνικό Λογαριασμό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) για τη στήριξη του 
Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας δυνάμει του Ν. 
4162/2013. Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι τα αποθεματικά 
των Ασφαλιστικών Ταμείων τα οποία ανέρχονται σε αρκετά 
δις ευρώ θα πρέπει να αξιοποιούνται υπέρ των ίδιων των 
Ταμείων με διαφάνεια και με κατάλληλη παραγωγική 
τοποθέτηση και επένδυση. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Οκτωβρίου 2015 η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία 
των Ασφαλιστικών Ταμείων ήταν 18, 9 δις ευρώ, εκ των 
οποίων 1,5 περίπου δις ευρώ ήταν η ακίνητη περιουσία και 
17,4 δις ευρώ ήταν τα αποθεματικά. Πώς αξιοποιήθηκαν 
αυτά έκτoτε; Στα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων 
θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και τα 14 δις ευρώ που 
προτείνουμε να δοθούν ως ανακεφαλαιοποίηση των 
Ασφαλιστικών Ταμείων για τη ζημιά που υπέστησαν από 
το PSI, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς την σημαντική βοήθεια 
που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο ίδιο το 
Ασφαλιστικό Σύστημα αλλά και στην εθνική οικονομία. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει η διαχείριση των αποθεματικών να 
γίνεται με πλήρη διαφάνεια αλλά και με όρους ηθικής και να 
μην επιτρέπεται η επένδυση των αποθεματικών σε 
βιομηχανίες όπλων όπως συμβαίνει στην Ισπανία. 

 

O 

Ε 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Ορισμένα ερωτήματα που 
πλανώνται στη σκέψη των Ελλήνων 
είναι:  

ν και στη χώρα  
μας η διαφθορά 
«ζει και βασιλεύει» 

και μετά το 2008  
η εθνική μας  
οικονομία διέρχεται 
παρατεταμένη φάση 
αποτελμάτωσης σε 
συνθήκες αλματώδους 
αύξησης του δημοσίου 
χρέους, γιατί οι πολίτες 
δεν αντιδρούν και 
δείχνουν πως πάσχουν 
από μιθριδατισμό; 
Πώς εξηγείται το πρωτάκουστο 
φαινόμενο, μισθοί και συντάξεις 
άγρια να ροκανίζονται από τον 

πληθωρισμό, τα χαράτσια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται, 
τα μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια στις τράπεζες να υπολογίζονται σε 
δεκάδες δις ευρώ, χιλιάδες πολίτες ευρισκόμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο να 
αυτοκτονούν, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες να παίρνουν των ομματίων 
τους και να μεταναστεύουν σε ξένες πατρίδες, το ιδιωτικό χρέος να προσεγγίζει 
τα 500 δις ευρώ, κ.ο.κ., και παρ’ όλα αυτά, να μην κουνιέται φύλλο, ήτοι απόλυτη 
σιγή σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας;  

 
Ως γνωστόν, ο όρος «μιθριδατισμός» υποδηλώνει την βαθμιαία εξοικείωση του 
ανθρώπινου οργανισμού με δηλητηριώδεις ουσίες. Ο Μιθριδάτης ΣΤ’ (132-63 π.Χ.) 
υπήρξε βασιλιάς του ελληνικού Πόντου. Ο Μιθριδάτης ζώντας με το φόβο ότι 
κάποιοι θα τον δηλητηριάσουν, άρχισε να παίρνει μη θανατηφόρες δόσεις 
δηλητηρίων, ώστε ο οργανισμός του να αποκτήσει ανοσία σε θανατηφόρα 
δηλητηριώδη συστατικά. Τελικά τα κατάφερε. Ωστόσο, όταν το 63 π.Χ. ηττήθηκε 
στον τρίτο Μιθριδατικό πόλεμο από τον Πομπήιο (106-48 π.Χ.), πήρε δηλητήριο 
για να αυτοκτονήσει και λόγω της ανοσίας που ο οργανισμός του είχε αποκτήσει 
στα δηλητήρια τελικά επέζησε. Γι’ αυτό, πρόσταξε έναν από τους στρατιώτες του 
να τον σκοτώσει με το σπαθί του, κάτι το οποίο και τελικά συνέβη. Συνεπώς, 

ε τον όρο «Μιθριδατισμός» αποδίδεται στις 
μέρες μας, η περίπτωση κατά την οποία  
ένα μέρος της κοινωνίας ή ολόκληρη η 

κοινωνία, έχει συνηθίσει να ζει με τις  
δηλητηριώδεις κυβερνητικές πολιτικές, το  
κλέψιμο των καρεκλοκένταυρων της κρατικής-
τραπεζικής εξουσίας και να μην αντιδρά.  
Για παράδειγμα, θεσιθήρες της εξουσίας σφετερίζονται δημόσιο χρήμα, Έλληνες  

 

Α Μ 
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ευρωβουλευτές διώκονται στο εξωτερικό ως μέλη 
εγκληματικών οργανώσεων, ο πληθωρισμός κατατρώγει 
πραγματικούς μισθούς και συντάξεις, πολίτες 
συλλαμβάνονται και φυλακίζονται επειδή οφείλουν κάποιο 
ποσό στην εφορία, εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι πολίτες 
φεύγουν από την Ελλάδα και μεταναστεύουν σε ξένες 
χώρες, σπίτια πολιτών βγαίνουν σε πλειστηριασμό, κ.λπ., 
και παραδόξως όχι μόνο η κοινωνία δεν αντιδρά, αλλά όταν 
φθάνει η ώρα των βουλευτικών εκλογών, οι 
δεινοπαθούντες πολίτες με μαζοχιστική νοοτροπία πάνε 
στις κάλπες και ξαναψηφίζουν τους δυνάστες τους. Σε 
ποιους παράγοντες όμως οφείλεται ο μιθριδατισμός της 
ελληνικής κοινωνίας, σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο για 
τον τόπο, που η διαφθορά και οι έκνομες παραοικονομικές 
δραστηριότητες κυριολεκτικά έχουν απογειωθεί, με 
συνέπεια οι απατεώνες να πλουτίζουν και οι έντιμοι 
πολίτες να φτωχοποιούνται; Ο πρώτος παράγοντας που 
συντελεί στον μιθριδατισμό της ελληνικής κοινωνίας, 
σχετίζεται με την διακυβέρνηση της χώρας από το 
κομματικό καθεστώς ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά την 
περίοδο 2011-2019. Ο συνασπισμός ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ λειτούργησε σαν αμορτισέρ του κοινωνικού 
συστήματος, με την έννοια ότι διέθετε τους κατάλληλους 
προπαγανδιστικούς μηχανισμούς απορρόφησης της 
αγανάκτησης και της οργής των πολιτών, σε πρωτοφανή 
γεγονότα όπως ήταν η εφαρμογή των εγκληματικών 
μνημονιακών οικονομικών πολιτικών, η ψήφιση της 
μειοδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, κ.ο.κ. Το κομματικό 
κυβερνητικό σύστημα εξουσίας κατάφερε να παραλύσει τις 
συνδικαλιστικές συντεχνίες και να απονευρώσει τις 
οποιεσδήποτε νησίδες ενδεχόμενης λαϊκής κινητοποίησης 
π.χ. φοιτητικό κίνημα. Οι εργατοπατέρες του άλλοτε 
κραταιού συνδικαλιστικού κινήματος παρέδωσαν αμαχητί 
τα όπλα και υποτάχτηκαν στη θέληση των κομματικών 
ηγεσιών. Μερικοί εξ αυτών για αντίδωρο έλαβαν κάποια 
βουλευτική έδρα ή διορίστηκαν σε κάποιο κρατικό 
οργανισμό. Για παράδειγμα, η ΓΣΕΕ (Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας) από αιχμή του 
δόρατος των λαϊκών αγώνων μετατράπηκε σε 
προσκυνητής των μνημονίων. Ουσιαστικά, η ΓΣΕΕ 
μεταλλάχτηκε σε εξάρτημα του κλεπτοσυστήματος και έγινε 
πειθήνιο όργανο της εργοδοσίας. Στην εποχή των 
βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών η ελληνική κοινωνία 
κυριολεκτικά βρισκόταν σε συνεχή χειμέρια νάρκη.  

ο ρουσφέτι συνιστά έναν  
άλλο ουσιαστικό παράγοντα  
που επιτείνει το  

φαινόμενο μιθριδατισμού  
στον ελληνικό πληθυσμό. 
Το ρουσφέτι, δηλαδή η χαριστική παροχή και η ευνοϊκή 
εξυπηρέτηση ημετέρων από υπουργούς, βουλευτές και 
καρεκλοκατακτητές της κρατικής-τραπεζικής εξουσίας, έχει 
πολλές όψεις, όπως διορισμοί, δημιουργία ΜΚΟ για 
σφετερισμό παράνομου χρήματος, νομιμοφανείς 
πρακτικές για τη συγκάλυψη έκνομων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, επιλεκτικές μεταθέσεις υπαλλήλων σε 
διάφορες κρατικές υπηρεσίες, θαλασσοδάνεια σε φίλα 
προσκείμενους κομματικούς επιχειρηματίες, 
φωτογραφικές τροπολογίες στη Βουλή, διαγραφές και 
ρυθμίσεις αγροτικών δανείων, παροχή κρατικών 

προμηθειών σε κομματικά εγκάθετους επιχειρηματίες, 
καταπατήσεις γης, κ.λπ. Με το ρουσφέτι οι κυβερνώντες 
ελέγχουν συνειδήσεις και άρα αδρανοποιούν διάφορες 
κοινωνικές ομάδες. Ένας από τους σπουδαιότερους 
παράγοντες που συμβάλλει στον μιθριδατισμό της 
ελληνικής κοινωνίας είναι οι έκνομες παραοικονομικές 
δραστηριότητες (ξέπλυμα παράνομου χρήματος, 
λαθρεμπόριο, πορνεία, εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση 
παράνομων μεταναστών, εμπόριο όπλων, αρχαιοκαπηλία, 
κ.λπ.), που αποτελούν τουλάχιστον το 35% του ΑΕΠ της 
ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, παράνομα εισοδήματα 
τουλάχιστον 70 δις ευρώ κάθε χρόνο δεν δηλώνονται στις 
φορολογικές αρχές, δεν εμφανίζονται στα επίσημα 
εθνικολογιστικά στοιχεία και άρα δεν αθροίζονται στο 
επίσημο ΑΕΠ της χώρας. Στα γρανάζια της άνομης 
παραοικονομίας δραστηριοποιούνται εκατοντάδες 
χιλιάδες άτομα, τα οποία όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται αν τα 
υποζύγια (μισθωτοί, συνταξιούχοι και τίμιες επιχειρήσεις) 
φέρουν τα κύρια βάρη της φορολογικής πολιτικής και ιδίως 
της πολιτικής επί της άμεσης φορολογίας, αλλά αποτελούν 
πυλώνες του κλεπτοσυστήματος διαφθοράς και 
ασυδοσίας. Εκτός των ανωτέρω παραγόντων, που 
προκαλούν την παράλυση και νάρκωση της ελληνικής 
κοινωνίας, θα μπορούσαν να απαριθμηθούν και ορισμένοι 
άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, η συστηματική 
παραπληροφόρηση των πολιτών από τα ραδιοτηλεοπτικά 
και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης συνιστά σημαντικό 
παράγοντα του μιθριδατισμού της ελληνικής κοινωνίας﮳  

καλλιέργεια φόβου και τρόμου 
στο σκεπτικό και τη συνείδηση 
των πολιτών από τα καθεστωτικά 

μίντια γίνεται μεθοδικά και 
συντονισμένα από εξειδικευμένα 
κέντρα πλύσης εγκεφάλου﮳ 

 
Ο Τζων Άνταμς (1735- 1826) είχε πει πως «ο φόβος είναι το 
θεμέλιο κάθε κυβερνητικής εξουσίας». Ενδεικτικές 
περιπτώσεις δηλητηρίασης του ανθρώπινου εγκεφάλου 
και καλλιέργειας φόβου στο σκεπτικό των πολιτών είναι η 
συχνή επίκληση του κινδύνου πολεμικής σύρραξης με την 
Τουρκία, οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού, η στέρηση των 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, θλιβερές περιπτώσεις σαν του 
Λιγνάδη και της Πισπιρίγκου, ο έκλυτος βίος των celebrities 
στη Μύκονο, οι τοξικοεξαρτώμενοι και οι 
αναρχοαριστεριστές που μπαινοβγαίνουν στην ΑΣΟΕΕ, 
κ﮳ο﮳κ﮳ Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο 
μιθριδατισμός της ελληνικής κοινωνίας θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης 
κοινωνιολογικής και ψυχιατρικής ανάλυσης. 

Τ 

Η 
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ην έκπληξη και  
την απογοήτευσή 
του εξέφρασε 

δημόσια ο γνωστός 
επιχειρηματίας 
Ευάγγελος Μυτιληναίος 
μετά τη συνάντηση  
που είχε με  
την επικεφαλής  
της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής,  
Ούρσουλα φον  
ντερ Λάιεν. 
Το antimedia.gr αναφέρει: Για τον 
επικεφαλής της Eurometaux κ. 
Μυτιληναίο, η Commission δεν είναι 
καλά γειωμένη στην κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα, σε 
τέτοιο βαθμό που μοιάζει εντελώς 

αποκομμένη. «Δεν έχω ελπίδες ότι θα εισακουστώ. Οι Βρυξέλλες είναι σε άλλον 
πλανήτη και όχι για τους λόγους που διαβάζουμε τελευταία. Κάναμε την επίσκεψη 
για να της πω ότι κλείνουν εργοστάσια, τα μισά εργοστάσια του κλάδου έχουν 
κλείσει και τι θα κάνετε για να μην κλείσουν τα άλλα μισά και αναρωτιόμασταν μαζί 
με τους 29 τι ήρθαμε να κάνουμε.  

 

κα Ντερ Λάιεν μας μιλούσε 40 λεπτά και  
τα 35 λεπτά ήταν για την Ουκρανία!  
Καταλάβαμε στο τέλος ότι ήθελε να μας  

πει ότι πρέπει να βάλουμε κι εμείς το χέρι  
στην τσέπη, γιατί η δημοκρατία… κοστίζει».  
Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατόν να ευθύνεται για όλα  Τ 
Η 
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ο Πούτιν» και ότι «από το 2017, οπότε και έγινε η τελευταία 
αναδιάρθρωση του ομίλου μέχρι σήμερα, ο κόσμος έχει 
γίνει απείρως πιο σύνθετος. Αλλά το διεθνές κοινό στο 
οποίο πλέον απευθυνόμαστε, θέλει απλότητα». Η 
ενεργειακή κρίση χρονολογείται, σύμφωνα με τον Έλληνα 
επιχειρηματία, πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών 
στην Ουκρανία και ότι δεν έχουν υπάρξει οι αναμενόμενες 
μέριμνες για την πράσινη μετάβαση. Ο κ. Μυτηλιναίος δεν 
αστοχεί κατά το ότι οι μισές χαλυβουργίες στην Ευρώπη 
των 27 έχουν υποχρεωθεί να βάλουν λουκέτο, το τελευταίο 
διάστημα και ότι η Επιτροπή καθυστερεί στην ενθάρρυνση 
της «πράσινης» μετάβασης στην οικονομία. Ωστόσο, η 
μετάβαση στην «πράσινη» οικονομική δραστηριότητα 
συνδέεται με λιγότερο ενεργοβόρες διαδικασίες και 
οικολογικές δραστηριότητες, σκοπός των οποίων είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος ή η διαχείριση των φυσικών 
πόρων. Αυτό το μέρος της «πράσινης» οικονομίας δεν 
συμπίπτει με τις παραδοσιακού τύπου δραστηριότητες, οι 
οποίες πρέπει να γίνουν λιγότερο δαπανηρές. Αυτό έχει ως 
παρακολούθημα τη μακροπρόθεσμη προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και, άρα, αναφέρεται και στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. Ο εν λόγω όρος δεν αναφέρεται από τον 
Έλληνα επιχειρηματία, αν και αφορά τους ίδιους τους 
επιχειρηματίες, δεν εμπλέκει, άμεσα τουλάχιστον, την 
Επιτροπή. Αυτή ορίζει εταιρική κοινωνική ευθύνη την 
εθελοντική ένταξη από εταιρείες κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και στις σχέσεις τους με τους 
ενδιαφερόμενους. Πρόκειται λοιπόν για μια συμβολή, ένα 
ρόλο, που οι ίδιες οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν, όταν 
πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της βιώσιμου 
τύπου ανάπτυξης. 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 
υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή 
κρίση δεν άρχισε με τη ρωσική 

εισβολή. Η κρίση προϋπήρχε…. 
, αλλά για να είμαστε ακριβέστεροι, προκλήθηκε το 2021 
λόγω της ισχυρής παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης 
μετά την ύφεση που συνδέεται με την πανδημία Covid-19 

από το 2020, η οποία ενισχύθηκε από τον Φεβρουάριο του 
2022 από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κι 
ακόμη, ως προς το αίτημα για απλότητα, στην οποία ορθά 
αναφέρεται από άποψη αξιολογική ο κ. Ευάγγελος 
Μυτιληναίος, αυτή αποτελεί παρελθόν και για τις 
επιχειρήσεις και για τον δυσκολότερο στίβο της πολιτικής.  

 
Ο μεταδιπολικός και αρκετά ατάραχος κόσμος, στον οποίο 
είχαμε συνηθίσει, πολίτες και επιχειρήσεις, να ζούμε μετά 
την πτώση των καθεστώτων του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού». Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της 
διεθνούς πολυπλοκότητας, για τον οποίο είχε 
προειδοποιήσει ο Niklas Luhmann από τον προηγούμενο 
αιώνα. Πολύπλοκα προβλήματα, που απαιτούν 
δημοκρατικές λύσεις, έργο δηλαδή των πολιτών και των 
πολιτικών. Κι όταν λένε «πολίτες», εννοούν τις ελεγχόμενες 
ΜΚΟ, όχι εσένα κι εμένα… 

Ο 
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του Γιώργου Κύρτσου, ευρωβουλευτή 
Στη δεύτερη πενταετία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω σχηματίσει 
ολοκληρωμένη άποψη για την ισχύ των λόμπι στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα. 
Κατά την άποψή μου,  

ι Βρυξέλλες εκτός από «πρωτεύουσα»  
των ευρωπαϊκών θεσμών είναι και 
«πρωτεύουσα» των λόμπι.  

Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός αυτών που εργάζονται στα γραφεία μεγάλων 
εταιρειών στις Βρυξέλλες για να παρακολουθούν τις εξελίξεις ή να ετοιμάζουν τη 
διαμεσολάβηση, από τους δεκάδες χιλιάδες που εργάζονται για τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από τη δουλειά που κάνω στις επιτροπές και στις 
διάφορες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τις επαφές που έχω 
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι  

α λόμπι ασκούν τεράστια επιρροή στη λήψη  
των αποφάσεων. Επηρεάζουν κυβερνήσεις, 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ακόμη και ευρωβουλευτές. 
Τα λόμπι έχουν μια χρήσιμη διάσταση, εφόσον παρουσιάζουν προβλήματα και 
αιτήματα επιχειρήσεων ή ολόκληρων κλάδων με σαφήνεια. Βοηθούν έτσι τους 
πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες να καταλάβουν σύνθετα ζητήματα που 
έχουν σχέση με την οικονομία και την κοινωνία, στο σύνολό τους. Η ανταλλαγή 
απόψεων δεν πρέπει όμως να δεσμεύει αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές και 

διοικητικές αποφάσεις, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να αρχίσουν να 
εξυπηρετούν μεγάλα συμφέροντα σε 
βάρος των καλώς εννοούμενων 
δημόσιων και ευρωπαϊκών 
συμφερόντων.  

 

Τα λόμπι στην Ε.Ε. αναπτύσσονται 
στη βάση μιας παραλλαγής του 
αμερικανικού μοντέλου. Στη 
διάρκεια των τελευταίων πενταετιών 
τα λόμπι αυξάνουν συνεχώς την 
ισχύ τους στις Βρυξέλλες. 
Εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο μια 
ευρύτερη αλλαγή του συσχετισμού 
δυνάμεων σε όφελος αυτών που 
διαχειρίζονται μεγάλα συμφέροντα 
έναντι των εκλεγμένων πολιτικών. 
Πρόκειται για μια δυναμική που 
εξελίσσεται στο σύνολο της Ε.Ε. και 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
ελεγχθεί. Παρά την ενίσχυση των 
συμφερόντων σε βάρος της 
πολιτικής, η κατάσταση στην Ε.Ε. 
συγκρίνεται θετικά με τον υπόλοιπο 
κόσμο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια 
και την προσπάθεια ελέγχου της 
διαφθοράς. Στις ΗΠΑ ισχύει το 
βασικό μοντέλο των λόμπι με τη 
στρέβλωση της περιόδου Τραμπ. 
Στην Κίνα η αδιαφάνεια είναι 
χαρακτηριστικό του οικονομικού 
συστήματος και εκτός από τους 
προνομιούχους του επιχειρηματικού 
τομέα υπάρχει και η καθοδήγηση 
του Κ.Κ. Κίνας, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις οι πρωταθλητές της 
εξαιρετικά δυναμικής οικονομίας 
προέρχονται από «τζάκια» της 
κομμουνιστικής ιεραρχίας.  

Ο 

Τ 
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Χειρότερα είναι τα πράγματα στη 
Ρωσία, όπου οι λεγόμενοι ολιγάρχες 
έχουν ιδιωτικοποιήσει για 
λογαριασμό τους την οικονομία, 
αξιοποιώντας τις σχέσεις τους με 
τον Πούτιν, το κομμουνιστικό 
παρελθόν, ακόμη και με την KGB 
στην παλιά ή τη νέα της μορφή.  

Κατά έναν περίεργο τρόπο η 
πανδημία προσφέρει την ευκαιρία 
στις κυβερνήσεις και στο πολιτικό 
σύστημα να αντεπιτεθούν για να 
ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των 
λόμπι. Η προσπάθεια 
αντιμετώπισης των συνεπειών της 
πανδημίας μεγαλώνει συνεχώς τους 
κρατικούς προϋπολογισμούς και 
ενισχύει τον συγκεντρωτισμό στη 
λήψη κυβερνητικών και κρατικών 
αποφάσεων. Θεωρητικά, λοιπόν, η 
αλλαγή της συγκυρίας μπορεί να 
διευκολύνει την πολιτική εξουσία να 
σταθεί καλύτερα απέναντι στην 
εξουσία του χρήματος. Υπάρχει 
βέβαια πάντα ο κίνδυνος οι 
αυξημένες δαπάνες του Δημοσίου να 
καταλήγουν στην εξυπηρέτηση 
πελατειακών ή εκλογικών 
σκοπιμοτήτων και οι αποφάσεις 
που παίρνονται με συγκεντρωτικό 
τρόπο να εξυπηρετούν 
συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε τελική 
ανάλυση, η ποιότητα κάθε 
συστήματος διαμορφώνεται κυρίως 
από την ποιότητα των 
εκπροσώπων του. 

Το θέμα των λόμπι, με την έννοια 
των μεγάλων συμφερόντων που 
ασκούν πίεση για να 
εξυπηρετηθούν, ενδεχομένως σε 
βάρος του δημόσιου συμφέροντος, 
και της διαπλοκής κυριαρχεί εδώ και 
δεκαετίες στον δημόσιο λόγο και 
στην πολιτική αντιπαράθεση στην 
Ελλάδα. Με το πέρασμα του χρόνου, 
όμως, 

ημαντικές 
αποφάσεις που 
ενδιαφέρουν 

μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα περνούν 
στη δικαιοδοσία  
των Βρυξελλών. 

