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διακεκριμένος 
Αμερικανός 
οικονομολόγος 

Nouriel Roubini  
σήμανε συναγερμό  
για την ύπαρξη  
της παγκόσμιας 
μεσαίας τάξης,  
καθώς εμπορικοί, 
νομισματικοί, 
γεωπολιτικοί πόλεμοι 
και παγκόσμιες 
ανακατατάξεις,  
αλλά και η τεχνητή 
νοημοσύνη απειλούν 
την εργασία και  
το εισόδημά της! 
Το ρεπορτάζ του Bankingnews 
αναφέρει: «Έχετε χρόνο για να 

συνέλθετε και να γλιτώσετε, με κάποιον τρόπο, από την καταστροφή, που 
πλησιάζει γρήγορα». Κάπως έτσι άρχισε την οικονομική προσέγγισή του πάνω 
στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το 
περιοδικό Forbes, ο Nouriel Roubini. «Στο βιβλίο μου Megathreats αυτό που 
προσπάθησα να πω είναι ότι μεγάλες απειλές για τον κόσμο είναι ο πληθωρισμός, 
η ύφεση, ο στασιμοπληθωρισμός, η κρίση χρέους, η χρηματοπιστωτική κρίση» 
είπε ο Roubini, προσθέτοντας: Αλλά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι τους οποίους 
αποκαλώ μεγα-απειλές: Εμπορικοί πόλεμοι, νομισματικοί πόλεμοι, 
αποπαγκοσμιοποίηση και κατακερματισμός της παγκόσμιας οικονομίας. Και 
τώρα έχουμε επίσης μια σοβαρή πολεμική ενάντια στη φιλελεύθερη δημοκρατία.  

 
Σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν εξτρεμιστικοί συνασπισμοί της ακροδεξιάς ή της 
άκρας αριστεράς που έρχονται στην εξουσία τόσο στις προηγμένες οικονομίες 
όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Και αυτό αποτελεί απειλή για τις ελευθερίες 
μας, για το κράτος δικαίου, για τον σεβασμό των μειονοτήτων και για τις κοινωνίες 
μας».  

Roubini σπέρνει τον τρόμο όταν αναφέρει 
πρόσθετες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο το 
μέλλον μας, τις δουλειές μας, τα εισοδήματά μας, 

τις αποταμιεύσεις μας, τον πλούτο μας, τον πλανήτη 
μας – ακόμη και το μέλλον του ανθρώπινου είδους. 
«Τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξουν πρόσθετοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι λόγω της 
δράσης μεγάλων ρεβιζιονιστικών δυνάμεων, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν 
ή η Κορέα, το Πακιστάν, που δεν αποδέχονται το status quo που οι ΗΠΑ και η 
Δύση δημιούργησαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».  
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Κατ’ αρχάς, ο διακεκριμένος οικονομολόγος επισημαίνει 
τους κινδύνους που πιστεύει ότι ενέχει η προηγμένη 
τεχνολογία: « 

τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί  
στην ανεργία. Οδηγεί σε 
εισοδηματικές ανισότητες, 

μπορεί να οδηγήσει ακόμα  
και στο τέλος του είδους μας,  
των homo sapiens… 
(sic), κάτω από ορισμένα σενάρια και συνθήκες. Μερικοί 
άνθρωποι έχουν τεχνολογικά φετίχ, όπως άλλοι είναι 
προσκολλημένοι σε θρησκευτικές ιδεολογίες, οι οποίες, 
στη συνέχεια, προκαλούν άσχημα πράγματα, για 
παράδειγμα φασισμό. «Οποιαδήποτε ιδεολογία έχει 
θιασώτες οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν το αλάθητο είναι 
επικίνδυνη και οδηγεί σε φανατισμό. Και γι’ αυτό, ενώ 
βλέπω τα δυνητικά οφέλη της τεχνολογίας, βλέπω και τις 
παγίδες» επισημαίνει ο οικονομολόγος, που στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στην επίδραση του αυξανόμενου αριθμού 
περιπτώσεων χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η τεχνητή 
νοημοσύνη θα οδηγήσει αργά αλλά σταθερά στην 
καταστροφή των περισσότερων θέσεων εργασίας. Εννοώ 
όχι μόνο δουλειές ρουτίνας, αλλά και δημιουργικές 
εργασίες. Υπάρχουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
αυτή τη στιγμή που δημιουργούν μουσική, τέχνη και 
μπορούν εύκολα να γράψουν ένα έξυπνο δημοσιογραφικό 
άρθρο. Αυτό το ChatGPT είναι εξαιρετικά ισχυρό. Αν 
πληκτρολογήσετε «Τι συμβαίνει με το Megathreats;» θα 
σας δώσει ένα δοκίμιο χιλίων λέξεων, εξηγώντας έξυπνα, 
καλύτερα από κάποιον με διδακτορικό, ποια είναι τα 
πιθανά ελαττώματα του βιβλίου μου. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Τώρα το κάνει 
η τεχνητή νοημοσύνη. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα 
εξαφανιστούν και τότε θα έχουμε τεράστια, μόνιμη ανεργία 
λόγω τεχνολογίας». Ο οικονομολόγος συνεχίζει τις 
σκοτεινές του προβλέψεις και εξηγεί ότι, αν είστε κύριοι της 
τεχνολογίας, θα τα πάτε καλά.  

άν βρίσκεστε στο κορυφαίο 10% 
της κατανομής των δεξιοτήτων,  
του εισοδήματος και του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, της 

εκπαίδευσης, θα έχετε μια τεράστια 
αύξηση στο εισόδημα 
, επειδή η τεχνολογία είναι έντασης κεφαλαίου, δεξιοτήτων 
και εξοικονόμηση εργασίας. «Προς το παρόν», τονίζει, «η 
μηχανή θα σε κάνει πιο παραγωγικό. Αλλά αν βρίσκεστε 
στο 90% με χαμηλή προστιθέμενη αξία και ανήκετε στη 
μεσαία τάξη, οι δουλειές και το εισόδημά σας θα 
απειληθούν από την τεχνολογία. Αυτή είναι η τρομακτική 
πλευρά της».  

 

Περνώντας από ζητήματα βιοπορισμού στα γεωπολιτικά, ο 
Roubini υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογίες αναπτύσσονται 
παραδοσιακά από κυβερνήσεις που θέλουν «να 
κατασκευάσουν ισχυρότερα όπλα για να διεξαγάγουν 
μεγαλύτερους πολέμους». «Αυτό», επιμένει, «ήταν ο 
οδηγός όλων των τεχνολογιών. Είχαμε την πρώτη 
Βιομηχανική Επανάσταση, μετά ήλθε ο Α’ Παγκόσμιος  
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Πόλεμος και στη συνέχεια, στη δεκαετία του ’30, 
κατασκευάσαμε τα όπλα που μας οδήγησαν στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά αναπτύξαμε πυρηνικά όπλα 
και τα χρησιμοποιήσαμε στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου εναντίον του Ναγκασάκι και της Χιροσίμα». «Για 
να καταλάβεις τον κόσμο, δεν αρκεί να μελετάς μόνον 
οικονομικά ή επιστήμη ή πολιτική ή γεωπολιτική, πρέπει 
να ενώσεις όλες τις κουκκίδες». Στη σημερινή 
πραγματικότητα των εμπορικών εφαρμογών o Roubini 
πιστεύει ότι το διακύβευμα είναι ακόμη υψηλότερο. «Οι 
διαγκωνισμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ας πούμε, γύρω από 
το ποιος θα κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη δεν 
αφορά αποκλειστικά το ποιος θα επιβληθεί στις 
βιομηχανίες του μέλλοντος, αλλά, πολύ περισσότερο, 
αφορά τον στρατό και τη γεωπολιτική κυριαρχία. Στο 
μέλλον θα υπάρξουν πιο αυτόνομα drones, περισσότερα 
αυτόνομα όπλα, περισσότεροι στρατιώτες ρομπότ, 
περισσότερος κυβερνοπόλεμος. Έτσι, 

ποιος κυριαρχήσει στην τεχνητή 
νοημοσύνη, θα κυριαρχήσει 
επίσης στη γεωπολιτική και  

την παγκόσμια ασφάλεια. 
Υπάρχουν όλες αυτές οι παρενέργειες της τεχνολογίας που 
πρέπει να θυμάστε. Και όλες αυτές οι απειλές είναι 
αλληλένδετες, είναι σαν ένα κομμάτι μήτρας 10 απειλών. Το 
καθένα επηρεάζει το άλλο και το αντίστροφο». Η 
συνέντευξη ανέδειξε μια ενδιαφέρουσα πτυχή που δεν έχει 
αναφερθεί μέχρι τώρα, όταν ο οικοδεσπότης του, Dr. Tal 
Patalon ανέφερε το στοιχείο που λείπει σε έναν κόσμο που 
κυριαρχείται από την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τα 
συναισθήματα. «Είπατε ότι, “Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη, 
τα ρομπότ, ό,τι κι αν χρησιμοποιήσουμε, να μάθουν τη 
συμπεριφορά μας και να μας δώσουν ένα υποκατάστατο 
για τις ανθρώπινες σχέσεις”». Τότε ο Roubini εξήγησε ότι 
αυτό σίγουρα θα μπορούσε να είναι μια πιθανότητα. 
«Λοιπόν, είναι σπάνιο -αν όχι αδύνατο- να έχεις αγάπη 
άνευ όρων. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι τα κατοικίδια, ένας 
σκύλος ή μια γάτα μπορούν να το κάνουν, αλλά ακόμη και 
τα παιδιά σας δεν σας δίνουν αγάπη άνευ όρων. Οι 
ανθρώπινες σχέσεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, έχουν 
στοιχεία αιρεσιμότητας. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι μηχανές 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα ανθρώπινα 
συναισθήματα, το ανθρώπινο άγγιγμα, την ανθρώπινη 
αγάπη και όλα τα υπόλοιπα, και καταλαβαίνω αυτή την 
άποψη. Αλλά ακόμα και αυτά τα πράγματα μπορούν να 
αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου». 

την Ιαπωνία, αναφέρει ο Roubini, 
«όπου δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι 
για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, 

υπάρχουν πλέον ρομπότ…. 
που τους φροντίζουν. Μάλιστα, αυτά έχουν αυξανόμενη 
συναισθηματική νοημοσύνη. Εάν είστε δυστυχισμένοι, 
μπορούν να το δουν και να αντιληφθούν ότι είστε. Κάνουν 
λοιπόν μια συμπαθητική γκριμάτσα και σας ρωτούν τι 
συμβαίνει και ούτω καθεξής. Αν είστε χαρούμενοι, από την 
άλλη, χαμογελούν και δείχνουν ενσυναίσθηση». «Είμαι της 
άποψης ότι πρέπει να δούμε τον κόσμο ρεαλιστικά», είπε 

ο Roubini. «Η ζωή για χιλιάδες χρόνια ήταν φρικτή. Μέχρι 
τη Βιομηχανική Επανάσταση, το προσδόκιμο ζωής ήταν 
περίπου 30 χρόνια και οι άνθρωποι πέθαιναν από 
πολέμους, από λιμούς, από γενοκτονίες, από πανούκλες, 
από καταστροφές. Η ζωή ήταν βάναυση και σε πολλά μέρη 
του κόσμου εξακολουθεί να είναι. Ακόμη και στις 
προηγμένες οικονομίες, μαστίζονται από πολλά κοινωνικά 
δεινά. Αλλά οι οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι, όταν το 
εισόδημά σας είναι πολύ χαμηλό, υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ της αύξησης του εισοδήματός σας και της ευτυχίας 
σας. Πρέπει να παλεύεις κάθε μέρα για να βρεις τροφή ή 
νερό ή καταφύγιο, ή να μην σε σκοτώσουν ζώα ή 
άνθρωποι, είναι μια βάναυση ζωή και επομένως, το να έχεις 
αυτά τα βασικά πράγματα σε κάνει πιο χαρούμενο και 
λιγότερο αγχωμένο. Αλλά πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο 
εισοδήματος και πλούτου, η συσχέτιση μεταξύ ευτυχίας και 
εισοδήματος είναι μηδενική, μερικές φορές αρνητική. Θέλω 
να πω, ξέρω πολλούς δισεκατομμυριούχους που είναι 
δυστυχισμένοι, εκκεντρικοί, καταθλιπτικοί, παρόλο που 
έχουν τα αρχοντικά, τις βάρκες, τα τζετ, τα πάντα. Συνεπώς, 
τα καλύτερα πράγματα στη ζωή που σου δίνουν 
πραγματική ευτυχία δεν είναι υλικά πράγματα, πράγματα 
που αγοράζεις, αλλά αγάπη, φροντίδα, συμπόνια».  

Τελικά οι μηχανές θα γίνουν εξαιρετικά έξυπνες. «Ίσως να 
συγχωνευθούμε με τη μηχανή για να γίνουμε βιονικοί, να 
“ενισχύσουμε” τις αναμνήσεις μας, τη συνείδησή μας, ίσως 
να ζήσουμε για πάντα και ίσως να γίνουμε σαν τις μηχανές. 
Όχι μόνο πιο έξυπνοι, αλλά ίσως και πιο σοφοί. Η 
τεχνολογία σίγουρα θα οδηγήσει σε κάτι άλλο. Το βασικό 
ζήτημα είναι το «πότε»… Αν δηλαδή θα συμβεί σε 50 χρόνια 
ή σε 20 χρόνια ή σε 100 χρόνια από τώρα. Αλλά θα υπάρξει 
αλλαγή. Είναι εγγυημένο ότι θα υπάρξει αλλαγή» κατέληξε 
ο Roubini. 
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ΕUROLOBBYGATE VI 

 

 
H Δέσποινα Παπαγεωργίου έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ 
στο popaganda:  

Το 2019, το CEO είχε ρίξει άλλη μία «βόμβα»: Είχε 
αποκαλύψει ότι στις Βρυξέλλες δρούσε κεκαλυμμένα λόμπι 
της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την έκθεση του 
Παρατηρητηρίου, 

εταιρεία MSL Brussels, μέρος  
του γαλλικού ομίλου ΜΜΕ 
Publicis Groupe, «είχε συμβόλαιο 

να εκπροσωπεί την κυβέρνηση του 
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας  
στην ΕΕ τουλάχιστον από τον  
Οκτώβριο του 2015» με αποστολή  
να «γυαλίσει» την εικόνα της… 
, για παράδειγμα απορρίπτοντας κατηγορίες για σύνδεσή 
της με την τρομοκρατία, «ξεπλένοντας» το μητρώο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της και παρουσιάζοντάς τη ως 
σύμμαχο-κλειδί για τη Δύση. Ωστόσο, «παρόλο που η MSL 
Brussels ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαφάνειας της 
ΕΕ, δεν είχαν περιλάβει τη Σαουδική Αραβία στη λίστα 
πελατών τους», σημείωνε η έκθεση. Και προσέθετε: 

«Δεδομένου πως το βασίλειο φημίζεται για τη βαρβαρότητά 
του, υπάρχουν πολλοί λόγοι που η MSL Brussels ήθελε να 
κρατήσει κρυφό αυτό το συμβόλαιο». «Στην περίπτωση της 
έρευνας για τη Σαουδική Αραβία, πρόκειται για ένα παλιό 
συμβόλαιο που τώρα έχει λήξει με την MSL.  

 
Δεν γνωρίζω καν αν η MSL έχει ακόμα γραφείο στις 
Βρυξέλλες», με ενημερώνει η Κατ. Η εταιρεία –
συμπληρώνει- είχε ισχυριστεί ότι είναι η μητρική εταιρεία 
της που εκπροσωπεί τη Σ. Αραβία. «Είναι κάπως σαν να 
λες στην εφορία ότι εργοδότριά μου είναι η μαμά μου. Δεν 
δηλώνεις κάτι, αλλά λες ότι το δήλωσες, είναι ευλογοφανές  

 

H 
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άλλοθι άγνοιας». Στο Παρατηρητήριο υποψιάζονται ότι 
ενδεχομένως κι άλλες εταιρείες ακολουθούν παρόμοια 
τακτική επειδή έχουν αμφιλεγόμενους πελάτες.  

νακάλυψα ότι όταν δημοσιεύω 
μια έρευνα, τότε η χώρα 
αναστατώνεται και απολύει  

τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων 
», μου λέει η Κατ. «Σε μια προηγούμενη έκθεση του 2015, 
στην οποία εξέταζα τις περιπτώσεις 18 χωρών, 
περιλάμβανα το Αζερμπαϊτζάν. Ως αποτέλεσμα, όλες οι 
εταιρείες δημοσίων σχέσεων που εκπροσωπούσαν το 
Αζερμπαϊτζάν απολύθηκαν».  

 
Το λόμπινγκ δεν είναι παράνομο. Όμως, αφενός πρέπει να 
γίνεται με διαφάνεια για να διασφαλίζεται η νομιμότητα και 
η δημοκρατία, αφετέρου τίθεται ηθικό ζήτημα όταν 
πρόκειται για λόμπινγκ αυταρχικών καθεστώτων. «Μέχρι 
πέρσι, που μεταρρυθμίστηκε το Μητρώο Διαφάνειας της 
ΕΕ, λομπίστες για χώρες όπως το Κατάρ δεν ήταν 
υποχρεωτικό να δηλωθούν. Θεωρούνταν διπλωματικές 
σχέσεις», μου λέει ο Χανς. «Με τη μεταρρύθμιση του 2021 
όλοι οι σύμβουλοι, οι λομπίστες, όσοι έχουν συμβόλαιο με 
μη ευρωπαϊκή χώρα και κάνουν λόμπινγκ για να 

προωθήσουν τα συμφέροντά της πρέπει να το 
διευκρινίζουν στο Μητρώο Διαφάνειας», προσθέτει. 
«Όμως, έχουμε την εντύπωση ότι απλώς δεν 
εγγράφονται», συμπληρώνει. «Γιατί; Εδώ έχουμε ένα 
τεράστιο παράθυρο: Γιατί δεν είναι νομικά δεσμευτικό». 
Δηλαδή, δεν προβλέπεται καμία νομική επίπτωση για 
όποιον δεν εγγράφεται. Με τη μεταρρύθμιση απλώς 
απαγορεύτηκε στους μη εγγεγραμμένους να συναντούν 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους. «Κατά τ’ άλλα, μπορείς μια 
χαρά να είσαι λομπίστας καταπιεστικών καθεστώτων και 
να εργάζεσαι παρασκηνιακά και δεν μπορεί να ασκηθεί 
δίωξη εναντίον σου γι’ αυτό. Κι εδώ είναι μια μεγάλη 
διαφορά με τις ΗΠΑ και το FARA τους, που δεν είναι μόνο 
νομικά δεσμευτικό, αλλά πρέπει να συμπληρώσεις ένα 
σωρό λεπτομέρειες όπως σε τι αφορά το συμβόλαιο, το 
ύψος του, τι εργασία αναλαμβάνεις στο πλαίσιό του, σε τι 
θέματα, πολλές πληροφορίες που απλώς δεν υπάρχουν 
στις Βρυξέλλες», μου λέει ο Χανς.  

ιατί η Κίνα ή η Σαουδική Αραβία  
για παράδειγμα «ξοδεύουν  
τόσα χρήματα για να  

επηρεάσουν τις ΗΠΑ και μηδέν  
για να επηρεάσουν τις Βρυξέλλες; 
Απλώς είναι πάρα πολύ απίθανο», μου λέει η Κατ, 
εννοώντας ότι στην ΕΕ τα ποσά ενδέχεται απλώς να μη 
δηλώνονται. «Θυμάσαι την περίπτωση του Πολ 
Μάναφορντ στις ΗΠΑ; Πήγε φυλακή κυριολεκτικά επειδή 
δεν είχε εγγραφεί σωστά στο FARA για το λόμπινγκ που  

 

Α Γ 
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έκανε για το φίλα προσκείμενο στον Πούτιν καθεστώς 
Γιανουκόβιτς στην Ουκρανία», τονίζει η Κατ. 
«Χρησιμοποιούσε μια μικρή οργάνωση-βιτρίνα που είχε 
έδρα στις Βρυξέλλες, εγγεγραμμένη στο μητρώο των λόμπι 
στις Βρυξέλλες με προϋπολογισμό 10.000 ευρώ, αλλά 
διοχέτευε εκατομμύρια μέσω αυτής. Όμως, ποιος επέβαλε 
κυρώσεις; Ήταν οι ΗΠΑ γιατί δεν είχε δηλώσει σωστά τη 
δραστηριότητά του, ενώ στην ΕΕ είχαμε αποδείξεις ότι αυτό 
το όχημα λόμπινγκ πλαστογραφούσε όλες τις 
πληροφορίες, ο προϋπολογισμός ήταν λάθος, και δεν 
υπήρχε καμία απολύτως συνέπεια γι’ αυτό, σωστά;». 

 

Προσπαθούμε να ερευνούμε το λόμπινγκ από 
καταπιεστικά καθεστώτα, τονίζει ο Χανς, «αλλά είναι 
διαολεμένα δύσκολη δουλειά, γιατί υπάρχουν πολύ λίγα 
στοιχεία. Και ίσως όχι χωρίς λόγο, έτσι;» «Τι εννοείς;» 
ρωτώ. «Οι συνάδελφοί μου που ερευνούν θέματα ενέργειας 
και κλίματος έχουν δημοσιεύσει το τελευταίο εξάμηνο 
αρκετές εκθέσεις για το πώς η ΕΕ διαχειρίζεται την 
τρέχουσα ενεργειακή κρίση και πώς να απεξαρτηθούμε 
από το ρωσικό φυσικό αέριο. Λοιπόν, μάντεψε. Η ΕΕ και τα 
κράτη-μέλη ικετεύουν το Κατάρ, ικετεύουν το 
Αζερμπαϊτζάν, ικετεύουν αφρικανικές χώρες, για να 
διασφαλίσουν τα τελευταία αποθέματα σε πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο, σωστά;» μου λέει ο Χανς. «Ναι, είναι 
σημαντικό για τα καθεστώτα αυτά να καθαρίσουν την 
εικόνα τους, αλλά βολεύει κατά κάποιο τρόπο και την 
Ευρώπη υπό την έννοια ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για μια 
δυτική εταιρεία να υπογράψει επιχειρηματικές συμφωνίες 
με μια χώρα που έχει απαίσια φήμη και φρικτές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων… Όπως ξέρεις, οι 
εταιρείες ενέργειας σε αυτές τις χώρες είναι ως επί το 
πλείστον ελεγχόμενες από ή συντασσόμενες με όσους 
έχουν την εξουσία [εκεί], έτσι δεν είναι;» «Ποιος ο λόγος να 
αποκλείεις τον Πούτιν, να λες είναι απαίσιος, είναι 
καταπιεστικό καθεστώς, [όταν λες] θα πάμε και θα 
αγοράσουμε από όλα αυτά τα άλλα καταπιεστικά 
καθεστώτα;» τονίζει η Κατ, επισημαίνοντας την ανάγκη 
ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πάντως, πριν 
το Qatar Gate υπήρχε η πρόταση να ταξιδεύουν οι 
Καταριανοί στην Ευρώπη χωρίς βίζα, καθώς το Κατάρ 
αναγνωριζόταν ως «σημαντικός οικονομικός εταίρος» της 
ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Με την ενεργειακή κρίση 
τώρα ήταν δύσκολο να αγνοήσουν τέτοια αιτήματα, 
επισημαίνει η Κατ. Όταν εξαρτάσαι από τέτοιο καθεστώς 
για κάτι, κάνεις τα «στραβά μάτια» στην απολυταρχική 

πολιτική του. Πολύ κρίσιμο για την ΕΕ είναι και το Μαρόκο 
-το οποίο φέρεται επίσης εμπλεκόμενο στο πρόσφατο 
σκάνδαλο- καθώς ανακόπτει στα σύνορά του τις 
μεταναστευτικές ροές προς στη Γηραιά Ήπειρο, 
συμπληρώνει. Προς το παρόν βέβαια αντί για αυστηρότερο 
έλεγχο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (η πολιτική ομάδα στο 
Ευρωκοινοβούλιο όπου ανήκει και η ΝΔ) στις 14 
Δεκεμβρίου 2022 κατέβασε ψήφισμα να καταργηθούν τα 
Επείγοντα Ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, «μέχρι να διασφαλίσουμε με 
βεβαιότητα ότι η ακεραιότητα της διαδικασίας δεν 
παραβιάζεται από τρίτες χώρες όπως το Κατάρ», 
σημείωνε. Βρίσκουν δικαιολογία γιατί «ήθελαν έτσι κι 
αλλιώς να [τα] καταργήσουν», απαντούσε ο 
Ευρωβουλευτής των Πρασίνων Reinhard Butikofer, ενώ η 
πολιτική ομάδα Renew Europe επισήμαινε ότι «η σιωπή 
της Ευρωβουλής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι ακριβώς αυτό που ήθελε να επιτύχει ο χρηματισμός 
από το Κατάρ…». Η Κατ Άινγκερ πάντως θεωρεί πως την 
ΕΕ «δεν την παίρνει» πλέον να μην εισάγει αυστηρότερα 
μέτρα για τα λόμπι, αφού και η Αυστραλία από το 2020 έχει 
νομοθετήσει μητρώο παρόμοιο με των ΗΠΑ, ενώ ακόμα και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, «γνωστό για τα Πλυντήρια του 
Λονδίνου, βρετανικές εταιρείες που ξεπλένουν δικτάτορες 
και καθεστώτα που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα», 
όπως μου λέει, προωθεί στη Βουλή των Λόρδων μια 
«αμερικανικού τύπου» βάση δεδομένων. Η Κατ και ο Χανς 
εξουθενώθηκαν από τις αλλεπάλληλες συνεντεύξεις με 
δημοσιογράφους για το σκάνδαλο του Κατάρ. Είναι 
ελάχιστοι εξάλλου αυτοί που ερευνούν τη δράση των λόμπι 
στις Βρυξέλλες. Σε μια εποχή που το χρήμα «αγοράζει» 
πολιτική χωρίς να τίθενται καν αυστηροί κανόνες 
διαφάνειας, πόσο βαθύ πλήγμα καταφέρεται στη 
δημοκρατία; 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Η εκατόμβη νεκρών στο 
σιδηροδρομικό δυστύχημα των 
Τεμπών άνοιξε πλέον τον ασκό του 
Αιόλου. Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη 
την Ελλάδα απαιτούν 
παραδειγματική τιμωρία των 
ενόχων.  

μως το 
«σιδηροδρομικό 
έγκλημα» των 

Τεμπών δεν έχει  
μόνο παρόν αλλά και 
παρελθόν. Με τις 
πολιτικές ευθύνες  
να διαχέονται πλέον 
διαχρονικά και να 
ακουμπούν όλα τα 
κόμματα εξουσίας. 
Από την πλευρά μας είχαμε την 
ευκαιρία να αναδείξουμε τις 
αβελτηρίες του ΟΣΕ και ταυτόχρονα 
μαζί με το σωματείο των 
μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ) να δώσουμε 

τη νομική μάχη το διάστημα 2003-2006 για ένα σιδηρόδρομο ασφαλή στην 
υπηρεσία του Ελληνικού λαού. Ένα ζήτημα το οποίο αναδείξαμε σε συνέντευξή 
μας στο militaire.gr με τον εύγλωττο τίτλο: «Εκπτώσεις στις ράγες των τρένων 
μέχρι που φθάσαμε να θρηνούμε 57 ανθρώπους! Ν. Μαριάς με ντοκουμέντα»  

 
(https://www.youtube.com 8/3/2023). Το ζήτημα όμως του ΟΣΕ έχει άμεση σχέση 
πέραν των άλλων και με το θέμα του δημοσίου χρέους, καθώς τα χρέη του ΟΣΕ 
προστέθηκαν στο συνολικό δημόσιο χρέος το οποίο οδήγησε τη χώρα στην 
αγκαλιά του ΔΝΤ και στην υποταγή της στις ορέξεις των δανειστών και της 
τρόικας. Ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε έγκαιρα από το 2010 και εντεύθεν με σειρά 
παρεμβάσεών μας στα ΜΜΕ. Μάλιστα διασυνδέσαμε το ζήτημα των χρεών του 
ΟΣΕ με το θέμα του επονείδιστου χρέους, καθώς στο προσχέδιο πορίσματος της 
Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την Siemens τον Ιανουάριο του 2011 
επισημάνθηκε ότι «αγοράσαμε ηλεκτράμαξες χωρίς δίκτυο» 
(https://www.tovima.gr 11/1//2011). Όπως δημοσιεύθηκε τότε «ειδικότερα στο 
κεφάλαιο που αφορά τις συμβάσεις του ΟΣΕ με τη Siemens στο κείμενο του 
πορίσματος» αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το ελληνικό Δημόσιο είχε 
παραγγείλει ηλεκτράμαξες χωρίς να διαθέτει εξηλεκτρισμένο δίκτυο και χωρίς να 
είναι σε θέση να διασφαλίσει τους όρους για την έγκαιρη εγκατάστασή του»! 
(https://www.tovima.gr 11/1//2011). Αποτέλεσμα ήταν οι ηλεκτράμαξες να 
σαπίσουν στις αποθήκες του ΟΣΕ μιας και πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να 
εγκατασταθεί το   εξηλεκτρισμένο δίκτυο. Σε συνέχεια των παραπάνω 
αποκαλύψεων δέκα μέρες αργότερα με το άρθρο μας «Siemens και Απεχθές Χρέος 
που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Επίκαιρα (τχ. 67, 27/1/2011,σσ.96-97) είχαμε 
επισημάνει μεταξύ άλλων: «Η αγορά εξοπλισμού και υλικών από τη Siemens που 
έγινε από τον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ, τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ αλλά και από το ελληνικό  
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δημόσιο έγινε κατά κύριο λόγο μέσω δανεισμού από 
ελληνικές και ξένες τράπεζες. Ειδικότερα ο ΟΣΕ αγόρασε 
από τη Siemens αυτοκινητάμαξες που εξυπηρετούν κυρίως 
τον προαστιακό, ηλεκτράμαξες, κλπ. Η εν λόγω αγορά 
πραγματοποιήθηκε με σύναψη δανείων που αποτελούν 
μέρος του χρέους του ΟΣΕ (ύψους τουλάχιστον 10 δις 
ευρώ) που με απόφαση της τρόικας έχει πλέον προστεθεί 
στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι λοιπόν προφανές ότι 
μέρος του ελληνικού δημοσίου χρέους προέρχεται από 
σύναψη δανείων ή από χορήγηση εγγυήσεων του 
ελληνικού δημοσίου για αγορά του παραπάνω εξοπλισμού 
από τη Siemens στην οποία παράνομα ανατέθηκαν οι εν 
λόγω προμήθειες λόγω μίζας και μαύρων ταμείων». Στη 
συνέχεια αναλύοντας την έννοια του απεχθούς ή άλλως του 
επονείδιστου χρέους τόσο στο εν λόγω άρθρο μας όσο και 
στο Βιβλίο μας «Το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας και Ο Άλλος 
Δρόμος-Πειραματόζωον η Ελλάς», (Εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα, 2011, σσ. 545-552) επισημαίναμε ότι  

α παραπάνω χρέη του ΟΣΕ αλλά και 
των άλλων δημοσίων οργανισμών 
για αγορά εξοπλισμού από τη 

Siemens, συνιστούσαν καραμπινάτη 
περίπτωση επονείδιστου χρέους και 
έπρεπε να διαγραφούν μονομερώς 
από την Ελλάδα, καθώς πληρούσαν  
τις προϋποθέσεις που κατά το  
διεθνές δίκαιο απαιτούνται 
προκειμένου ένα χρέος να μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
επονείδιστο, προϋποθέσεις που διατύπωσε το 1927 στο 
Παρίσι ο Ρώσος καθηγητής Alexander Nahum Sack. Έτσι 
τρεις είναι οι προϋποθέσεις για την δημιουργία 
«επονείδιστου χρέους»: 1. Ο δανεισμός να έγινε με ανήθικο 
και παράνομο τρόπο, χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών, 
στη βάση μιας λεόντειας σύμβασης, 2. Τα δάνεια να μην 
χρησιμοποιήθηκαν προς το συμφέρον του λαού και της 
χώρας αλλά αντίθετα να σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες 
που δεν ωφέλησαν το έθνος, 3. Ο πιστωτής να ήταν 
ενήμερος γι’ αυτή την κατάσταση και παρά ταύτα να 
προχώρησε στο δανεισμό. Τέλος, επισημαίνεται ότι τη 
ρήτρα του «επονείδιστου χρέους» χρησιμοποίησε το 2008 
ο Ισημερινός που διέγραψε μονομερώς ένα μεγάλο μέρος 

του δημοσίου χρέους του. Μάλιστα σε σχέση με τις τότε 
αντιδράσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά του 
Ισημερινού, στο παραπάνω βιβλίο μας (σελ. 545) είχαμε 
την ευκαιρία να επισημάνουμε με νόημα ότι «η έννοια του 
επονείδιστου ή απεχθούς χρέους εμφανίζεται για πρώτη 
φορά στο διεθνές δίκαιο με αφορμή την άρνηση των ΗΠΑ 
να εξοφλήσουν το χρέος της Κούβας προς την Ισπανία το 
1898. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν τότε ότι το χρέος 
της Κούβας προς την Ισπανία είχε δημιουργηθεί ως 
αποτέλεσμα συμπαιγνίας της κουβανικής «ηγεσίας» με 
τους Ισπανούς πιστωτές προκειμένου να 
κερδοσκοπήσουν εις βάρος του κουβανικού λαού κατά τη 
διάρκεια της Ισπανικής αποικιοκρατίας.  

 
Για το λόγο αυτό οι ΗΠΑ που εν τω μεταξύ είχαν καταλάβει 
την Κούβα μετά τον Αμερικανο-ισπανικό πόλεμο 
αρνήθηκαν την εξόφληση του κουβανικού χρέους στην 
Ισπανία… Ακολούθησε το 1923 η γνωστή υπόθεση «Μεγ. 
Βρετανία κατά Κόστα Ρίκα» στην οποία έγινε για πρώτη 
φορά δεκτή η εφαρμογή της θεωρίας του επονείδιστου 
χρέους». Καθώς λοιπόν η δικαιοσύνη ανοίγει τον 
αμαρτωλό «φάκελο ΟΣΕ» αναζητώντας όχι μόνο τις 
παρούσες αλλά και τις διαχρονικές ποινικές ευθύνες που 
οδήγησαν στο «σιδηροδρομικό έγκλημα» των Τεμπών με 
τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας και τους δεκάδες 
τραυματίες,  

ρθε η ώρα να διερευνηθούν  
και οι ποινικές ευθύνες για  
το άλλο μεγάλο έγκλημα,  

αυτό του επονείδιστου χρέους που 
αλυσόδεσε την Πατρίδα μας στην 
τρόικα και υποθήκευσε τη δημόσια 
περιουσία για 99 έτη.   
Οψόμεθα εις Φιλίππους. 

Τ 
Ή 
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του Θέμη Σοφού 
Διδάκτορα Νομικής, 
Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω 

 
Επιστολή προς τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη – «Δυσσέβειας Ύβρις»: 
«Ο Kyriakos Mitsotakis ζητεί 
συγγνώμη «προσπαθώντας να 
βάλει σε σειρά τις σκέψεις του» 
(verbatim), διότι «στην Ελλάδα του 
2023, δεν γίνεται δυο τρένα να 
κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή 
και να μην το έχει αντιληφθεί 
κανείς». Η συγγνώμη του είναι 
προσωπική και στο όνομα όλων 
όσοι κυβέρνησαν τη χώρα «εδώ και 
χρόνια … αν το έργο της 
Τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, 
αυτό το δυστύχημα θα ήταν 
πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί.  

 

Το γεγονός ότι το Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου θα λειτουργεί πλήρως μέσα στους 
επόμενους μήνες δεν είναι δικαιολογία». Διαβάζοντας, όσο γίνεται πιο ψύχραιμα, 
αυτές τις προκλητικά συγκεχυμένες σκέψεις, επιβεβαιώνεται η βαθειά πολιτική και 
ηθική σήψη που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα. 

ε μια νομική προσέγγιση, τα λόγια αυτά 
ερμηνεύονται αναμφίβολα ως μια πλήρης 
ομολογία συνενοχής του κ. Μητσοτάκη  

για το έγκλημα, της οποίας έπεται το αίτημα  
για την αναγνώριση της ελαφρυντικής  
περίστασης της έμπρακτης μετάνοιας. 

 
Διότι η συγγνώμη μία μόνον νομική σημασία μπορεί να έχει, κ. Μητσοτάκη, και 
αυτή είναι η ομολογία της ενοχής σου για τους 55 και πλέον νεκρούς και τους 
αμέτρητους βαριά τραυματισμένους συμπολίτες μας. Αφού λοιπόν καταγραφεί  

 

Μ 
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βαθειά στις συνειδήσεις μας η ομολογία της ενοχής σου 
(και) για το έγκλημα αυτό, τότε έρχεται η περίοδος της 
διάσκεψης ως προς το εάν υφίστανται πραγματικοί λόγοι 
να γίνει δεκτή η συγγνώμη σου και να αναγνωρισθεί η 
ελαφρυντική περίσταση της έμπρακτης μετάνοιας. Και 
απαντώ αμέσως με τη δική μου συνείδηση, τη συνείδηση 
ενός κομματικά απόλιδος: Απορρίπτεται τόσο η συγγνώμη 
σου, όσο και το αίτημά σου για αναγνώριση όποιας 
ελαφρυντικής περίστασης. Λες ότι «τις επόμενες μέρες ο 
αρμόδιος υπουργός ΘΑ ανακοινώσει παρεμβάσεις άμεσης 
βελτίωσης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων μέχρι να 
ολοκληρωθεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοίκησης». Αφού 
δεν κατάφερες, εσύ και αυτός που λέγεται Καραμανλής εκ 
της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, να βελτιώσεις την 
ασφάλεια των σιδηροδρόμων μέχρι να ολοκληρωθεί το 
ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης, μέχρι σήμερα επί 
τέσσερα ολόκληρα έτη, που (υποτίθεται) ότι κυβερνάς αυτή 
τη χώρα, δεν παρέχεις καμία τεκμηριωμένη παράθεση 
περιστατικών για να γίνει αποδεκτή η υπόσχεσή σου ότι θα 
υλοποιήσεις την ασφάλεια της χώρας μας. Ξεχνάς τη 
συγγνώμη που ζήτησες για τις υποκλοπές; Ξεχνάς τη 
συγγνώμη που ζήτησες για τις φωτιές; Ξεχνάς πώς έχεις 
φερθεί στο στράτευμα ή νομίζεις ότι μπορείς για πολύ 
καιρό να το αποκρύπτεις από τον ελληνικό λαό; Υπάρχουν 
Δίκες εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, η δίκη για 
το C4i και άλλες, από τις οποίες έχει παρασχεθεί πλούσιο 
υλικό για εύλογα συμπεράσματα του ιστορικού του 
μέλλοντος.  