Επιπλέον, η Ελλάδα πάσχει από ένα 
τεράστιο επενδυτικό έλλειμμα και η 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
εξαρτάται σε ολοένα μεγαλύτερο 
βαθμό από τις Βρυξέλλες. Είναι 
λογικό λοιπόν τα λόμπι να γίνονται 
με το πέρασμα του χρόνου 
περισσότερο ευρωκεντρικά, εφόσον 
στις περισσότερες περιπτώσεις 
χρειάζεται η συνεργασία ή 
τουλάχιστον η ανοχή των 
Βρυξελλών για να προωθηθούν και 
να χρηματοδοτηθούν τα σχέδιά τους 
στην Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, 
δεν υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες 
για θεσμική αντιμετώπιση των λόμπι 
στην Ελλάδα. Ακόμη και σε 
περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε ότι 
έδρασαν συστηματικά σε βάρος του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως οι 
φαρμακοβιομηχανίες που 
οργάνωσαν την έκρηξη στη 
φαρμακευτική δαπάνη του 
Δημοσίου, δεν υπάρχουν σοβαρές 
δυνατότητες για επιβολή νέων 
κανόνων διαφάνειας, αλλά και 
προστίμων, όπως συμβαίνει στην 
Ε.Ε. και κυρίως στις ΗΠΑ.  

 
Επί κυβέρνησης Τσίπρα το υπαρκτό 
σκάνδαλο της Novartis και άλλων 
φαρμακοβιομηχανιών εξελίχθηκε σε 
μια δήθεν κάθαρση σε βάρος των 
πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, η 
οποία άφηνε στο απυρόβλητο την 
εταιρεία και τους ανθρώπους της. Η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 
αναλάβει τη δέσμευση να 
διεκδικήσει αποζημιώσεις από τη 
Novartis για τις πρακτικές της που 
ζημίωσαν το Δημόσιο. Προς το 
παρόν η ελβετική πολυεθνική, η 
οποία είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 
καταβάλλει εκατοντάδες 
εκατομμύρια δολάρια στις αρμόδιες 
αρχές των ΗΠΑ ως αποζημίωση για 
τις άδικες εμπορικές πρακτικές 
έναντι των Αμερικανών 
ανταγωνιστών της σε άλλες χώρες, 
όπως η Ελλάδα. Γνωρίζοντας τις 
θεσμικές αδυναμίες στην Ελλάδα, 
θεωρώ ότι μπορούμε να 
προστατεύσουμε το δημόσιο 
συμφέρον καλύτερα, απλοποιώντας 

διαδικασίες και περιορίζοντας 
διάφορα βάρη τα οποία 
μετατρέπουν την άσκηση πίεσης 
προς την κυβέρνηση και το κράτος 
σε ένα είδος «νόμιμης» 
επιχειρηματικής άμυνας. 

Δικαιοσύνη  
πρέπει να  
παίρνει γρήγορα 

αποφάσεις. Είναι 
αναγκαίο να 
περιοριστούν η 
πολυνομία, η σύγχυση 
αρμοδιοτήτων  
και η κρατική 
γραφειοκρατία. 
Οι ρυθμίσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη λειτουργία των 
τραπεζών, τη διαχείριση του 
ιδιωτικού χρέους, τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους και άλλα 
πολλά, ώστε να μπορούν να 
λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με 
πιο περιορισμένη διαπραγμάτευση 
και συναλλαγή με την εκτελεστική 
εξουσία. Το ερώτημα βέβαια είναι 
ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Εκτός 
από την πολιτική βούληση, πρέπει 
να υπάρχουν η οικονομική 
δυνατότητα και η επιστημονική-
νομική γνώση για να γίνει πιο 
λειτουργική η οικονομία. Δεκαετίες 
στα ΜΜΕ με βοήθησαν να 
αντιληφθώ ότι επιφανείς νομομαθείς 
και ισχυρά δικηγορικά γραφεία, τα 
οποία επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 
τη λήψη αποφάσεων και την 
προετοιμασία των νόμων, μπορεί να 
είναι κι αυτά σε άμεση σύνδεση με τα 
λόμπι. 

Μια καλή εικόνα του πώς 
λειτουργούν τα λόμπι στις 
Βρυξέλλες μας δίνει ο τρόπος που 
αυτοπαρουσιάζεται η αμερικανική 
εταιρεία Alber & Geiger, που εδρεύει 
στην Ουάσινγκτον. Στην εξαιρετικά 
δομημένη ιστοσελίδα της 
αυτοπαρουσιάζεται ως «μία ηγετική 
εταιρεία σε ζητήματα σχέσεων με  

 

Σ 

Η 
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την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις». Η 
Alber & Geiger εμφανίζει τις «νίκες», 
όπως τις χαρακτηρίζει, σε υποθέσεις 
μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος. 
Με αυτόν τον τρόπο δείχνει την 
αποτελεσματικότητά της και 
προτρέπει κι άλλους 
ενδιαφερόμενους να την 
εμπιστευτούν. Μερικές από τις 
«νίκες» που αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα της είναι: το 
Αζερμπαϊτζάν και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η Ελλάδα και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ), τα Panama Papers, η εταιρική 
εικόνα της Κίνας στην Ευρώπη, η 
προστασία αμερικανικών 
ενεργειακών συμφερόντων στα 
Βαλκάνια, η κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου Ε-65, το 
δικαστικό σύστημα της Πολωνίας, η 
διαφήμιση καπνικών προϊόντων, η 
προώθηση των θέσεων των 
φαρμακευτικών εταιρειών, η 
απαγόρευση της χρήσης της 
πλαστικής σακούλας. Από την 
ενδεικτική λίστα των «νικών» της 
συγκεκριμένης φίρμας που 
ειδικεύεται στο lobbying διάλεξα 
τρεις περιπτώσεις για να δούμε πώς 
παρουσιάζει η ίδια τη δράση και την 
αποτελεσματικότητά της.  

 
Η ιστοσελίδα αναφέρεται στη 
συνεργασία με μεγάλη ελληνική 
τράπεζα, που το 2016 ήταν στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών 
και η διοίκησή της και συγκεκριμένα 
στελέχη ήταν συχνά στο στόχαστρο 
των ΜΜΕ. Η Alber & Geiger 
περιγράφει την παρέμβασή της 
υπέρ του πελάτη της ως εξής: «Έξι 
μήνες μετά την εντολή, η εκστρατεία 
στα ΜΜΕ κατά του πελάτη μας και οι 
επαναλαμβανόμενες δηλώσεις κατά 
της διοίκησής της σταμάτησαν. 
Βοηθήσαμε την ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ του πελάτη μας και των 
ρυθμιστών (regulators) του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού 

συστήματος στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο 
αποτρέψαμε ένα ακόμη κύμα 
οικονομικής αστάθειας στη 
μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της 
Ελλάδας». 

ι ειδικοί λομπίστες 
μπόρεσαν να 
ελέγξουν τη 

δημοσιότητα στα 
ελληνικά ΜΜΕ - κάτι 
που δεν είναι εύκολο - 
και να διευκολύνουν  
τη συνεννόηση με  
τους υπεύθυνους  
του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού 
συστήματος. 

Ευρύτερου βαλκανικού και φυσικά 
ελληνικού ενδιαφέροντος είναι και ο 
τρόπος με τον οποίο οι λομπίστες 
κατοχύρωσαν τα συμφέροντα 
αμερικανικής εταιρείας στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας στη 
Βουλγαρία. Παρουσιάζουν την 
επιτυχημένη προσπάθειά τους ως 
εξής: «Η Alber & Geiger εργάστηκε 
για μια αμερικανική εταιρεία η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή 
ενέργειας. Ο πελάτης μας απέκτησε 
έναν σημαντικό σταθμό παραγωγής 
ενέργειας με άνθρακα στη 
Βουλγαρία μέσα από μια 
μακροπρόθεσμη συμφωνία 
εξαγοράς. Μετά την ένταξη της 
Βουλγαρίας στην Ε.Ε. ο πελάτης 
αντιμετώπισε διαμαρτυρίες 
(complaints) της Ε.Ε. για κρατικές 
ενισχύσεις. Απευθύνθηκε στην Alber 
& Geiger για να βοηθηθεί να βρει μια 
λύση με τις βουλγαρικές αρχές που 
θα είχε την υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών θεσμών. 
Παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη 
εικόνα της Βουλγαρίας, που 
προσβλέπει σε ρωσικές επενδύσεις 
στον τομέα της ατομικής ενέργειας –
ενώ αποθαρρύνει δυτικούς 
επενδυτές–, μπορέσαμε να 
επεξεργαστούμε μια στρατηγική με 
στόχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, 

προδιαγραφές προστασίας του 
περιβάλλοντος και προσαρμογή σε 
αυτές, όπως επίσης ζητήματα 
έννομης τάξης και προστασίας των 
επενδύσεων, για να απομακρυνθούν 
(οι ευρωπαϊκοί θεσμοί) από το 
ζήτημα αποκλειστικά των κρατικών 
ενισχύσεων. Ως αποτέλεσμα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τον 
δρόμο εξεύρεσης μιας λύσης για τον 
πελάτη, που έλυσε τα προβλήματα 
του παρελθόντος με μια ενεργειακή 
συμφωνία προσανατολισμένη στο 
μέλλον».  

 

ε βάση όσα 
παρουσιάζει  
η συγκεκριμένη 

εταιρεία στην 
ιστοσελίδα της, οι 
λομπίστες της είχαν  
μία ακόμη μεγάλη 
επιτυχία το 2018, 
ελληνικού 
ενδιαφέροντος. 
Αφορούσε τη 
χρηματοδότηση της 
κατασκευής τμήματος 
του αυτοκινητοδρόμου 
Ε-65.  
Η επιτυχής δράση της εταιρείας 
περιγράφεται ως εξής: «Με μόνο ένα 
μέρος του ελληνικού τμήματος του Ε-
65 να έχει κατασκευαστεί από την 
εξασφάλιση του συμβολαίου το 2007, 
η κατασκευαστική εταιρεία 
βασίστηκε στην υποστήριξή μας για  

 

Ο 

Μ 
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την έγκριση του νότιου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου, η οποία 
εκκρεμούσε για χρόνια με βάση τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Η Alber & Geiger 
στοχοποίησε βασικούς 
αξιωματούχους σε διάφορες 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για να ξεπεραστεί το 
αδιέξοδο στην έγκριση των κρατικών 
ενισχύσεων. Η Alber & Geiger 
εργάστηκε σε συνεννόηση με μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
να εξασφαλίσει χρηματοδότηση των 
εναπομεινάντων τμημάτων του Ε-65. 
Επιχειρηματολογήσαμε δίνοντας την 
έμφαση στη στρατηγική ευρωπαϊκή 
διάσταση του άξονα Βορρά-Νότου 
που διατρέχει την Ε.Ε., ένα πρότζεκτ 
που σχεδιαζόταν για δεκαετίες. 
Επισημάναμε επίσης τη συμβολή 
του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 στον 
ανταγωνισμό και την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Επιπλέον, δώσαμε την 
έμφαση στη στρατηγική σημασία του 
Ε-65 για την Ελλάδα, τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και το 
ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως 
και τη θετική του επίδραση στις 
θέσεις εργασίας, τον τουρισμό, τις 
επενδύσεις. Η ικανότητά μας να 
συνδυάζουμε νομικά, οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά επιχειρήματα 
εξασφάλισε ώστε στις 19 Οκτωβρίου 
2018 να ανάψει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το πράσινο φως για τη 
χρηματοδότηση –σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις– για την 
κατασκευή του νότιου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου Ε-65». Στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας 
φιλοξενείται και η θετική γνώμη του 
διευθυντή επικοινωνίας της 
ελληνικής κατασκευαστικής για την 
Alber & Geiger: «Έμπειροι και με 
καλή γνώση για το πώς λειτουργεί 
το ευρωπαϊκό σύστημα».  

Οι λομπίστες προβάλλουν τις 
επιτυχίες τους γνωρίζοντας ότι αυτό 
που κάνουν είναι απόλυτα νόμιμο 
και σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες. Δημιουργείται όμως ένα 
θέμα ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών 
θεσμών από τα μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα, 
εφόσον αναφέρεται ότι ολόκληρες 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά και 
ευρωβουλευτές, «στοχοποιήθηκαν 
με επιτυχία» από την εταιρεία. 
Υπάρχει επίσης ένα θέμα με τις 

οικονομικές συνέπειες που έχουν οι 
αποφάσεις που παίρνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με τη 
διαμεσολάβηση που κάνουν οι 
λομπίστες. Για παράδειγμα, η 
«τακτοποίηση» των εκκρεμοτήτων 
μιας αμερικανικής εταιρείας 
παραγωγής ενέργειας που 
λειτουργεί στη Βουλγαρία και είναι 
σημαντικός ρυπαντής μπορεί να 
θεωρηθεί διακριτική, εφόσον δεν 
υπήρξε ανάλογη κατανόηση για τις 
ανάγκες της ΔΕΗ από τους 
αρμόδιους Ευρωπαίους 
παράγοντες. To αποτέλεσμα ήταν να 
οδηγηθεί η άλλοτε ισχυρή δημόσια 
επιχείρηση σε μια δύσκολη 
οικονομική κατάσταση εξαιτίας της 
επιβάρυνσής της με δικαιώματα 
ρύπων που κόστιζαν εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.  

 
Το θέμα δεν είναι αν κινήθηκε 
καλύτερα η αμερικανικών 
συμφερόντων εταιρεία παραγωγής 
ενέργειας που λειτουργεί στη 
Βουλγαρία, αλλά αν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έδειξαν την ίδια 
ευαισθησία για τη ΔΕΗ χωρίς να 
μεσολαβήσουν οι λομπίστες της 
αμερικανικής φίρμας.  

Τη δύναμη των λόμπι την 
αισθανόμαστε, με διάφορους 
τρόπους, στην οικονομική και 
κοινωνική καθημερινότητά μας. Το 
πιο ισχυρό λόμπι στην Ε.Ε. είναι τα 
τελευταία χρόνια οι αμερικανικοί 
ψηφιακοί κολοσσοί. Έχουν 
καταφέρει να φοροαποφεύγουν 
συστηματικά. Η Ε.Ε. δεν μπόρεσε να 
τους επιβάλει δίκαιη φορολογία, 
γιατί στο εσωτερικό της διεξάγεται 

ένας φορολογικός ανταγωνισμός 
χωρίς αρχές –με μεγάλη κερδισμένη 
σε αυτή την περίπτωση την 
Ιρλανδία–, ενώ οι Ευρωπαίοι 
διστάζουν και μπροστά στα πιθανά 
οικονομικά αντίποινα των 
αμερικανικών αρχών. Το πανίσχυρο 
λόμπι των αμερικανικών ψηφιακών 
κολοσσών βρίσκεται αυτό το 
διάστημα σε πλήρη δράση, 
προσπαθώντας να διαμορφώσει 
στα μέτρα του την πρωτοβουλία που 
πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον έλεγχο της ποιότητας του 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και την 
ευθύνη των εταιρειών γι’ αυτό το 
περιεχόμενο. Μέχρι σήμερα οι 
ψηφιακοί κολοσσοί δεν έχουν την 
ευθύνη για το περιεχόμενο των 
αναρτήσεών τους, εφόσον, με βάση 
το προηγούμενο στις ΗΠΑ, δεν 
αντιμετωπίζονται τόσο ως ΜΜΕ 
αλλά ως πάροχοι 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
Ένα άλλο πανίσχυρο λόμπι, που 
διεύρυνε την επιρροή του λόγω των 
συνθηκών που δημιούργησε η 
πανδημία, είναι οι 
φαρμακοβιομηχανίες. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πήρε την έγκριση των 
κυβερνήσεων των «27» για να 
εκπροσωπήσει το σύνολο της Ε.Ε. 
στη δύσκολη διαπραγμάτευση με τις 
φαρμακοβιομηχανίες για τα εμβόλια 
για τον Covid-19. Πρόκειται για 
μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ίδιας της Ε.Ε., 
γιατί μια διαπραγμάτευση κάθε 
κράτους-μέλους ξεχωριστά με τις 
φαρμακοβιομηχανίες θα ήταν 
εξαιρετικά σύνθετη, χρονοβόρα και 
θα δοκίμαζε τη συνοχή της Ε.Ε. 
Χωρίς εμπειρία σε τέτοια ζητήματα –
εφόσον οι συνθήκες δεν 
προβλέπουν συνεργασία μεταξύ 
των κρατών-μελών σε ζητήματα 
δημόσιας υγείας–, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή φαίνεται ότι άφησε 
ορισμένα κενά στη διαπραγμάτευση 
που εκμεταλλεύτηκαν, τουλάχιστον 
στην αρχή, η αμερικανικών 
συμφερόντων Pfizer και η βρετανο-
σουηδικών συμφερόντων 
AstraZeneca. Είναι τέτοια η πίεση 
που δέχτηκε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από το πανίσχυρο λόμπι, 
ώστε έβαλε την υπογραφή της σε 
συμφωνίες που δεν δόθηκαν στη 
δημοσιότητα και το ακριβές 
περιεχόμενό τους παραμένει  
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άγνωστο ακόμη και για τους 
ευρωβουλευτές, την υποστήριξη των 
οποίων ζητά η Φον ντερ Λάιεν αυτή 
την κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή περίοδο. Από τη μια δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε την ισχύ 
των διαφόρων λόμπι, τα οποία 
έχουν έναν θετικό ρόλο σε ό,τι 
αφορά την ενημέρωση και τη 
διαμεσολάβηση, αλλά αναπόφευκτα 
και μια αποστολή που μπορεί να 
είναι υπέρ του «πελάτη» και σε 

βάρος του δημόσιου συμφέροντος. 
Από την άλλη διαπιστώνουμε με 
κάθε ευκαιρία ότι είναι πολύ 
δύσκολο να επιβάλουμε κανόνες 
διαφάνειας και σεβασμού του 
δημόσιου συμφέροντος σε λόμπι 
που εκφράζουν εταιρείες-
παγκόσμιους πρωταθλητές. Οι 
αμερικανικοί ψηφιακοί κολοσσοί 
που φοροαποφεύγουν και 
αρνούνται να αναλάβουν 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις μπορεί 

να έχουν αξία στο χρηματιστήριο 
άνω του 1 τρισ. δολαρίων, με 
προσωπική περιουσία των βασικών 
μετόχων τους της τάξης των 100 δισ. 
δολαρίων. Παρά τις προφανείς 
δυσκολίες, η προσπάθεια για τον 
έλεγχο των λόμπι πρέπει να 
συνεχιστεί, εφόσον η κυριαρχία τους 
υπονομεύει την ίδια την αξιοπιστία 
του πολιτικού συστήματος σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 
Μια διαχρονική ανάλυση για την δράση των ευρωπαϊκών 
λόμπι από το «Ποντίκι» αποκαλύπτει:  

α πανίσχυρα λόμπι που δρουν 
ανεξέλεγκτα εκφράζοντας τις 
βουλές του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και των πολυεθνικών της 
ενέργειας, των φαρμάκων και  
των τροφίμων είναι τα πραγματικά 
αφεντικά της σημερινής Ε.Ε. 
Δυστυχώς, δεν πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας, αλλά 
για την τραγική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι δομικές, οι θεσμικές 
αποφάσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς λαμβάνονται 
κάτω από την ισχυρή πίεση – καθοδήγηση των 
συμφερόντων που εκπροσωπούν τους µμετρημένους στα 
δάχτυλα µμεγάλους παίκτες των αγορών. Τα λόμπι των 
µμεγάλων συμφερόντων είναι πανίσχυρα στις Βρυξέλλες 
και οριοθετούν χειρουργικά το πλαίσιο και τους 
ευρωπαϊκούς νόµου που διέπουν τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα και τους τομείς της ενέργειας και του πετρελαίου. 
Τομείς που χαρακτηρίζονται είτε από την έλλειψη κανόνων 
και διαφάνειας είτε από την υιοθέτηση µμέτρων που 
ευνοούν, σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών, τις 
πολυεθνικές, τις πανίσχυρες τράπεζες επενδύσεων και 

γενικά αυτό που τελευταία προσδιορίζεται γενικά και 
αόριστα ως «αγορές». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
χρηματοπιστωτικό λόμπι έχει καταφέρει να οδηγήσει την 
Κομισιόν στη µη λήψη κανόνων διαφάνειας για τη ρύθμιση 
των αγορών, ενώ το λόμπι του άνθρακα έχει υποχρεώσει 
την Κομισιόν σε δειλά βήματα για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία µμιας ακόμα 
κερδοσκοπικής αγοράς σε βάρος των Ευρωπαίων 
πολιτών, αυτήν της εμπορίας των ρύπων. Τη λειτουργία 
των λόμπι παρακολουθεί εδώ και χρόνια η οργάνωση 
Corporate Europe Observatory (CEO) – Παρατηρητήριο της 
Ευρώπης των Πολυεθνικών -, ένα ερευνητικό 
παρατηρητήριο που στόχο έχει να εκθέσει και να 
αμφισβητήσει την προνομιακή πρόσβαση που 
απολαμβάνουν και την επιρροή που ασκούν 
συγκεκριμένες εταιρείες στη χάραξη της ευρωπαϊκής 
πολιτικής. Το «Πράσινο Ποντίκι» πριν λίγα χρόνια  
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παρουσίασε σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Βάλιας 
Μπαζού μια άκρως διαφωτιστική έκθεση της CEO µε τίτλο 
«Ο πλανήτης του λόμπι», έκθεση που, όπως επισήμανε ο 
Γιώργος Βασσάλος εκ µμέρους της CEO, «πρόκειται για 
έναν καινούργιο οδηγό, συνέχεια του πετυχημένου πρώτου 
που είχε εκδοθεί το 2004 και αποτέλεσε ένα εύχρηστο 
εργαλείο για την κατανόηση του κόσμου των λόμπι στις 
Βρυξέλλες για δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, ΜΚΟ και 
το ευρύ κοινό. Στη νέα αυτή έκδοση έχουν προστεθεί 
θεματικά τουρ για την επιρροή των πολυεθνικών στη 
ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, στις κλιματικές πολιτικές 
και στη βιοτεχνολογία». Στην έκθεση αποκαλύπτονται 
ονομαστικά οι ισχυρότερες ομάδες συμφερόντων, καθώς 
και οι θέσεις και οι τακτικές τους στον υπόγειο αγώνα που 
διεξάγουν, δυστυχώς, µε επιτυχία για τη χειραγώγηση των 
οργάνων της Ε. Ε. και την υιοθέτηση φιλικών προς τα 
συμφέροντά τους πολιτικών.  