ώς μπορείς και αφήνεις  
τον υπερυπουργό σου να 
πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές 

εκπομπές καθημερινώς λαϊκίζοντας 
ακόμη και τώρα που θάβουν οι 
άνθρωποι τους νεκρούς τους; 

 
Προφανώς εξυπηρετεί κάποιο επικοινωνιακό πρόγραμμά 
σου (και) αυτό. Ζητείς συγγνώμη, αλλά λες πως «ΘΑ 
ζητήσεις αμέσως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από 
φίλες χώρες τη συνδρομή τους σε τεχνογνωσία, ώστε να 
αποκτήσουμε, επιτέλους, σύγχρονα τρένα». Προσωπικά θα 
ντρεπόμουν, πριν καν κηδευτούν οι νεκροί, να αναφερθώ 
σε τέτοιες εξαγγελίες, καθώς δεν έχεις ακούσει ακόμη τι έχει 
συμβεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις «φίλες χώρες» 
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Θα έλθει η ώρα. Ζητείς 
συγγνώμη και λες πως «ΘΑ αγωνιστείς για να έχουμε 
πρόσθετη κοινοτική χρηματοδότηση προκειμένου να 
συντηρηθεί και να αναβαθμιστεί γρήγορα το υφιστάμενο 

δίκτυο». Δεν σου φτάνουν τα χρήματα που χρέωσες την 
χώρα μου, ενώ τεχνηέντως δεν αναφέρεις πόσα είναι αυτά 
που συμποσούνται μετά την «πρόσθετη» κοινοτική 
χρηματοδότηση. Ζητείς συγγνώμη, αλλά λες πως «ΘΑ 
προτείνεις σε όλα τα κόμματα να δεσμευτείτε από τώρα ότι, 
στην επόμενη Βουλή, θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή που θα 
διερευνήσει την πονεμένη ιστορία των ελληνικών 
σιδηροδρόμων όλη την τελευταία εικοσαετία». Αυτό θα 
έπρεπε να είχε ήδη αποφασισθεί με σύσταση 
προανακριτικής Επιτροπής, κατόπιν διακομματικού 
αιτήματος, που θα περιλαμβάνει (τουλάχιστον) τους 
Υπουργούς Μεταφορών των τελευταίων 15 ετών, πλην 
μάταια. Δεν γίνεται πιστευτός ο λόγος σου. Ήδη αυτή η 
εξαγγελία σου προέρχεται εκ του πονηρού, καθώς 
γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι ανέφικτη, βάσει (και) 
των συμβουλών που έχεις ήδη λάβει. Λες, ότι είσαι στην 
πολιτική εδώ και αρκετά χρόνια για να αλλάξεις αυτή την 
«κακιά την χώρα», αυτήν την παλαιά Ελλάδα που μας 
πληγώνει. Έχεις τελειώσει προ πολλού, τουλάχιστον στην 
δική μου συνείδηση. Διότι είσαι μέρος όχι της παλαιάς 
Ελλάδας, αλλά της κακιάς χώρας, όπως ομολογείς ότι 
υπάρχει, της Ελλάδας της Δυσσέβειας, μητέρας της 
Ύβρεως. Ακόμη θυμάμαι πώς καθόσουν μπροστά στο 
φέρετρο του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ξέρω πια ποιος είναι 
πιο ανώριμος πολιτικός άνδρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ή ο Αλέξης Τσίπρας. Είσθε κι οι δύο σας πάντως 
ανεκδιήγητοι και ασυγχώρητοι. Νέοι άνθρωποι, νέοι 
πολιτικοί, που σας πίστεψε ο κόσμος, και τον φέρατε σε 
τόσο βαθύ συναίσθημα οργής, - ο ένας με το Μάτι κι ο άλλος 
με τα Τέμπη -, που δεν το κατάφεραν όλοι μαζί οι 
προηγούμενοι. Για τις υποκλοπές, ούτε λόγος. Για το 
έλλειμμα δημοκρατίας, ούτε λόγος. Ντροπή σας, διότι το 
μόνον που ξέρατε στη Βουλή ήταν να κάνετε μπραντεφέρ 
«μαγκιάς», για το ποιος έχει νεκρούς στη διάρκεια της 
θητείας του, ή για το ποιος έχει τους περισσότερους. Να 
θυμάστε όμως ότι η Δυσσέβεια ήταν και θα είναι η μητέρα 
της ύβρεως». 

Π 
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τις καθυστερήσεις  
της Δικαιοσύνης  
που αγγίζουν τα 

όρια της αρνησιδικίας, 
αλλά και στην ανάγκη  
να υπάρξει αποκοπή 
του ομφάλιου λώρου 
μεταξύ εκτελεστικής 
και δικαστικής 
εξουσίας αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος της 
Ολομέλειας των 
Προέδρων των 
Δικηγορικών  
Συλλόγων Ελλάδος,  
Δημήτρης Βερβεσός. 
Σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος 
του ΔΣΑ με την Επιτροπή Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενημέρωσε για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη 
και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις των 
μελών της. Ο κ. Βερβεσός αναφέρθηκε ειδικότερα: στις τεράστιες καθυστερήσεις 
στην απονομή της Δικαιοσύνης σε όλους τους δικαιοδοτικούς κλάδους, που 
αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο δικαστικό σύστημα. Στην υπόθεση των παράνομων επισυνδέσεων με την 
επίκληση λόγων  

 
εθνικής ασφάλειας από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και τη 
λειτουργία παρανόμων λογισμικών παρακολούθησης εντός της χώρας, που 
έχουν ως αποτέλεσμα την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών. Στο αίτημα για ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας (ιδίως υπό την 
έκφανση της de facto ανεξαρτησίας), που προϋποθέτει την αποκοπή του 
ομφάλιου λώρου μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, μέσω της 

παγόρευσης κατάληψης δημοσίων θέσεων  
από συνταξιούχους δικαστές για ορισμένο 
χρονικό διάστημα μετά την αφυπηρέτησή τους. 

Στην ανάγκη άμεσης καταβολής των οφειλόμενων αποζημιώσεων νομικής 
βοήθειας από την Πολιτεία, καθώς τα συσσωρευμένα χρέη προς τους δικηγόρους 
(πέραν της 3τίας) θέτουν σε κίνδυνο έναν θεσμό αναγκαίο για την στήριξη των 
πλέον αδύναμων οικονομικά διαδίκων. Στην αναγκαία βελτίωση των υποδομών 
στα δικαστήρια της χώρας και την κάλυψη των τεράστιων οργανικών κενών 
δικαστικών υπαλλήλων, τα οποία καθιστούν την ψηφιακή δικαιοσύνη «αδειανό 
πουκάμισο». Στο προσφυγικό και ιδίως στον ρόλο των δικηγόρων, ως νομικών 
παραστατών των αιτούντων άσυλο. Τέλος, επισήμανε την έλλειψη των αναγκαίων 
εποπτικών κρατικών μηχανισμών ελέγχου, σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής 
(συγκοινωνίες, αθέμιτες πρακτικές πρακτικών ισχυρών οικονομικών 
συσσωματώσεων, πληθωριστική έκρηξη), ενισχύοντας, έτσι, παραβατικές 
συμπεριφορές. 

Σ 

Α 
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πρώην βουλευτής Αχαΐας και πρόεδρος  
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος  
Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος, αποκάλυψε στην  

εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού τις αλλεπάλληλες 
προειδοποιήσεις που έχει κάνει για την ασφάλεια 
του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα  
μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 
Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Νικολόπουλος μιλώντας στην εκπομπή 
«ρεπορτάζ» στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1» διέκοψε για να βγει στον «αέρα», καθώς 
βρισκόταν στην τηλεόραση για το «γράψιμο» της εκπομπής του για να μιλήσει με 
τον κ. Κουσουλό για ένα θέμα για το οποίο έχει δώσει τεράστιο αγώνα με 
πολλαπλές ερωτήσεις χωρίς να λάβει απαντήσεις και δεν είναι άλλο από την 
τηλεδιοίκηση των Ελληνικών σιδηροδρόμων. Ο λόγος του ήταν σαρωτικός και 
στην πρώτη ερώτηση του δημοσιογράφου να μιλήσει για τα όσα είχε υπογράψει 
ο υπουργός Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπίρτζης, απάντησε με αφοπλιστικό 
τρόπο ο κ. Νικολόπουλος, ρωτώντας αν θέλει να μιλήσουν για το παρελθόν ή για 
το αύριο! Εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος ότι  

χει ήδη ετοιμαστεί ο φάκελος, τον οποίο  
θα καταθέσει Ειδικό Εφέτη Ανακριτή  

εκ μέρους του 
Χριστιανοδημοκρατικο
ύ κόμματος, ο οποίος 
είναι ογκωδέστατος, 
αφού έχει καταθέσει 66 ερωτήσεις 
και έχει πάρει μόνο μία απάντηση. Η 
ιστορία ξεκινά από τότε που ο Νίκος 
Νικολόπουλος ήταν ο «Πολάκης» 
της Νέας Δημοκρατίας, Γραμματέας 
σκανδάλων επί Κώστα Καραμανλή, 
τότε που ο Βερελής ήταν ΠΑΣΟΚ -
τώρα λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία- 
και αγόρασε ηλεκτρικά τρένα, ενώ 
όλες οι γραμμές ήταν 
ντιζελοκίνητες… Έφτασαν να 
απαντούν ότι είναι πάρα πολλά τα 
έγγραφα και δεν μπορούμε να τα 
δώσουμε στην Βουλή και ότι 
χρειάζεται ειδικό όχημα, να πάμε με 
τρίκυκλο δηλαδή. Αυτά είναι 
γραπτά! Απαντώντας δε στην 
ερώτηση του κ. Κουσουλού από 
πότε γίνονται όλα αυτά, απάντησε 
από το 1998, επί Κώστα Καραμανλή 
και κλείνουμε με άλλον Κώστα 
Καραμανλή (του Αχιλλέα).  
Ο πρόεδρος του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
Ελλάδος έχει ετοιμάσει ένα 
εμπεριστατωμένο υπόμνημα με όλες 
τις πτυχές της όζουσας υπόθεσης 
και το οποίο θα αποστείλει αυτήν 
την εβδομάδα στις αρμόδιες 
δικαστικές Αρχές. Τέλος, κάλεσε τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
να εκμεταλλευτεί αυτήν την 
μοναδική ευκαιρία και να οδηγήσει 
όλους τους εμπλέκοντες προ των 
ποινικών ευθυνών τους. Όλη η 
αποκαλυπτική συνέντευξη στο 
https://bit.ly/3JlTRLF. 
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Σε μία ερώτηση-βόμβα που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2017 
στη Βουλή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστο Σπίρτζη, αναδεικνύεται με τρόπο ανατριχιαστικό  

ι αρμόδιοι γνώριζαν με πλήρη 
λεπτομέρεια ότι τα συστήματα 
ασφαλείας των τρένων δεν 

λειτουργούν και γι’ αυτό συνέβη  
το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο 
Άδενδρο και χάθηκαν τρεις ζωές. 
Συγκεκριμένα, ο τότε βουλευτής των ΑΝΕΛ, Νίκος 
Νικολόπουλος κατέθεσε στις 5-7-2017 μία λεπτομερέστατη 
ερώτηση στη Βουλή σύμφωνα με την οποία «οι 
καθυστερήσεις στην σύμβαση 717 (σ.σ. αυτή που συζητάμε 
και σήμερα για την τηλεδιοίκηση- ασφάλεια των τρένων) 
δεν λειτουργούσε με συνέπεια να κυκλοφορούν τα τρένα 
τυφλά και να χαθούν τρεις ανθρώπινες ζωές». 
  

ποδίδει μάλιστα τις 
καθυστερήσεις σε διαπλοκή  
με «εθνικούς εργολάβους»  

που σχετίζονται με τον τότε γενικό 
γραμματέα του Υπουργείου 
Μεταφορών κ. Θάνο Βούρδα, 
κουμπάρο του υπουργού κ. Σπίρτζη.  
Ωστόσο στην γραπτή απάντησή του ο υπουργός 
περιορίζεται σε τεχνικά θέματα και δεν αναφέρει το 
παραμικρό σχετικά με την παράδοση του έργου από τους 
εργολάβους. Ο Χρήστος Σπίρτζης με τον κουμπάρο του και 
άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του, Θάνο Βούρδα, 
ο οποίος διετέλεσε αρχικά διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΡΓΟΣΕ και στη συνέχεια γενικός γραμματέας Μεταφορών 
επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σημειώνεται ότι ο 
Νικολόπουλος ήταν ένας βουλευτής που συντασσόταν σε 
όλες τις ψηφοφορίες με την τότε κυβερνητική πλειοψηφία 
του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. 

στόσο, οι ερωτήσεις του για  
τον σιδηρόδρομο ήταν εφιαλτικές 
– και οι προβλέψεις του 

«δικαιώθηκαν» έξι χρόνια αργότερα, 
με την εθνική τραγωδία των Τεμπών 
: «Οι διάσπαρτες εργολαβίες, που δεν τελειώνουν ποτέ, 
έχουν μετατρέψει το δίκτυο σε ένα απέραντο εργοτάξιο και 
ακόμα και τα συστήματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης 
και τηλεποικοινωνιών που λειτουργούσαν επιτυχώς επί  
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χρόνια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα τρένα κυκλοφορούν τυφλά, με 
ανταλλαγή τηλεγραφημάτων όπως την εποχή του Τρικούπη», αναφέρει 
χαρακτηριστικά – κάτι που θα μπορούσε να είχε γραφτεί και για το δυστύχημά στα 
Τέμπη, έξι χρόνια αργότερα… Ο βουλευτής επικεντρώνεται στις συνεχείς 
συμπληρωματικές συμβάσεις, για τις οποίες πίεζε η τότε Κοινοπραξία «ΤOMHΣ» 
– ΑLSTOM TRANSPORT, ανεβάζοντας κατά πολλά εκατομμύρια το κόστος των 
έργων, εξέλιξη την οποία χρεώνει κατά βάση στον Θάνο Βούρδα, κουμπάρο και 
άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Χρήστου 
Σπίρτζη. Ο συγκεκριμένος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ και βρέθηκε 
στη θέση του γενικού γραμματέα δύο μήνες πριν από το δυστύχημα στο Άδενδρο, 
μετά από την παραίτηση της Πέτης Πέρκα, που είναι σήμερα βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής καταγγέλλει ότι μόλις ανέλαβε γραμματέας 
Μεταφορών ο κ. Βούρδας, άλλαξε η στάση τόσο του ΟΣΕ όσο και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα – και εν μία 
νυκτί, ενώ προηγουμένως απέρριπταν τις εισηγήσεις Βούρδα, που ζητούσε την 
αντικατάσταση των συστημάτων που λειτουργούσαν και όχι την ανάταξή τους, 
ανέκρουσαν πρύμναν μόλις εκείνος κατέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα 
Μεταφορών. Αφού αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα απορριπτικά έγγραφα των 
δύο Υπηρεσιών, αναρωτιέται: «Μήπως λοιπόν αυτό οφείλεται στη μετακίνηση του 
κ. Βούρδα, ο οποίος ήταν εισηγητής της πρότασης, από τη θέση του διευθύνοντος 
συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στη θέση του γ.γ Μεταφορών και όσα αναφέρονται 
παραπάνω είναι στάχτη στα μάτια για να καλυφθεί έτσι η αλλαγή στάσης;». 
Ακόμα, ο Νικολόπουλος αναφέρει ότι η επίκληση από την κοινοπραξία 
προβλημάτων για την ανάταξη της τηλεδιοίκησης είναι προφανώς 

παραπλανητική, αφού ήταν η ίδια η 
ALSTOM η οποία είχε κατασκευάσει 
τα συστήματα σηματοδότησης – 
τηλεδιοίκησης Πλατύ – Θεσσαλονίκη 
και Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας , τα 
οποία ήθελε στη συνέχεια να 
αντικαταστήσει. «Μήπως όταν η 
εταιρεία ALSTOM είδε ότι με την 
επίκληση προβλημάτων για την 
ανάταξη του εξοπλισμού 
σηματοδότησης δίνονται από την 
ΕΡΓΟΣΕ στους «εθνικούς 
εργολάβους» (σημειώνεται ότι η 
ΤΟΜΗ είναι εταιρεία του Ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ) αφειδώς εκατομμύρια 
που δεν δικαιούνται, διεκδίκησε και 
αυτή το μερίδιό της;», ρωτούσε ο 
βουλευτής. Μάλιστα,  

βουλευτής 
ρωτούσε αν  
είχε παραδοθεί  

η σηματοδότηση – 
τηλεδιοίκηση  
στο τμήμα Πλατύ- 
Θεσσαλονίκη και 
επέμενε στο γιατί  
δεν λειτουργούσε  
στο δυστύχημα  
στο Άδενδρο. 

 
Είναι ενδιαφέρον ότι στην απάντησή 
του, το υπουργείο ρίχνει την ευθύνη 
στον ΟΣΕ και αναφέρει ότι «η θέση 
σε λειτουργία και η εκμετάλλευση 
αυτού δεν είναι αρμοδιότητας της 
ΕΡΓΟΣΕ». «Έχετε αντιληφθεί, κύριε 
υπουργέ, ότι αν είχε εγκαίρως 
ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 
2016 η σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ δεν 
θα είχε συμβεί το τραγικό αυτό 
δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη 
ζωή τους 3 συνάνθρωποί μας;», 
αναρωτιόταν ο βουλευτής – και 
έκανε λόγο «για καταλήστευση του 
δημοσίου χρήματος στην οποία 
εμπλέκονταν όσοι διαχειρίστηκαν 
από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ την 
αμαρτωλή αυτή σύμβαση». 
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Ογκωδέστατο είναι το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο 
πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, 
Νίκος Νικολόπουλος για την «αμαρτωλή» εργολαβία «717» 
του 2014. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» 

ρεις μηνυτήριες αναφορές στις 
εισαγγελίες του Αρείου Πάγου  
και της Πάτρας, κοινοβουλευτικές 

παρεμβάσεις, απαντήσεις υπουργών, 
εκατοντάδες έγγραφα συμβάσεων 
και αλληλογραφίας υπηρεσιακών 
παραγόντων, συνθέτουν το 
ογκωδέστατο υλικό που έχει στη 
διάθεσή του ο πρώην βουλευτής 
Αχαΐας, Νίκος Νικολόπουλος 
για την «αμαρτωλή» εργολαβία «717» του 2014, που δεν 
εκτελέσθηκε και σήμερα θρηνούμε 57 θύματα στα Τέμπη. Ο 
πλήρης φάκελος εξηγεί τις τρομακτικές παραλείψεις που 

παρατηρήθηκαν στη (μη) εκτέλεση του έργου, πίσω από τις 
οποίες είναι βασιμότατες οι υπόνοιες εκτεταμένης 
διαφθοράς, κατάχρησης κεφαλαίων και τέλεσης 
οικονομικών εγκλημάτων! Σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ζητήθηκαν ήδη 
στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – που ερευνά από 
τον Νοέμβριο την κατάληξη κονδυλίων 700 εκατ. ευρώ για 
την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και 
τηλεδιοίκησης των ελληνικών σιδηροδρόμων. «Πικρή 
δικαίωσή του» χαρακτηρίζει ο κ. Νικολόπουλος την εξέλιξη, 
τονίζοντας ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημα. Στο μεταξύ, ο 
Αχαιός πολιτικός έχει δώσει εντολή στον δικηγόρο του, 
Κώστα Κρεμμύδα, να συντάξει αντίστοιχο υπόμνημα για να 
το καταθέσει και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
Ισίδωρο Ντογιάκο. Μιλώντας στην «Π», χαρακτήρισε την 
εμπλοκή της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης ως «δικλείδα 
ασφαλείας, που προοιωνίζει πως η έρευνα θα είναι 
ουσιαστική και σε βάθος, προκειμένου ν’ αποδοθούν 
ευθύνες σε πολιτικούς, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται…»!  