 

δράση των ομάδων 
συμφερόντων στις Βρυξέλλες 
είναι νόμιμη και θεσμοθετημένη 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το πρόβλημα έγκειται, όμως, στο γεγονός ότι επί της 
ουσίας δεν υπάρχουν όροι και κανόνες για το πλαίσιο 
λειτουργίας των ομάδων συμφερόντων, για το πού 
σταματούν τα όριά τους, ποιες ενέργειες µμπορούν να 
θεωρηθούν θεμιτές και ποιες όχι για την ανάδειξη των 
στόχων τους και την επίτευξη των επιδιώξεών τους. Η 
πρακτική έχει δείξει ότι οι ισχυρές ομάδες συμφερόντων 
που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης 
της ευρωπαϊκής πολιτικής, δρουν χωρίς κανόνες, στο 
παρασκήνιο και χρησιμοποιούν κάθε µμέσο για την 
επίτευξη των πολιτικών τους. Όπως επισήμανε ο Γιώργος 
Βασσάλος εκ μέρους του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης 
των Πολυεθνικών: «γύρω στο 70% των 15.000 με 30.000 
λομπιστών που εδρεύουν στις Βρυξέλλες εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών. Οι άνθρωποι αυτοί 
συγγράφουν την πλειονότητα ίσως των τροπολογιών που 
καταθέτουν οι ευρωβουλευτές στα διάφορα νομοθετήματα. 
Προσλαμβάνουν πρώην επιτρόπους και αξιωματούχους με 

παχυλούς μισθούς (300 με 500 ευρώ την ώρα) και 
πραγματοποιούν παραπλανητικές καμπάνιες 
χρηματοδοτώντας οργανώσεις - βιτρίνες».  Οι σχέσεις… 
στοργής των εκπροσώπων των εταιρικών λόμπι με 
ανώτατα στελέχη της Κομισιόν αλλά ακόμα και με 
εκλεγμένους αντιπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών, 
έχουν καταγγελθεί κατά το παρελθόν, χωρίς όμως αυτές οι 
καταγγελίες να μπορέσουν να επηρεάσουν το πανίσχυρο 
σύστημα που δρα στο παρασκήνιο έχοντας εξέχοντες 
κρυφούς συνεργάτες σε θέσεις – κλειδιά της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης. Ο πρωταρχικός στόχος των ομάδων 
συμφερόντων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χαράσσει 
την ευρωπαϊκή πολιτική και αποφασίζει για την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Όπως επίσης υπογράμμισε ο Γιώργος 
Βασσάλος: «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαρτάται από τις 
ομάδες εμπειρογνωμόνων (expert groups) ώστε να 
συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνταξη των 
νομοθετημάτων. Αν εξαιρέσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις, η 
μεγάλη πλειονότητα των συμβούλων της προέρχεται από 
πολυεθνικές. Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή αναθέτει 
μεγάλο μέρος της συγγραφής των νομοθετημάτων στις 
εταιρείες αυτές». Η δύναμη του χρήματος σε συνδυασμό με 
τις πολύπλοκες διαδικασίες και την απουσία 
οποιουδήποτε πραγματικού ελέγχου, έχουν δημιουργήσει 
το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ομάδων 
συμφερόντων που μπορούν να επιβάλλουν την πολιτική 
ατζέντα με αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες να θεωρούνται ο 
παράδεισος του λόμπινγκ.  

Το ισχυρό λόμπι της βιομηχανίας και των αγορών έχει 
παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθεια να μην 
περάσουν ρυθμίσεις διαφάνειας για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, ρυθμίσεις που ίσως είχαν αποτρέψει την 
οικονομική κατάρρευση το 2008.  
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αρά τις καταστροφικές 
επιπτώσεις της κρίσης, οι 
μεγάλες τράπεζες, τα hedge 

funds και άλλα επενδυτικά κεφάλαια 
συνεχίζουν τις πιέσεις για να  
μην υιοθετηθούν κανόνες για τη  
ρύθμιση των δραστηριοτήτων τους.  
Οι κυρίαρχοι λομπίστες στον οικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό τομέα που δρουν στις Βρυξέλλες είναι, 
σύμφωνα με τη νέα έκθεση της οργάνωσης Corporate 
Europe Observatory, οι εξής: 1. City of London Οι 
λομπίστες της City of London δρουν για λογαριασμό 
εκατοντάδων τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων που 
κινούν τα νήματα παγκοσμίως από το οικονομικό κέντρο 
της βρετανικής πρωτεύουσα. Η ομάδα πίεσης που 
κατοικοεδρεύει στις Βρυξέλλες, έχει παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μην υιοθετηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η City of 
London δεν έχει εγγραφεί και δεν προσδιορίζει τις 
δραστηριότητές της στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη διαφάνεια των λόμπι. 2. European 
Financial Services Roundtable (ΕΡ5Ρ) Η EFSR έχει στηθεί 
στο πρότυπο της European Roundtable of Industrialists 
(ERT) και αποτελεί ένα πολύ κλειστό κλαµπ, στο οποίο δεν 
συμμετέχουν εταιρείες, αλλά ως πρόσωπα µόνο πρόεδροι 
και γενικοί διευθυντές από τις µμεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
βιομηχανίες και τράπεζες της Ευρώπης. Η EFSR έχει 18 
µέλη και συνεργάζεται στενά µε το αδελφό κλειστό κλαµπ 
των Αµερικανών της ελίτ του λόμπι, τη Financial Services 
Roundtable. Η κρεµ ντε λα κρεµ των λοµπιστών έχει 
δραστηριοποιηθεί ενεργά στη δημιουργία μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς για τις ιδιωτικές συντάξεις µέσω της 
πλήρους απελευθέρωσης του ασφαλιστικού τοµέα. 
3. DG Internal Market Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Αγοράς και Υπηρεσιών της Ε.Ε. διατηρεί στενούς δεσμούς 
µε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, µμεταξύ άλλων, µέσω 
διαφόρων συμβουλευτικών ομάδων που συστάθηκαν µε 
σκοπό την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά µε 
τη νομοθεσία. Οι περισσότερες από τις λεγόμενες «ομάδες 
εμπειρογνωμόνων» που συμβουλεύουν την Επιτροπή 
στην υιοθέτηση νομοθεσιών για τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα, συγκροτούνται από εκπροσώπους συμφερόντων 
του ιδιωτικού τομέα. Ο αριθμός των λοµπιστών που 
συμβουλεύουν την Επιτροπή ως µέλη των «ομάδων 
εμπειρογνωμόνων» είναι µμεγαλύτερος από τον αριθμό 
των υπαλλήλων της Επιτροπής που έχουν την ευθύνη για 
τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. 4. Alternative 
Investment Management Association (ΑΙΜΑ) Η AIMA είναι 
μια οργάνωση λόμπι που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της 
«βιομηχανίας» του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων και 
συνεργάζεται στενά µε το μεγαλύτερο λόμπι των hedge 
funds στις ΗΠΑ, τη Managed Funds Association. Κύριος 
στόχος της ΑΙΜΑ είναι να υπάρξουν επιδερμικές και 
«αθώες» ρυθμίσεις στον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων 
γι’ αυτό και πολέμησε λυσσαλέα το σχέδιο Οδηγίας για τα 
επενδυτικά κεφάλαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και το 
σχέδιο Οδηγίας είχε επικριθεί ως εξαιρετικά αδύναμο, οι 
λομπίστες πολέμησαν ακόμα και αυτές τις μέτριες 
ρυθμίσεις διαφάνειας που προωθούσε η Επιτροπή. 
5. European Banking Federation Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει 5.000 τράπεζες από 31 
ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους την ελίτ των 
ευρωπαϊκών τραπεζών όπως η HSBC, η BNP Paribas, η 
Deutsche η Bank, η Barclay’s, η Royal Bank of Scotland και 
η Crédit Agricole. Τον Ιούλιο του 2009 το EBF μαζί µε άλλες 
ομάδες πίεσης ζήτησε από την Ε.Ε. να συντονίσει και να 
βελτιστοποιηθεί το σχέδιο για τη διάσωση των τραπεζών 
και των ασφαλιστικών εταιρειών που είχαν φθάσει σε 
σημείο κατάρρευσης. Την ίδια στιγμή, όμως, πίεζαν για τη 
λήψη μέτρων λιτότητας και απορρύθμισης της αγοράς 
εργασίας ως απάντηση στην κρίση που δημιουργήθηκε 
από τα µέλη της. Επίσης έχει ασκήσει πιέσεις για την 
καθυστέρηση της υιοθέτησης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Πολλά 
από τα µέλη της EBF είναι επίσης µέλη του σκιώδους 
συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(«Shadow ECB Council »), ενός σώματός που απαρτίζεται 
από εκπροσώπους συμφερόντων τραπεζών που πριν από 
κάθε συνεδρίαση ΕΚΤ ασχολείται µε τα δικά τους ζητήματα. 
Οι µμεγάλες τράπεζες ασκούσαν πιέσεις από τον Μάιο του 
2009 για να διατηρήσουν το προνομιακό επιτόκιο του 1% 
που είχαν για τον δανεισμό τους από την ΕΚΤ. Όταν η ΕΚΤ 
άρχισε να δανείζει στα τέλη του 2010 τις χώρες που είχαν  
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πρόβλημα, οι μεγάλες τράπεζες είχαν τη δυνατότητα για 
τεράστια κέρδη αφού δανείζονταν µε 1% και δάνειζαν µε 
πολύ υψηλότερο επιτόκιο τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, 
της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.  
6. European Parliamentary Financial Services Forum 
(ΕΡΡ5Ρ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ για τις 
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες αυτοπαρουσιάζεται ως 
ένας οργανισμός που συστάθηκε για να διευκολύνει και να 
ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου και των µελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέλη του µμπορούν να γίνουν 
όλοι οι ευρωβουλευτές όπως επίσης επιχειρήσεις και 
ομάδες συμφερόντων. Σύμφωνα µε την οργάνωση 
Corporate Europe Observatory, ενώ στη θεωρία πρόκειται 
για ένα φόρουµ διαλόγου μεταξύ του κλάδου της 
βιομηχανίας, τα µέλη του φόρουµ επί της ουσίας στόχο 
έχουν να επηρεάζουν τη γνώμη των ευρωβουλευτών υπέρ 
συγκεκριμένων συμφερόντων. 
7. International Swaps and Derivatives Association Η 
Διεθνής Ένωση Swaps και Παραγώγων κέρδισε το 2010 
από μεγάλες διεθνείς οργανώσεις που μάχονται το 
λόµπινγκ το βραβείο της χειρότερης ομάδας συμφερόντων 
στον χρηματοοικονομικό τομέα για το πιο επικίνδυνο 
λόµπινγκ που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η 
έλλειψη διαφάνειας και οι σχεδόν ανύπαρκτες ρυθμίσεις 
στον τομέα της αγοράς παραγώγων είχαν προκαλέσει 
έντονες επικρίσεις μετά την οικονομική κρίση, η ISDA, 
εξέχων μέλος της οποίας είναι η Goldman Sachs, πίεσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην αναλάβει 
πρωτοβουλίες για υιοθέτηση σκληρών κανόνων με το 
επιχείρημα ότι αυτό θα ήταν κακό για τις επιχειρήσεις. Η 
ISDA αποτελεί έναν οργανισμό – «κλειδί» και στον κόσμο 
των CDS, μεταξύ άλλων επειδή καθορίζει όλους τους 
συμβατικούς τους όρους, που περιέχονται σε κοινά 
αποδεκτό κείμενο, γνωστό ως ISDA Master Agreement. 
Επισημαίνεται ότι η ISDA έχει συστήσει, επίσης, την 
ευρωπαϊκή επιτροπή EMEA Credit Derivatives 
Determination Committee, στην οποία συμμετέχουν 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες και επενδυτικοί 
φορείς, όπως η Deutsche Bank, η Goldman Sachs και η 
Merrill Lynch. Στην περίπτωση της Ελλάδας η επιτροπή 
αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για να κρίνει εάν στη 
χώρα μας έχει συμβεί «πιστωτικό γεγονός» (credit event) 
και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η καταβολή της 
προβλεπόμενης αποζημίωσης στους κατόχους 
συμβολαίων ασφάλισης κινδύνου κατά χρεοκοπίας, 
γνωστών και ως CDS.  
8. Deutsche Bank  

τραπεζικός κολοσσός της 
Γερμανίας είναι από τους πιο 
ενεργούς παίκτες στο τραπεζικό 

λόμπινγκ στις Βρυξέλλες, με  
πολλούς εκπροσώπους σε πολλές 
συμβουλευτικές ομάδες της Κομισιόν. 
Είναι επίσης μια από τις τράπεζες που ενεπλάκη στην 
κερδοσκοπία με τις τιμές των τροφίμων, διαφημίζοντας 
ειδικό fund που είχε συστήσει κατά την περίοδο της 
παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης το 2007-2008 και 
προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να 
κερδοσκοπήσουν από την αύξηση της τιμής των τροφίμων, 

που οδήγησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια πολίτες 
στις υπό ανάπτυξη χώρες κάτω από το όριο της φτώχειας.  

 
Οι κερδοσκόποι στην παγκόσμια αγορά τροφίμων 
χρησιμοποιούν τα ίδια αμφιλεγόμενα οικονομικά εργαλεία 
που οδήγησαν στην κατάρρευση τις οικονομικές αγορές 
των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Σύμφωνα με την έκθεση της 
οργάνωσης Corporate Europe Observatory, τα 
κερδοσκοπικά εργαλεία προωθήθηκαν στις Βρυξέλλες από 
τη Διεθνή Ένωση Swaps και Παραγώγων και τη «Futures 
and Options Association», ένωση επιχειρηματικών 
συμφερόντων, που και οι δυο έχουν ως μέλος στις τάξεις 
τους την Deutsche Bank. 9. European Venture Capital 
Association Οργανισμός που μάχεται κατά της υιοθέτησης 
ρυθμιστικών κανόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου 
και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υποστηρίζοντας ότι 
ένας αυστηρότερος κανονισμός θα έβλαπτε την 
ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Διαθέτει, περίπου, 30 στελέχη 
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων 
επενδυτικών οίκων και κινούν τα νήματα πίσω από τις 
κουρτίνες. 

Η πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει 
είναι ότι τα λόμπι είναι πανίσχυρα και έχουν εκλεκτούς 
υπαλλήλους δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς, 
αφού στην κορυφή της λίστας των προσλήψεών τους 
βρίσκονται πρώην επίτροποι και αξιωματούχοι των 
Βρυξελλών. Παράλληλα, και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων 
της Κομισιόν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, 
προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες. 7867 ομάδες 
συμφερόντων ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Διαφάνειας μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2015. 3.848 είναι οι  
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εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων εμπορικών, 
επιχειρηματικών και επαγγελματικών ενώσεων. 1006 
άτομα εκπροσωπούν γραφεία συμβούλων, εταιρείες 
νομικών, αυτοαπασχολούμενους συμβούλους. Το 70% των 
ατόμων που απαρτίζουν τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων 
είναι εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών λόμπι και 
μόλις το 0,8% μέλη των ΜΚΟ και 0,5% των συνδικάτων και 
άλλων οργανώσεων. 123 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, εκ 
των οποίων υπολογίζεται ότι τα 97 εκατομμύρια 
δαπανώνται από λόμπι καταχωρισμένα στο Μητρώο 
Διαφάνειας, και 26 εκατομμύρια από μη καταχωρισμένες 
ομάδες συμφερόντων δαπανά ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας. 1700 λομπίστες διαθέτει ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας, εκ των οποίων καταχωρισμένοι είναι 1.250. 900 
από τις 1.700 τροπολογίες μιας ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα 
επενδυτικά κεφάλαια γράφτηκαν από λομπίστες. 39 
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο δαπανούν σε λόμπι 10 
πολυεθνικές, μεταξύ των οποίων η Siemens, η Bayer, η 
General Electric, η Philip Morris International, η ExxonMobil 
Petroleum & Chemical, η Microsoft και η Shell. Τα λόμπι 
τροφοδοτούν με «νομοθετήματα» τους υπάκουους 
ευρωβουλευτές και συντάσσουν τα προσχέδια των 
Οδηγιών ή κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να μην 
περάσουν ρυθμίσεις διαφάνειας για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Το πρόβλημα με τη δράση των ομάδων 
συμφερόντων είναι διπλό: Αφενός υπάρχουν λόμπι που 
είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Διαφάνειας, μια 
διαδικασία που περιορίζεται σε τυπικούς και άνευ ουσίας 
ελέγχους και αφετέρου λόμπι που δρουν εκτός Μητρώου, 
μια και η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική! Σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση που παρουσίασε τον Απρίλιο του 2014 το 
Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών (Corporate 
Europe Observatory – CEO) με τίτλο «Τhe fire power of the 
financial lobby», το χρηματοπιστωτικό λόμπι διαθέτει 
πάνω από 700 οργανισμούς, εκ των οποίων οι 450 δεν είναι 
καν καταχωρημένοι στο Μητρώο Διαφάνειας, άρα δρουν 
τελείως εκτός κανόνων και δεν υπόκεινται ούτε σε τυπικό 
έλεγχο.  

ι ομάδες συμφερόντων  
του χρηματοπιστωτικού  
λόμπι επηρεάζουν τη λήψη  

αποφάσεων στην Ε.Ε. πέντε φορές  
περισσότερο απ’ ό,τι οι ΜΚΟ, οι  
συνδικαλιστικές οργανώσεις  
και οι οργανώσεις καταναλωτών. 
Χαρακτηριστικό της προνομιακής σχέσης που έχουν με 
τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς είναι το ότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που αποκαλύπτονται στην έκθεση, το 
χρηματοπιστωτικό λόμπι είχε 7 φορές περισσότερες 
συναντήσεις με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς απ’ ό,τι είχαν 
οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα χρήματα 
που δαπανούν οι ομάδες συμφερόντων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, εκτιμώνται σε 123 εκατομμύρια 
ευρώ τον χρόνο, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι τα 97 
εκατομμύρια δαπανώνται από λόμπι καταχωρισμένα στο 
Μητρώο Διαφάνειας και 26 εκατομμύρια από μη 
καταχωρισμένες ομάδες συμφερόντων. Αντίστοιχα, από 
τους 1.700 λομπίστες του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
καταχωρισμένοι είναι 1.250 ενώ 450 δρουν ως καμικάζι 

εκτός κανόνων παντελώς. Ο τραπεζικός κολοσσός της 
Γερμανίας είναι από τους πιο ενεργούς παίκτες στο 
τραπεζικό λόμπινγκ στις Βρυξέλλες, με πολλούς 
εκπροσώπους σε πολλές συμβουλευτικές ομάδες της 
Κομισιόν.  

Η προαιρετική εγγραφή των λόμπι στο Μητρώο Διαφάνειας 
είναι επιλογή τόσο της Κομισιόν όσο και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι λόγοι που προβάλλονται είναι δυο. Ο 
ένας είναι επί της ουσίας και ο άλλος επί της διαδικασίας. 
Ο επί της ουσίας λόγος όπως αναφέρει καθαρότατα η 
Επιτροπή σε έγγραφό της τον Απρίλιο του 2014 για το 
αναθεωρημένο Μητρώο Διαφάνειας είναι ότι επιθυμία «της 
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι να παραμείνουν 
ανοιχτοί στον διάλογο με όλους τους φορείς, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς τους». Από τη φράση αυτή φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι οι ευρωπαϊκοί Θεσμοί επιθυμούν διακαώς να 
συνεχίσουν να είναι συνομιλητές με ομάδες συμφερόντων, 
ακόμα και αν αυτές δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως 
έλεγχο και δεν ακολουθούν κανέναν απολύτως κανόνα. Ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι, σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν 
υπάρχει σαφής και απλή νομική βάση η οποία θα επέτρεπε 
να καταστεί υποχρεωτικό το Μητρώο Διαφάνειας. Όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η μόνη νομική βάση για 
υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο είναι το άρθρο 352 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η 
χρήση του άρθρου αυτού θα δημιουργούσε πολυάριθμα 
περίπλοκα νομικά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά το πεδίο 
του Μητρώου και τη συμμόρφωση προς άλλα άρθρα των 
Συνθηκών. Το άρθρο 352 προϋποθέτει ομοφωνία στο 
Συμβούλιο, ενώ σε ορισμένα κράτη – μέλη απαιτείται 
επίσης έγκριση από τα εθνικά Κοινοβούλια. Εν τέλει 
υπάρχει κάτι μεμπτό ή παράνομο σ’ αυτό, θα αναρωτηθεί 
κάποιος. Προφανώς όχι. Το «μεμπτό» είναι να 
υποστηρίζεις δημοσίως ότι μια νομισματική ένωση που 
δημιουργήθηκε κατ’ εντολή και με τις οδηγίες 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών κολοσσών θα μπορούσε 
να λειτουργήσει προς το συμφέρον των πολιτών της 
Ευρώπης –πολύ περισσότερο αν ανήκεις σ’ αυτούς που 
ψήφισαν το Μάαστριχτ και στη συνέχεια δηλώνεις 
«εγκλωβισμένος» από τους Ευρωπαίους εταίρους. Τίποτα 
σάπιο λοιπόν δεν υπάρχει στην Ε.Ε. και στα θεσμικά 
όργανα που επιβλέπουν τη λειτουργία της ευρωζώνης. 
Όλα λειτουργούν ρολόι. Το να ζητάς από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μην προωθεί τα συμφέροντα των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων είναι σαν να ζητάς από το διαφημιστικό 
τμήμα της Coca-Cola να σταματήσει να προωθεί τα 
προϊόντα της εταιρείας. Στην καλύτερη περίπτωση είναι 
ένα αίτημα παράλογο. Στη χειρότερη θα μπορούσε να είναι 
και ύποπτο. 
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πρόεδρος της  
Ελληνικής Λύσης,  
Κυριάκος 

Βελόπουλος, 
αποκάλυψε τους 
στενούς δεσμούς 
Τραπεζών - Funds  
κατά την ομιλία του για  
τον προϋπολογισμό. 
Ολόκληρη η ομιλία του Κ. 
Βελόπουλου στη Βουλή: «Όλοι οι 
προϋπολογισμοί από το 1974 
έπεσαν έξω. Το ίδιο θα γίνει και με 
αυτόν τον προϋπολογισμό. Είναι 
προϋπολογισμός με ψεύτικα 
νούμερα. Εάν όμως ένας πολίτης 
κάνει λάθος στην φορολογική του 
δήλωση τιμωρείται με πρόστιμο ή 
και φυλάκιση. Αν κάνει λάθος ο 
υπουργός στον προϋπολογισμό δεν 
γίνεται απολύτως τίποτα. Ο καναδός 
οικονομολόγος Τζων Κένεθ έλεγε ότι 
η μόνη αξία των προβλέψεων των 
οικονομολόγων και των 
προϋπολογισμών είναι ότι κάνουν 
τους αστρολόγους να φαίνονται 
αξιόπιστοι. Και επειδή άκουσα 
πολλά για τις τράπεζες, θλίβομαι 
γιατί δεν άκουσα κανέναν να μιλά με 
ονόματα. Τώρα που μιλάμε 

υπάρχουν 700 χιλιάδες κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή γίνονται ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στην χώρα 53.600 
πλειστηριασμοί. 