Το ereportaz.gr αποκαλύπτει: Στο υπόμνημά ο κ. 
Νικολόπουλος αναφέρεται εν συντομία στο ιστορικό της 
υπόθεσης και παραπέμπει σε προηγούμενες ερωτήσεις 
του για το ίδιο θέμα και που χρονολογούνται από το 1996. 
Επισημαίνει την επί της ουσίας άρνηση απάντησης όλων 
των διατελεσάντων αρμόδιων Υπουργών και των 
υπεκφυγών τους. Αναφέρεται επίσης στις ισχυρότατες 
ενδείξεις διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης των 
έργων, στην κατασπατάληση Δημόσιου χρήματος σε αυτά 
τα έργα υποδομής, σημαντικά και ουσιώδη για την εύρυθμη 
λειτουργία της χώρας τα οποία κάποιοι, γνωστοί άγνωστοι, 
μετέτρεψαν «χρυσοτόκο όρνιθα». Καταλήγοντας ο Ν. 
Νικολόπουλος στο υπόμνημά του, όντας κοινοβουλευτικός 
με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια, ρεαλιστής εκ των 
πραγμάτων διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για την 
κατάληξη της υπόθεσης, δηλώνοντας: «Οφείλω ακόμη να 
σας επισημάνω, ότι δεν τρέφω αυταπάτες για την εξέλιξη 
της υπόθεσης που διερευνάτε, δεδομένου ότι, όπως 
προκύπτει από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, ακόμη κι αν οι 
διερευνώμενες υποθέσεις καταλήξουν σε άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα μεγάλα συμφέροντα που εμπλέκονται σ’ αυτά 
τα σκάνδαλα βρίσκουν τον τρόπο, είτε με τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα, είτε αλλιώς να πέφτουν στα «μαλακά» 
ή/και να αθωώνονται εντελώς, όπως έγινε με το μεγάλο 
σκάνδαλο της αμαρτωλής σύμβασης 994/2005 του 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου». 

Κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα που περιέχει το 
υπόμνημα του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού 
κόμματος Ελλάδος προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
είναι τα παρακάτω: Σκόπιμα και εγκληματικά καθυστερεί ο 
εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, 
προκειμένου ο ΟΣΕ, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των 
αυτοκινητοδρόμων, να μη βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, 
πριν ολοκληρωθούν τα έργα των αυτοκινητοδρόμων!!! Και  
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ο πιο τραγικό είναι ότι όλοι 
κάνουν τους ανήξερους για την 
πραγματική αιτία του τραγικού 

δυστυχήματος και ετοιμάζονται  
να αποδώσουν το ατύχημα, ως 
συνήθως, σε «ανθρώπινο λάθος» 
του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας, ενώ γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν και έχουν χρυσοπληρωθεί τα συστήματα 
ασφαλείας των σιδηροδρόμων, τα οποία εκμηδενίζουν τις 
πιθανότητες να συμβούν ατυχήματα. Είναι, τα συστήματα 
σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, που, όπως ανέφερα στην 
σχετική Ερώτηση & Α.Κ.Ε., λειτουργούσαν επί χρόνια 
επιτυχώς και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, με συνέπεια τα 
τρένα να κυκλοφορούν «τυφλά». Είναι το ψηφιακό 
ραδιοσύστημα GSM-R και το σύστημα προστασίας των 
τρένων ETCS, τα οποία έπρεπε να είναι σε λειτουργία εδώ 
και μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι ανέχονται 
τις εγκληματικές καθυστερήσεις στην παράδοσή τους και 
«καλύπτουν» τους επίορκους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της 
ΕΡΓΟΣΕ, που ίσως και να παίζουν το παιγνίδι των 
«εθνικών εργολάβων» Αν υπήρχαν και λειτουργούσαν τα 
εν λόγω συστήματα, δεν θα είχε συμβεί το τραγικό 
δυστύχημα…. 

 

οιες οι ποινικές ευθύνες των 
εθνικών εργολάβων που 
μονοπωλούν τα έργα του ΟΣΕ  

και της ΕΡΓΟΣΕ, που κόστισαν και 
κοστίζουν δισεκατομμύρια, οι  
οποίοι καθυστερούν σκόπιμα και 
εγκληματικά τον εκσυγχρονισμό  
του σιδηροδρομικού δικτύου….. 
προκειμένου ο ΟΣΕ, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των 
αυτοκινητοδρόμων, να μη βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και 
χάσουν έσοδα από τα διόδια. Πρέπει να αποκαλυφθεί για 
ποιους λόγους η πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε στην 
αντικατάσταση του κ. Πετρόπουλου, όπως του ζητούσε ο 
τότε επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής, ούτε 
καν στην «άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου στα αρμόδια 
όργανα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». Πολλά καινούργια στοιχεία-
ντοκουμέντα υπεσχέθη να φέρει στο φως της 
δημοσιότητας, ο Πρόεδρος του 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος κ. Νίκος 
Νικολόπουλος με την κατάθεση του υπομνήματος που θα 
καταθέσει τις επόμενες ημέρες προς τον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κ. Ι. Ντογιάκο. Ο πρώην υφυπουργός και επί 
25 χρόνια Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος είπε: «Έχω 
καθήκον να προτρέψω τις ανακριτικές αρχές να 
διερευνήσουν την μεταβολή των όρων των συμβάσεων, να 
ξαναδιαβάσουν –πιο προσεκτικά αυτή την φορά- τις 
ερωτήσεις μου (και τις Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων) 
καθώς και το κατηγορητήριο του εισαγγελέα εναντίον της 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που συμπεριλαμβάνει στις 
βαριές κατηγορίες και την παράλειψη είσπραξης ποινικών 
ρητρών, για όσες κατέπεσαν, ή έπρεπε να καταπέσουν, την 
διπλο - πληρωμή εργασιών που είχαν ήδη τιμολογηθεί, την 
παράνομη καταβολή αποζημιώσεων κ.α. Εκεί θα βρουν 
πολλές ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ και ιδιαίτερα στην Ολυμπία Οδό. Και 
αν νομίζουν πως και μετά την δολοφονία τόσων 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ θα εξακολουθούν να κατευθύνουν την 
Δικαιοσύνη οι «Νταβατζήδες» της πολιτικής ζωής -όπως 
έλεγε ο Κ. Καραμανλής- για να τους προστατεύσουν, με την 
ασπίδα των ΜΜΕ της διαπλοκής, τότε είναι γελασμένοι. Ο 
λαός μας λέει : «Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει 
και τον νοικοκύρη». Η πτέρυγα VIP του Κορυδαλλού δείχνει 
ότι μπορεί και να δικαιωθούν εκείνοι που πιστεύουν, ότι οι 
κλέφτες όσο μεγάλοι και επώνυμοι και να είναι, ενώπιον 
της Δικαιοσύνης είναι ίσοι με τους ανώνυμους και 
καταφρονεμένους ανέργους, συνταξιούχους και όλους τους 
σκληρά φορολογούμενους, που λιμοκτονούν εξαιτίας της 
κλεπτοκρατίας των ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ. Ο πρώην 
Υφυπουργός Εργασίας Νίκος Νικολόπουλος στο 
υπόμνημα σημειώνει: «Ύστερα από προκαταρκτική 
εξέταση, που διεξήγαγε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Αθηνών κ. Αριστείδης Κορέας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών άσκησε κακουργηματικές διώξεις, με τις 
επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί 
καταχραστών του Δημοσίου, για την υπόθεση των  

 

Τ 
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«χρυσών» σηράγγων στην περιοχή Λιανοκλάδι – Δομοκός, εναντίον του πρώην 
και του νυν Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, εναντίον της 
ίδιας εταιρίας, αλλά και εναντίον της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Είναι 
γνωστό ότι με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ο πρώην Διευθύνων 
Σύμβουλος και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ο Διευθυντής Έργου της αναδόχου εταιρείας 
και σαν ηθικός αυτουργός ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», 
παραπέμφθηκαν σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες για τη σύμβαση 
470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ. Κάναμε συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στη 
Βουλή και στη Δικαιοσύνη και κατεβλήθησαν μεγάλες προσπάθειες για να 
αποφευχθεί ο ενταφιασμός του μεγάλου αυτού σκανδάλου, που ανέδειξε με 
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»-καταπέλτη ο πρώην Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. 
Ρακιντζής, προς τον οποίο επίσης κάναμε παρέμβαση. Στη συνέχεια 
καταγγείλαμε με Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., τήν αναδρομικότητα της «διαιτησίας» 
που ήταν «φωτογραφική» για συμβάσεις όπως η αμαρτωλή σύμβαση 470/2007 
της ΕΡΓΟΣΕ, προκειμένου να «ξεπλυθούν», με επαίσχυντες «Διαιτησίες» του 
τριμελούς «Διαιτητικού Δικαστηρίου» Όμως, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των «εθνικών εργολάβων» συνεχίστηκε από τον Υπουργό Υποδομών όπως 
αποδεικνύουμε αναλυτικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6191/15.06.2016 Ερώτησή μας, 
προέβη στην έκδοση της Απόφασης για την υπαγωγή των διαφορών που 
προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ 
στη διαδικασία της διαιτησίας στις 6/11/2013, δηλαδή μια μέρα μετά από την 
προθεσμία των 60 ημερών που είχε δικαίωμα να το κάνει, βάσει της παρ. 3 του 
άρθρου 25Α του Νόμου 3614/2007, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του 
Νόμου 4155/2013 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του Νόμου 4177/2013. Όπως 
αναφέρουμε στην παραπάνω Ερώτησή μας, για να καλυφθεί το εκπρόθεσμο της 
απόφασης, που την καθιστά άκυρη και παράνομη, επινοήθηκε η «ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της παραπάνω απόφασης του υπουργού στις 29/11/2013, με την 
οποία διορθώθηκε η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από 6/11/2013 σε 
5/11/2013, όπως ομολογείται στο με αριθμό πρωτ. ΔΝΣγ/27075/Φ.9/20-4-2016 
έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που μας διαβιβάστηκε με την 
απάντηση του Υπουργού στην με αρ. πρωτ. 4740/331/12-4-2016 Ερώτησή μας & 
Α.Κ.Ε. Παρά το προφανές όμως της απάτης, ο σημερινός αρμόδιος Υπουργός 

Υποδομών και Μεταφορών κ. 
Σπίρτζης: 1) Δεν προέβη στην 
ανάκληση της προφανώς 
παράνομης και συνεπώς άκυρης 
Απόφασης του προκατόχου του 
υπουργού, με την οποία 
παραπέμφθηκαν στη «διαιτησία» οι 
διαφορές που προέκυψαν στη 
σύμβαση 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ. 2) 
Δεν προέβη στις απαιτούμενες 
ενέργειες, για να επανορθωθούν οι 
συνέπειες της άκυρης αυτής 
απόφασης, που με τις αποφάσεις 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου 
στοίχισαν στο Ελληνικό Δημόσιο 
δεκάδες εκατομμύρια €. 3) Δεν 
προέβη στην παραπομπή στη 
Δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για την 
απάτη που του καταγγείλαμε με την 
παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. 
με αρ. πρωτ. 6191/15.06.2016. Σε 
αντίθεση όμως με τις Κυβερνήσεις 
και τους Υπουργούς, η Δικαιοσύνη, 
στην οποία έφτασε το μεγάλο αυτό 
σκάνδαλο μετά την παραπάνω 
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 
κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα και 
στις μεθοδεύσεις τους, στάθηκε στο 
ύψος της και με το παραπάνω 
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Αθηνών, που εκδόθηκε στις 13 
Ιουλίου 2017, αλλά τα ΜΜΕ της 
διαπλοκής κράτησαν στο σκοτάδι 
μέχρι σήμερα, απέδειξε ότι 
υπάρχουν Δικαστές που σέβονται το 
λειτούργημά τους και 
υπερασπίζονται την ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης. Και ο Πρόεδρος 
του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος κ. Νίκος 
Νικολόπουλος με το υπόμνημα ζητά 
να διερευνηθούν οι συνέπειες της 
άκυρης αυτής απόφασης, που με τις 
αποφάσεις του «Διαιτητικού 
Δικαστηρίου» στοίχισαν στο 
Ελληνικό Δημόσιο δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ ώστε η 
παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων 
ευθύνονται για την απάτη που 
διαπράχθηκε με την παραπάνω 
«διαιτησία» και στη διερεύνηση των 
τυχόν ποινικών ευθυνών των μελών 
του «του Διαιτητικού Δικαστηρίου» 
να ικανοποιηθεί το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα, σχετικά με την 
παράδοση σε λειτουργία-χρήση 
στοιχειωμένων έργων της ΕΡΓΟΣΕ 
που έγινε εσπευσμένα, χωρίς να 
τηρούνται οι νόμοι, οι κανόνες 
ασφαλείας και οι αρχές 
διαλειτουργικότητας, που διέπουν 
τη θέση σε λειτουργία  των υποσυ-
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στημάτων υποδομής, ενέργειας και 
παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και 
σηματοδότησης ενός σύγχρονου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
δικτύου, όπως οφείλει να είναι και το 
Ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και 
χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη 
έγκριση από την εθνική αρχή για την 
ασφάλεια(!!!), που είναι η 
Ρυθμιστική Αρχή 
Σιδηροδρόμων(Ρ.Α.Σ). Στο 
υπόμνημα του ο 
Χριστιανοδημοκράτης Αχαιός 
πολιτικός παραθέτει εκτεταμένα 
αποσπάσματα του Π.Δ. 104/ΦΕΚ 181 
Α/12.10.2010, με το οποίο έγινε η 
Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/57/ΕΚ, σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδρομικού συστήματος, και 
της Υπουργικής Απόφασης 
ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (ΦΕΚ Β’ 
1812/08.06.2012) του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, με την οποία 
καθορίστηκαν η διαδικασία, τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια για την 
υποβολή αίτησης για έγκριση θέσης 
σε λειτουργία-χρήση 
υποσυστήματος και έγκριση θέσης 
σε λειτουργία οχήματος ή σειράς 
οχημάτων κλπ. Η ανάκριση οφείλει 
να ζητήσει απαντήσεις σε κρίσιμα 
ερωτήματα όπως: Είναι ποτέ 
δυνατό, στο βωμό της επίσπευσης 
της ολοκλήρωσης των 
στοιχειωμένων έργων της ΕΡΓΟΣΕ, 
να μη λαμβάνονται υπόψη οι 
κίνδυνοι που εγκυμονούν για την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας οι 
παραδόσεις σε λειτουργία-χρήση 
δομικών υποσυστημάτων του 
σιδηροδρομικού συστήματος, χωρίς 
να υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση 
της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων;  

ίναι ποτέ δυνατό η 
ΕΡΓΟΣΕ και  
οι Ανάδοχοι των 

έργων τους να 
παραδίδουν σε 
λειτουργία- 
χρήση δομικά 
υποσυστήματα του 
σιδηροδρομικού 

συστήματος, χωρίς  να έχουν κάνει όσα προβλέπονται  
από την Ελληνική Νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές 
Οδηγίες; 
Είναι ποτέ δυνατό οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ να καταρτίζουν δρομολόγια, 
στα οποία συμμετέχουν δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος, 
για τα οποία δεν υπάρχει η απαιτούμενη έγκριση της Ρ.Α.Σ.; Είναι ποτέ δυνατό η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ να δρομολογεί τρένα, χωρίς να υπάρχει από τη Ρ.Α.Σ η απαιτούμενη 
έγκριση ασφαλείας των δρομολογίων της;  

 
Είναι ποτέ δυνατό Επιτροπές Παραλαβής για χρήση να αγνοούν τα παραπάνω 
και να παραλαμβάνουν για χρήση δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού 
συστήματος, χωρίς να έχουν γίνει όσα προβλέπονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες; Επίσης, στο υπόμνημα καταγράφουμε τα 
ΕΡΓΑ και ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΕΡΓΟΣΕ!!! Υπενθυμίζουμε το 
κατηγορητήριο που σχημάτισε ο εισαγγελέας κ. Κορέας για τις πασίγνωστες 
εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΕΡΓΟΣΕ, τα έργα οι ημέρες και τα τιμολόγια των δύο 
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εταιρειών για το έργο «Λιανοκλάδι-Δομοκός» που είχαν ως 
συνέπεια να ζημιωθεί το Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 
30 εκατ. Ευρώ! Το σκάνδαλο έφερα «παλίν και πολλάκις» 
στη Βουλή, μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεν 
«συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις». Το έγκλημα των 
Τεμπών έγινε εξαιτίας της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ των ΑΧΟΡΤΑΓΩΝ 
νταβατζήδων και των λαδωμένων ποντικών της πολιτικής. 
Αλλά περί αυτών και πολλών άλλων το λόγο τώρα έχει η 
Δικαιοσύνη…  
 

 
Με τα συνημμένα έγραφα καταγράφεται το πώς 
«πιάστηκαν στα πράσα, κλέπτοντας οπώρας» (Έκθεση 
Ρακιντζή), και απεδείχθη ότι διανοίχθηκαν τούνελ, ημιτελή 
και «αχρηστευμένα», πραγματοποιήθηκαν 
υπερπιστοποιήσεις και εκταμιεύσεις δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΚΤΩΡ για εργασίες που δεν 
είχαν γίνει. Άλλωστε αποκαλύπτει όλα τα σκάνδαλα η 
σχετική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΡΓΟΣΕ 
και του ΟΣΕ, καθώς και αυτή με την Ανάδοχο εταιρεία. ΔΕΝ 
ΘΑ ΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΡΟΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ! Οι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεσμευόμαστε ότι δεν 
θα χαριστούμε σε κανέναν ΜΕΓΑλολωποδύτη και σε 
κανένα ΜΕΓΑλοσχήμονα ΡΟΛΙΣΤΑ της πολιτικής ζωής που 
τόλμησε να αλλάξει τους όρους των συμβάσεων και 
ουσιαστικά να υπογράψει ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΝΕΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. Αν επιμείνουν 
τους λέμε «Και καλήν απολογίαν…». Για παράδειγμα 
πρέπει να διερευνηθεί ποια πρόσωπα και με ποιο 
σκεπτικό μετά την «Έκθεση Ελέγχου» του κ. Ρακιντζή, η 
οποία ήταν καταπέλτης για τις αξιόποινες πράξεις και 
παραλείψεις του κ. Πετρόπουλου, ο αρμόδιος Υπουργός 
δεν τον αντικατέστησε και γιατί δεν απάντησε στην υπ’ 
αριθμό 4442 ερώτησή μου & Α.Κ.Ε, η οποία απευθυνόταν 
και στον Πρωθυπουργό. Για ποιες σκοπιμότητες 
διατηρούσαν στη θέση του, παρά τα όσα τον βάραιναν, ένα 
Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας τόσο σημαντικής εταιρίας του 

Δημοσίου, από την αποτελεσματικότητα της οποίας 
εξαρτάται η έκβαση σημαντικών οικονομικών συμφωνιών. 
Πρέπει να διερευνηθεί γιατί εκτός από τη μη αντικατάσταση 
του κ. Πετρόπουλου, η πολίτικη ηγεσία δεν προέβη, όπως 
ζητούσε ο κ. Ρακιντζής, ούτε καν στην «άσκηση 
Πειθαρχικού Ελέγχου στα αρμόδια όργανα της ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε.; 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Εισαγγελείς,  
Οι ηθικοί αυτουργοί του πρόσφατου εγκλήματος των 
Τεμπών είναι, ως συνήθως για την ελληνική 
πραγματικότητα,  η ΔΙΑΦΘΟΡΑ του πολιτικού 
συστήματος και της δημόσιας διοίκησης και η 
ΔΙΑΠΛΟΚΗ τους με τις εγκληματικές οργανώσεις των 
αχόρταγων ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ του επιχειρηματικού μας 
οικοσυστήματος, που λυμαίνονται, διαχρονικά, την 
εθνική μας οικονομία, τα έσοδα των εθνικών μας 
προϋπολογισμών, τα θαλασσοδάνεια του εθνικού μας 
τραπεζικού συστήματος και τα πάσης φύσης κονδύλια 
και τις επιδοτήσεις της ΕΕ !!!  
Περί όλων, όμως, αυτών, αλλά και πολλών άλλων, τον 
λόγο τώρα οφείλει και πρέπει να έχει η Δικαιοσύνη. 
Ειδικά δε αφού, ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, είναι ενταγμένος στα  Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T) και οι ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί Κανονισμοί δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία 
τρένων σε γραμμές που δεν λειτουργούν 
Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση, ΕTCS και GSM-R. Στο 
πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, Σας υπενθυμίζω το 
κατηγορητήριο που σχημάτισε ο Εισαγγελέας κ. 
Αριστείδης Κορέας, για τις πασίγνωστες εταιρείες 
ΑΚΤΩΡ και ΕΡΓΟΣΕ, για τα έργα, τις ημέρες και τα 
τιμολόγια τους στο έργο «Λιανοκλάδι-Δομοκός», που 
είχαν ως συνέπεια να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο με 
ποσό που ξεπερνά τα 30.000.000€ !!!  
Ξαναδιαβάστε, λοιπόν,  τις ερωτήσεις μου και τις 
σχετικές με αυτές Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων, 
καθώς και το κατηγορητήριο εναντίον της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Εκεί θα βρείτε, αξιότιμοι κ.κ. 
Εισαγγελείς, τους υπαίτιους της μαζικής δολοφονίας 
των 57 συνανθρώπων μας στα Τέμπη, οι οποίοι 
καλύπτονται και προστατεύονται διαχρονικά από τον 
πέλεκυ της Δικαιοσύνης, με την ασπίδα των ΜΜΕ. 
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ον κώδωνα  
του κινδύνου 
έκρουσε ο 

καθηγητής Ψηφιακών 
Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων στο  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών  
και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΑΠΘ, 
Γιώργος Καραγιαννίδης 
αναφορικά με  
την ασφάλεια  
των μετακινήσεων  
στο σιδηροδρομικό  
δίκτυο της Χώρας. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ, προέτρεψε τους 
Έλληνες μέχρι τον Αύγουστο να μην 
χρησιμοποιούν τα τραίνα για τις 

μετακινήσεις τους, λέγοντας: «Το επόμενο διάστημα και ενώ δεν θα υπάρχει 
σηματοδότηση -το έργο σηματοδότησης αναμένεται να τελειώσει τον Ιούλιο- θα 
κυκλοφορούν τρένα όπως προηγουμένως, με τέτοιες μεγάλες ταχύτητες το 
δίκτυο; Την απάντηση θα τη δώσει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και η 
Πολιτεία.  

γνώμη μου είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί  
το δίκτυο (σ.σ. ολοκλήρωση έργου 
σηματοδότησης), αν είναι το δίκτυο ως  

έχει, εγώ δεν πρόκειται να ταξιδέψω, ούτε  
συστήνω σε κανέναν να ταξιδέψει». 

 

Σχετικά με τον χρόνο που χρειάζεται για να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο, τόνισε: 
«Αυτό που γνωρίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι το έργο τηλεδιοίκησης σε 
όλο τον άξονα θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου. Τέλος 
πάντων, τον Αύγουστο. Αυτά τα συστήματα τα οποία έχει προμηθευτεί η ΕΡΓΟΣΕ 
ανήκουν σε ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο, και βασίζονται σε πολύ αυστηρές 
προδιαγραφές. Από τότε και μετά το τρένο θα είναι ίσως το πιο ασφαλές μέσο 
μετακίνησης». Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει να κινείται ένα τρένο με 250 – 300 
χλμ./ώρα και τι δικλείδες ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν, απάντησε ότι «είναι 
αδιανόητο το 2023 να υπάρχουν συρμοί οι οποίοι κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, 
πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα, σε ένα δίκτυο τμήματα του οποίου έχει ελλιπή  

 

Τ 

Η 
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έως καθόλου σηματοδότηση. Δεν αναφέρομαι για 
τηλεδιοίκηση. Αναφέρομαι απλά και μόνο για 
σηματοδότηση. Αν υπήρχε, σίγουρα οι πιθανότητες 
αποφυγής της τραγωδίας ήταν πολύ μεγαλύτερες, με την 
έννοια ότι θα είχαν ενημερωθεί οι μηχανοδηγοί 
προκειμένου να σταματήσουν τα οχήματα». Επέμεινε δε 
στην προτροπή του, προσθέτοντας: «Όταν στηριζόμαστε 
μόνο στον άνθρωπο, στον σταθμάρχη μπορεί να συμβεί το 
ατύχημα το οποίο συνέβη.  

πομένως, αν δεν υπάρχει ένας 
εναλλακτικός τρόπος διασφάλισης 
αποφυγής του ατυχήματος,  

εγώ δεν θα έμπαινα στο τρένο». 

 
Και συνέχισε τονίζοντας: «Αν πάτε στην ιστοσελίδα της 
ΕΡΓΟΣΕ θα δείτε ότι από το 2014 έως σήμερα, έχουν 
υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί σχεδόν όλα τα έργα 
σηματοδότησης τηλεδιοίκησης του δικτύου. Και εγώ 
χρησιμοποιούσα το τρένο και οι δικοί μου 
χρησιμοποιούσαν το τρένο. Δυστυχώς όμως τα συστήματα 
αυτά δεν λειτουργούν. Και πρόκειται για συστήματα που 
υπάρχουν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, στην 
Κίνα -όπου τα τρένα τρέχουν με πολύ μεγαλύτερες 
ταχύτητες- τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη γραμμή και 
στους συρμούς, είναι από τα πιο προηγμένα. Αυτή τη 

στιγμή υπάρχει το δίκτυο από Τιθορέα για Δομοκό, υπάρχει 
ένα βασικό σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, το 
οποίο λειτουργεί. Και είναι το μοναδικό τμήμα. Τα 
συστήματα αυτά, όταν αντιληφθούν ότι πρόκειται να συμβεί 
ατύχημα, για παράδειγμα, όταν αντιληφθούν ότι υπάρχουν 
τρένα τα οποία κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή, 
αμέσως, είτε ειδοποιούν τους μηχανοδηγούς -προκειμένου 
να σταματήσουν τα τρένα- είτε –στα καινούργια συστήματα 
τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν- υπάρχει αυτόματη 
πέδηση». Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή ότι 

πάρχουν τμήματα του δικτύου  
τα οποία λειτουργούν με κανόνες 
ασφαλείας του προηγούμενου 

αιώνα, δηλαδή στα μέσα του 
προηγούμενου αιώνα, του 1960 – 1970.  
«Δηλαδή, ο σταθμάρχης έπαιρνε τηλέφωνο τον επόμενο 
σταθμάρχη και συνεννοούνταν μεταξύ τους για το αν θα 
αφήσουν ένα τρένο – και τα γράφανε πάνω στα χαρτιά. 
Έγραφαν τις εντολές στα χαρτιά», πρόσθεσε ο κ. 
Καραγιαννίδης. Και κατέληξε λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι 
εσείς θα νομίζατε ότι τα τρένα τα βλέπει κάποιος σε μια 
κονσόλα και βλέπουμε ακριβώς που είναι κλπ. Δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο. Εγώ δεν γνώριζα. Αν το γνώριζα, δεν θα 
έμπαινα στο τρένο και δεν θα άφηνα και τους δικούς μου να 
μπουν. Αναφέρομαι σε θέματα ασφαλείας και όχι παντού, 
αλλά σε κάποια τμήματα. Για παράδειγμα, το τμήμα Πλατύ 
- Ειδομένη έχει από τα πιο προηγμένα συστήματα 
ασφαλείας». 

Ε 

Υ 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 
Αυτό που θα βγει σε λίγες μέρες στα 
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και 
στα δελτία ειδήσεων των καναλιών, 
το αποκαλύπτει τώρα αποκλειστικά 
το edolio5.  Κύκλωμα εταιρειών που 
δρούσε με την μέθοδο Carousel 
ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος με το ποσό της 
απάτης να αγγίζει το ποσό των 42 
εκατ. ευρώ και το οποίο 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
παράνομες επιστροφές ΦΠΑ 20 
εκατ. ευρώ και δημιουργία 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 22 εκατ. 
ευρώ.  

ρωταγωνιστικός 
ήταν ο ρόλος 
εταιρίας που  

στον διακριτικό  
της τίτλο φέρει το  
όνομα Solar, ενώ  
η απάτη επεκτεινόταν  
από εταιρίες 
απορρυπαντικών έως 
υψηλής τεχνολογίας! 

Ο έμπειρος εισαγγελέας της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, λόγω των 
αστρονομικών ποσών της απάτης απέστειλε την υπόθεση στον Ευρωπαϊκό 
εισαγγελέα, ενώ παράλληλα δέσμευσε όλους τους λογαριασμούς των 47 φυσικών 
και νομικών προσώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο κύκλωμα εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι φαίνεται να ήταν 
και οι εγκέφαλοι της σπείρας. Σοκάρει το σύντομο χρονικό διάστημα των 
εταιρειών που δρούσε η απάτη μιας και αυτή είχε ξεκινήσει το 2019 αλλά και το 
γεγονός ότι τα ίδια πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι εμφανίζονταν και σε άλλες 
«μαϊμού» εταιρείες, ενώ πολλές από τις παραπάνω εταιρείες φαίνεται να είχαν την 
ίδια διεύθυνση.  

 
Στην παραπάνω απάτη οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με εταιρείες με έδρα 
στην Βουλγαρία και οι οποίες στην συνέχεια αιτούνταν και έπαιρναν το ΦΠΑ πίσω 
χωρίς ουσιαστικά να γίνεται και κανένας πλέον ουσιαστικός έλεγχος από τις 
Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε την 1η Ιούνιου 
του 2021 και διεξάγει διασυνοριακές έρευνες για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης 
στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούν ζημία άνω των 10 εκατ. ευρώ. 

 

Π 
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Έκθεση Ελληνικού 
Εμπορίου του 2022, 
της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας 
υπό την προεδρία  
του Γιώργου Καρανίκα, 
σημειώνει πως  
οι εμπορικές 
επιχειρήσεις είναι 
αντιμέτωπες με  
μια «τριπλή παγίδα»,  
ήτοι μειωμένες 
πωλήσεις, αυξημένο 
λειτουργικό κόστος  
και εύθραυστο χρέος. 

Ωστόσο σημειώνεται πως παρά τις αντιξοότητες, επανέρχονται σε ανοδική 
πορεία με το εμπόριο να διατηρεί την θέση του, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της 
χώρας, παρέχοντας απασχόληση σε 724.355 άτομα. Αν και αυξάνεται το μέσο 
μέγεθος της εμπορικής επιχείρησης, βασική πηγή χρηματοδότησης 
εξακολουθούν να είναι τα ίδια κεφάλαια και μάλιστα σε ισχυρότερο βαθμό σε 
σχέση με το 2021 (81,8%) ενώ σημαντική είναι η αύξηση της χρηματοδότησης από 
τα προσωπικά κεφάλαια του ιδιοκτήτη που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι. 
Στις βασικές διαπιστώσεις της έκθεσης, σχετικά με το οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον αναφέρεται ότι, στο εμπόριο δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 222.000 επιχειρήσεις και απασχολούνται σχεδόν 725.000 
εργαζόμενοι.  

 

κύκλος εργασιών του εμπορίου υπερβαίνει  
τους αντίστοιχους των υπολοίπων 
δραστηριοτήτων και αναμένεται να  

ξεπεράσει τα 155 δισ. ευρώ για το 2022 
, ενώ η δυναμική του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο 
είναι σημαντική καθώς μεγεθύνθηκε κατά 12,7% για το ενδεκάμηνο του 2022 σε  
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σχέση με το αντίστοιχο του 2021. Ωστόσο, η αύξηση αυτή 
οφείλεται εν πολλοίς στον πληθωρισμό. Τα «Καύσιμα και 
λιπαντικά αυτοκινήτων» καταγράφουν τη σημαντικότερη 
αύξηση (29,3%) για το 2022, με τα «Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη 
– οικιακός εξοπλισμός» (16,1%), τα «Φαρμακευτικά – 
καλλυντικά» (11,3%) και τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων-
σούπερ μάρκετ (8,3%) να ακολουθούν. Λόγω του εξαιρετικά 
υψηλού πληθωρισμού, ο Δείκτης Όγκου (ΔΟ) καταγράφει 
χαμηλότερη μεγέθυνση σε σχέση με τον ΔΚΕ (3,6% για το 
ενδεκάμηνο του 2022). Μάλιστα, οι κατηγορίες των 
τροφίμων καταγράφουν μείωση: «Μεγάλα καταστήματα 
τροφίμων – σούπερ markets» (-2,2%) και «Τρόφιμα – ποτά 
– καπνός» (-1,0%) ενώ ο ΔΚΕ στο χονδρικό εμπόριο 
καταγράφει σημαντική αύξηση της τάξης του 24,5% για το 
9μηνο του 2022. 

Το 2022 το εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης 
της χώρας με τους μισθωτούς να αυξάνονται αλλά φαίνεται 
ότι κάτι αλλάζει, αυξάνεται το μέσο μέγεθος της εμπορικής 
επιχείρησης. Αναλυτικά: Το 2022 η απασχόληση στην 
ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 6,4%, επιταχύνοντας 
την ανοδική πορεία του προηγούμενου έτους. Το 2022 η 
τόνωση της απασχόλησης ήταν ισόρροπη μεταξύ των δύο 
φύλων αφού ο ρυθμός αύξησης για άνδρες και γυναίκες 
ήταν παρεμφερής (6,6% και 6,2%, αντίστοιχα). Αύξηση της 
απασχόλησης καταγράφηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
με τους νέους (έως 34 ετών) να σημειώνουν υψηλούς 
ρυθμούς, εξέλιξη που συνδέεται και με την επιτάχυνση των 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ιδιαίτερα της 
προσωρινής (21,0%). Το ποσοστό ανεργίας συρρικνώθηκε 
σε 12,5% από 15,9%, πέρυσι, δηλαδή οι άνεργοι μειώθηκαν 
κατά 140.451 άτομα στις ηλικίες 15-64. 

 

ο εμπόριο παραμένει και το 2022 
ο μεγαλύτερος εργοδότης της 
χώρας (με 17,4% των συνολικών 

θέσεων εργασίας), παρέχοντας 
απασχόληση σε 724.355 άτομα 

(αύξηση κατά 3,5%, σε σχέση με πέρυσι). Η ενίσχυση των 
θέσεων εργασίας στο εμπόριο οφείλεται αποκλειστικά στις 
κατηγορίες των «Οχημάτων» (10,5%) και του «Χονδρικού» 
(12,6%), ενώ η απασχόληση στο «Λιανικό» παρέμεινε 
αμετάβλητη (0,0%). Η, κατά θέση στο επάγγελμα, άνοδος 
της απασχόλησης στο εμπόριο αποδίδεται στην αύξηση 
των μισθωτών (11,1%) και μόνο, καθώς η απασχόληση στις 
υπόλοιπες κατηγορίες σημείωσαν υποχώρηση: 
«Εργοδότες» (-3,0%), «Αυτοαπασχολούμενοι» (-9,6%) και 
«Βοηθοί» (-22,4%), στοιχείο που τεκμηριώνει την αύξηση 
του μέσου μεγέθους της εμπορικής επιχείρησης. Οι 
ευέλικτες μορφές απασχόλησης στον κλάδο χάνουν 
έδαφος, αφού η μερική συρρικνώθηκε σε 7,0% (από 8,3% 
πέρυσι) και η προσωρινή σε 3,1% (από 3,8% το 2021).  

Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, παρά τις 
αντιξοότητες, επανέρχονται δυναμικά σε ανοδική πορεία, 
όπως σημειώνεται στην έκθεση. Αλλά ενώ καταγράφεται 
βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του 
τομέα του εμπορίου εμφανίζεται και επιδείνωση του χρέους 
των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Αναλυτικά αναφέρεται ότι: 
Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα 
των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ διαπιστώνεται σημαντική 
βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του 
τομέα του εμπορίου. Ο κύκλος εργασιών των ΑΕ & ΕΠΕ στο 
εμπόριο αυξήθηκε κατά 19,2% το 2021. Τα μικτά κέρδη 
ενισχύθηκαν με ελαφρώς μικρότερο ρυθμό (16,6%). Σε 
επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων τα συνολικά καθαρά 
κέρδη του εμπορίου κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 
κατά 69,4% σε ετήσια βάση. Αύξηση των επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου των εμπορικών ΑΕ & ΕΠΕ καταγράφεται 
και το 2021, αν και με μικρή επιβράδυνση του ρυθμού τους. 
Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 
7,3%. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση 
του κυκλοφορούντος (11,1%) Τα ίδια κεφάλαια των 
εμπορικών εταιρειών ενισχύθηκαν κατά 9,3% το 2021 σε 
σχέση με το 2020. Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ 
και ΕΠΕ επιδεινώθηκε κατά 6,4% το 2021/2020, μεταβολή 
που προήλθε κυρίως από την αύξηση των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 8,3%, ενώ οι μεσο-
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν με αρκετά 
μικρότερο ρυθμό (+2,6%). Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε 
οριακά σε 1,36 το τελευταίο έτος (από 1,34 το 2020). Ο 
δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διευρύνθηκε 
σημαντικά σε 19,6% το 2021 από 12,6% το προηγούμενο 
έτος, ενώ εκείνος της αποδοτικότητας των συνολικών 
κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 7,5% το 2021 από 5,4% το 
2020. Η συνολική απασχόληση στις εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ 
αυξήθηκε κατά 3,6% την περίοδο 2021/2020, με τη μέση 
απασχόληση να ενισχύεται σε 44,4 εργαζόμενους το 2021 
από 42,9 το 2020. 
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Όπως σημειώνεται στην έρευνα, οι εμπορικές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν μια «τριπλή παγίδα»: μειωμένες 
πωλήσεις, αυξημένο λειτουργικό κόστος και εύθραυστο 
χρέος και εμφανίζεται αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων 
στο ποσοστό των επιχειρήσεων με οφειλές προς 
προμηθευτές για το 2022 (21%) συγκριτικά με το χαμηλό 
ποσοστό του 2021 (16%). Οι πιθανότητες διακοπής της 
συνεργασίας με τους προμηθευτές κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (27% έναντι 30% το 2021), ενώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 το 87,1% των επιχειρήσεων διατήρησε 
αμετάβλητο το επίπεδο της απασχόλησης, ποσοστό 
μικρότερο από το 90,6% του 2021. Ακόμη, για το 2022, ο 
αριθμός των επιχειρήσεων με εξαμηνιαίο κύκλο εργασιών 
έως 20.000 ευρώ μειώθηκε σε σχέση με το 2021 (40% από 
54%) ενώ ο εξαμηνιαίος κύκλος εργασιών της 
αντιπροσωπευτικής επιχείρησης καταγράφει αύξηση από 
το προηγούμενο έτος (61.532 ευρώ το 2022 από 58.038 
ευρώ το 2021). H μέση εξαμηνιαία αξία αγοράς 
εμπορευμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανέρχεται 
σε 42.543 ευρώ, η οποία παρουσιάζει αύξηση της τάξεως 
του 25% περίπου σε σχέση με το 2021. Ωστόσο,  

ερίπου μία στις τέσσερις 
επιχειρήσεις έχει οφειλές προς 
την εφορία, ενώ μία στις πέντε 

έχει χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
, με την ίδια αναλογία να παρατηρείται και στους 
προμηθευτές και στο πρώτο εξάμηνο του 2022 εμφανίζεται 
αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων με οφειλές προς 
την εφορία, ενώ μείωση παρουσιάζεται στο ποσοστό των 
επιχειρήσεων με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Επιπλέον, το ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων με 
ανοιχτό επαγγελματικό δάνειο παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση σχετικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021 (26% από́ 
17%). Το 66% των επιχειρήσεων στεγάζεται σε μισθωμένο 
ακίνητο, ενώ το 32% των επιχειρήσεων σε ιδιόκτητο ενώ, 
σχετικά με την προέλευση των εμπορευμάτων, προκύπτει 
ότι το 61,2% των εμπορευμάτων προέρχεται από την 
Ελλάδα και το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με 
το 68,2% για το 2021 και το 71,6% του 2020. Τα ιδία 

κεφάλαια της επιχείρησης συνεχίζουν και αποτελούν τη 
βασικότερη πηγή́ χρηματοδότησης (88%), και μάλιστα σε 
ισχυρότερο βαθμό σε σχέση με το 2021 (81,8%), ενώ 
σημαντική είναι η αύξηση της χρηματοδότησης από τα 
προσωπικά κεφάλαια του ιδιοκτήτη που καταγράφεται σε 
σχέση με πέρυσι (53,7% από 42,3%). Σημειώνεται ότι η 
επενδυτική́ δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο 
παρουσιάζει αξιοσημείωτη ενίσχυση συγκριτικά με τα 
προηγούμενα έτη (16% το 2022 από 12,1% το 2021 και 
11,6% το 2020). Οι ανατιμήσεις κόστους ενέργειας, η 
αύξηση κόστους εμπορευμάτων από τους προμηθευτές, η 
μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, η φορολόγηση, το 
λειτουργικό κόστος και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν 
πλέον τα σημαντικότερα προβλήματα των εμπορικών 
επιχειρήσεων.  