  

ο 83,2% των ολοκληρωμένων  
πλειστηριασμών έχουν επισπευσθεί από  
τις τράπεζες ή τις εταιρείες που συνδέονται  

με τραπεζικά χαρτοφυλάκια.  
Και μιλάμε για κοράκια. Για αρπακτικά. Για ύαινες που κυριολεκτικά κλέβουν τους 
Έλληνες. Πώς γίνεται αυτό; Τα funds αγοράζουν τα ακίνητα στο 5% της αξίας τους, 
τα δίνουν σε εταιρείες διαχείρισης, που τις περισσότερες φορές είναι δικές τους, 
οι εταιρείες αυτές έχουν εντοπίσει τα ακίνητα – φιλέτα, δεν προχωρούν σε 
ρυθμίσεις αλλά επιλέγουν να γίνουν πλειστηριασμοί, που τις περισσότερες φορές 
καταλήγουν άγονοι, με σκοπό να πάρουν το ακίνητο οι ίδιες οι εταιρείες ή φίλοι 
τους ή γνωστοί τους. Άλλωστε οι εταιρείες είναι εξασφαλισμένες από το όποιο 
ρίσκο με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Πώς εγγυάστε εσείς για τις 
εταιρείες αυτές; Οι ίδιες εταιρείες έχουν δημιουργήσει άλλες εταιρείες Real Estate, 
μέσω των οποίων διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα - φιλέτα. Είναι χαρακτηριστικό  
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το παράδειγμα ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Καστοριά, 
που την κατέσχεσαν για κλάσμα της αξίας της! Αυτό δείχνει 
ότι η κυβέρνηση είναι ποδηγετημένη στους ολιγάρχες. Ως 
προς τους ολοκληρωμένους πλειστηριασμούς θα σας 
δώσω ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία: ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - 1,8% ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 2% ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - 1,7% ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
- 1,8% ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 2,2% ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
ΨΥΧΙΚΟΥ - 2,1% ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 2,1% ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - 1,1% ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - 1,2%. Ενώ σε άλλους δήμους είναι 0,1% ή 
0,2% εκεί έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί εκεί είναι οι 
περιοχές αυτές πιο πλούσιες. Έλεγε ο Αμερικανός 
βιομήχανος Φορντ ότι «είναι κακό που δεν καταλαβαίνει ο 
λαός πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Αν το 
καταλάβαινε θα γινόταν επανάσταση αύριο»! Εμείς λοιπόν 
θα δώσουμε πληροφορίες για να κάνει ο λαός τη δική του 
επανάσταση. Δεν μιλά όμως κανείς και στο κοινοβούλιο. 
Επικρατεί ομερτά. 

λοι είναι συνεργάτες πρώην 
συστημικών τραπεζών που 
πήραν λεφτά από το κράτος, 

δηλαδή από τον ελληνικό λαό  
και οι περισσότεροι προέρχονται  
από το βαθύ ΠΑΣΟΚ.  
Και αυτό που ενοχλεί είναι η συμπεριφορά τους στις 
τηλεφωνικές γραμμές που είναι σιχαμένη. Παίρνει ο 
δανειολήπτης για να κάνει διακανονισμό και του 
συμπεριφέρονται με ιταμό τρόπο, του μιλούν λες και είναι 
παρίας. Πού είναι το κράτος να μπει στη μέση και να 
επιβάλει σωστή συμπεριφορά προς τον Έλληνα πολίτη; 
Να επιβάλει να τον βοηθήσουν για να κρατήσει το σπίτι 
του; Εμείς όμως εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια. Για 
πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. Και για να αποδείξουμε 
πως οι εισπρακτικές και τα funds έχουν σχέσεις φιλικές με 
τα κόμματα. Ό,τι στοιχεία έχω τα καταθέτω στα πρακτικά. 
Έχουμε και λέμε; Δεν λέω ότι οι άνθρωποι κλέβουν ή 
παρανομούν. Κάνουν την δουλειά τους. Αλλά δεν είναι 
ηθικό. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία: CEPAL: Θεόδωρος 
Αθανασόπουλος CEO. Το 2020 ήταν εντεταλμένος γενικός 
διευθυντής της ALPHA BANK και διευθύνων της CEPAL 
HELLAS στην CEPAL GROUP. Μιλώντας στο 4ο NPL 
SUMMIT τον Μάιο ’22 είπε: «φέτος θα δούμε 40.000 έως 
50.000 πλειστηριασμούς. Είναι ο αριθμός που πρέπει να 
γίνεται ετησίως ώστε να επιτευχθούν τα πλάνα των 
τιτλοποιήσεων». INTRUM HELLAS: Γεώργιος 
Γεωργακόπουλος CEO. Ξεκίνησε από τις BARCLAYS, 
EUROBANK ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τέλος 

INTRUM. THEA ARTEMIS: Παναγιώτης Αλεξάκης, 
πρόεδρος και πρόεδρος ΔΣ, πολυθεσίτης καθηγητής για 
όλες τις δουλειές. ΔΕΗ, ΟΣΕ και ΚΡΑΤΟΣ. Το 1998 στο 
ξεκίνημα της φούσκας του Χρηματιστηρίου βρέθηκε στο 
Χρηματιστήριο Παραγώγων να κατηγορείται για παράβαση 
καθήκοντος από τους Μουζακίτη και Πλιώτα. Κατηγορία 
που βέβαια δεν αποδείχθηκε. Επίσης τον είδαμε στην 
PROTON του Λαυρεντιάδη, και στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ του Σάλλα. 
Το 2010 στην PROTON ήταν στο ΔΣ μαζί με άλλους οι 
οποίοι δικάζονται για κακουργήματα. Ο ίδιος δεν ήταν 
εκτελεστικό μέλος και την γλύτωσε. Έφθασε να γίνει ακόμα 
και πρόεδρος της τράπεζας το καλοκαίρι του 2011, δηλαδή 
λίγες εβδομάδες πριν η ΤτΕ πάρει την άδεια της τράπεζας 
για να την οδηγήσει σε εκκαθάριση. Ενώ ήταν στην 
PROTON το 2010 ήταν σύμβουλος παράλληλα και στην 
Υπουργό Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη. Επίσης ήταν μέλος 
του ΔΣ της Αγροτικής Ασφαλιστικής, την οποία αγόρασε η 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αφού πήρε το «καλό» κομμάτι μετά τη διάσπασή 
της. RESOLUTE ASSET MANAGEMENT: Χριστόφορος 
Στράτος, σύμβουλος. Το 2016 ήταν διευθύνων σύμβουλος 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. DV01 
ASSET MANAGEMENT – DEBT COMPANY: Χάρυ Κύρκος, 
πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την ίδρυσή του το 
2010 έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μέλος και του ΔΣ του 
ομίλου EUROBANK FIRST CAPITAL: Νικόλαος Μαράντος, 
CEO ή αλλιώς εθνικός εκκαθαριστής. Ιανουάριο του 2011 
έως Ιούλιο του 2012 ήταν ειδικός εκκαθαριστής για την 
αναδιάρθρωση του ΔΟΛ. Ιούλιο του ’12 με Δεκέμβριο του 
’16 εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας και της ΑΤΕ 
LEASING και της ΕΒΖ. Ιούλιο του ’12 εκκαθαριστής στην 
γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ. Ιανουάριο του ’17 
συμμετείχε στην ειδική διαχείριση των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά, εκκαθαριστής στη ΛΑΡΚΟ και την HELLENIC 
STEEL CERVED CREDIT MANAGEMENT GREECE: Γκίκας 
Μάναλης, πρόεδρος ΔΣ και με φιλικές σχέσεις με ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ. 1981-1999 ήταν στην Εθνική Τράπεζα (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Οκτώβριος 
2011 ήταν μέλος ΔΣ εμπειρογνωμόνων στο Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων. Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2012 
ήταν αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ. Ήταν ο άνθρωπος που το 2013 έκλεισε την ΕΡΤ 
και το 2014 ήταν διευθύνων σύμβουλος στην ATTICA 
BANK. NPA SERVICING: Τζοάννα Τελιούδη, CEO με φιλικές 
σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
ιστοσελίδων, η NPA SERVICING ανήκει σε κάποιο κύριο 
Ανδρικόπουλο, δικηγόρο, που διατηρεί άριστες σχέσεις με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδέεται επίσης με τον Κύπριο δικηγόρο 
Αρτέμη Αρτεμίου, που διατηρεί γνωριμία με υπουργό του 
ΣΥΡΙΖΑ. DO VALUE: Τάσος Πανούσης, διευθύνων 
σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. 
Μεταπήδησε στην DO VALUE Ιούνιο ’20 από την 
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συμμετείχε στα ΔΣ της EUROBANK 
FPS και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Το ’14 τέθηκε επικεφαλής της 
Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και Διευθύνων  
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Σύμβουλος της EUROBANK HOUSEHOLD LENDING. 
Σεπτέμβριος ’16 ανέλαβε την ευθύνη των προβληματικών 
δανείων ΛΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & EUROBANK FPS. 
PEPPER GREECE: πήρε άδεια λειτουργίας το ’18. Το 
ελληνικό τμήμα της PEPPER GROUP έχει φιλικές σχέσεις με 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το ευρωπαϊκό σκέλος της EUROPEAN 
PEPPER SERVICING αποκτήθηκε από την αυστραλιανή 
‘LINK GROUP’ έναντι 200 εκατ. ευρώ. Θωμάς Ζιώγας – CEO. 
Συνιδρυτής της «NAI HELLAS / AVENT SA» και μέλος της 
«NAI GLOBAL». Διευθύνων σύμβουλος και εταίρος της 
KING HELLAS SA. Στην εταιρεία εμφανίζεται να συμμετέχει 
και η Λούκα Κατσέλη! Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές στο ΔΣ 
της εταιρείας «PEPPER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με 
διακριτικό τίτλο «PEPPER HELLAS Ε.Δ.Α.Δ.Π.», αριθμό 
Γ.Ε.Μ.Η. 144973001000 και έδρα το Μαρούσι. Η κα. Κατσέλη 
τοποθετήθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
31/7/2019, δηλαδή λίγες ημέρες μετά τις εκλογές της 7ης 
Ιουνίου 2019. Η θητεία της λήγει 9 Μαΐου 2024. MOUNT 
STREET HELLAS: Βασίλης Θεοφανόπουλος, SENIOR 
DIRECTOR. Το 2021 αγοράστηκε το 50% από εταιρεία 
συνδεδεμένη με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ του κου 
ΣΤΕΓΚΟΥ, αντί 450.000 ΕΥΡΩ SPECIAL FINANCIAL 
SOLUTIONS: Δημήτρης Ζουμπρούλης CEO, Αϊβάζης 
Ιορδάνης μέλος του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ. Είναι ηθικό αυτό; COPERNICUS HELLAS: 
Πωλ Τζελέπης. Ειδικός επί των δανείων σε: ING, NOVA 
BANK, μικρών επιχειρήσεων EUROBANK, μη 
εξυπηρετούμενων δανείων ALPHA BANK. EDS HELLAS: 
Άγγελος Αγγελίδης, πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, δηλαδή 
εταιρειών που τηλεφωνούν και ενημερώνουν τους πολίτες 
για τις οφειλές. HIPOGES HELLAS: Νικήτας Ζήσιμος, 
ΜANAGING DIRECTOR στη EUROBANK. Σε οικονομικό 
συνέδριο είχε πει: «…πρέπει να αυτοματοποιηθούν οι 
διαδικασίες για τη διευκόλυνση των servicers». QQUANT: 
Νικόλαος Βαρδαραμάτος, CEO. Μέλος του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, γενικός διευθυντής της FINANCIAL PLANNING 
SERVICES, θυγατρικής της EUROBANK, υπεύθυνος 
καθορισμού της στρατηγικής διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. PIMCO: Ορέστης Τσακαλώτος, 
ιδρυτής και CEO. Απόφοιτος της σχολής Μωραΐτη και του 
Κολλεγίου Αθηνών, με MASTER στα υπολογιστικά 
συστήματα από το πανεπιστήμιο του NEWCASTLE. 
Συνιδρυτής και CEO ο Μιλτιάδης Γεωργαντζής, σύμβουλος 
και μέλος ΔΣ ο Δημόκριτος Άμαλος, που είναι επίσης 
πρώην μέλος ΔΣ στα Ελληνικά Πετρέλαια. UCI HELLAS 
LMS: Άρης Αρβανιτάκης, διευθύνων σύμβουλος. Πρόκειται 
για ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΠΑΤΣΗΣ: 
Βουλευτής ΝΔ. Όλοι τον ξέρουμε! Όσο για τα δικηγορικά 
γραφεία που εξυπηρετούν τα FUNDS, αυτά είναι: 1) 
ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΝΔ 2) 
ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3) ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5) ΜΟΥΡΓΕΛΆΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ 6) ΨΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
7) ΧΑΝΙΚΙΑΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και άλλοι πολλοί… Το 
θέμα αυτό είναι εξόχως πολιτικό. Ανέφερα για πρώτη φορά 
τα ονόματα αυτά για να τα μάθουν οι Έλληνες. Υπάρχει 
λύση; Υπάρχει, κύριοι, αλλά δεν μπορείτε εσείς να την 
δώστε λόγω των σχέσεων που διατηρείτε. Εμείς όμως 
μπορούμε. Την Τρίτη θα καταθέσουμε τροπολογία για να 
δοθεί τέλος στους πλειστηριασμούς. Να δοθεί τέλος στην 
δράση των κορακιών. Και μην πείτε ότι δεν είναι δυνατόν 
να γίνει κούρεμα στα χρέη, γιατί σε φίλους σας 
προχωρήσατε σε γενναίο κούρεμα: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΒΩΒΟΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ (κουρέψατε τα δάνεια υπέρ της 
τουρκικής DARDANEL), FOLLI FOLLIE, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΜΑΪΛΗΣ, ΔΑΒΑΡΗΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ, ΝΗΡΕΑΣ και ΔΙΑΣ. 

  

μήπως δεν θυμάστε πώς 
σβήστηκαν τα δάνεια του  
ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ; Μιλάμε για  

29 εκατ. ευρώ δάνεια! 
10/4/2020 η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μεμονωμένα πούλησε τα 
δάνεια ύψους 29 εκατ. στο FUND BLANTYRE CAPITAL αντί 
10 εκατ. ευρώ. 2/6/2020 τα δάνεια μεταβιβάστηκαν από το  
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BLANTYRE στο FUND MERU SARL του Λουξεμβούργου. 
19/7/20201 πουλήθηκαν από το FUND MERU SARL στην 
εταιρεία MASIERO CONSULTANTS LTD, που έχει κεφάλαιο 
3.000 ευρώ. Οι πωλήσεις από το ένα fund στο άλλο είναι 
καταφανώς εικονικές για να εξαφανιστούν τα ίχνη της 
άφεσης χρέους για τα συγκεκριμένα δάνεια, για τα οποία 
υπήρχαν εξασφαλίσεις ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε ακίνητα. 
Και μιλάμε για τις βίλες στο Ψυχικό και την Εκάλη. Τι έγιναν 
αυτές οι εξασφαλίσεις; Προφανώς άρθηκαν! Για τα δάνεια 
είχε ενεχυριασθεί το σήμα του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αυτές 
οι απαιτήσεις εισπράττονται; Και αν ναι από ποιόν; Και 
εσένα, φουκαρά Έλληνα δανειολήπτη έρχονται και σου 
παίρνουν το σπίτι για οφειλές 10 χιλιάδων ευρώ! Από το 
2020 φώναζα για την επισιτιστική κρίση που έρχεται. Τώρα 
είναι ακόμα πιο κοντά. Δεν κάνατε τίποτα. Κρούουμε τον 
κώδωνα του κινδύνου ακόμα μια φορά: Μεγάλη πείνα είναι 
προ των πυλών στην χώρα μας! Οι τιμές των καυσίμων 
έχουν πάει στο Θεό! Τα προϊόντα είναι απλησίαστα. 
Ταυτόχρονα υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη και οι 
συνέπειές του είναι απρόβλεπτες. Οι εξελίξεις στη διάρκεια 
του χειμώνα θα είναι δραματικές. Η πείνα απειλεί όλο τον 
πλανήτη. Μια μεγάλη επισιτιστική κρίση είναι πιο κοντά 
από ποτέ άλλοτε. Ήδη η έλλειψη λιπασμάτων προκαλεί 
παγκόσμια ανησυχία. Η Morgan Stanley προειδοποιεί για 
μία καταιγίδα ύφεσης. Ο διοικητής της FED προειδοποιεί 
ότι έρχονται επώδυνες ημέρες! Η Blackrock επισημαίνει ότι 
το easy money για τις τράπεζες είναι πλέον παρελθόν. Το 
Politico γράφει ότι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση θα 
επιδεινωθεί, ενώ ο ιδρυτής της Blackrock τονίζει ότι θα 
πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για το φαγητό παρά 
για το πετρέλαιο! Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Δήθεν μαλώνετε 
για τα μικρά, αλλά για τα μεγάλα δεν λέτε τίποτα. Όλες οι 
κυβερνήσεις μέχρι τώρα φτιάξατε ένα ληστρικό κράτος 
φόρων. 20 φόροι ταλανίζουν τους πολίτες: 1.ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
3.ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5.ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6.ΤΕΛΟΣ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 7.ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
8.ΤΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.ΕΝΦΙΑ 10.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧ 12.ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 13.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 
14.ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 
16.ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 17.ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
18.ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 19.ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
20.ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το φορολογικό σύστημα που 
εφαρμόζετε είναι κλέφτης και οι εφοριακοί είναι σε ρόλο 
αγροίκων δίκην νταβατζήδων. 1047 φοροαπαλλαγές έχει το 
φορολογικό μας σύστημα. Μιλάμε για τη χαρά του 
γραφειοκράτη, του δικηγόρου και του λογιστή. Και 
πραγματικά, ποτέ δεν κατάλαβα το νόημα που έχει ο φόρος 
κληρονομιάς, από την στιγμή που υπάρχει ο ΕΝΦΙΑ.  

πολίτης πληρώνει φόρο  
όταν αγοράζει ένα ακίνητο, 
πληρώνει φόρο επειδή  

διατηρεί το ακίνητο, πληρώνει  
φόρο ΚΑΙ επειδή μεταβιβάζεται  
το ακίνητο μετά θάνατον! 
Πώς γίνονται αυτά; Επειδή δεν είστε ικανοί 50 χρόνια τώρα 
να παράξετε πλούτο για τους Έλληνες, παράγετε φόρους. 

Τα δε 3 κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχετε φεσώσει τη 
χώρα με δεκάδες Δις ευρώ. Μόνο μερικά θα αναφέρω για 
να ακούσουν οι Έλληνες: Για την εξυπηρέτηση του χρέους 
το 2023, η χώρα θα πρέπει να διαθέσει 5,85 δις ευρώ από 
4,85 το 2022. Τα μεγάλα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα στη 
διάρκεια των μνημονίων και που δεν έχουν πληρωθεί, θα 
αρχίσουν να αποπληρώνονται το 2023. Έχουμε τα έντοκα 
γραμμάτια ανέρχονται σε 11,8 δις ευρώ. Έχουμε τον 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό διάρκειας 3, 6 ή 12 μηνών. 
Έχουμε τα ομόλογα. Το δημόσιο προχωρά τακτικά σε 
εξόδους στις διεθνείς αγορές για να δανειστεί νέα κεφάλαια. 
Αποπληρώνει τα ομόλογα που λήγουν και τα αντικαθιστά 
με καινούργια. Δηλαδή δανείζεστε για να πληρώσετε τα 
δάνεια! Έχουμε την ΕΤΕπ και την ΤΑΣΕ, από όπου το 
δημόσιο έχει λάβει δάνεια ύψους 7,83 δις και εκτείνονται 
έως το 2041. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο 
η Ελλάδα έχει λάβει ήδη κάποια από τα πρώτα δάνεια. 
Έχουμε τον EFSF, τον Μηχανισμό Σταθερότητας, από τον 
οποίο προέρχονται τα μεγαλύτερα δάνεια που έλαβε η 
χώρα με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Αυτά 
αγγίζουν τα 130,9 δις και ο χρονικός ορίζοντας είναι μέχρι 
το 2070, με την αποπληρωμή να ξεκινά το 2023. Δηλαδή το 
δημόσιο θα βγάζει κάθε χρόνο από τα ταμεία του 1,738 δις 
έως το 2027. Από το 2028 έως το 2037 το ποσό θα αυξάνεται 
σε ετήσια βάση στα 1,83 δισ. ευρώ. Έχουμε τον ESM, την 
μετεξέλιξη του EFSF, απ’ όπου έχουμε λάβει δάνεια ύψους 
59,8 δις ευρώ και η αποπληρωμή τους ξεκινά το 2034 και 
ολοκληρώνεται -με βάση τα σημερινά δεδομένα- το 2060. 
Έχουμε τα REPOS, δηλαδή τις συμφωνίες επαναγοράς 
ενός χρεογράφου. Αυτά αγγίζουν τα 39,19 δισ. ευρώ και 
αφορούν συμφωνίες μεταξύ του κράτους και φορέων ή 
χρηματο-οικονομικών ιδρυμάτων. Πείτε μας πώς μπορεί η 
Ελλάδα με ένα τέτοιο χρέος να ανακάμψει; Γιατί εμένα, ως  
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επιχειρηματία, δεν μου βγαίνουν τα νούμερά σας. Είναι 
άμεση η ανάγκη για αναστροφή του πολιτικού και 
οικονομικού μοντέλου της χώρας. Ο πολίτης αισθάνεται 
μόνος, αβοήθητος. Νιώθει ότι έχει εγκαταλειφθεί στην 
αγωνιώδη προσπάθεια του να επιβιώσει. Νιώθει ότι μια 
μικρή ελίτ λειτουργεί ως βιαστής του, ότι η νομοθετική 
εξουσία έχει παραδοθεί στην εκτελεστική και η εκτελεστική 
στους ολιγάρχες. Νιώθει ότι η δικαστική εξουσία είναι 
διεφθαρμένη, ότι τα πάντα γίνονται για έναν μικρό κύκλο 
ανθρώπων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Κολωνάκι, 
στα γραφεία των ολιγαρχών. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι αυτά που προτάσσετε 
όλοι σας. Η περιφέρεια ερημώνει. Τα παιδιά της δεν 
μπορούν να ζήσουν στον τόπο που μεγάλωσαν.  

πολιτική που ακολουθείτε  
είναι πολιτική συσσώρευσης  
της οικονομίας στην  

υδροκέφαλη πρωτεύουσα των  
30.000 κομματικών τρωκτικών. 
Πείτε μου είναι αυτό αναπτυξιακό μοντέλο χώρας; Είναι 
αυτή χώρα που λέτε ότι θα αναπτυχθεί; Υπάρχει χώρα που 
έχει ερημώσει την περιφέρειά της και έχει αναπτυχθεί; Είναι 
επιτακτική η ανάγκη μιας νέας πολιτικής, για να σωθεί η 
περιφέρεια αλλά και η πρωτεύουσα της χώρας. Πρέπει να 
αρχίσει μια αντίστροφη τακτική. Πρέπει να αναζητηθούν 
τρόποι ώστε ο πληθυσμός να φύγει από το Λεκανοπέδιο 
για άλλες περιοχές της χώρας, όπου όμως θα υπάρχει 
εργασία και επίπεδο ζωής. Χρειάζονται κίνητρα, υποδομές 
και επενδύσεις για να σωθεί η αλλά και η Αθήνα. Εμείς ως 
Ελληνική Λύση έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε 
καταθέσει προτάσεις όλο αυτό το διάστημα για τους 
λιγνίτες, για τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
για τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες αλλά και για τους 
οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ, ταμεία κλπ. για τον 
πρωτογενή τομέα, για την άμυνα, για την οικονομία. Σε 
αντιδιαστολή με όλες αυτές τις προτάσεις που καταθέσαμε, 
εσείς δεν κάνατε τίποτα! Είναι άμεση ανάγκη όμως, 
επιτέλους, της δημιουργίας ενός Ταμείου Εθνικής Ανάγκης, 
για την αξιοποίηση των «παγωμένων» εθνικών πόρων, 
δηλαδή των ελληνικών καταθέσεων σε τράπεζες της 
αλλοδαπής, που υπολογίζονται σε μερικές δεκάδες δισ. 
ευρώ. Το έκαναν πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ιταλία 
και η Γαλλία. Αυτές οι καταθέσεις δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις «πόθεν έσχες». Θα μπορούσαν λοιπόν να 

τοποθετηθούν αυτά τα κεφάλαια σε ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου, που η λήξη τους θα ξεκινά μετά από 3 χρόνια και 
θα εκτείνεται μέχρι και μία 30ετία ή και περισσότερο. Σε ό,τι 
αφορά τους φόρους, είναι απαραίτητη η μείωση των 
φόρων στα καύσιμα και το ρεύμα. Για το ΕΤΜΕΑΡ σας 
έχουμε ξαναπεί, όπως σας έχουμε ξαναπεί και για τον ΦΠΑ. 
Αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων με εφαρμογή 
συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών στα διυλιστήρια. 
Αλλά πού να πάτε στους φίλους σας! Εδώ δεν ελέγχετε τον 
Λάτση για την επένδυση στο Ελληνικό θα τον ελέγξετε για 
τα πετρέλαια; Ελέγχους στα σύνορα για την αποφυγή 
εισαγωγής λαθραίων καυσίμων. Ελέγχους στα πρατήρια. 
Αναφορικά με την φοροδιαφυγή, πρέπει να γνωρίζετε ότι 
αυτή δεν πατάσσεται, αλλά μπορεί να εξαφανιστεί αν 
καταστεί ασύμφορη, δηλαδή αν όλα τα έξοδα των νομικών 
και φυσικών προσώπων εκπίπτουν από το φορολογητέο 
εισόδημα, με έναν flat φόρο 10% για όλους. Προχωρήστε 
σε από-φορολόγηση στα νησιά που ερημώνουν. Ιδιαίτερα 
σε όλα τα νησιά του ανατ. Αιγαίου, από τη Λήμνο έως το 
Καστελόριζο. Βάλτε γενικό φόρο 5% για όλα: εισόδημα, 
καύσιμα, εισιτήρια, προϊόντα. Επίσης, προτείνουμε τη 
μείωση του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου στα 
επίπεδα του 2017 στις Ανεξάρτητες Αρχές. Εκεί οι 
υπάλληλοι παίρνουν 7.000 το μήνα. Γιατί; Δεν είναι άδικο 
αυτό; Ανεξάρτητη Αρχή σημαίνει ότι δεν έχω κυβέρνηση. 
Το σύνταγμα προτείνει 5 Ανεξάρτητες Αρχές και εμείς 
έχουμε πάνω από 30. Περιορισμό του κυβερνητικού 
σχήματος.  