Ο κύκλος εργασιών του 83,6% των εμπορικών 
επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις 
ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας και εξαιτίας του 
ενεργειακού κόστους, το 76,7% των επιχειρήσεων 
εξωθήθηκε να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων τους. 
Αναλυτικά: Το 25% των εμπορικών επιχειρήσεων 
υπολογίζει ότι η αρνητική επίδραση του ενεργειακού 
κόστους στον κύκλο εργασιών τους θα κυμανθεί μεταξύ 21- 
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30%. Το 30% των εμπορικών επιχειρήσεων 
αντιμετωπίζουν αυξήσεις της τάξης 31%-50% στους 
λογαριασμούς ρεύματος. Το 40% των εμπορικών 
επιχειρήσεων καλούνται να πληρώσουν αυξημένες τιμές 
(11% έως 20%) στους προμηθευτές τους. Οι κυριότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις 
εν μέσω «πολυκρίσεων» είναι: α) οι οικονομικές 
υποχρεώσεις (42,8%), β) η διαχείριση των ανατιμήσεων 
(25%) και γ) η ρευστότητα (23,6%). Οι «πολυκρίσεις» 
καθιστούν τις εμπορικές επιχειρήσεις «παθητικούς 
αποδέκτες» των mega-trends καθώς μόλις το 1,8% θεωρεί 
ως βασική πρόκληση το κόστος του «ψηφιακού 
μετασχηματισμού» και μόλις το 0,3% το κόστος της 
«πράσινης μετάβασης». Η «ενεργειακή κρίση» επιβραδύνει 
την επιστροφή της αγοράς στα προ-COVID-19 επίπεδα της, 
καθώς 4 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα 
χρειαστούν περισσότερα από δυο χρόνια για την 
ουσιαστική επιστροφή της αγοράς στα δεδομένα του 2019. 

 
Σημαντική πτώση της τάξης του 32,9% καταγράφει η 
συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών μεταξύ του 
2008 και του 2021, όπως καταγράφεται στο ειδικό θέμα της 
έρευνας που αφορά στον μετασχηματισμό της 
καταναλωτικής δαπάνης. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία: Η κατανομή του αριθμού των νοικοκυριών ανά 
εισοδηματική κατηγορία μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ 
2008 και 2021. Οι δύο ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες 
(«2.801-3.500» και «3.501 και άνω») μειώνουν αισθητά το 
ποσοστό τους (από το 35% το 2008, στο 18,5% το 2021). 
Αντίστοιχα, οι εισοδηματικές κατηγορίες «έως 750», «751-
1.100», «1.101-1.450», και «1.451-1.800» αυξάνουν 
σημαντικά το μερίδιό τους από 37,8%. το 2018 στο 53,5% το 
2021. Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει μια σημαντική μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω των 
επάλληλων κρίσεων. Όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως 
εισοδήματος, μειώνουν την καταναλωτική τους δαπάνη 
κατά το πρώτο έτος της κρίσης υγείας (2020). Κατά το 2019, 
τα νοικοκυριά που σημειώνουν σημαντικότερη αύξηση της 
καταναλωτικής τους δαπάνης είναι αυτά των κατηγοριών 
«μέχρι 750 ευρώ», «από 751 έως 1.100 ευρώ». Τα στοιχεία 
του 2019 αναφορικά με την καταναλωτική δαπάνη 
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα 
έχουν υψηλότερη ροπή προς κατανάλωση σε σχέση με τα 
υψηλότερα. Κατά το 2021, τα νοικοκυριά των 
εισοδηματικών κατηγοριών «από 3.501 ευρώ και άνω», 
«από 1.101 έως 1.450 ευρώ» και «από 1.801 έως 2.200 
ευρώ» είναι αυτά σημειώνουν σημαντικότερη αύξηση της 
καταναλωτικής τους δαπάνης. Κατά την τετραετία 2018-

2021, η περιφερειακή κατανομή της καταναλωτικής 
δαπάνης φαίνεται να μην μεταβάλλεται, γεγονός που 
φανερώνει την «επιμονή» των περιφερειακών ανισοτήτων 
και σε σχέση με τη διάρθρωση της καταναλωτικής 
δαπάνης. Οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής 
Ελλάδας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, του Βορείου 
Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης είναι αυτές που η καταναλωτική δαπάνη των 
νοικοκυριών τους υπολείπεται σταθερά (και κατά 
σημαντικό βαθμό) από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα η 
περιφέρεια Αττικής αυξάνει σταθερά το ποσοστό της ως 
προς τον εθνικό μέσο όρο της καταναλωτικής δαπάνης. Η 
καταναλωτική δαπάνη όλων των νοικοκυριών για τα είδη 
διατροφής και για τα μη οινοπνευματώδη ποτά γνωρίζει 
μια αυξητική τάση. Το 2008 το ποσοστό της δαπάνης για τα 
είδη διατροφής ως προς τη συνολική δαπάνη των 
νοικοκυριών ανέρχεται στο 16,4%, ενώ τα έτη 2020 και 2021 
ανήλθε σε 23,1% και 22,0% αντίστοιχα. Η δαπάνη για τα 
είδη καπνού διαγράφει μια πτωτική τροχιά κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο, με εξαίρεση το πρώτο έτος της 
πανδημίας (2020). Η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης 
για ένδυση και υπόδηση σημειώνει σημαντική πτωτική 
τάση. Ωστόσο, το 2021, εμφανίζει μια οριακή ανάκαμψη της 
τάξης του 0,3%, γεγονός που σημαίνει πως για την εξαγωγή 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων θα χρειαστούν τα 
δεδομένα των επόμενων ετών. Τα ποσοστά της δαπάνης 
για οικιακές συσκευές καταγράφουν μια σταθερή πτωτική 
τάση κατά τα εξεταζόμενα έτη (2008, 2018-2021). Μόνο το 
2021, το ποσοστό παραμένει, σε ετήσια βάση, αμετάβλητο. 

εταξύ 2008 και 2021 η  
δαπάνη των νοικοκυριών  
για τα είδη ένδυσης  

σημειώνει πτώση κατά 60% και  
για τα είδη υπόδησης κατά 56%. 
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υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 10 ακόμη Δανειολήπτες,  

αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές 
τραπεζικές ρυθμίσεις και τον νέο 
πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν  
στην Δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν  
και έτσι έσωσαν όχι μόνο την 1η 
κατοικία τους, αλλά ολόκληρη την 
περιουσία και τους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς από πλειστηριασμούς, 
ρευστοποιήσεις και κατασχέσεις!!! 

 

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις 
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και 
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. 

ερμά συγχαρητήρια στους 
Δικηγόρους της Επιστημονικής 
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, 

Άννα Ιγνατένκο, και Βασιλική 
Νταντάκου για τις νέες αυτές, 
εξαιρετικές δικαστικές αποφάσεις !!! 
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη με 
την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής 
Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και η ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των λίγων, πράξη για τους 
πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες αποφάσεις που 
προστίθενται στις εκατοντάδες 
προηγούμενες και δικαιώνουν 

τους Δανειολήπτες της Υπέρβασης:  
ΜΠΑθηνών 96/2023 https://bit.ly/3Jstbsx 
ΜΠΑθηνών 3401/2022 https://bit.ly/3ZWnRTO 
ΜΠΑθηνών 1977/2022 https://bit.ly/41XDoV8 
ΜΠΑθηνών 04/2023 https://bit.ly/3Lk3D1U 
ΜΠΑθηνών 13220/2022 https://bit.ly/3JpXwrI 
ΜΠΧαλκίδας 508/2022 https://bit.ly/3Zzi3iZ 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Σε περισσότερους από 79.000 
φορολογούμενους επέβαλε 
αναγκαστικά μέτρα η ΑΑΔΕ το 2022 
κάτι που οδήγησε σε αυτόματες 
κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων. Όπως σημειώνει το 
capital.gr συνολικά οι οφειλέτες του 
δημοσίου ανέρχονται σε 3.990.717, 
οι οποίοι χρωστούν 113,745 δισ. 
ευρώ. Ήδη αναγκαστικά μέτρα έχουν 
ληφθεί για 1.412.322 οφειλέτες, ενώ 
κινδυνεύουν 2.036.867 με 
κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων.  

πό τις κατασχέσεις 
και τις ρυθμίσεις  
η εφορία 

εισέπραξε το 2022  
περί τα 5,16 δισ. ευρώ 
εξέλιξη που κρίνεται ιδιαιτέρως 
ικανοποιητική δεδομένων των 
συνθηκών στην οικονομία. Μόνο το 
2022 δημιουργήθηκαν χρέη που 

έφθασαν στα 7,96 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 7,29 δισ. αφορούν απλήρωτους 
φόρους και γενικότερα φορολογικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα: Το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών προ του 2022 και νέων) έχει φθάσει τα 113,74 
δισ. ευρώ. Από αυτά τα 26,28 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το 
εισπράξιμο ποσό να περιορίζεται στα 87,46 δισ. ευρώ. Από το συνολικό 
ληξιπρόθεσμο χρέος ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε 
κάποιο σχήμα ρύθμισης. Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από 
φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. • Το διάστημα  
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Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 7,96 δισ. ευρώ. 
Από αυτά τα 7,29 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά πρόσωπα και 
τις επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο οφείλει περί τα 800 
εκατ. ευρώ. • Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη στην εφορία ανέρχονται σε 
3.990.717. Μάλιστα, σε 1.412.322 έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Το 
2022 πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις σε 79.446 φορολογούμενους και 
επιχειρήσεις Σημειώνεται ότι το 53,4% των φορολογούμενων έχει χρέη στην 
εφορία που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Συνολικά, χρωστούν το ποσό των 326 
εκατ. ευρώ που αποτελεί μόλις το 0,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. 
Πηγές της φορολογικής διοίκησης αναφέρουν ότι η κατηγορία αυτή των 
οφειλετών σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζει ότι έχει χρέη και όταν 
ενημερώνεται προχωρά στην αποπληρωμή των οφειλών. Αντίθετα, το 0,2% των 
οφειλετών η διαφορετικά 8.825 φορολογούμενοι χρωστούν το 80% των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και συγκεκριμένα 90 δισ. ευρώ! Το χρέος των ανωτέρω 
ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ για τον καθένα και όπως γίνεται αντιληπτό είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να εισπραχθεί. Στην κατηγορία αυτή σημαντική είναι η συνεισφορά στη 

δημιουργία του χρέους, των νομικών 
προσώπων καθώς οι οφειλές τους 
αγγίζουν τα 66 δισ. ευρώ. Από το 
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο: • 46,5% 
αφορά μη φορολογικά έσοδα 
(πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.). 
Συγκεκριμένα τα χρέη από πρόστιμα 
ανέρχονται σε 34,1 δισ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 14 δισ. ευρώ θεωρούνται 
ανεπίδεκτα είσπραξης. • 28,1% 
αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, 
πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.) • 
22,7% αφορά άμεσους φόρους 
(φόροι εισοδήματος, φόροι 
περιουσίας κ.λπ.) • 2,7% αφορά 
λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

 
Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κατασχέσεων βρίσκονται 
όσοι χρωστούν πάνω από 500 ευρώ για διάστημα άνω των 
90 ημερών. Σύμφωνα με το insuranceforum.gr  

χεδόν 2 εκατ. φορολογούμενοι 
κινδυνεύουν με κατασχέσεις 
λογαριασμών, εισοδημάτων και 

περιουσιακών στοιχείων επειδή 
χρωστούν πάνω από 500 ευρώ  
για διάστημα άνω των 90 ημερών. 
Από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών 
εξαιρούνται: Τα ποσά της διατροφής. Μισθοί, συντάξεις και 
κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα μικρότερα από 1.000 
ευρώ, Τα 4/5 των ημερομισθίων ενώ επιτρέπεται 
κατάσχεση επί του 1/5 αυτών για χρέη προς το Δημόσιο 
των δικαιούχων αυτών. Το 1/2 των εφάπαξ 
καταβαλλόμενων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
βοηθημάτων. Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε 
ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε 
λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα 
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών 
μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό 
πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα. Για οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση η εφορία μπορεί κανονικά να προχωρήσει σε 
κατάσχεση, ενώ τα κατασχεμένα ποσά αποδίδονται είτε 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που 
επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός 10 ημερών 
από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

«Ένας στους δυο πληρώνει» και… 
ένας στους δυο χρωστάει στην 
εφορία. Στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους όμως είναι 
μικροφειλέτες, που χρωστούν από 1 
μέχρι το πολύ 1.000 ευρώ ο καθένας. 
Όπως τονίζει το protothema.gr 

σχεδόν 4 εκατομμύρια 
φορολογούμενοι χρωστούν 
συνολικά 113,75 δισ. στην Εφορία. 
Αλλά οι περισσότεροι μικροποσά 
μόνον, αφού ένας στους δύο 
φορολογούμενους (το 53,4% των 
φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα) 

οφείλει κάτω και από 500 ευρώ ο 
καθένας τους -και όλοι μαζί 326 εκατ.  
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ευρώ ή μόλις… 0,3% των συνολικών 
χρεών! Η «μερίδα του λεόντος» 
ανήκει φυσικά σε περίπου 9.000 
μεγαλοφειλέτες που χρωστούν 
περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο 
καθένας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΑΑΔΕ για τη χρονιά που πέρασε, 
ο αριθμός των οφειλετών έμεινε 
σχεδόν σταθερός -ή και μειώθηκε 

ελαφρώς- σε 3.990.717 ΑΦΜ έναντι 
3.996.871 στο τέλος του 2021. Μόνο 
μέσα στο 2022 άφησαν συνολικά 
απλήρωτα νέα χρέη 7,3 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο το συνολικό ληξιπρόθεσμο 
αυξήθηκε λιγότερο από 1 δισ. ευρώ: 
στα 113,747 δισ. ευρώ το 2022, από 
112,959 δισ. το 2021.

 
Ο Βαγγέλης Δουράκης γράφει στο enikonomia.gr: Προ των 
πυλών η αναβίωση των 72 και 120 δόσεων, αλλά και η 
υιοθέτηση μιας νέας ρύθμισης για τα χρέη σε 36- 72 δόσεις: 
Η διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο «σκούπα» που 
κατατίθεται στην Βουλή και με το οποίο κατοχυρώνονται 
νομοθετικά οι σχετικές εξαγγελίες.  

ια την αναβίωση των σχημάτων 
ρύθμισης οφειλών θα απαιτηθεί  
η καταβολή δύο «μαζεμένων» 

δόσεων, ενώ το νέο σχήμα θα 
ενσωματώνει «τσουχτερά» επιτόκια. 
Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων που 
αφορούν και σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν 
να αναβιώσουν, σύμφωνα με το enikonomia.gr, από τους 
οφειλέτες με την καταβολή δύο «μαζεμένων» δόσεων έως 
και τον Ιούλιο. Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων 
αφορά σε όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν 
ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές και παράλληλα 
κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 
δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται 
οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης 
ανέρχεται σε 30 ευρώ με το επιτόκιο για όσους επιλέξουν 
36 δόσεις στο 4,37% και στο 5,87% για όσους επιλέξουν 
ρύθμιση σε 72 δόσεις. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν 
και όσοι είχαν την 1η Νοεμβρίου 2021 ρυθμισμένες οφειλές 
στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία έχασαν 
μαζί με τυχόν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021. Με 
9 στους 10 οφειλέτες να χρωστούν στην εφορία έως 10.000 
ευρώ και οκτώ στους δέκα στα ασφαλιστικά ταμεία έως 
15.000 ευρώ, ήταν μάλλον αναπόφευκτο το οικονομικό 

επιτελείο να προχωρήσει στην κατάθεση του εν λόγω 
φορολογικού νομοσχεδίου στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνονται και οι διατάξεις αναβίωσης των 
ρυθμίσεων, αλλά και θέσπισης της νέας ρύθμισης. 

Με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των 
συγκεκριμένων ρυθμίσεων μέσα στον Απρίλιο, οι επιλογές 
που θα έχουν πλέον οι οφειλέτες σε εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία είναι: Αναβίωση 72 και 120 δόσεων. 
Όσοι έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, θα έχουν τη 
δυνατότητα να επανενταχθούν, υποβάλλοντας αίτηση στη 
σχετική πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ΑΑΔΕ, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως 
το τέλος Ιουλίου. Όσον αφορά τις δόσεις που χάθηκαν, 
αυτές θα ενσωματωθούν στο τέλος της ρύθμισης. Στην 
περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κι άλλα χρέη που 
παραμένουν αρρύθμιστα, θα πρέπει να τα εντάξει στην 
πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων (αφορά τις έκτακτες  
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οφειλές όπως κληρονομιάς) μέσα σε 
διάστημα ενός μήνα από την 
ημερομηνία επικύρωσης της 
αναβίωσης της ρύθμισης. Η 
αναβίωση πραγματοποιείται με όλα 
τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων 
αυτών, όπως ισχύουν για κάθε 
ρύθμιση, π.χ. χορήγηση 
αποδεικτικού ενημερότητας, 
αναστολή της συνέχισης της 
διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί των οφειλών που 
ρυθμίζονται κτλ.  
Νέα ρύθμιση σε 36 – 72 δόσεις: Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά 
φορολογούμενους οι οποίοι την 1η 
Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν 
ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες 
οφειλές και ταυτόχρονα παρέμεναν 
συνεπείς στην καταβολή των 

δόσεων στις ρυθμίσεις που είχαν 
κάνει. Αν όμως από την 1η 
Νοεμβρίου και μετά είχαν οφειλές 
που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, 
μπορούν να τις εντάξουν στη νέα 
ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων. Πέρα 
από το γεγονός ότι το ελάχιστο 
ποσό της κάθε δόσης να ανέρχεται 
σε 30 ευρώ, υπάρχει επιβάρυνση με 
επιτόκιο 4,37% για όσους επιλέξουν 
τις 36 δόσεις και 5,87% στην 
περίπτωση που επιλέξουν τις 72 
δόσεις. Πάγια ρύθμιση 24 ή 48 
δόσεων: Αφορά παλαιές και 
τρέχουσες οφειλές οι οποίες 
μπορούν να ρυθμιστούν ακόμα κι αν 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 
Πρόκειται για χρέη από φόρο 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.α. Η 
συγκεκριμένη κατηγορία οφειλών 

μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 
δόσεις, οι οποίες είναι έντοκες. Όσο 
περισσότερες είναι οι δόσεις, τόσο 
αυξάνεται και το επιτόκιο, το οποίο 
φτάνει στο 5,87% αν κάποιος 
φορολογούμενος επιλέξει να 
ρυθμίσει μία οφειλή του σε από 12 
έως 24 δόσεις. Σε περισσότερες 
δόσεις, δηλαδή έως 48, μπορούν να 
ενταχθούν έκτακτες οφειλές όπως 
φόροι κληρονομιάς, πρόστιμα και 
προσαυξήσεις. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι συνεπείς φορολογούμενοι οι 
οποίοι από την 1η Νοεμβρίου 2021 
είχαν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τις οποίες όμως είχαν 
εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24-
48 δόσεων, θα μπορούν να τις 
εντάξουν στη νέα ρύθμιση των 36-72 
δόσεων. 

 

 
Την ακύρωση των προστίμων που επιβλήθηκαν πέρυσι σε 
περισσότερους από 130.000 φορολογούμενους, επειδή 
υπέβαλαν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, θα 
προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. 
Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr  

ακύρωση των προστίμων θα είναι 
υπό προϋποθέσεις και όχι γενική, 
με αποτέλεσμα σε κάποιους 

φορολογούμενους να παραμείνουν 
βεβαιωμένα τα ποσά των 100, 250  
και 500 ευρώ που βεβαιώθηκαν. 
Το πρόβλημα αφορά στο έτος 2022, κατά το οποίο υπήρχαν 
πολλά τεχνικά προβλήματα το Taxisnet και φόρτος 
εργασίας στους λογιστές, με αποτέλεσμα να ξεμείνουν στα 
συρτάρια των λογιστικών γραφείων, πάνω από 130.000 
φορολογικές δηλώσεις, μετά την 30η Αυγούστου που 
εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής τους. Επίσης, στις 29 και 

30 Αυγούστου 2022 το Taxisnet έπεφτε για αρκετές ώρες, 
αλλά το υπουργείο Οικονομικών δεν παρέτεινε την 
προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Παρά 
τις διαμαρτυρίες των λογιστών, το υπουργείο Οικονομικών 
επέμεινε στα πρόστιμα που είχαν βεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ 
και η εκκρεμότητα παρέμεινε. Τώρα, με διάταξη που θα 
περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπεται η 
διαγραφή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής 
δήλωσης, για τις περυσινές δηλώσεις, αλλά υπό 
προϋποθέσεις. Επίσης, η κατάργηση του προστίμου θα 
ισχύει και για τις φετινές δηλώσεις και σε μόνιμη βάση. 
Ειδικότερα, η διάταξη θα προβλέπει ότι καταργείται από τις 
φετινές δηλώσεις το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα, αλλά, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του φόρου δεν ξεπερνά 
τα 100 ευρώ ή έχουν μηδενικό ή πιστωτικό εκκαθαριστικό. 
Στην ουσία, το θεσμικό πλαίσιο εξομοιώνεται με εκείνο που 
ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις, στις οποίες δεν 
επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, αν το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης είναι χρεωστικό έως 100 ευρώ. 

Για τους φορολογούμενους που υπέβαλαν εκπρόθεσμες 
φορολογικές δηλώσεις το 2022, η προωθούμενη 
νομοθετική ρύθμιση, θα προβλέπει την ακύρωση των 
προστίμων, αλλά μόνο για όσους «υπάρχει εκκρεμοδικία», 
που αφορά όσους έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών, είτε στα διοικητικά δικαστήρια.  

 

Η 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τις φορολογικές 
δηλώσεις του 2022 είναι τεράστιο, καθώς όπως προκύπτει 
από τα τελικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30 
Αυγούστου 2022 υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις 
6.399.973 φορολογούμενοι. Από την 31η Αυγούστου, και 
μέχρι σήμερα, υπέβαλαν εκπρόθεσμες φορολογικές 
δηλώσεις 132.783 φορολογούμενοι, αριθμός ρεκόρ όλων 
των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα ο συνολικός 
αριθμός των υποβληθεισών δηλώσεων να φτάσει σε 
6.532.756 το έτος 2022. Οι περισσότερες δηλώσεις που δεν 
πρόλαβαν να υποβληθούν, ήταν στα λογιστικά γραφεία 
κατ΄ εξουσιοδότηση των φορολογουμένων. Στις 
περιπτώσεις αυτές τα πρόστιμα επωμίζονται οι λογιστές, 
καθώς από δικό τους (;) σφάλμα δεν υποβλήθηκε η 
φορολογική δήλωση, ωστόσο επειδή το πρόβλημα είναι 

τεράστιο και αφορά σε χιλιάδες δηλώσεις, ζητούσαν 
επίμονα παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών ώστε να 
ακυρωθούν τα πρόστιμα. Όπως καταγγέλλουν οι λογιστές 
η αιτία του ρεκόρ εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων 
ήταν οι «άστοχες και καθυστερημένες αποφάσεις και 
ενέργειες της Πολιτείας» και εξηγούν ότι: Η ηλεκτρονική 
εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος μπορεί να «άνοιξε» τέλος Μαρτίου, αλλά καμία 
δήλωση δεν μπορούσε να υποβληθεί, καθώς δεν ήταν 
εμπλουτισμένη με τα απαραίτητα δεδομένα – όπως 
άλλωστε συμβαίνει κάθε χρονιά! Κατά την αποθήκευση των 
δηλώσεων εξαφανίζονταν δεδομένα όπως τόκοι, 
μερίσματα, κ.λπ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή 
των δηλώσεων των εταιρειών (των εντύπων Ν) «άνοιξε» 
στις 18/05/2022. 

 
Ο Στέλιος Κράλογλου αποκαλύπτει μέσα από το 
protothema.gr: Ένα… ρομποτικό σύστημα προηγμένης 
τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα 
αποκτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
που τρέχει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την 
προκήρυξη του έργου συνολικού προϋπολογισμού 5,6 
εκατ. ευρώ. Μπορεί όταν κάποιος ακούει για «Τεχνητή 
Νοημοσύνη» να φέρνει στο μυαλό του ρομπότ βγαλμένα 
από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά η 
πραγματικότητα είναι πως η συγκεκριμένη τεχνολογία 
αξιοποιείται ήδη σε πολλές ψηφιακές εφαρμογές. Σε αυτήν 
την τεχνολογία μπαίνει η εφορία με την χρηματοδότηση 
του Ταμείου Ανάκαμψης.  

ε το νέο σύστημα θα 
ανιχνεύονται σε πραγματικό 
χρόνο ύποπτα περιστατικά 

φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, 
ενώ οι φορολογούμενοι 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα  
με τη συμπεριφορά τους… 
πχ στρατηγικός κακοπληρωτής, πιθανότητα 
φοροδιαφυγής κλπ. H συλλογή πληροφοριών και 
δεδομένων προς επεξεργασία για την πρόγνωση της 
συμπεριφοράς των φορολογουμένων θα γίνεται όχι μόνο 
από τις βάσεις δεδομένων δημοσίων υπηρεσιών αλλά και 

μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών αναζήτησης (google 
κ.λπ.) καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter κ.λπ.). Η ΑΑΔΕ προχώρησε ήδη στη 
διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης επί ενός 
σχεδίου Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης 
Προμήθειας Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής 
(Τεχνητής) Νοημοσύνης (BI) και ανάλυσης δεδομένων 
(Data Analytics). Το αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με προϋπολογισμό 5,6 
εκατ. Ευρώ, είναι η προμήθεια ενός συστήματος ανάλυσης 
και εξόρυξης δεδομένων που θα περιλαμβάνει την 
προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την 
ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης 
και μηχανικής μάθησης, όπως μοντέλα πρόγνωσης, 
εξόρυξης δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής 
ανάλυσης, προσημειώσεις κλπ., ώστε όλες οι 
φοροελεγκτικές και φοροεισπρακτικές υπηρεσίες να είναι 
σε θέση να εκμεταλλεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους για τους 
φορολογούμενους. Ενδεικτικά, από την υλοποίηση του 
έργου θα καλυφθούν: Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά 
συστήματα του ελέγχου, ήτοι παροχή δεδομένων για την 
υλοποίηση έμμεσων τεχνικών ελέγχων και ελεγκτικών 
διασταυρωτικών επαληθεύσεων ανάλυση δεδομένων για 
σκοπούς στόχευσης ελέγχων: Άντληση και ανάλυση 
δεδομένων της ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με δεδομένα από 
εξωτερικές πηγές (παγκόσμιο ιστός, κοινωνικά δίκτυα, 
ανοιχτά δεδομένα κλπ.) για την αποδοτικότερη 
επικαιροποίηση ανάλυσης κινδύνων στη στόχευση και 
προτεραιοποίηση των ελέγχων, σε συμφωνία και προς 
επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδίου της ΑΑΔΕ. Η έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών 
φοροδιαφυγής. Η ανακάλυψη δυναμικών σχέσεων μεταξύ 
των φορολογουμένων. Η κατηγοριοποίηση αναμενόμενης 
συμπεριφοράς φορολογουμένων πχ στρατηγικός 
κακοπληρωτής, πιθανότητα φοροδιαφυγής κλπ. Η εύρεση 
μη εμφανών ομοιοτήτων μεταξύ των φορολογουμένων 
όπως προκύπτουν μετά από δημογραφική, οικονομική και 
συμπεριφορική ανάλυση του συνόλου του πληθυσμού των 
φορολογουμένων. Η αξιολόγηση των φορολογουμένων ως 
προς το ρίσκο μη πληρωμής. Η πρόβλεψη εσόδων και 
οφειλών συνολικά και ανά φορολογούμενο ή ανά ΔΟΥ, ανά 
γεωγραφική περιοχή, ανά επάγγελμα, ή οποιαδήποτε άλλη 
διάσταση βάση των ιστορικών στοιχείων συμπεριφοράς 
των φορολογουμένων. 

Μ 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ύτε ιερό ούτε όσιο 
έχουν τα Funds  
και οι Servicers, 

αφού δεν σεβάστηκαν 
ούτε την περίοδο του 
τριήμερου εθνικού 
πένθους για την 
ανείπωτη τραγωδία  
με το πολύνεκρο 
δυστύχημα στα Τέμπη. 

Το 1voice.gr με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα αποκαλύπτει: Οι μόνοι που δεν 
πενθούν για την εθνική τραγωδία είναι τα «κοράκια», τα ξεφτιλισμένα funds που 
τρώνε τσάμπα την περιουσία των Ελλήνων, οι τράπεζες και βεβαίως η ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου. Οι μόνοι που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να 
δουλεύουν συνεχίζοντας κανονικότατα τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας 
του κοσμάκη. Για τέτοιο εθνικό πένθος μιλάμε. Επιτελικό και άριστο… 

 

Με «διόρθωση» της εμπορικής τιμής 
προς τα κάτω από 20% έως και 35% 
μεταβιβάστηκαν 2.383 ακίνητα το 
2022 σε σύνολο 8.752 
πλειστηριασμών που 
ολοκληρώθηκαν μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την 
ανάδειξη υπερθεματιστή. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ από το 
kathimerini.gr πρόκειται για πάνω 
από το ένα τέταρτο των ακινήτων 
που άλλαξαν χέρια την περασμένη 

χρονιά, που ήταν και η πρώτη 
χρονιά εφαρμογής της δυνατότητας 
αυτόματης μείωσης της τιμής 
πρώτης προσφοράς που 
καθιερώθηκε με τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας και ψηφίστηκε 
από τη Βουλή στα τέλη του 2021. Η 
δυνατότητα μείωσης της εμπορικής 
τιμής βάσει της οποίας βγαίνει ένα 
ακίνητο σε πλειστηριασμό έχει 
στόχο τη διευκόλυνση των 
μεταβιβάσεων μέσω 

πλειστηριασμού, όταν η τιμή της 
πρώτης προσφοράς θεωρείται με 
βάση τη ζήτηση που εκδηλώνεται 
υψηλή. Προϋπόθεση για τη μείωση 
της τιμής είναι η διενέργεια δύο 
άγονων προσπαθειών και στη 
συνέχεια η διαδικασία προβλέπει  

 

Ο 
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την αυτόματη μείωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς κατμά́ 20% στο 
τρίτο στάδιο της διενέργειας του 
πλειστηριασμού και την περαιτέρω 
μείωση κατά́ ένα επιπλέον 15%, αν 
δεν υπάρξει πλειοδοτικό́ 
ενδιαφέρον. Όπως έχει γράψει η «Κ» 
το 2022,  

αριθμός των 
προγραμμα-
τισμένων 

πλειστηριασμών 
ανήλθε στο υψηλότερο 
σημείο των τελευταίων 
ετών, φθάνοντας τους 
52.595 και από αυτούς 
πραγματοποιήθηκαν  
οι 39.318. 
Γόνιμοι, δηλαδή με την ανάδειξη 
υπερθεματιστή, υπήρξαν οι 9.001 (το 
τελικό νούμερο εκτός από ακίνητα 
περιλαμβάνει και κάποιες 
περιπτώσεις κινητών περιουσιακών 
στοιχείων), αριθμός που είναι 
επίσης ο υψηλότερος από το 2018, 
οπότε και καθιερώθηκαν οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Η τιμή 
της πρώτης προσφοράς προκύπτει 

από ανεξάρτητο εκτιμητή και 
αποτυπώνει την εκτιμώμενη 
εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία 
ωστόσο δεν σημαίνει ότι είναι ικανή 
να προσελκύσει το αγοραστικό 
ενδιαφέρον. Η δυνατότητα μείωσης 
της τιμής πρώτης προσφοράς έχει 
ήδη λειτουργήσει στην αγορά και με 
βάση στοιχεία του εξειδικευμένου 
για την ανεύρεση ακινήτων σε 
πλειστηριασμό ιστοτόπου 
www.landea.gr κατά το 2022: 1. 
Χωρίς μείωση τιμής πρώτης 
προσφοράς αναρτήθηκαν 41.711 
πλειστηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 
29.333 (70,3% επί των 
αναρτηθέντων) και υπερθεματιστής 
αναδείχθηκε σε 6.369 περιπτώσεις 
(15,3% επί των αναρτηθέντων). 2. Με 
μείωση πρώτης προσφοράς τιμής 
κατά 20% αναρτήθηκαν 5.993 
πλειστηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 
5.530 (92,3% επί των αναρτηθέντων) 
και αναδείχθηκε υπερθεματιστής σε 
1.011 (16,9% επί των αναρτηθέντων). 
3. Με μείωση πρώτης προσφοράς 
τιμής κατά 35% αναρτήθηκαν 3.565 
πλειστηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 
3.339 (93,7% επί των αναρτηθέντων) 
και υπερθεματιστής αναδείχθηκε σε 
1.372 (38,5% επί των αναρτηθέντων). 
Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στις τιμές 
υπερθεματισμού σε σχέση με την 
τιμή πρώτης προσφοράς για τους 
επιτυχημένους πλειστηριασμούς, 
δηλαδή αυτούς που 

ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη 
υπερθεματιστή, με βάση τα στοιχεία 
του www.landea.gr για το 2022: α) Με 
αύξηση μικρότερη του 1% 
μεταβιβάστηκε το 76,3%, δηλαδή 
6.676 ακίνητα. β) Με αύξηση από 1% 
έως και 20% μεταβιβάστηκε το 9,7%, 
δηλαδή 849 ακίνητα. γ) Με αύξηση 
μεγαλύτερη από 20% μεταβιβάστηκε 
το 14%, δηλαδή 1.225 ακίνητα. 
Συνολικά η αξία των ακινήτων που 
άλλαξαν χέρια το 2022 μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανήλθε 
στο 1 δισ. ευρώ και τα 8.752 ακίνητα 
που βρήκαν αγοραστή μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
αποτελούν τον υψηλότερο αριθμό 
από τότε που ενεργοποιήθηκαν οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Με 
βάση την τιμή της πρώτης 
προσφοράς που βγήκε το ακίνητο 
προς ρευστοποίηση προκύπτει ότι η 
μέση αξία των ακινήτων που 
ρευστοποιήθηκαν διαμορφώθηκε το 
2022 στις 114.800 ευρώ, έναντι 
150.900 ευρώ το 2021. 

 

 
Την περασμένη εβδομάδα, αμέσως μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης-αστραπή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 

υπέρ της νομιμότητας των πλειστηριασμών από τις 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστές και ως 
servicers, που ξεσήκωσε τη δημόσια κατακραυγή, οι 
servicers εξέδωσαν μια ανακοίνωση στην οποία 
προσπάθησαν να απαντήσουν στην κριτική του νομικού 
κόσμου, του ΣΥΡΙΖΑ και των media. Όπως μεταδίδει το 
documentonews.gr στην ανακοίνωση αυτή οι servicers, 
μέσα από 13 ερωταπαντήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 
ορισμένες αλήθειες και πολλά ψέματα, υποστήριξαν ότι η 
κριτική που ασκείται στην απόφαση του Αρείου Πάγου 
αλλά και στους ίδιους απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα. Από όλα αυτά, το Documento, με τη 
βοήθεια του ρεπορτάζ και νομικών, ξεχώρισε ως πιο 
κομβικά τα εξής: Πρώτον, κατά τους servicers η γενική 
κριτική περί «τσουναμιού πλειστηριασμών», ειδικά σε 
βάρος πρώτων κατοικιών, είναι υπερβολική διότι οι 
εμπράγματες εξασφαλίσεις «κόκκινων» δανείων που 
κατέχουν αφορούν πράγματι 600.000 ακίνητα, αλλά από 
αυτά μόνο 300.000 είναι κατοικίες ενώ τα υπόλοιπα 300.000 
είναι επαγγελματικά. Γι’ αυτά η συντριπτική πλειονότητα 
των οφειλετών θα βρει συμβιβαστική λύση, λένε οι 

O 



 

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

 Σ/Κ 11-12 Μαρτίου 2023 | Αριθμός Φύλλου 273 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 42 

servicers, καθώς με βάση κάποια ιστορικά στοιχεία που 
επικαλούνται, οκτώ στα δέκα δάνεια ρυθμίζονται 
συναινετικά. Άρα σε πλειστηριασμό θα βγουν μόνο 120.000 
ακίνητα. Το πρόβλημα ωστόσο εδώ είναι ότι τα 
υποτιθέμενα «ιστορικά» στοιχεία που παρουσιάζουν οι 
servicers, βάσει των οποίων ισχυρίζονται ότι οκτώ στα 
δέκα δάνεια ρυθμίζονται συναινετικά, προέρχονται από το 
διάστημα 2020-22 που κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
υπήρχε υποχρεωτική αναστολή πλειστηριασμών λόγω 
των πανδημίας. Με δυο λόγια, τότε οι servicers, ακόμη κι 
αν ήθελαν, δεν μπορούσαν να κάνουν πλειστηριασμούς, 
άρα τα στοιχεία τους δεν είναι ενδεικτικά. Από εδώ και πέρα 
όμως θα μπορούν να κάνουν και  

ι μαζικοί πλειστηριασμοί σε 
βάρος 600.000 ακινήτων,  
είτε κατοικίες είτε εμπορικά 

ακίνητα, δεν παύουν να συνιστούν  
τη μεγαλύτερη μεταβίβαση ακίνητης 
περιουσίας που θα επιχειρηθεί ή  
θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα.  