κος Μητσοτάκης προεκλογικά 
μιλούσε για ένα μικρό και 
ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα,  

και σήμερα, αυτή τη στιγμή που  
μιλάμε έχει περισσότερους 
συμβούλους στο Μαξίμου απ’ όσους 
έχει ο πλανητάρχης στο Λευκό Οίκο!  
Η Ελλάδα πεθαίνει και δημογραφικά. Είναι τρομακτικά τα  
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στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία κάνει λόγο για αύξηση του 
αριθμού των θανάτων τις πρώτες 39 εβδομάδες του 2022 
κατά 12.972! Γιατί; Μιλάμε για αύξηση 13,7% σε σχέση με 
τις χρονιές πριν την πανδημία. Οφείλεται στο γεγονός ότι 
καταστρέψατε το ΕΣΥ. Ποια είναι η πρόταση της Ελληνικής 
Λύσης για λύση στο δημογραφικό; Κάθε Έλληνας κάτω των 
40 ετών, όταν παντρεύεται να δικαιούται δάνειο 33.000 
ευρώ. Άτοκο! Εάν κάνει 2 παιδιά το δάνειο να μειώνεται 
κατά 1/3, αν κάνει 3 παιδιά όλο το δάνειο να χαρίζεται και 
με 4 παιδιά να υπάρχει δια βίου απαλλαγή από τους 
φόρους! Το έχουν κάνει Ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή είναι 
η πρότασή μας, γιατί εμείς θέλουμε να μεγαλώσει η Ελλάδα 
με Έλληνες όχι με αλλοεθνείς, όπως λέτε εσείς. Η χώρα δεν 
έχει πια οικονομική παραγωγή. Η συνεχιζόμενη 
αποψίλωση του παραγωγικού ιστού της χώρας φαίνεται 
καθαρά από το εμπορικό μας έλλειμμα, που έφθασε σε 
ιστορικά υψηλό επίπεδο τον Οκτώβριο. Η προηγούμενη 
φορά που το έλλειμμα ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 
ήταν τον Μάρτιο του 2007! Αυτό τεκμηριώνει το πόσο 
καταστροφική είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής 
σας. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν στηρίζετε τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας. Έχετε αδιαφορήσει 
επιδεικτικά -από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε την 
κυβέρνηση- για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες μας 
ακόμα περιμένουν να πάρουν την οικονομική ενίσχυση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εν τω μεταξύ τρέχουν οι υποχρεώσεις 
τους. Και εσείς αδιαφορείτε, οδηγώντας τους στην 
καταστροφή. Τους έχετε ξεκληρίσει κυριολεκτικά του 
αγρότες μας. Θα φέρω σαν παράδειγμα τις εξαγωγές οίνου. 
Μεταξύ 15 χωρών, πρώτη έρχεται η Γαλλία με σχεδόν 10 
δις δολλάρια, δεύτερη η Ιταλία με 7 δις δολλάρια και στην 
τρίτη θέση η Ισπανία με 3 δις δολλάρια. Στην 13η θέση είναι 
η Ολλανδία με 455 εκατ. δολλάρια και στην 15η θέση 
Λετονία με 282 εκατ. δολλάρια. Η Ελλάδα ΔΕΝ υπάρχει 
ΠΟΥΘΕΝΑ!!! Ακόμα και η Ολλανδία και η Λετονία εξάγουν 
περισσότερο κρασί από εμάς! Και δεν είναι μόνο αυτό. 
Εισάγουμε τα πάντα! Εισάγουμε ακόμα και προϊόντα στα 
οποία παραδοσιακά υπήρχε επάρκεια. Δείτε τι γίνεται με το 
γάλα, με το λάδι, χύμα, με το μέλι. Δείτε… Δείτε… Δείτε… 
Αλλά τι να δείτε; Αφού εσείς δεν βλέπετε τίποτα!  

τιάξατε το «καλάθι του 
νοικοκυριού» που 
αποδεικνύεται καλάθι του 

απατεώνα, γιατί τα σούπερ μάρκετ 

απλώς παραπλανούν τους 
καταναλωτές με παραπλανητικές 
διαφημίσεις και με μικρότερες 
συσκευασίες στα προϊόντα. 
Δείτε μερικά παραδείγματα: Φρυγανιές. Στις 7/12/22 το ένα 
πακέτο στοίχιζε 0,93 €, στις 14/12/’22 το πακέτο στοίχιζε 
1,35 €, ενώ έχει αλλαχτεί και η συσκευασία. Είναι 
μικρότερη! Ελληνικός καφές. Στις 7/12/22 το πακέτο 
στοίχιζε 0,98 € και στις 14/12/’22 στοίχιζε 1,94 € και 
παράλληλα έχουμε αλλαγή συσκευασίας. Δηλαδή μιλάμε 
για αύξηση 99%. Μακαρόνια. Στις 7/12/22 ένα πακέτο 
πουλιόταν 0,75 € και στις 14/12/’22 το ίδιο πακέτο 
πουλιόταν 0,76 €. Δηλαδή έχουμε αύξηση 1,6%. Φακές. Το 
μισό κιλό στις 7/12/’22 στοίχιζε 0,96 € και στις 14/12/’22 
στοίχιζε 0,94 €. Η μείωση με το «καλάθι του νοικοκυριού» 
ήταν στο 2,2%. Σαμπουάν. Η συσκευασία του ενός 7/12/’22 
στοίχιζε 3,70 € και στις 14/12/22 στοίχιζε 3,48 €. Δηλαδή 
έχουμε 6%, αλλά την ίδια ώρα άλλαξαν τη συσκευασία! Για 
να μην αναφερθώ στις διαφορές στις τιμές εδώ σε σχέση με 
τις χώρες της Ευρώπης! Αναφέρομαι στους Έλληνες: Οι 
κυβερνήσεις σας θέλουν φτωχούς για να τους έχετε 
ανάγκη, σας θέλουν αμόρφωτους για να πιστεύετε τον ΣΚΑΪ 
και την τρομοκρατία των συστημικών ΜΜΕ, σας θέλουν 
φοβισμένους για να μην αντιστέκεστε. Μην τους 
ξαναψηφίσετε, αν θέλετε να είστε ελεύθεροι! Έχω εδώ 
(κατάθεση στα πρακτικά) την έκθεση του Πανεπιστημίου 
Θεσ/νίκης που εκπόνησε ο κοιτασματολόγος Κ. 
Φιλιππίδης. Λέει λοιπόν ότι  

αξία του ορυκτού πλούτου  
της χώρας μας είναι 2,4  
τρις ευρώ! Και εμείς  

εξορύσσουμε μόλις το 0,2%! 
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Ο Έλληνας πεινάει και εσείς τόσα χρόνια δεν κάνετε 
τίποτα. Ένας επιχείρησε, ο Κώστας Καραμανλής ο 
δεύτερος, να κάνει τον αγωγό Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολη και τον έφαγαν όλοι εδώ. Σε ό,τι αφορά, 
δε, τα εθνικά μας, κερδίζετε το αριστείο της αποτυχίας σε 
όλα. Οι Τούρκοι εξοντώνουν ό,τι πετάει στον εναέριο χώρο 
τους, απαγορεύουν σε UAV, αεροπλάνα, ελικόπτερα να 
πετούν στον εναέριο χώρο τους. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. 
Μόνο η Ελληνική Λύση ψήφισε υπέρ της διακοπής των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Κανένας 
δικός σας ευρωβουλευτής. Ο Αιγύπτιος πατριώτης 
πρόεδρος Αλ Σίσι οριοθέτησε μονομερώς την ΑΟΖ της 
χώρας του. Εσείς τι κάνατε; Τίποτα! Οι συμμαχίες σας με 
τον Αλίγεφ έχουν καταλήξει σε Βατερλώ. Ο ίδιος ο Αζέρος 
πρόεδρος είπε ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι και 
στρατός του Αζερμπαϊτζάν. Δώσατε το δικαίωμα στο 
ναρκοπρόεδρο Ράμα να μιλά για εξαπάτηση της Ελλάδας 
για να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ. Και την ίδια 
ώρα ο δικός μας πρωθυπουργός δεν επισκέφθηκε τα χωριά 
της Βορείου Ηπείρου. Η Λιβύη έκανε διάβημα κατά της 
χώρας μας για τις έρευνες νότια της Κρήτης. Υπογράψατε 
συμφωνία με τη Βουλγαρία για να στηθεί μνημείο του 
Κομιτατζή Γκότσε Ντέλτσεφ στις Καρυές Σερρών! 

 

γκρίνατε το «Κέντρο Μακεδονικής 
Γλώσσας» στη Φλώρινα! Οι 
Σκοπιανοί απέκτησαν δικαιώματα 

αλιείας στον Θερμαϊκό λόγω  
της συμφωνίας των Πρεσπών. 
Θα έχουν και ΑΟΖ ως περίκλειστο κράτος, όπως η 
Παραγουάη. Υπουργός της ΝΔ βγήκε και είπε: «θα χάσουμε 
λίγο Καστελόριζο αλλά θα κερδίσουμε τη Ρόδο»! Είναι 
δυνατόν; Δίνετε 13 δις ευρώ για εξοπλιστικά και δεν δίνετε 

ούτε 1 ευρώ για την αμυντική βιομηχανία. Δεν ενισχύετε την 
εθνοφυλακή. Μήπως όμως η κυβέρνηση κέρδισε το 
στοίχημα «νόμος και τάξη»; Όχι. Μείωσε την παράνομη 
μετανάστευση; Όχι. Μείωσε την παραβατικότητα; Όχι. 
Μείωσε τη δράση των μπαχαλάκηδων; Όχι μείωσε την 
ανομία στα πανεπιστήμια; Όχι.  

άνατε εχθρό μας τη Ρωσία  
άνευ λόγου και τώρα 
πληρώνουμε πανάκριβα  

το ρεύμα. Και συνεχίζετε  
στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία.  
Και εδώ θέλω να ρωτήσω προσωπικά τον πρωθυπουργό: 
Θα δώσετε και τους S300 στην Ουκρανία; Θα κάνετε κι άλλη 
προδοσία με την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας; Το 
έλλειμμα έφθασε τα 6,5 δις στο 11μηνο του ’22 και το 
πληρώνουν οι Έλληνες. Εσείς τι κάνατε; Το μόνο που 
κάνατε είναι οι απ’ ευθείας αναθέσεις σε κολλητούς σας. 
Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες: Ο Γ. Παπανδρέου 
είπε ότι «λεφτά υπάρχουν» και υπέγραψε το πρώτο 
μνημόνιο. Ο Σαμαράς είπε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο 
και υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Τσίπρας είπε ότι θα 
σκίσει τα μνημόνια και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Ο 
Μητσοτάκης υποσχέθηκε ένα καλύτερο αύριο και ότι θα 
καταργήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και τώρα 
αναγνώρισε την ψευτο-Μακεδονία, ενώ την επόμενη 
χρονιά να περιμένετε ακόμα ένα μνημόνιο. Έλληνα, δεν 
έχει σημασία πόσο ανόητοι είναι αυτοί που σε κυβερνούν 
όσο έχει σημασία πόσο ανόητος θεωρούν ότι είσαι εσύ. 
Μην τους ξαναψηφίσετε». 
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πρώην υπουργός 
και βουλευτής  
του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος 

Πολάκης αποκάλυψε 
ότι τα 30 εκατ. δάνειο 
του «Πρώτου Θέματος» 
διαγράφηκαν και 
επιστράφηκαν και τα 
κατασχεμένα σπίτια 
στους ιδιοκτήτες!  
Συγκεκριμένα ο Παύλος Πολάκης 
αποκάλυψε στη Βουλή κατά την 
συζήτηση για τον προϋπολογισμό: 
«Τα 30 εκατομμύρια ευρώ δάνειο του 
ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, του 
συγχωρεμένου του Αναστασιάδη και 
του Καραμήτσου τα πούλησε τον 
Απρίλη του 2020, μετά που ψηφίσατε 
την ασυλία των τραπεζικών 
στελεχών, τα έδωσε η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αντί για 29 εκατομμύρια 
ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ στο 
Fund «Palantir Capital». Μετά από 
λίγο καιρό, στις 2 Ιουνίου, το Palantir 
τα πουλάει στο Meru Sarl για 8 
εκατομμύρια ευρώ, με τις 19 Ιουλίου 
του 2021 το δεύτερο fund το πουλάει 

σε ένα τρίτο fund και τι έχει σαν αποτέλεσμα αυτό; Να διαγράφουν τα  

 
δάνεια, να τους επιστραφούν και τα σπίτια που είχαν κατασχεθεί. Την ίδια στιγμή 
που παίρνετε τα σπίτια του κόσμου για 10.000 ευρώ με τους «Πάτσηδες» που έχετε 
στο κόμμα σας, την ίδια στιγμή καθαρίζετε τα λαμόγια των τραπεζών και των 
ΜΜΕ!». 

Ας θυμηθούμε τη διαρκή μπερδεμένη ιστορία με το «Πρώτο Θέμα» και τα δάνεια 
του: Πίσω στο 2016 την εποχή της εξεταστικής για τα θαλασσοδάνεια: Από το 
σύνολο των δανείων στα ΜΜΕ, αίσθηση προκάλεσε η δανειοδότηση από την 
Τράπεζα Πειραιώς των μετόχων του «Πρώτου Θέματος» προκειμένου να  

 

Ο 
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αγοράσουν εταιρείες που είχαν 
συστήσει οι ίδιοι και συνέχιζαν να τις 
κρατούν! Το θέμα ανέδειξαν 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  (Σπύρος 
Λάππας, Σωκράτης Φάμελλος, 
Νίκος Συρμαλένιος, Γιάννης 
Θεοφύλακτος, Γιώργος Παπαηλιού).  

 
Συγκεκριμένα, οι βουλευτές είπαν ότι 

Τράπεζα Πειραιώς 
έχει χορηγήσει 
συνολικά 36  

εκατ. ευρώ στον όμιλο 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ για 
αγοραπωλησίες 
μετοχών των ίδιων 
μετόχων φυσικών 
προσώπων ανάμεσα 
στις τρεις εταιρείες: 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ,  
ΝΕΟ ΘΕΜΑ. 
Το ιστορικό έχει ως εξής: * Η εταιρεία 
εκδόσεων ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύεται το 2005 και 
από τους τρεις μετόχους: 
Αναστασιάδη, Καραμήτσο και 
Τριανταφυλλόπουλο. * Στις 26 
Νοεμβρίου 2007 η Πειραιώς 
χορήγησε δάνειο 18 εκατ. ευρώ 
προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για 
εξαγορά των μετοχών της ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., δηλαδή για 
εξαγορά των μετοχών των ίδιων 
μετόχων - Αναστασιάδη, 
Καραμήτσου, Τριανταφυλλόπουλου 
- που είχαν ιδρύσει την πρώτη 
εταιρεία. * Στις 14 Μαρτίου 2008 και 
στις 12 Ιουνίου 2008 η ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. εξαγοράζει το 70% 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ έναντι 12,5 
εκατ. ευρώ. Η εξαγορά αυτή αφορά 
το σύνολο των μετοχών του 
Τριανταφυλλόπουλου, που κατείχε 
το 40% στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και το  

 
μισό 20% και 10% των άλλων δύο. Τα χρήματα δεν πήγαν για αποπληρωμή του 
δανείου στην Πειραιώς, * Στις 7 Ιανουαρίου 2009 η Πειραιώς αποδέσμευσε ποσό 
4,5 εκατ., που, όπως τόνισε ο Ν. Συρμαλένιος, «αποτελεί έμμεση 
χρηματοδότηση». * Στις 28 Μαΐου 2010 οι μετοχές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
εξαγοράζονται από τους Καραμήτσο 50% και Αναστασιάδη 50% έναντι 21 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 18 εκατ. ευρώ προέρχονται από το δάνειο της Τράπεζας 
Πειραιώς προς την εταιρεία ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ που στο μεταξύ είχε 

  

Η 
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ιδρυθεί από τους ίδιους μετόχους. Τα 3 εκατ. καταβάλλονται 
εξ ιδίων διαθέσιμων σε 10 ισόποσες δόσεις. «Ο δανεισμός 
για αγοροπωλησίες μετοχών από τους εαυτούς τους 
αποτελεί μια τουλάχιστον παράδοξη και ερευνητέα 
κατάσταση» υπογράμμισε ο Ν. Συρμαλένιος. Πάμε στο 
2021: Κουρεμένα δάνεια του «Πρώτου Θέματος» από την 
Τράπεζα Πειραιώς στη Μαριάννα Λάτση. Την ώρα που η 
Τρ. Πειραιώς βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρών 
επικρίσεων για τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου και γίνεται αντικείμενο οξύτατης πολιτικής 
αντιπαράθεσης, αίσθηση και ερωτηματικά προκαλεί μια 
κίνηση της τράπεζας που μπορεί να αποδειχθεί προοίμιο 
εξελίξεων στο χώρο των media. Αφορά δάνεια της 
εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», η οποία από την πρώτη ημέρα 
της έκδοσης της στηρίχθηκε χρηματοδοτικά - και 
διαφημιστικά – από την Τρ. Πειραιώς, συχνά μάλιστα και με 
“περίεργες” δανειοδοτήσεις προς τους μετόχους της 
εκδότριας εταιρείας. Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, 

ξυπηρετούμενα δάνεια της 
εταιρείας «Πρώτο Θέμα Εκδοτική» 
μπήκαν σε πακέτο τιτλοποίησης 

και περιήλθαν σε fund/εταιρεία 
διαχείρισης απαιτήσεων. Εν συνεχεία 
μεταβιβάστηκαν σε εταιρεία 
συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση 
, η οποία τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο προσκήνιο 
επιχειρηματικών εξελίξεων, πραγματοποιώντας εξαγορές 
και αποκτώντας συμμετοχές σε εταιρείες διαφόρων 
κλάδων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κλπ). Επιδιώκοντας προφανώς να 
κλείσει εκκρεμότητες, να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» που 
την συνέδεε με το «Πρώτο Θέμα» και να περιορίσει την 
έκθεση της στα media, η τράπεζα έβαλε στο πακέτο 
τιτλοποίησης συνολικές απαιτήσεις 38,2 εκατ. ευρώ με 
χαμηλή αποτίμηση. 

ς προς το ποσοστό του 
«κουρέματος» οι πληροφορίες 
είναι αντιφατικές: Τραπεζικές 

πηγές αναφέρουν ότι είναι 93,5%,  
ενώ από την πλευρά της εταιρείας  

«Πρώτο Θέμα» αναφέρεται ότι  
η μεταβίβαση έγινε στο 33%  
της ονομαστικής απαίτησης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εταιρεία διαχείρισης 
αυτές οι απαιτήσεις πουλήθηκαν αμέσως σε εταιρεία της 
Μαριάννας Λάτση με μεγάλο κέρδος. Πάντως, μέχρι 
στιγμής η εταιρεία «Πρώτο Θέμα» δεν έχει ενημέρωση ότι 
το δάνειό της μεταβιβάστηκε. Δεν είναι ένα απλό 
επιχειρηματικό deal που αφήνει περιθώρια κέρδους για την 
μία πλευρά και βοηθά την άλλη να απεμπλακεί και να 
καθαρίσει το χαρτοφυλάκιο της.  

 
Η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Μαριάννα 
Λάτση και στον όμιλο της να «βάλουν πόδι» στο «Πρώτο 
Θέμα», να αποκτήσουν αρχικά μέσο πίεσης και να έχουν 
λόγο στην εφημερίδα, με προοπτική απόκτησης μετοχικής 
συμμετοχής και ελέγχου στη συνέχεια. Ίσως να είναι το 
πρώτο βήμα για την είσοδο του νεοπαγούς επενδυτικού 
ομίλου της Μ. Λάτση στα media, όπου η παρατεταμένη 
κρίση έχει δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες και έχει 
καταστήσει τον χώρο εξαιρετικά ευάλωτο στις επιδιώξεις 
ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων. 
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Σε ποιον ανήκει το «Πρώτο Θέμα»; Ή σε ποιον θα ανήκει 
τις προσεχείς μέρες ή εβδομάδες; Το ερώτημα δεν είναι 
ρητορικό, μια και, σύμφωνα με πληροφορίες, που εν μέρει 
μάλιστα είδαν το φως της δημοσιότητας, τις προηγούμενες 
μέρες έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συναλλαγές με δάνεια, 
ύψους 38 εκατ. ευρώ, του εκδοτικού ομίλου που ίδρυσε ο 
Θέμος Αναστασιάδης προς την Τράπεζα Πειραιώς. Η 
οποία, εν μέσω της αμφιλεγόμενης αύξησης κεφαλαίου 
που έχει δρομολογήσει μαζί με την κυβέρνηση, συνεχίζει 
την προσπάθεια να ξεφορτωθεί προβληματικά δάνεια και 
προς τον χώρο των ΜΜΕ, με δραστικά «κουρέματα» που 
απαλλάσσουν τους παλιούς ή νέους ιδιοκτήτες του. Κατά 
τις πληροφορίες, το πακέτο δανείων, ύψους 38 εκατ. ευρώ, 
που βάρυνε τρεις από τις εταιρείες στις οποίες έχουν 
μοιραστεί οι δραστηριότητες του «Πρώτου Θέματος» 
(«Πρώτο Θέμα των Δημοσιογράφων Α.Ε.», «Νέο Χρήμα» 
και «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΜΜΕ») τιτλοποιήθηκε 
και με δραστικό «κούρεμα» πέρασε από την Πειραιώς σε 
εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων» δανείων.  

 
Στη συνέχεια, η γενναιόδωρα κουρεμένη δανειακή 
απαίτηση έναντι του «Πρώτου Θέματος» πουλήθηκε -έναντι 
4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας- σε εταιρεία 
της Μαριάννας Λάτση, μέσω του γνωστού family office 
Latsco Hellenic Holdings S.àr.l. Το «οικογενειακό γραφείο» 
της κ. Λάτση εμφανίστηκε πρόσφατα και στη συναλλαγή 
απόκτησης ποσοστού 7,8% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την 
ολλανδική Reggeborgh. Προς το παρόν η συναλλαγή επί 
των δανείων του «Πρώτου Θέματος» δεν έχει συνέχεια, 

αλλά η κατοχή από τη Μ. Λάτση δανειακής απαίτησης, που 
προφανώς συνδέεται και με διασφαλίσεις επί 
περιουσιακών στοιχείων του «Πρώτου Θέματος», της δίνει 
τη δυνατότητα να αποκτήσει και ιδιοκτησιακή πρόσβαση 
στο εκδοτικό συγκρότημα, που περιλαμβάνει την 
εφημερίδα, site και ραδιόφωνο. Άλλωστε, όταν τον 
περασμένο Ιούλιο η Μ. Λάτση είχε ανακοινώσει την 
απόσχισή της από τη Lamda Development πουλώντας το 
μερίδιό της σε εταιρεία με έδρα αμερικανικό φορολογικό 
παράδεισο, είχε συνδέσει την κίνηση με την αναζήτηση 
νέων επενδυτικών πεδίων. Μένει να αποδειχτεί αν τα ΜΜΕ 
περιλαμβάνονται σ’ αυτά. 

άντως, από το ύψος του τιμήματος 
αγοράς των δανείων (4 εκατ.)  
από τη Μ. Λάτση, που  

προφανώς περιλαμβάνει και  
ποσοστό κέρδους της εταιρείας 
διαχείρισης, αντιλαμβάνεται  
κανείς ότι το «κούρεμα»  
της οφειλής υπερβαίνει το 90%! 

Π 
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της Δέσποινα Σπανού 
πρώην αντιπρόεδρου της ΑΔΕΔΥ, 
στέλεχος ΛΑΕ 

 
Τις τελευταίες ημέρες το θέμα της 
αύξησης των επιτοκίων και των 
κόκκινων δανείων κυριαρχεί στην 
κοινωνία. Και είναι φυσικό, αφού 

αύξηση των 
επιτοκίων 
προκαλεί  

αύξηση των δόσεων 
των ήδη χορηγη-
θέντων δανείων,  
ανατρέπει πλήρως  
τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό και 
προετοιμάζει νέο κύμα 
κόκκινων δανείων. 
Οι Τράπεζες κυριολεκτικά 
ληστεύουν τους δανειολήπτες και 
ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, αφού 
εντελώς ανεξέλεγκτα, χωρίς να 
υπόκεινται σε οποιονδήποτε 

κρατικό έλεγχο, αυξάνουν μόνο τα 
επιτόκια των δανείων διατηρώντας 
σχεδόν μηδενικά και αμετάβλητα 
εκείνα των καταθέσεων. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες εξελίξεις: Το 
κυμαινόμενο επιτόκιο στα 
στεγαστικά δάνεια σχεδόν 
διπλασιάστηκε από την αρχή του 
χρόνου, από 2,36% διαμορφώθηκε 
στο 4%, ενώ το επιτόκιο των νέων 
καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητο στο 0,01% - 0,04% από 
την αρχή του έτους. Το μέσο 
επιτόκιο των καταναλωτικών 
δανείων, χωρίς καθορισμένη 
διάρκεια (κατηγορία που 
περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω 
πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά 
δάνεια και τις υπεραναλήψεις από 
τρεχούμενους λογαριασμούς) 
αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 14,44%.  

 
Το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών 
δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια 
και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε 
κατά 41 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 11,37%. Το μέσο 
επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων 
χωρίς καθορισμένη διάρκεια 
αυξήθηκε κατά 42 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 4,79%, ενώ το 
αντίστοιχο των επαγγελματικών 
αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 6,83%. Το μέσο 
επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης 
με κυμαινόμενο επιτόκιο προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε 
κατά 25 μονάδες βάσης και 
διαμορφώθηκε στο 4,42%! Η ληστεία 
των τραπεζών όμως εις βάρος του 
λαϊκού εισοδήματος δεν γίνεται μόνο 
μέσω της αύξησης των επιτοκίων 
δανεισμού, γίνεται και μέσω των 
εξωφρενικών χρεώσεων των 
τραπεζών για οποιανδήποτε 
συναλλαγή και κυρίως μέσω του 
πληθωρισμού, που εκμηδενίζει τις 
καταθέσεις, οι οποίες είναι με 
μηδενικά επιτόκια. Συγκεκριμένα:  Οι 
τράπεζες ληστεύουν κυριολεκτικά 

τους Έλληνες καταθέτες και 
αποταμιευτές, αφού προσφέρουν 
επιτόκια 0,01% – 0,04% όταν ο 
πληθωρισμός είναι 10% (9,9% 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της κυβέρνησης), πράγμα που 
σημαίνει ότι το πραγματικό επιτόκιο 
που δίνουν (αφαιρουμένου του 
πληθωρισμού) είναι απολύτως 
αρνητικό (-9,6% έως -9,5%), όταν την 
ίδια στιγμή χρεώνουν τις πιστωτικές 
κάρτες 14%-18%. Αυτό αποτελεί 
ουσιαστικά «κούρεμα» των 
καταθέσεων, δηλαδή οι καταθέτες 
πληρώνουν τις τράπεζες για να 
χρησιμοποιούν τα χρήματά τους (!), 
δηλαδή πληρώνουν για να 
δανείζουν τις τράπεζες. Η διαδικασία 
αυτή οδηγεί σε σταδιακή 
συρρίκνωση των πραγματικών 
αποταμιεύσεων (χρηματοπιστωτική 
καταστολή). Αποτελεί όμως 
πραγματική ληστεία και για έναν 
επιπλέον λόγο, που είναι ότι  

ι τράπεζες  
έχουν ανακεφα-
λαιοποιηθεί  

τρεις φορές και έχουν 
κοστίσει στον Ελληνικό 
λαό 45 δισ. ευρώ  
και μαζί με τον 
αναβαλλόμενο  
φόρο 64 δισ. ευρώ!!! 
Οι τράπεζες λοιπόν που έχουν 
ανακεφαλαιοποιηθεί και ενισχυθεί με  
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χρήματα των φορολογουμένων αισχροκερδούν εις βάρος 
τους με κάθε τρόπο, παίρνοντας προμήθειες από παντού. 
Από εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, από 
αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από 
αποστολή χρημάτων σε τράπεζες εκτός ευρωζώνης, από 
συνδρομή πιστωτικής κάρτας, στις οποίες τα επιτόκια είναι 
τεράστια, από επανέκδοση χρεωστικής / πιστωτικής 
κάρτας λόγω λήξης κλοπής ή απώλειας, από πληρωμή 
λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κλπ.), από 
αιτήματα δανείων κ.ά. Όλα αποτελούν κλοπή των πολιτών, 
που οι ανεξέλεγκτοι τραπεζίτες κάνουν. Ενώ όμως 
συμβαίνουν όλα αυτά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση 
εμπαίζουν τον Ελληνικό λαό και πλειοδοτούν σε 
μεγαλοστομίες. Τι κάνει η κυβέρνηση; Καταγγέλλει τους 
τραπεζίτες για την πολιτική τους, δηλώνοντας δια του 
υπουργού Σταϊκούρα, ότι μόνο το 2022 η κερδοφορία των 
τραπεζών ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, λες και η κυβέρνηση 
κυβερνά σε άλλη χώρα και δεν έχει ευθύνη. Ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ ζητά την επιβολή φορολογίας 1 δις στους 
τραπεζίτες, χωρίς να θίξει όμως τον λόγο για τον οποίο οι 
τράπεζες είναι ανεξέλεγκτες.  

ι Ελληνικές τράπεζες έχουν  
τα υψηλότερα επιτόκια 
στεγαστικών δανείων, μετά  

την Λιθουανία και Λετονία και τα 
χαμηλότερα καταθέσεων, αλλά  
κανείς δεν παρεμβαίνει. 
Η κυβέρνηση ουσιαστικά παρακαλά τους τραπεζίτες για 
λήψη μέτρων όσον αφορά τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις 
προμήθειες, τους παρακαλά δηλαδή να κερδίσουν κάτι 
λιγότερο. Ποια είναι η αλήθεια όμως; 

  

Δ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι 
υπεύθυνοι για την αυθαιρεσία 
των τραπεζών, αφού ψήφισαν  

τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις  
και την πώληση των μετοχών σε 
ξένους σε εξευτελιστική τιμή…. 

με αποτέλεσμα να χάσει το Ελληνικό Δημόσιο τον έλεγχο 
των τραπεζών και να φορτωθεί ο Ελληνικός λαός στην 
πλάτη του συνολικά 64 δις! Ακόμη και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο κατήγγειλε σε έκθεσή του το 2017 τις 
αυθαιρεσίες των τραπεζών, όσον αφορά τη χορήγηση 
δανείων (σε ημετέρους), την οποία όμως πληρώνει ο 
Ελληνικός λαός. Συγκεκριμένα: Έγιναν τρεις 
ανακεφαλαιοποιήσεις, η πρώτη το 2012 – 2013, η δεύτερη 
το 2014 και η τρίτη το 2015, συνολικού κόστους μαζί με τον 
αναβαλλόμενο φόρο 64 δις! Δεν έμειναν όμως μόνο σ’ αυτό. 
Μαζί με τη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση πουλήθηκαν, με 
πολιτική απόφαση βέβαια, οι νέες μετοχές των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών της χώρας κυριολεκτικά «τζάμπα». 
Η μετοχή της Alpha Bank, η πιο ακριβή, πουλήθηκε μόνο 4 
λεπτά, της Εθνικής 2 λεπτά, της Eurobank 1 λεπτό και της 
Πειραιώς 3/10 του λεπτού! Με 3 ευρώ δηλαδή αγοράζονταν 
1.000 μετοχές! Όχι από όλους όμως. Το θεσμικό πλαίσιο 
ήταν τέτοιο για να αγορασθούν από συγκεκριμένους ξένους 
επενδυτές – άρπαγες ή από εγχώρια αρπακτικά. Το 
αποτέλεσμα ήταν να χάσει το Δημόσιο την ιδιοκτησία, να 
φορτωθεί ο Ελληνικός λαός δισεκατομμύρια χρέους και να 
λεηλατούν οι τραπεζίτες το εισόδημα των Ελλήνων 
πολιτών, κυρίως των λαϊκών στρωμάτων. Αν δεν είχαν 
γίνει όλα αυτά, η κυβέρνηση θα έπρεπε να νομοθετεί και όχι 
να παρακαλάει.  

πάρχουν τεράστιες ευθύνες  
σε αυτούς που ψήφισαν και ο 
Ελληνικός λαός πρέπει να τις 

επιρρίψει και να δώσει ένα τέλος 
στην λεηλασία της ζωής του. 

Ο 

Ν 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Το mononews.gr έχει το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ:  

έα φέσια ύψους 
441 εκατ. ευρώ 
προστέθηκαν στα 

βιβλία της εφορίας  
τον Οκτώβριο, καθώς  
οι φορολογούμενοι  
δεν κατάφεραν να 
ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. 
Πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει 
τα 627 εκατ. μια μείωση κατά 30%. 
Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο 
έφτασε τα 6,228 δισ. ευρώ, ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε 
φτάσει τα 4,385 δισ. μια αύξηση κατά 
42%. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο 
ληξιπρόθεσμο» έφτασε τα 480 εκατ., 
ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε 
φτάσει τα 713 εκ. (μείωση κατά 33%). 
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η σύγκριση 

των ποσών ληξιπροθέσμου που προέρχονται από το εισόδημα είναι ανόμοια, 
καθώς το 2021 η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου 
ήταν η 17η Σεπτεμβρίου (οπότε το ληξιπρόθεσμο που προερχόταν από τη μη 
καταβολή των δύο δόσεων εμφανίστηκε τον Οκτώβριο 2021), ενώ το 2022, η 
προθεσμία καταβολής των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 31η Αυγούστου 
(συνεπώς το ληξιπρόθεσμο που προέρχεται από το εισόδημα εμφανίζεται το 
Σεπτέμβριο). Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 10 μηνου 
συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 800 εκατ. ευρώ (που όπως 
έχει επισημάνει το mononews ανήκει σε πασίγνωστη επιχειρηματική οικογένεια 
που δραστηριοποιούνταν πριν την κατάρρευση της εταιρείας στον τομέα 
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της λιανικής και του φαρμακευτικού 
κλάδου) και ακραία τιμή συνολικού 
ποσού 150 εκατ. € στα πρόστιμα 
έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν 
διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει 
ληξιπρόθεσμη. Το συνολικό 

ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε 
οριακά στα 113,16 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 26,26 δισ. θεωρούνται ως 
ανεπίδεκτα είσπραξης, με 
αποτέλεσμα το πραγματικό 
ληξιπρόθεσμο να αγγίζει τα 86,9 δισ. 

Ανοιχτούς λογαριασμούς με την 
εφορία είχαν τον Οκτώβριο 4,17 
εκατ. φορολογούμενοι, ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο το 2021 το 
πλήθος των οφειλετών ήταν 
4.292.632.

 
«Φουσκώνει» το χρέος των ιδιωτών στην εφορία, αλλά για 
αυτό ευθύνονται οι μεγαλοφειλέτες που αυξάνονται αντί να 
μειώνονται. Όπως σημειώνει το newmoney.gr εν συγκρίσει 
με πέρυσι, τον Νοέμβριο ο αριθμός των οφειλετών 
μειώθηκε, αλλά τα χρέη τους συνολικά αυξήθηκαν. Στην 
πράξη φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
οφειλετών, είναι μικροφειλέτες που, ενώ χρωστούν 
ελάχιστα στην εφορία, είναι και οι μόνοι που πληρώνουν! 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία 
επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή. Σύμφωνα με την έκθεση γ΄ τριμήνου 2022: την 
1η Νοεμβρίου φέτος 4.176.249 ΑΦΜ χρωστούσαν 113,163 
δισ. ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, την 1η Νοεμβρίου 
πέρυσι 4.292.632 ΑΦΜ χρωστούσαν 109,825 δισ. 
ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ ο αριθμός των οφειλετών 
μειώθηκε κατά 116.000 (-19%) τα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,3 
δισ. ευρώ. Αναλόγως με το ύψος των οφειλών τους 
πάντως, μόνοι οι μικροφειλέτες που χρωστούσαν κάτω 
από 50 ευρώ μειώθηκαν δραστικά (κατά 169.470 σε ένα 
χρόνο ή -19%) από 896.877 πέρυσι σε 727.407 εφέτος. Αυτοί 
οι μικροφειλέτες του «πενηντάρικου» είναι και οι μόνοι που 
δεν ευθύνονται – ή ευθύνονται ελάχιστα- στη αύξηση των 
οφειλών.  

ην αύξηση κατά 2,3 από τα 3,3 δισ. 
σε 1 χρόνο τα χρέη προκάλεσαν 
όσοι χρωστούν από 1 εκατομμύριο 

ευρώ και πάνω ο καθένας. Αυτοί 
μάλιστα, αν και αποτελούν το 0,2%  
των οφειλετών, χρωστούν το 80%  
των οφειλών… 

Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
στοιχείων, από συνόλου 4.176.249 οφειλετών της εφορίας: 
727.407 ΑΦΜ (17% ή 1 στους 6) χρωστούν κάτω από 50 
ευρώ ο καθένας. Και όλοι μαζί συνολικά, ούτε 30 
εκατομμύρια ευρώ όλα κι όλα. 1.607.182 ΑΦΜ (σχεδόν το 
40%) χρωστούν από 50 έως 500 ευρώ ο καθένας, ή όλοι μαζί 
συνολικά κάτω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 1 στους 2 
χρωστάει λιγότερα από 500 ευρώ. Και όλοι μαζί, παρότι δεν 
κινδυνεύουν με κατάσχεση, βαρύνονται με… ούτε 1 από τα 
113 δισεκατομμύρια ευρώ των χρεών στην εφορία. 
Επιπλέον: 1.506.316 ΑΦΜ (το 35% των οφειλετών) 
χρωστούν από 50 – 10.000 ευρώ και όλοι μαζί κάτω από 10 
δισ. ευρώ. Όλοι οι παραπάνω μαζί (το 92% των οφειλετών) 
δεν χρωστούν συνολικά ούτε 11 από τα 113 
δισεκατομμύρια ευρώ –ούτε το 10% δηλαδή των οφειλών. 
Όλα τα υπόλοιπα 100 και πλέον δισεκατομμύρια, τα 
χρωστούν 335.344 συγκεκριμένοι οφειλέτες (εταιρίες και 
φυσικά πρόσωπα) δηλαδή το 8% των οφειλετών ή μόλις 1 
στους 12 από τους 4.176.249 ΑΦΜ. Από τους 
μεγαλοφειλέτες αυτούς: 285.412 χρωστούν από 10 έως 100 
χιλιάδες ευρώ ο καθένας, 41.036 χρωστούν από 100.000 
έως 1.000.000 ευρώ ο καθένας, 8.896 χρωστούν πάνω από 
1 εκατομμύριο ευρώ.  

ι 32 μεγαλύτεροι οφειλέτες  
εξ αυτών χρωστούν συνολικά  
1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ  

των οποίος ο ένας (1) χρωστά 800 
εκατομμύρια ευρώ από μόνος του. 

Τ 
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Έπειτα από χρόνια αναβολών και 
μεταθέσεων, αναμένεται να 
δημοσιοποιηθούν οι «λίστες» με 
όσους έχουν χρέη προς εφορίες και 
ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ. Όπως 
επισημαίνει το naftemporiki.gr οι 
τελευταίοι «κατάλογοι» με τα 
ονόματα μεγαλοοφειλετών, τόσο 
φυσικών όσο και νομικών 
προσώπων, είχαν δημοσιοποιηθεί 
το 2019, όμως έκτοτε το σχετικό 
μέτρο είχε «παγώσει» λόγω της 
πανδημίας. Μάλιστα, 

νέα 
επικαιροποιημένη 
λίστα θα έπρεπε 

να δει το «φως» στο 
τέλος Ιουνίου 2022, 
όμως με κοινή 
υπουργική απόφαση  
ο χρόνος 

επικαιροποίησης 
μετατέθηκε για τον 
Ιούνιο του 2023. 
Η εν λόγω παράταση που δόθηκε 
δίνει τη δυνατότητα σε όσους 
χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα 
ποσά να προχωρήσουν στη 
ρύθμιση της οφειλής τους, με την 
ένταξή τους στη ρύθμιση των 24 έως 
48 δόσεων, εάν πρόκειται για χρέη 
στην εφορία, ή των 24 δόσεων, εάν 
πρόκειται για οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταμεία. Με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, κάθε χρόνο 
στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ 
πρέπει να δημοσιοποιούνται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία των 
συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, 
εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη 
οφειλή ανά φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα 
υπερβαίνει το ποσό των 150.000 
ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
του έτους κατά την ημερομηνία 
άντλησης των στοιχείων αυτών από 
τα πληροφοριακά συστήματα 
φορολογίας (TAXIS) και τελωνείων 
(ICISnet). Στον ίδιο, μάλιστα, 
διαδικτυακό τόπο, με κοινή 
ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα, 
δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία των συνολικών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον η βασική 
ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει επίσης 
το ποσό των 150.000 ευρώ και η 
καταβολή της καθυστερεί για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους κατά την ημερομηνία 
άντλησης των στοιχείων αυτών από 
το πληροφοριακό σύστημα 
ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ). 

 
Έτοιμη είναι η διάταξη που θα καθορίζει το ύψος της 
αμοιβής που θα λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι 
ειδοποιούν την ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Appodixi» για 
περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου με την έκδοση 
πλασματικών αποδείξεων από επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα διάταξη που 
θα κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπει ότι το χρηματικό 

μπόνους που θα λαμβάνουν οι πολίτες θα είναι κλιμακωτό 
ανάλογα με την αξία της συναλλαγής και θα φθάνει έως το 
10πλάσιο της αξίας της απόδειξης με ανώτατο όριο τα 1.500 
έως 2.000 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 20 
Σεπτεμβρίου που ενεργοποιήθηκε το μέτρο μέχρι σήμερα 
155.000 πολίτες έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους την 
εφαρμογή «Αppodixi» μέσω της οποίας σκανάρουν τις 
αποδείξεις και ελέγχουν την εγκυρότητα τους.  

ι καταγγελίες για «ύποπτες» 
συναλλαγές έχουν φθάσει  
μέχρι στιγμής τις 73.834 εκ  

των οποίων 32.789 είναι επώνυμες 
και 41.045 είναι ανώνυμες. 
Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν αποδείξεις οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από δηλωμένη ταμειακή μηχανή, 
αλλά δεν είχαν διαβιβαστεί ακόμη στο ηλεκτρονικό 
σύστημα της ΑΑΔΕ. 
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Ο Βαγγέλης Δουράκης γράφει στο enikos.gr: Παράταση της 
εξόφλησης στα τέλη κυκλοφορίας προανήγγειλε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας:  

προθεσμία υπό κανονικές 
συνθήκες λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου, αλλά θα δοθεί 

παράταση έως το τέλος Φεβρουαρίου.  
Εκατομμύρια κάτοχοι οχημάτων καλούνται να πληρώσουν 
τέλη κυκλοφορίας… πέντε ταχυτήτων. Τα κόστη 
διαφέρουν, αφού είναι άλλα για παλαιά ρυπογόνα ΙΧ -και 
εκείνα ανάλογα με την… δεκαετία – διαφορετικά για τα πιο 
φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα και τελείως νέο 
καθεστώς για όσα αγοράστηκαν τον Γενάρη του 2021. 
Μάλιστα, υπάρχουν κα κατηγορίες οχημάτων που έχουν 
μηδενικά τέλη, σύμφωνα με το enikonomia.gr.  

 
Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους, ενώ όσοι καταθέσουν 
ψηφιακά τις πινακίδες τους στην Εφορία, απαλλάσσονται 
από τα τέλη. Κάθε ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας 
2023 θα έχει το δικό του QR Code. Έτσι ένας ιδιοκτήτης ΙΧ 
σκανάροντάς το θα μπορεί να πληρώσει εύκολα και 

γρήγορα μέσω web banking ακόμη και από το κινητό του 
χωρίς να πρέπει να περάσει κωδικό πληρωμής, ούτε το 
ποσό. Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει 
με τρεις τρόπους: α) Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων 
συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την 
περίπτωση θα σας ζητηθεί το QR CODE, το εικονίδιο 
δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο. β)  

έσω του WEB BANKING, εφόσον 
έχετε πρόσβαση στη διαθέσιμη 
από την τράπεζά σας εφαρμογή. 

Σε αυτή την περίπτωση θα σας  
ζητηθεί ο κωδικός RF. Είναι ο 
23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται  
στο κέντρο του ειδοποιητηρίου 
αμέσως μετά τα γράμματα «RF». 
γ) Τέλος στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο 
υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, έχοντας εκτυπώσει εκ των 
προτέρων το ειδοποιητήριο. Δεδομένου λοιπόν ότι τα 
ειδοποιητήρια φέρουν κωδικό πληρωμής σε τράπεζα αλλά 
και QR Code, μπορούν να πληρωθούν είτε αντιγράφοντας 
τον κωδικό πληρωμής σε μια τραπεζική πλατφόρμα web 
banking, είτε σκανάροντας το QR code με το κινητό και 
κάποια εφαρμογή mobile banking. Εναλλακτικά, υπάρχει η 
δυνατότητα πληρωμής του ποσού με φυσική επίσκεψη στα 
ΕΛΤΑ ή στις τράπεζες. Στα καταστήματα τραπεζών, 
μπορούν να πληρωθούν και στα αυτόματα μηχανήματα, με 
επίδειξη του QR code. 

Η 

Μ 
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TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Η Κερασίνα Ραυτοπούλου πρώην 
μέλος Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ 
αναλύει στο militaire.gr το ζήτημα 
των Τραπεζών και το κόστος 
διάσωσής τους από το 2012 μέχρι 
σήμερα. 

περιγραφή μιας 
δεκαετίας κρίσης 
χρέους και 

χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας με 
επακόλουθο την 
υπογραφή τριών 
προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής 
στήριξης της  
ελληνικής οικονομίας, 
αναμφίβολα 
εμπεριέχει το  
σκέλος των 
ανακεφαλαιο-
ποιήσεων και της 

«εξυγίανσης» του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
που είχε ως αποτέλεσμα αυτού του χειρισμού την 
ανάδειξη  
δύο μεγάλων χαμένων, που είναι το Ελληνικό  
Δημόσιο και οι Έλληνες φορολογούμενοι. 
Πέραν των σημαντικών απωλειών του Ελληνικού Δημοσίου, χάθηκε μια μοναδική 
ευκαιρία για τη ριζική μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού 
συστήματος, που δώδεκα χρόνια μετά, διατηρεί παθογένειες του παρελθόντος, 
αδυνατώντας να επιτελέσει τον ρόλο που είναι χρήσιμο να έχει και δεν είναι άλλος 
από την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της πραγματικής οικονομίας  

 
προς όφελος της κοινωνίας, παραμένοντας παράλληλα η αδύναμη κινητήριος 
δύναμη ανάπτυξης. Συγχρόνως και κατά γενική ομολογία, το τραπεζικό σύστημα 
κάθε άλλο από πιο ανταγωνιστικό και πλουραλιστικό μπορεί να χαρακτηριστεί 
σήμερα, καθώς ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός συγκεντροποίησης της τραπεζικής 
αγοράς στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δημιουργεί το έδαφος και τις 
προϋποθέσεις για εναρμονισμένες πρακτικές. Η παρούσα ανάλυση καταδεικνύει 
τις απώλειες που επήλθαν στην αξία των μετοχών των τραπεζών που κατέχει το 
ΤΧΣ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου τη χρονική 
περίοδο από το 2012 έως το 2021 με την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση της 
Τράπεζας Πειραιώς που σωρευτικά ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο κατά 1,9 δισ. 
ευρώ (1) (συνολική σωρευτική ζημιά από τη μετατροπή των CoCos σε κοινές 
μετοχές: 1,55 δισ. ευρώ και ζημιά από τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου: 352,7 εκατ. ευρώ που προκύπτει από 306.703.672 μετοχές που 
απέκτησε το ΤΧΣ σε τιμή 1,15 ευρώ). Η σειρά των γεγονότων έχει ως εξής: Το 
τραπεζικό σύστημα βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων με την έναρξη της 
κρίσης το 2009. Μια κρίση που αν και στο ξεκίνημα της είχε όλα τα χαρακτηριστικά 
της δημοσιονομικής κρίσης (υψηλό χρέος και αδυναμία εξυπηρέτησής του σε 

Η 
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συνδυασμό με κατάρρευση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και 
αδυναμία δανεισμού από τις αγορές, ύφεση, ακρίβεια, ανεργία κ.ά.), σύντομα 
εξελίχθηκε και σε κρίση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Η εξέλιξη αυτή είχε 
ως βασικό επιταχυντή τις διαχρονικές παθογένειες του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος, οι οποίες εν πολλοίς δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς κατά το 
διάστημα της κρίσης και ειδικότερα στα πρώιμα στάδιά της. Η υψηλή εξάρτηση 
του τραπεζικού τομέα από το Δημόσιο (π.χ. ομόλογα) και οι δυσμενείς συνέπειες 
από την εφαρμογή του PSI («κούρεμα» δημοσίου χρέους – με καταγραφή ζημιών 
για τις τράπεζες), καθώς και η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας αλλά και των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεικτών, είχαν 
άμεσες επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και της κεφαλαιακής τους 
επάρκειας. Αυτό οδήγησε ξανά την κρίση στο Δημόσιο (με όρους κόστους) το 
οποίο ανέλαβε την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και τους τρεις γύρους 
ανακεφαλαιοποίησής του. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης 
του τραπεζικού συστήματος, η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στις Τράπεζες 
(δηλαδή η ενίσχυση των τραπεζών με αύξηση του δημόσιου χρέους) σύμφωνα με 
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ΤΧΣ καθώς και την ΤτΕ ξεπερνά τα 50 
δισ. ευρώ: 

 
Αξιολογώντας τις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας σε σχέση με την απώλεια 
της αξίας συμμετοχής του Δημοσίου στις Τράπεζες, όπως αποτυπώνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις του ΤΧΣ, διαπιστώνεται ότι: Απώλεια της τάξης των 27,1 
δισ. ευρώ αφορούσε τη διακυβέρνηση της περιόδου 2012-2014, καθώς η 
εναπομείνασα αξία των 49,7 δισ. ευρώ διαμορφωνόταν σε 22,5 δισ. ευρώ (11,6 
δισ. ευρώ αξία μετοχών τραπεζών που κατείχε το ΤΧΣ και 10,9 δισ. ευρώ αξία 
ομολόγων EFSF στο ΤΧΣ). Απώλεια της τάξης των 11,9 δισ. ευρώ αφορούσε τη 
διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, καθώς η εναπομείνασα αξία των 22,5 δισ. 
ευρώ, πλέον της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης 5,7 δισ. ευρώ του 2015, 
διαμορφωνόταν σε 3,426 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 οπότε και 
ξεκίνησε η νέα διακυβέρνηση μετά τις εκλογές του Ιουλίου (χωρίς να 
υπολογίζονται τυχόν διαθέσιμα του ΤΧΣ), με την αξία να διαμορφώνεται τον 
Μάρτιο του 2021 σε 1,45 δισ. ευρώ.  

ίναι φανερό λοιπόν ότι τη διετή περίοδο 2012-14 
καταγράφηκε η υπερδιπλάσια απώλεια σε  
σχέση με την τετραετή περίοδο 2015-19 και 

καταδεικνύεται η πλήρης αστοχία των δύο πρώτων 
ανακεφαλαιοποιήσεων του 2013 και του 2014, που, 
εξαιτίας της αποτυχίας τους, οδήγησαν στην τρίτη.  
Δεν αποτελεί μυστικό άλλωστε ότι οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονταν μέσω 
των «μεταρρυθμίσεων» και στα πλαίσια ολοκλήρωσης των κύκλων των 

αξιολογήσεων των Προγραμμάτων 
για την εκταμίευση των ποσών 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας, 
σημείωσαν σημαντικές αστοχίες και 
ουκ ολίγες φορές έχει αναγνωρισθεί 
από τους εξωτερικούς δρώντες 
(«τρόικα»), ότι εξαρχής είχαν 
λανθασμένο σχεδιασμό. Εξαίρεση 
δεν αποτέλεσε το τραπεζικό 
σύστημα για το οποίο πέραν της 
κομβικής σημασίας του και της 
τεχνικής πολυπλοκότητας της 
χρηματοπιστωτικής λειτουργίας, 
καθώς και των χρόνιων 
παθογενειών του, σημαντικό ρόλο 
διαδραμάτισαν τα ισχυρά 
κατεστημένα συμφέροντα, 
καθορίζοντας τον ρου των εξελίξεων 
και της αποτυχίας των δύο πρώτων 
ανακεφαλαιοποιήσεων. Επομένως, 
σταχυολογώντας τα στοιχεία της 
αποτυχίας των δύο πρώτων 
ανακεφαλαιοποιήσεων, που 
οδήγησαν στην τρίτη, διακρίνονται 
κυρίως οι εξής παράγοντες: Η 
διάψευση, από την πραγματικότητα 
που τις ακύρωσε, των προσδοκιών 
που τεχνηέντως καλλιεργούταν από 
την αρχή της κρίσης περί 
οικονομικής ανάκαμψης μετά τις 
επώδυνες πολιτικές 
δημοσιονομικής προσαρμογής, με 
συνέπεια, εν τέλει, βαθύτερη ύφεση, 
μεγάλη άνοδο της ανεργίας και 
απομάκρυνση οποιουδήποτε 
ενδιαφέροντος επένδυσης λόγω του 
υψηλού ρίσκου. Η αποκλειστική 
σύνδεση της κεφαλαιακής 
ενίσχυσης με την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών χωρίς αυτή 
να συνδυάζεται με την «εκ βάθρων» 
αλλαγή του μοντέλου του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος, του οποίου 
οι παθογένειες είχαν ήδη 
διαπιστωθεί και αναδειχθεί κατά τις 
περιόδους των 
ανακεφαλαιοποιήσεων. Η μη 
σύνδεση των 
ανακεφαλαιοποιήσεων με την 
επίλυση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (κόκκινα δάνεια), μολονότι 
αυτά αυξάνονταν ραγδαία με τις 
τράπεζες να εμφανίζουν εξαιρετικά 
χαμηλή διαχειριστική ικανότητα. 
Συνδυαστικά, ένα συγγενές 
πρόβλημα ήταν η εξαιρετικά 
αργοπορημένη δημιουργία 
ολοκληρωμένου πλαισίου 
δευτερογενούς αγοράς κόκκινων 
δανείων. Σημειώνεται πως τα μη  

 

Ε 
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εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν από 9,5% το 2009 σε 43,5% το 2014.  

 
Η μη σύνδεση των ανακεφαλαιοποιήσεων με μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης. 
Είναι διεθνής πρακτική όταν το κράτος στηρίζει κεφαλαιακά τις τράπεζες, να 
αλλάζουν οι διοικήσεις των τραπεζών, να ενισχύονται οι κανόνες εταιρικής 
διακυβέρνησης και η διαφάνεια στη λειτουργία τους. Φαίνεται πως η διασύνδεση 
του πολιτικού συστήματος με τις τράπεζες και με συμφέροντα στα ΜΜΕ αγνόησε 
το δημόσιο συμφέρον. Καθώς η ελληνική οικονομία επιδεινώθηκε, ο φόβος για 
την ασφάλεια των καταθέσεων οδήγησε σε πρωτοφανή διαρροή καταθέσεων από 
το τραπεζικό σύστημα προς διάφορους προορισμούς. Η κατάσταση των 
τραπεζών στο τέλος του 2014 (σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΤτΕ για τα 
αντίστοιχα έτη) ήταν περίπου η ακόλουθη: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 14,2 
δισ. ευρώ το 2008 έφτασαν περίπου τα 97,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 
επταπλασιάστηκαν. Παράλληλα η σταδιακή μείωση (κατά 19%) της 
χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το 2009 έως και το 2014 
αποτέλεσε τη χαριστική βολή στην παραγωγική ζωή του τόπου. Δηλαδή 
περιορισμένη παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, συνθήκη που σε 
σημαντικό βαθμό συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Σε αυτές τις συνθήκες, το δίμηνο 
Δεκεμβρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015, από όταν δηλαδή προκηρύχθηκαν πρόωρες 
εκλογές από την κυβέρνηση Α. Σαμαρά, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 16,2 δισ. 
ευρώ, ενώ από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2015 μειώθηκαν κατά 25,9 δισ. 
ευρώ.  

μεγαλύτερη, όμως, εκροή καταθέσεων, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ συνέβη από  
τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 

2012, οπότε διέφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες, 
κυρίως με προορισμό τράπεζες του εξωτερικού,  
87 δισ. ευρώ (ήτοι, το 36,2% των καταθέσεων). 
Η σημαντικότερη μαρτυρία για την αποτυχία των χειρισμών των χειρισμών την 
περίοδο 2012-2014 βρίσκεται στην Επικαιροποιημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του 
ΔΝΤ (IMF Country Report No 15/186, July 14, 2015): «ελλείψει ριζικής λύσης στα 
ζητήματα διακυβέρνησης που αποτελούν τη ρίζα των προβλημάτων του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος» [στο πρωτότυπο absent a radical solution to the 
governance issues that (are at the root of the problems of the Greek banking 
system)]. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχη περίπτωση κατάρρευσης του 
πιστωτικού συστήματος στη Σουηδία, μεταξύ 1990 και 1993, το κράτος παρενέβη 

δραστικά. Με την εκδήλωση της 
κρίσης οι τράπεζες 
κρατικοποιήθηκαν, οι υπεύθυνοι 
αντικαταστάθηκαν και οι νέες 
διοικήσεις εφάρμοσαν γενναία 
προγράμματα ανασυγκρότησης. Η 
ελληνική οικονομία το 2014 
παρουσίασε πρωτογενές 
πλεόνασμα εκτός στόχων (0,4%, 
αντί στόχου 1,5% του ΑΕΠ), που σε 
συνδυασμό με τον αναιμικό ρυθμό 
ανάπτυξης (0,5% του ΑΕΠ), 
αποτέλεσαν γεγονότα που 
επηρέασαν αρνητικά και τις 
αποτιμήσεις των τραπεζών, των 
οποίων οι προβλέψεις για 
μελλοντική κερδοφορία και 
πιστωτική επέκταση δεν ήταν 
ακριβείς, διαψεύδοντας το success 
story που τεχνηέντως είχε 
καλλιεργηθεί. Σημαντικά αρνητικό 
αντίκτυπο είχε και η μη ολοκλήρωση 
της 5ης αξιολόγησης στο τέλος του 
2014, μετακυλίοντας εκκρεμότητες 
18 μηνών στην κυβέρνηση που 
ακολούθησε το 2015. Επιπρόσθετα, 
ουδέποτε αξιοποιήθηκε η πολύτιμη 
ευκαιρία για τον ριζικό 
ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 
μοντέλων του εγχώριου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
ειδικά κατά τις αρχικές 
ανακεφαλαιοποιήσεις, καθώς οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς 
στόχους: α) στη διαφύλαξη του 
ιδιωτικού χαρακτήρα της διοίκησης 
των τραπεζών, β) στη 
συγκεντροποίηση του τραπεζικού 
συστήματος. Στον ακόλουθο πίνακα 
και γράφημα αποτυπώνονται οι 
πηγές χρηματοδότησης των 
ανακεφαλαιοποιήσεων των 
συστημικών τραπεζών και η 
ποσοστιαία συμμετοχή του ΤΧΣ στο 
μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών 
τραπεζών κατά την εξέλιξη των 
ανακεφαλαιοποιήσεων:  

 

Η 
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Στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση απαιτήθηκε μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό (10%) 
κάλυψης της ΑΜΚ από ιδιώτες μετόχους προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιωτική 
διοίκηση των τραπεζών. Το ΤΧΣ συμμετείχε με 25 δισ. ευρώ και οι ιδιώτες μέτοχοι 
με 3,1 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης το 
κράτος κατείχε περισσότερο από το 80% των μετοχών των συστημικών 
τραπεζών, χωρίς όμως να αποκτήσει δικαίωμα στην επιλογή των διοικήσεών 
τους. Στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση το 2014, η οποία ήταν παραδοχή της 
αποτυχίας της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης, η τότε κυβέρνηση έλαβε νομοθετική 
πρωτοβουλία (ν.4254/14), μέσω της οποίας παρεχόταν η δυνατότητα στο ΤΧΣ να 
πουλήσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του ακόμη και κάτω από την τρέχουσα 
τιμής της αγοράς, ενώ δεν του επιτρεπόταν να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, εκτός και 
εάν χρειαζόταν επιπλέον κάλυψη κεφαλαίων μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών.  

εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη  
των ΑΜΚ συνολικού ύψους 8,3 δισ. ευρώ  
από ιδιώτες, με κόστος τη μεγάλη υποτίμηση 

των μετοχών του ΤΧΣ που ήταν πλειοψηφικός 
μέτοχος και συνεπακόλουθα απώλεια  
της αξίας τους κυρίως λόγω της μεγάλης  
μετοχικής αραίωσης (stock dilution) 
Κοινό χαρακτηριστικό της πρώτης και δεύτερης ανακεφαλαιοποίησης αποτελεί 
το γεγονός ότι το κράτος κατέστη ο μεγαλύτερος μέτοχος του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αλλάξει τις ιδιωτικές 
διοικήσεις των συστημικών τραπεζών. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέρα από την 
απώλεια της τάξης των 27,1 δισ. ευρώ της αξίας των μετοχών του ΤΧΣ, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2012-2014, απωλέσθηκαν και σημαντικά δικαιώματα του 
κράτους στη διοίκηση των τραπεζών στις οποίες τελούσε πλειοψηφικός μέτοχος 
και τις οποίες είχε διασώσει, καθώς κοινό σημείο των πολιτικών επιλογών ήταν 
η διατήρηση των ιδιωτικών διοικήσεων. Επιπλέον, οι δύο πρώτες 
ανακεφαλαιοποιήσεις δεν περιλάμβαναν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
της αδύναμης εταιρικής διακυβέρνησης και της αξιολόγησης των εσωτερικών 
διαδικασιών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μετακυλίοντας αυτά 
τα μείζονα ζητήματα σε μέλλοντα χρόνο, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω το 
οικονομικό κλίμα. Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση χαρακτηρίστηκε από α) την 
εισαγωγή κανονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για μεγαλύτερη 
διαφάνεια και αξιοπιστία και β) απτές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών 
διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε 
συνδυασμό με τη θέσπιση πλαισίου 
δημιουργίας δευτερογενούς αγοράς 
δανείων, σε μια προσπάθεια να 
αμβλυνθεί το μείζον ζήτημα των 
κόκκινων δανείων μέσα σε ένα 
πλαίσιο κανόνων που δεν θα 
δυσχέραιναν την θέση του 
δανειολήπτη. Παράλληλα όμως 
χαρακτηρίστηκε και από τις ισχυρές 
πιέσεις των Θεσμών για αυστηρούς 
περιορισμούς στα όρια του ελέγχου 
του Δημοσίου στις τράπεζες.  

διαχρονική 
εξέλιξη της 
ελληνικής 

οικονομίας θα 
μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως 
τραπεζοκεντρική. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση 
της οικονομικής ανάπτυξης με τη 
βιωσιμότητα του τραπεζικού 
συστήματος και επιπροσθέτως 
λόγω της υψηλής εξάρτησης των 
τραπεζικού τομέα από το κράτος, η 
ορθή εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών διάσωσης και 
εξυγίανσης θα έπρεπε να 
αποτελούσαν μονόδρομο. 
Αναπόδραστα, η πολιτική επιλογή 
για απουσία οποιασδήποτε 
δημόσιας παρέμβασης συνέβαλε 
στην περαιτέρω επιδείνωση μιας 
αρχικής κρίσης. Εξαρχής, ήταν 
φανερό ότι οι ιδιωτικές λύσεις ήταν 
πιθανό να αποτύχουν να εξαλείψουν 
την ανάγκη για εισροή δημόσιων 
πόρων σε περιπτώσεις στις οποίες 
εντοπιζόταν απειλή συστημικής 
κατάρρευσης, ενώ η όποια 
σχεδιαζόμενη κάλυψη των ζημιών 
από τους ιδιώτες μετόχους δεν 
εγγυόταν στην πράξη την εισφορά 
πρόσθετων κεφαλαίων. Οι 
συγκεκριμένες διαπιστώσεις 
οδήγησαν στην επιλογή του 
κράτους ως δανειστή ύστατης 
καταφυγής, χωρίς όμως τα 
αντίστοιχα προνόμια, αλλά αντίθετα 
με την επιβολή και χωρίς 
προηγούμενο περιορισμών και  

 

Η 

Η 
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αποκλεισμών. Συμπερασματικά, και 
σε μια προσπάθεια αποτύπωσης 
της κατανομής του κόστος των 
δημόσιων πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν στις 
ανακεφαλαιοποιήσεις (ειδικά στις 

δύο πρώτες), ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σαφέστατα ζημιωμένο είναι 
το Δημόσιο τόσο σε όρους κόστους όσο και σε όρους μεταρρύθμισης του 
παραγωγικού μοντέλου του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι 
κατά την περίοδο 2012-2014, η απώλεια της αξίας της συμμετοχής του Δημοσίου 
στις τράπεζες ήταν της τάξης των 27,1 δισ. ευρώ, έναντι 11,9 δισ. ευρώ κατά την 
περίοδο 2015-2019.

 
Το radar.gr αποκαλύπτει: Για το θέμα των τραπεζών και τις 
διαχρονικές τους ευθύνες, με την αγαστή σύμπραξη 
βεβαίως και του πολιτικού συστήματος, θα μπορούσαν να 
γραφτούν ολόκληροι τόμοι. Μένοντας στα γεγονότα της 
τελευταίας δεκαετίας, θυμίζω ότι στα πλαίσια της 
εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης του (σάπιου) 
τραπεζικού συστήματος, η αξία της συμμετοχής του 
Δημοσίου – δηλαδή, η σωτηρία των τραπεζών, με αύξηση 
του δημόσιου χρέους – υπερβαίνει τα 50 δισ. ευρώ, 

σύμφωνα με τις ενδιάμεσες καταστάσεις του ΤΧΣ, αλλά και 
την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 
Τράπεζας Ελλάδας. Τώρα, που ο Έλληνας 
φορολογούμενος, με την ιδιότητα του δανειολήπτη, είναι 
αντιμέτωπος με αυξημένες δόσεις λόγω της αύξησης των 
επιτοκίων και χρειάζεται τη στήριξη των τραπεζών, αυτές 
κατέληξαν στο να πάρουν πάνω τους το 50% του ποσού 
της δόσης που αντιστοιχεί στην αύξηση των επιτοκίων, 
ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ! Δηλαδή, ενός 
αριθμού δανειοληπτών, που δεν πρόκειται να υπερβεί τις 
30.000, κατά ορισμένους δεν θα ξεπεράσει καν τις 27.000 
περιπτώσεις. Μιλάμε για… τρομερή ανταπόδοση της 
σωτηρίας τους με κρατικό χρήμα, χρήμα των 
φορολογουμένων, η οποία σύμφωνα με υπολογισμούς, θα 
καλύψει δάνεια περί τα 2 δισ. ευρώ. Όσο για την αύξηση 
των επιτοκίων καταθέσεων και το μικρό μόνον κλείσιμο της 
ψαλίδας, σε σχέση με τα επιτόκια χορηγήσεων (άγγιξε 
σχεδόν τις 5 μονάδες!) κάποιες αποσπασματικές κινήσεις, 
για τα προσχήματα, ακόμα και από μικρές τράπεζες, που 
έχουν σαφώς μεγαλύτερες ανάγκες ρευστότητας. Αλλά και 
για τις προμήθειες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ή 
να…μπινελικωνόμαστε! Καμία ουσιαστική κίνηση μείωσής 
τους, γιατί άλλωστε, εκεί είναι τα πολλά λεφτά και τζάμπα – 
οι νέες επενδύσεις σε ασφαλείς τεχνολογίες μπορούν να 
περιμένουν… 

 
Όχι ότι δεν αναμενόταν, αλλά πολλοί 
ήλπιζαν ακόμα ότι το ανώτατο 
δικαστήριο θα ταχθεί υπέρ των 
δανειοληπτών που κινδυνεύουν με 
πλειστηριασμό των κατοικιών τους 
από τις εταιρείες διαχείρισης 
δανείων, για λογαριασμό funds και 

τραπεζών. Πλην όμως διοχετεύθηκε 
εντέχνως ότι ο εισηγητής (ή η 
εισηγήτρια) του θέματος προς την 
Ολομέλεια του σώματος, που θα 
συνεδριάσει αργότερα, κάνει θετική 
εισήγηση υπέρ των servicers.  

ν η εισήγηση γίνει 
τελικά δεκτή, αυτό 
σημαίνει το τέλος 

των ανακοπών από  
τους δικηγόρους και  
τη διενέργεια χιλιάδων 
πλειστηριασμών, 

ειδικά σε μία τέτοια 
περίοδο οικονομικής 
κρίσης. 
Θυμίζω ότι ο διοικητής της ΤτΕ, σε 
μία ασυνήθιστη παρέμβαση που 
ξένισε πολλούς, έχει προεξοφλήσει 
θετική για τους διαχειριστές 
απόφαση του Αρείου Πάγου, 
προκαλώντας και την έντονη 
αντίδραση της Ολομέλειας των 
δικηγορικών συλλόγων της χώρας, 
που ανέφεραν ότι η κεντρική 
τράπεζα δεν έχει κανένα δικαίωμα 
να παρεμβαίνει και ότι τις 
αποφάσεις τις λαμβάνουν δικαστές 
και όχι τραπεζίτες και funds. 

Α 
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Το bankingnews.gr μεταδίδει: Με το σημερινό σύντομο 
άρθρο μας θα αναδείξουμε άλλο ένα ακανθώδες ζήτημα το 
οποίο αποτελεί συνέπεια της προχειρότητας και της 
βιασύνης που χαρακτήρισαν την διαδικασία μεταβίβασης 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από τις τράπεζες σε 
αλλοδαπά funds, αλλά και την διαδικασία της ανάθεσης της 
διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών από τα funds στις 
εγχώριες εταιρείες διαχείρισης, ήτοι το ζήτημα της 
καταβολής χρηματικών ποσών από τους δανειολήπτες σε 
λογαριασμούς που τηρούνται επ’ ονόματι των εταιρειών 
διαχείρισης. Στην συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
απαιτούν την καταβολή χρηματικών ποσών σε 
λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομά τους αν και 
τυγχάνουν διαχειριστές των απαιτήσεων και όχι 
δικαιούχοι, καθώς δικαιούχοι τυγχάνουν σε κάθε 
περίπτωση τα αλλοδαπά funds. Με βάση μάλιστα την υπ΄ 
αριθμ. 91/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κρίθηκε ότι η διαχειρίστρια εταιρεία δικαιούται να 
απαιτεί αρχικά την καταβολή στην ίδια, εκτός κι αν 
προβλέπεται διαφορετικά στο σχετικό πληρεξούσιο μεταξύ 
διαχειρίστριας-Fund, οπότε δύναται να ζητά την καταβολή 
και στο Fund. Έχει υποστηριχθεί, ωστόσο, και η αντίθετη 
άποψη, ότι δηλαδή κατ’ αρχήν δικαιούχος είναι το Fund, 
στο οποίο θα πρέπει η διαχειρίστρια να ζητά την καταβολή 
του οιουδήποτε ποσού, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά 
στο μεταξύ τους πληρεξούσιο. Σχετικώς έκρινε η υπ΄ αριθμ. 
8/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών 
σύμφωνα με την οποία «Από το ανωτέρω περιεχόμενο των 
παραπάνω πληρεξουσίων συνάγεται ότι παρασχέθηκε μεν 
στην καθ’ ης η εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια, εξώδικη ή δικαστική, […] πλην όμως δεν 
παρασχέθηκε σε αυτήν η εξουσία να δέχεται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, είτε ως άμεσος αντιπρόσωπος είτε ως 
έμμεσος αντιπρόσωπος είτε ως εξουσιοδοτηθέν προς τούτο 
πρόσωπο είτε ως δεκτικός καταβολής, στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε σχέσης, καταβολές, είτε οικειοθελείς είτε 
κατόπιν αναγκαστικής εκτελέσεως, αφού τέτοια εξουσία δεν 
δύναται να απορρεύσει υπέρ αυτής άνευ άλλου τινός από 
τον νόμο …». Σύμφωνα με τα ανωτέρω δημιουργείται 
απόλυτη ανασφάλεια δικαίου σχετικά με την νομιμότητα 
των καταβολών απευθείας στις εταιρείες διαχείρισης. 
Κατόπιν δε μελέτης έκαστης περίπτωσης ξεχωριστά, είναι 
δυνατόν να θεμελιωθεί ακόμη και το νομικό φαινόμενο της 
υπερημερίας δανειστή σε περίπτωση που η εταιρεία 
διαχείρισης, ενώ δεν δικαιούται να αξιώνει καταβολές στο 
όνομά της προβαίνει σε αυτή τη συμπεριφορά και 
ταυτόγχρονα αρνείται να παράσχει λογαριασμό στον 

οφειλέτη, ώστε ο τελευταίος να πραγματοποιεί καταβολές 
σε τηρούμενο υπέρ του fund λογαριασμό, με όλες τις υπέρ 
των δανειοληπτών νομικές συνέπειες. Περιττό φυσικά 
καθίσταται το να αναφέρουμε ότι 

  

υνάμει σωρείας πρόσφατων 
δικαστικών αποφάσεων με 
κορυφαίες τις υπ’ αριθμ. 

822/2022 και 823/2022 αποφάσεις 
του Αρείου Πάγου οι εταιρείες 
διαχείρισης δεν νομιμοποιούνται καν 
να ασκούν δικαστικές ενέργειες και 
ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με την διαδικασία της 
τιτλοποίησης του ν. 3156/2003, κάτι που περιπλέκει έτι 
περαιτέρω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σε κάθε 
περίπτωση κάθε υπόθεση είναι μοναδική και απαιτεί 
διαφορετική νομική και πραγματική μελέτη και διαφορετικό 
νομικό χειρισμό. 

 

Δ 
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Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας 

 
Το είπαμε….. Το κάναμε !!! Μετά τις 
Διαταγές Πληρωμής, τις 
Κατασχέσεις και τους 
Πλειστηριασμούς, στον αέρα και οι 
Αιτήσεις Πτώχευσης που 
καταθέτουν, για λογαριασμό των 
Funds, οι Servicers (N 3156/2003 – Ν 
4354/2015, κλπ)…  

εκίνησε δηλαδή  
η παραγωγή 
νομολογίας που θα 

στείλει στα αζήτητα και 
τον Πτωχευτικό Νόμο !!! 
Αρκεί η ΟλΑΠ, την 26/01/2023, να 
μην ξεπουληθεί στο τραπεζικό 
σύστημα και στους 
υποκρυπτόμενους απατεώνες των 
μαϊμούδων του Δουβλίνου. 

Εννοείται, όμως, ότι, ακόμη και στο κακό σενάριο, έχουμε λάβει τα μέτρα μας, 
αφού η παρέμβαση δεν εξαντλείται μόνο στο ζήτημα της νομιμοποίησης του 
Servicer, αλλά, όπως και στις Διαταγές Πληρωμής και τους Πλειστηριασμούς, 
περιλαμβάνει πολλούς ακόμη λόγους ακύρωσης της Αίτησης Πτώχευσης. Την 
επιτυχία υπογράφει ο συνήθης ύποπτος Λεωνίδας Στάμος. Με αντίδικους τους 
επίσης συνήθεις ύποπτους Σιουφαίους. 

 

Μάχη για την κατάργηση του άρθρου 
998 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας δίνει η Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους Μαριαλένα Αθανασοπούλου, 
ενώ οι εκπρόσωποι των τραπεζών, 

servicers, δικηγόροι, 
συμβολαιογράφοι είναι υπέρμαχοι 
διατήρησης του άρθρου διότι δίνει 
διέξοδο σε ένα δανειολήπτη που 
χάνει το σπίτι του να το πουλήσει σε 
υψηλότερη τιμή από αυτή που ορίζει   

Ξ 
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η διαδικασία πλειστηριασμού. 
Όπως γράφει ο Νίκος 
Θεοδωρόπουλος στο 
bankingnews.gr το άρθρο 998 
θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2015 
αφήνοντας μία χαραμάδα ελπίδας 
για τον δανειολήπτη που έφτασε 
στο… απόσπασμα εκποίησης της 
περιουσία του διότι δεν ήταν σε θέση 
να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του 
δανείου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το υπουργείο 
Οικονομικών βρίσκονται σε 
συζητήσεις για το μέλλον του 
άρθρου 998 διότι στις 31 Δεκεμβρίου 
αναστέλλεται η εφαρμογή του 
μέτρου, διότι τα δύο τελευταία 
χρόνια παίρνει παράταση ζωής με 
νομοθετική διάταξη.  

νέα Ειδική 
Γραμματέας 
Ιδιωτικού  

Χρέους κα Μαριαλένα 
Αθανασοπούλου  
που εκπροσωπεί  
το υπουργείο 
Οικονομικών στις 
διαπραγματεύσεις 
διατυπώνει 
αντιρρήσεις για  
την παράταση 
του άρθρου 998. 
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει 
αφήσει να εννοηθεί ότι θα έδινε την 
συγκατάθεσή της να παραταθεί η 
ισχύ του για έξι μήνες. Η στάση της 
Ειδικής Γραμματέας δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί με τα ελληνικά 
δεδομένα, καθώς η επαγγελματική 
της δραστηριότητα ως στελέχους 
του ΔΝΤ και στη συνέχεια κατείχε 

υψηλόβαθμη θέση στο Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας ESM έχει 
μπολιαστεί με άλλες νοοτροπίες 
που οδηγούν στη «φραγή» της 
χαραμάδας διευκόλυνσης όπως 
είναι το άρθρο 998. Οι τραπεζίτες και 
στελέχη των servicers δίνουν… γη 
και ύδωρ για να παραταθεί η 
διάρκεια ζωής του άρθρου 998 διότι 
συμβάλει στην άνοδο της τιμής του 
ακινήτου. Ο οφειλέτης μπορεί να 
προσφύγει στο Δικαστήριο πριν 
γίνει ο πλειστηριασμός του ακινήτου 
υποβάλλοντας αίτηση για την 
επίσπευση πώλησης του ακινήτου 
σε αγοραστή που έχει βρει ο 
ιδιοκτήτης σε τιμή υψηλότερη από 
τον πλειστηριασμό και ο αγοραστής 
αποδέχεται να καταβάλει το τίμημα 
που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις 
δύο πλευρές. Η τεχνοκράτης 
Μαριαλένα Αθανασοπούλου 
επιθυμεί να συμπεριλάβει το άρθρο 
με παραλλαγή στον πτωχευτικό 
κώδικα, με την προοπτική όλα τα 
«εργαλεία» να βρίσκονται στο ίδιο… 
συρτάρι. Η τύχη του θα κριθεί τις 
επόμενες ημέρες διότι η παράταση 
του άρθρου απαιτεί νομοθετική 
ρύθμιση, η οποία πρέπει να 
κατατεθεί στη Βουλή. 

 

Λίγες μέρες μένουν για να εκπνεύσει το 2023 και τα πακέτα 
των κόκκινων δανείων που πωλούνται στη δευτερογενή 
αγορά καλά κρατούν. Όπως ενημερώνει το Mononews.gr η 
DoValue αναμένει αυτή την εβδομάδα μη δεσμευτικές 
προσφορές στα χαρτοφυλάκια του Σουέζ και της 
Ηλιούπολης (Suez and Heliopolis). Το πρώτο 
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κυρίως δάνεια του Κατσέλη, 
συνολικής απαίτησης 280 εκατ. ευρώ, από 1.900 
δανειολήπτες. Πρόκειται για δάνεια, τα οποία ήδη έχουν 
ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται. Όσον αφορά τώρα το 
δεύτερο χαρτοφυλάκιο (Heliopolis) αυτό αποτελείται από 
στεγαστικά δάνεια αλλά και σε ΜΜΕ 7.000 δανειοληπτών, 
συνολικής απαίτησης 800 εκατ. ευρώ. Και τα δύο αυτά 
χαρτοφυλάκια έχουν «αποσχιστεί» από την μεγάλη 
τιτλοποίηση Cairo, η οποία είχε ολοκληρωθεί πριν από 
περίπου δύο χρόνια από την Eurobank. 

Σε αναπροσαρμογές των χρεώσεων 
που «κρατούν» σε μία σειρά 
βασικών υπηρεσιών και πράξεων 
πληρωμών προχωρούν η μία μετά 
την άλλη οι τράπεζες, 
αποφασίζοντας να… 
συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της 

κυβέρνησης, η οποία θεωρεί πως οι 
Έλληνες εξακολουθούν να 
πληρώνουν «χρυσές» κάποιες από 
τις συναλλαγές τους με αυτές. Όπως 
τονίζει το protothema.gr είναι 
χαρακτηριστικό πως σε μία από τις 
πρόσφατες συναντήσεις τους με τον 

υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο 
Σταικούρα, οι τραπεζίτες έλαβαν μία  

 

Η 
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λίστα με 12 προμήθειες, οι οποίες θα 
μπορούσαν είτε να μειωθούν είτε να 
καταργηθούν, διευκολύνοντας τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε 
μία τόσο δύσκολη περίοδο. Αν και οι 
ίδιοι ξεκαθάρισαν πως σε σχέση με 
τις τράπεζες της ευρωζώνης οι 
ελληνικές παρουσιάζουν σημαντικά 
χαμηλότερο ποσοστό προμηθειών 
στα οργανικά τους έσοδα, τόσο ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (9ες κατά σειρά), 
όσο και ως ποσοστό επί των 
συνολικών τους εσόδων, όπου και 
καταλαμβάνουν την προτελευταία 
θέση πάνω από την Ολλανδία, 
εντούτοις στο νέο ραντεβού 
δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν την 
τιμολογιακή τους πολιτική. Στο 
πλαίσιο αυτό: Η Eurobank 
προτίθεται το αμέσως προσεχές 
διάστημα να μηδενίσει κάποιες 
προμήθειες, οι οποίες έχουν να 
κάνουν με εκδόσεις κινήσεων, 
statements, αλλά και αυτές σε 
συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες, 
ενώ θα μειώσει το κόστος για τις 
αγορές χρεογράφων. Υπενθυμίζεται 
πως η τράπεζα προδραστικά είχε 
λάβει την πρωτοβουλία να 
διπλασιάσει τα ευρώ επιστροφής 
στα super markets εδώ και αρκετό 
διάστημα, ενώ ήταν και η πρώτη 
από τις συστημικές που προχώρησε 
στην κατάργηση της προμήθειας για 
αποστολή χρημάτων σε λογαριασμό 
τρίτου εντός Ελλάδος, υιοθετώντας 
για τους πελάτες της την υπηρεσία 
IRIS Payments. Αξίζει να αναφερθεί 
πως την υπηρεσία IRIS payments 
έχει αναπτύξει η εταιρεία ΔΙΑΣ, ο 
εθνικός φορέας εκκαθάρισης 
διατραπεζικών πληρωμών, στον 
οποίο είναι μέτοχοι οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες. Μέχρι 
πρότινος, κάποιες τράπεζες 
χρέωναν τη δυνατότητα μεταφοράς 
χρημάτων μέσω αυτής. Με τη 
συγκεκριμένη αναπροσαρμογή οι 
καταναλωτές μπορούν πλέον να 
στείλουν χρήματα σε οποιονδήποτε, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέχρι 
του ποσού των 500 ευρώ ανά ημέρα, 

σε πραγματικό χρόνο μέσω mobile 
banking, χωρίς να απαιτείται 
αριθμός λογαριασμού παρά μόνον 
κινητού τηλεφώνου – και αυτό στο 
εγγυημένο περιβάλλον ασφαλούς 
πληρωμής, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Instant 
Credit Transfer. Η κίνηση αυτή της 
Eurobank, μάλιστα, επιδοκιμάστηκε 
από τον επικεφαλής του 
οικονομικού γραφείου του 
πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Πατέλη, σε 
σχετική του ανάρτηση στο Twitter. 
Σημειώνεται πως τα καθαρά έσοδα 
από προμήθειες της Eurobank 
διαμορφώθηκαν στα 395 εκατ. ευρώ 
στο 9μηνο του 2022 (139 εκατ. ευρώ 
το γ’ τρίμηνο του 2022), κυρίως λόγω 
των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις 
εργασίες του δικτύου και τις 
υπηρεσίες καρτών. Η Alpha Bank 
από την πλευρά της, ουδέποτε 
επέβαλε χρέωση για συναλλαγές 
μέσω IRIS για απλή μεταφορά 
χρημάτων σε ιδιώτες, ενώ, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ετοιμάζεται να 
οριοθετήσει τη μέγιστη προμήθεια 
για εξερχόμενα εμβάσματα εντός 
ευρωπαϊκού χώρου σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά επίπεδα για τους 
ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.  

 
Μειώσεις προβλέπονται στο 
τιμολόγιο της τράπεζας και για τις 
προμήθειες εμβασμάτων εκτός 
Ευρώπης, ενώ, όσον αφορά στις 
χρεώσεις για πληρωμές ΔΕΚΟ, η 
τράπεζα έτσι κι αλλιώς «κρατά» από 
τα χαμηλότερα ποσά μεταξύ των 
συστημικών – 0,30 ευρώ έναντι 0,60 
ευρώ κατά μέσο όρο στο σύστημα. 
Το 9μηνο του 2022 η Alpha Bank είδε 
τα έσοδά της να προσεγγίζουν τα 
300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
92,9 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιουλίου 
– Σεπτεμβρίου 2022, ως απόρροια 
της αύξησης των προμηθειών 
πιστωτικών καρτών και πληρωμών, 
καθώς και της αύξησης των 
χορηγήσεων δανείων. Η Τράπεζα 
Πειραιώς προχωρά στην κατάργηση 
της προμήθειες που χρέωνε, τόσο 
για την αξιολόγηση αιτημάτων 
στεγαστικών δανείων και την αγορά 

χρεογράφων του ελληνικού 
Δημοσίου, όσο και για την υπηρεσία 
IRIS P2P για μεταφορά χρημάτων 
από λογαριασμό πελάτη της σε 
λογαριασμό δικαιούχου σε άλλη 
τράπεζα εσωτερικού, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, 

Τράπεζα Πειραιώς 
από τις 23 
Δεκεμβρίου  

θα θέσει σε ισχύ 
σημαντικές μειώσεις 
προμηθειών από 25% 
με 50% στο τιμολόγιό 
της και σε σειρά  
άλλων υπηρεσιών 
όπως: • Πληρωμή λογαριασμών 
(ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.) 
στο τραπεζικό κατάστημα • 
Συνδρομή πιστωτικής κάρτας. • 
Πάγιες εντολές εξόφλησης 
λογαριασμών και • Αποστολή 
χρημάτων (έμβασμα) σε τράπεζες 
εκτός ευρωζώνης από τραπεζικό 
κατάστημα. Τα έσοδα από 
προμήθειες της Τράπεζας Πειραιώς 
διαμορφώθηκαν στο 9μηνο του 2022 
στα 366 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 128 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ 
τρίμηνο. Βασικοί συντελεστές της 
αύξησης ήταν η νέα δανειακή 
παραγωγή, η επενδυτική τραπεζική, 
τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι 
προμήθειες συναλλάγματος και τα 
έσοδα από πιστωτικές κάρτες. 
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα που τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2022 
εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις στις 
συναλλαγές στον τομέα των καρτών, 
των πληρωμών και της 
χρηματοδότησης εμπορικών 
συναλλαγών (trade finance), καθώς 
και στις προμήθειες από επενδυτικά 
προϊόντα, με αποτέλεσμα να 
καταγράψει έσοδα, ύψους 259 εκατ. 
ευρώ (88 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο), 
σχεδιάζει κινήσεις 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων 
της, με πλέον χαρακτηριστική αυτή 
της μείωσης της χρέωσης της 
υπηρεσίας IRIS. 

 

H 
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Αυξάνεται το ενδιαφέρον των 
τραπεζών για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής τους επάρκειας με τη 
χρήση ενός ολοένα και πιο 
δημοφιλούς εργαλείου. Όπως 
τονίζει το euro2day.gr 
αναφερόμαστε στις αποκαλούμενες 
«συνθετικές» τιτλοποιήσεις 
δανείων. Οι τελευταίες μειώνουν το 
σταθμισμένο ενεργητικό των 

τραπεζών, βελτιώνοντας τους 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 
Πρακτικά, οι τράπεζες ενισχύουν την 
ποιότητα ενός μέρους του 
χαρτοφυλακίου τους, αγοράζοντας 
ασφάλεια από ξένα, εξειδικευμένα 
funds, ορισμένα από τα οποία έφερε 
στην Ελλάδα η Deutsche Bank, 
ισχυρίζονται τραπεζίτες. Έτσι, 
μειώνεται η στάθμιση του ειδικού 

βάρους των συγκεκριμένων δανείων 
στο ενεργητικό τους. Οι 
«συνθετικές» τιτλοποιήσεις δανείων 
δεν είναι καθόλου φθηνές. Το κόστος 
ανέρχεται στο 10,5% περίπου και 
μετά φόρων στο 8,5%, τονίζουν. 
Παρ’ όλα αυτά το όφελος είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος, για να 
δείχνουν τέτοιο αυξανόμενο, 
μάλιστα, ζήλο…. 

 
Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» έχει το ρεπορτάζ: Το ποσό 
των 3,7 δισ. δολαρίων καλείται να καταβάλει ο τραπεζικός 
γίγαντας στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, Wells 
Fargo, σε πρόστιμο και επιστροφές χρημάτων σε πελάτες, 
για εκτεταμένη κακοδιαχείριση δανείων αυτοκινήτων, 
υποθηκών και τραπεζικών λογαριασμών.  

ρόκειται για το μεγαλύτερο 
πρόστιμο που έχει επιβληθεί 
μέχρι σήμερα στην τράπεζα,  

η οποία έχει περάσει χρόνια 
προσπαθώντας να αποκατασταθεί 
μετά από μια σειρά σκανδάλων  
που συνδέονται με τις πρακτικές  
των πωλήσεών της. 
Το Γραφείο Προστασίας Χρηματοοικονομικών 
Καταναλωτών (CFPB) διέταξε την τράπεζα να καταβάλει 
αστικό πρόστιμο ύψους 1,7 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο 
που έχει επιβληθεί ποτέ από το CFPB. Άλλα 2 δισ. δολάρια 
θα πρέπει να διαθέσει για την αποζημίωση περισσότερων 
από 16 εκατομμύρια λογαριασμών καταναλωτών που 
επηρεάστηκαν από τις παραβιάσεις, αναφέρει η 

ανακοίνωση του CFPB. Το Γραφείο κατέγραψε μια σειρά 
από παραβιάσεις του χρηματοπιστωτικού δικαίου των 
καταναλωτών, από παράνομες χρεώσεις και τόκους σε 
δάνεια αυτοκινήτων και υποθήκες, αδικαιολόγητες 
κατασχέσεις αυτοκινήτων μέχρι και λάθη στα τέλη 
υπερανάληψης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και 
επιταγών. «Η Wells Fargo είναι μια υπόθεση που θέτει το 
ένα τρίτο των αμερικανικών νοικοκυριών σε κίνδυνο 
ζημίας», δήλωσε ο διευθυντής της CFPB, Ρόχιτ Τσόπρα.  
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