 

Δεύτερον, λένε οι servicers ότι αν τελικά γίνουν 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, υπάρχει θεσμικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει ότι κανένα ευάλωτο νοικοκυριό 
δεν θα χάσει την πρώτη του κατοικία. Υπάρχει πράγματι η 
δυνατότητα όχι να μη χάσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά την 
πρώτη τους κατοικία –τη χάνουν– αλλά να μην έρθουν 
αντιμέτωπα με τον δικαστικό επιμελητή που σπάει 
κλειδαριές και πετάει πράγματα στον δρόμο. Μόνο που 
προϋπόθεση για να ματαιωθεί ο πλειστηριασμός είναι να 
κάνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά αίτηση στην Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παραδίδοντας 
οριστικά τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και να μείνουν στο 
σπίτι τους με νοίκι για δώδεκα χρόνια. Ακολούθως, αφού 
θα έχουν πληρώσει τα νοίκια δώδεκα ετών και θα έχουν 
χάσει οριστικά ό,τι είχαν πληρώσει παλαιότερα ως δόσεις 
αποπληρωμής του «κόκκινου» δανείου τους, μπορούν να 
ζητήσουν να αγοράσουν εκ νέου την κατοικία τους στην 
τότε εμπορική της τιμή. Δεν είναι δελεαστικό αυτό κι εξηγεί 
γιατί πολλά ευάλωτα νοικοκυριά δεν προσφεύγουν στη 
συγκεκριμένη διαδικασία. Τρίτον, οι οφειλέτες έχουν 
ακριβώς την ίδια δυνατότητα για ρύθμιση των χρεών τους, 

λένε οι servicers, είτε με τον νόμο του 2003 είτε με τον νόμο 
του 2015, επειδή για τον νόμο του 2003 εφαρμόζεται ο 
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία 
ελέγχει κιόλας τις σχετικές διαδικασίες. Τίποτε από αυτά 
δεν ισχύει, αν κρίνουμε από τις αθλιότητες της 
συμπεριφοράς των τραπεζών στο διάστημα 2015-19, στα 
χρόνια δηλαδή που ακόμη είχαν οι ίδιες τα «κόκκινα» 
δάνεια και οι οποίες επικαλούμενες τον Κώδικα 
Δεοντολογίας ζητούσαν ως προϋπόθεση για να κάνουν 
ρυθμίσεις στους «κόκκινους» δανειολήπτες την αύξηση 
των προσημειώσεων πάνω σε νέα ακίνητα αλλά στο τέλος 
της διαδικασίας αρνούνταν να δώσουν ρύθμιση, ενώ οι 
προσπάθειες των δανειοληπτών να καταγγείλουν αυτές τις 
καταχρηστικές πρακτικές στην Τράπεζα της Ελλάδος 
έπεφταν σε τοίχο, καθώς δεν είχαν καν προβλεφθεί 
διαδικασίες μεταβίβασης των καταγγελιών των πολιτών 
στην υποτιθέμενη εποπτεύουσα αρχή ΤτΕ (κι έτσι 
παραμένουν). 

Τέταρτον, οι servicers είναι προσηλωμένοι στις ρυθμίσεις 
δανείων, όχι στους πλειστηριασμούς κι αυτό φαίνεται από 
το ότι έως τα τέλη του 2022 έχουν ρυθμίσει δάνεια ύψους 35 
δισ. ευρώ. Μάλιστα για τους συνεργάσιμους οφειλέτες 
κάνουν μεγάλες διαγραφές χρέους που στα στεγαστικά 
είναι περί το 35-40%, στα καταναλωτικά περί το 50-65%, 
στα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων περί το 55% και στα 
μεγάλα εταιρικά δάνεια περί το 40%. Ενδεχομένως οι 
servicers να έχουν ρυθμίσει μέχρι σήμερα χρέη ύψους 35 
δισ. ευρώ, όμως δεν γνωρίζουμε τι κατηγορίες χρέους 
περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νούμερο. Από όσα έχουν 
δημοσιοποιηθεί πάντως στον Τύπο ή περιλαμβάνονται 
στις εκθέσεις της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους  
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(Έκθεση Προόδου για τον Ιανουάριο 2023) προκύπτει ότι τα 
μεγάλα «χατίρια» και τα βαθιά «κουρέματα» χρέους 
δίνονται στους πολύ μεγάλους του «επιχειρείν», ιδίως 
μάλιστα αν συνδέονται συγγενικά ή φιλικά με την 
κυβέρνηση, και όχι στους απλούς πολίτες ή στις μικρές 
επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τράπεζες και 
servicers έχουν κάνει διαγραφές χρέους 67-95% για να 
υπηρετήσουν σχέδια εξυγίανσης πτωχευμένων 
επιχειρήσεων (π.χ. η μεταβίβαση της Καλλιμάνης στην 
τουρκική Dardanel έγινε με κούρεμα δανείων 95%) ή σχέδια 
εξυγίανσης πτωχευμένων επιχειρήσεων που κατέληξαν σε 
επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι συνδέονται με σχέσεις 
συγγένειας με υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
(π.χ. η Μαλαματίνα με κούρεμα χρέους 70% πέρασε στον 
όμιλο Mantis των αδερφών Κρομμύδα, συγγενών του 
υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα) ή στα δάνεια 
Πηλαδάκη (συζητείται κούρεμα 95,5%) ή κατά την πώληση 
των ναυτιλιακών δανείων του ομίλου Libra (κούρεμα 80%) 
ή κατά την πώληση των δανείων του «Πρώτου Θέματος» 
σε εταιρεία της Μαριάννας Λάτση (για κούρεμα 93,5% είχαν 
κάνει λόγο τραπεζικές πηγές της Πειραιώς, 67% είπε το 
«Πρώτο Θέμα»). Αντίθετα, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, το μέσο 
ποσοστό διαγραφής οφειλών για τους «μικρούς» που 
προσφεύγουν στον εξωδικαστικό –φυσικά πρόσωπα και 
μικρές επιχειρήσεις– είναι 31,5%, που όμως κι αυτό έχει 
δοθεί σε οφειλές που αντιστοιχούν στο 40% του συνόλου, 
καλύπτοντας έναν αναλογικό αριθμό αιτούντων– με το 
υπόλοιπο 60% των οφειλών και τον αναλογικό αριθμό 
αιτούντων να μην έχει λάβει κανένα απολύτως κούρεμα. 
Πέμπτον, οι servicers υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι δεν 
ευνοούν τους πλειστηριασμούς διότι είναι διαδικασία με 
κόστος και χρονοβόρα. Αντίθετα, επιδιώκουν τη 
συμβιβαστική ρύθμιση του χρέους λαμβάνοντας υπόψη την 
πραγματική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και την 
αξία των περιουσιακών του στοιχείων. Οι πλειστηριασμοί 
όμως χρειάζονται, προσθέτουν, γιατί χωρίς αυτούς κανένας 
οφειλέτης δεν έχει κίνητρο να ρυθμίσει τις οφειλές του.  

Τα πράγματα δεν είναι έτσι, επισήμαναν στο Documento 
νομικοί κύκλοι που ασχολούνται με ζητήματα ρύθμισης 
ιδιωτικού χρέους.  

ι servicers δεν ενδιαφέρονται  
να δώσουν βιώσιμες ρυθμίσεις 
στους οφειλέτες και δεν 

λαμβάνουν ποτέ υπόψη κριτήρια 

εισοδηματικά, οικογενειακά ή υγείας, 
μόνο περιουσιακά. 
Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν εισπρακτικά πλάνα το πολύ 
οκταετίας και θέλουν να αποκομίσουν ένα δυνατό κέρδος 
άμεσα. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν τις γρήγορες 
διαδικασίες και προτείνουν απευθείας στους οφειλέτες είτε 
την εφάπαξ εξόφληση του χρέους τους είτε να καταβάλουν 
μια μεγάλη δόση ως προϋπόθεση για να καθίσουν στο 
τραπέζι να συζητήσουν για ρύθμιση. Κάποιοι οφειλέτες 
βρίσκουν εφάπαξ ποσά από άλλα μέλη της οικογένειάς 
τους και γίνεται ρύθμιση, που το πιθανότερο είναι ότι θα 
τιναχτεί στον αέρα γιατί καθώς δεν λαμβάνει υπόψη κανένα 
κριτήριο δεν είναι βιώσιμη. Αλλά οι περισσότεροι οφειλέτες 
δεν μπορούν να βρουν ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό. Κι εκεί 
έρχονται ως δεύτερη λύση οι κατασχέσεις και οι 
πλειστηριασμοί, που τους επιλέγουν οι servicers γιατί 
μπορούν να τους αποδώσουν άμεσα ένα μεγάλο ποσό. 
Όσο για το περίφημο επιχείρημα της αναγκαιότητας των 
πλειστηριασμών ως κινήτρου για να ρυθμίζουν οι οφειλέτες 
το χρέος τους, αρκεί να δούμε, επισημαίνουν οι ίδιοι 
νομικοί κύκλοι, ότι το καλοκαίρι του 2019 προ του 
Πτωχευτικού της ΝΔ που κατάργησε την προστασία της 
πρώτης κατοικίας το ιδιωτικό χρέος ανερχόταν σε 237 δισ. 
ευρώ. Σήμερα με πλειστηριασμούς έχει φτάσει τα 270 εκατ. 
ευρώ. Έκτον, οι servicers διευκρινίζουν ότι με βάση τον 
νόμο του 2003 που περιλάμβανε τις φοροαπαλλαγές 
πήραν τιτλοποιημένα «κόκκινα» δάνεια 55 δισ. ευρώ (όχι 
το σύνολο των 87 δισ. που έδωσαν οι τράπεζες), άρα 
ανήκει στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας το 
νούμερο των 58,8 δισ. ευρώ που οικονομολόγοι του ΙΝΚΑ 
Κρήτης υπολόγισαν ως φορολογική οφειλή τους αν δεν 
είχαν τις φοροαπαλλαγές και υιοθέτησαν οι δικηγορικοί 
σύλλογοι. Ενδεχομένως το νούμερο των 58,8, δισ. ευρώ να 
είναι μεγάλο ή λανθασμένο, αλλά υπολογίστηκε ως κατά 
προσέγγιση νούμερο επί της υπόθεσης ότι οι servicers 
πήραν από τις ελληνικές τράπεζες τιτλοποιημένα 
«κόκκινα» δάνεια ύψους 87 δισ. ευρώ βάσει του νόμου του 
2003 (τώρα μας λένε ότι οι τιτλοποιήσεις που πήραν ήταν 
55 δισ. ευρώ) και εμπράγματες απαιτήσεις πάνω σε 
600.000 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 40 δισ. ευρώ. Όλα 
αυτά τα έχουν μεταβιβάσει και γυρίσει σε δευτερογενείς και 
τριτογενείς αγορές τέσσερις με πέντε φορές, άρα είχαν 
τζίρο στην επταετία 2016-22 400 δισ. ευρώ. Οι όποιες 
ενστάσεις των servicers για την ακρίβεια των αριθμών δεν 
αλλάζουν πάντως το γεγονός ότι τα ξένα funds πήραν από 
τις ελληνικές τράπεζες τιτλοποιημένα «κόκκινα» δάνεια με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 25% περίπου της 
συνολικής απαίτησης, ότι όλες οι συναλλαγές και 
μεταπωλήσεις αυτών των δανείων επί μία επταετία δεν 
έχουν φορολογηθεί κι ότι οι servicers βγαίνουν τώρα στην 
αγορά και μαζεύουν ό,τι μπορούν από όποιον μπορούν ή 
προχωρούν σε πλειστηριασμούς, ώστε να καλύψουν 
γρήγορα τα εισπρακτικά πλάνα τους. Και με δεδομένο ότι 
το 25% της αξίας των απαιτήσεων που έδωσαν τα funds 
αργά ή γρήγορα θα καλυφθεί, από εκεί και πέρα ό,τι 
πάρουν με πλειστηριασμούς θα είναι δικό τους κέρδος – 
που με βάση μάλιστα τον νόμο του 2033 θα μείνει 
αφορολόγητο.  

Στα κάγκελα βρίσκεται ο νομικός κόσμος της χώρας με την 
απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ της 

Ο 
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νομιμότητας των funds να διενεργούν πλειστηριασμούς, με 
τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να θέτει ανοικτά 
ερωτήματα σχετικά με το πώς κατέστη δυνατό η ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου να πάρει απόφαση πάνω σε τόσο 
δύσκολη υπόθεση μέσα σε οκτώ μέρες στη χώρα που 
πάσχει από τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της 
δικαιοσύνης και για το πώς ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας γνώριζε από τρεις μήνες 
πριν την απόφαση αυτή. Ενδεικτική, τονίζεται, του 
πρωτοφανούς χαρακτήρα της απόφασης και της πολιτικής 
σκοπιμότητας που την κυοφόρησε υπήρξε μάλιστα η 
ένσταση των έξι αρεοπαγιτών της Ολομέλειας που 
μειοψήφησαν, η οποία ανέφερε ότι «η νομολογία των 
ελληνικών δικαστηρίων ουδέποτε κατέφυγε σε 
συνδυαστική εφαρμογή διατάξεων και σε αναλογική ή 
συμπληρωματική ή τελολογική ερμηνεία τους, για να 
αποδώσει εξουσία διεξαγωγής δίκης σε πρόσωπο ξένο 
προς τον φορέα του δικαιώματος, όταν αυτό δεν 
προβλέπεται ρητά από συγκεκριμένη διάταξη του 

ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου», διατύπωση που 
σημαίνει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου που συνένωσε 
δύο νόμους (του 2003 και του 2015) για να δώσει τη 
δυνατότητα στους servicers να διενεργούν κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς σε βάρος των δανειοληπτών ήταν χωρίς 
προηγούμενο στην ιστορία της ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Αναρωτιέται κανείς όμως: αν τελικά η πλειοψηφία των 
αρεοπαγιτών είχε αποφασίσει «φυσιολογικά» και υπέρ των 
πολιτών, θα άλλαζε κάτι ως προς τους πλειστηριασμούς; 
΄Η, όπως λένε οι servicers, δεν θα άλλαζε κάτι, απλώς αντί 
να τους κάνουν αυτοί, θα τους έκαναν τα funds; Δεν θα 
άλλαζε κάτι σημαντικά, απάντησε στο Documento ο 
δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης, όσο δεν αλλάζει κάτι στον 
Πτωχευτικό και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα 
τους έκαναν τα funds αλλά επειδή έχουν έδρα στο 
εξωτερικό θα τους στοίχιζαν κάτι περισσότερο γιατί θα 
έπρεπε να έρθουν και να στήσουν μηχανισμούς στην 
Ελλάδα, ενώ και η κυβέρνηση θα είχε θέμα γιατί θα έπρεπε 
να κάνει αλλαγές στον νόμο για το σχέδιο «Ηρακλής». 

 

 

 
 
Τα αδιάσειστα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον έντυπο 
και ηλεκτρονικό Τύπου καταμαρτυρούν το μέγεθος της 
τραγωδίας που βιώνουν οι δανειολήπτες που πέφτουν στα 
νύχια των Funds και των Servicers και χάνουν τις 
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περιουσίες τους στο σφυρί. Οι εικόνες είναι αδιάψευστος 
μάρτυρας και περιγράφουν εύγλωττα το σύγχρονο δράμα 
του Ελληνικού Λαού…   

 
Με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει την 
περιοχή, έγινε η έξωση οικογένειας από το σπίτι της στην 
Καλαμαριά, στην οδό Αγίου Βασιλείου 4, μετά την τέταρτη 
προσπάθεια τους. Το σπίτι βγήκε σε πλειστηριασμό από 
fund και ο αγοραστής πέταξε έξω την οικογένεια. «Δεν 
σταματάμε, θα ξαναέρθουμε, δεν φοβόμαστε» τόνισε ο 
ιδιοκτήτης του σπιτιού, Φώτης Παπάζογλου που η 
αστυνομία τον πέταξε έξω. Κάλεσε τον κόσμο «να 
οργανωθεί και να μην φοβάται γιατί το δίκιο είναι με το 
μέρος μας». «Παρότι μας κάνανε έξωση σήμερα, 
περικυκλώνοντας όλη την περιοχή έχουμε τη δύναμη και 

το κουράγιο να συνεχίσουμε» υπογράμμισε. «Συνεχίζουμε 
και δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία της λαϊκής 
κατοικίας και αυτής και όσες κινδυνεύουν», σημείωσε ο 
Γιάννης Κουρμούλης, εκ μέρους της επιτροπής 
πλειστηριασμών. Η Ελένη Ελευθεριάδου, μέλος του 
Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών σημείωσε ότι το 
γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα βρίσκεται δίπλα και κάθε 
λαϊκή οικογένεια. 
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Η Λαϊκή Ενότητα ζήτησε να αθωωθούν οι δύο αγωνιστές κατά των 
πλειστηριασμών, που δικάστηκαν την Παρασκευή στο Ναύπλιο. Συγκεκριμένα, η 
ανακοίνωση ανέφερε: «Την Παρασκευή 10 Μαρτίου δικάζονται πάλι δύο 
αγωνιστές κατά των πλειστηριασμών στα δικαστήρια του Ναυπλίου.  

ο αδίκημα τους είναι ότι διαμαρτυρήθηκαν  
για τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας 
συμπολίτη τους και εξέφρασαν την  

αλληλεγγύη τους σε όσους έχαναν το σπίτι τους. 
Η προκλητική δίωξη τους εντάσσεται στη βιομηχανία διώξεων σε βάρος 
αγωνιστών και αγωνιστριών, που στηρίχθηκαν σε νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, 
με στόχο την τρομοκράτηση και τιμωρία αγωνιστών, επειδή υπερασπίστηκαν την 
λαϊκή κατοικία, απέναντι στην πολιτική, που παραδίδει τα σπίτια φτωχών 
νοικοκυριών στις τράπεζες και στα funds. To τελευταίο διάστημα μάλιστα οι 
συνέπειες αυτής της πολιτικής, που υπηρέτησαν όλες οι μνημονιακές 

κυβερνήσεις, γίνονται πιο φανερές, 
αφού οι εξώσεις από τα σπίτια 
φτωχών οφειλετών είναι πολύ 
συχνές. Απέναντι σε αυτή την 
ανάλγητη πολιτική αντιστέκονται οι 
αγωνιστές κατά των 
πλειστηριασμών και γι’ αυτόν τον 
λόγο διώκονται δικαστικά. Για να 
τρομοκρατήσουν όσους 
αγωνίζονται, ποινικοποιούν την 
αντίσταση και την αλληλεγγύη. Δεν 
πρόκειται να το πετύχουν. Ο αγώνας 
αυτός είναι πιο αναγκαίος από ποτέ, 
μετά την απελευθέρωση των 
πλειστηριασμών, μετά την 
προκλητική απόφαση του Αρείου 
Πάγου, που δίνει την δυνατότητα 
στους διαχειριστές των funds να 
προχωρούν με fast track 
διαδικασίες σε πλειστηριασμούς, 
χωρίς να έχει δυνατότητα άμυνας και 
προστασίας ο δανειολήπτης, μετά 
το νέο κύμα κόκκινων δανείων, εξ 
αιτίας της ακρίβειας και της αύξησης 
των επιτοκίων. Η Λαϊκή Ενότητα – 
Ανυπότακτη Αριστερά που επί 
χρόνια δίνει τον αγώνα με όλες τις 
δυνάμεις της ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και εξ αιτίας των 
αγώνων αυτών δεκάδες μέλη της 
διώκονται ποινικά, θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται για την υπεράσπιση της 
πρώτης κατοικίας και της λαϊκής 
περιουσίας. Η στέγη είναι δικαίωμα. 
Απαιτούμε την αθώωση των 
αγωνιστών και όλων όσων 
διώκονται για την υπεράσπιση της 
πρώτης κατοικίας και της λαϊκής 
περιουσίας». 

 
Στο «σφυρί» βγήκαν την περασμένη εβδομάδα ακίνητα της 
γνωστής αλυσίδας Plaisir, μιας επιχείρησης που μετρά 

τέσσερις δεκαετίες πορείας στη γαστρονομία της 
Θεσσαλονίκης με καταστήματα σε πολλές περιοχές της 
πόλης και με το flagship store να βρίσκεται στην πλατεία 
Αριστοτέλους, αποτελώντας πόλο έλξης για Θεσσαλονικείς 
και επισκέπτες. Πίσω από την επιχείρηση που έχει γράψει 
τη δική της «γλυκιά» ιστορία στην πόλη και έχει ανοίξει τα 
«φτερά» της και στο εξωτερικό, κάνοντας εξαγωγές σε μια 
σειρά από χώρες, βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άρης  

 

Τ 
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Παπαοικονόμου, με καταγωγή από 
τον Κολινδρό Πιερίας, μεγαλωμένος 
στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο 
«Plaisir» εγκαινιάστηκε το 1984 στην 
οδό Σοφούλη στο Ντεπώ και 
αργότερα άρχισε να χτίζεται η 
αλυσίδα με καταστήματα σε 
Πανόραμα, Περαία, Τριανδρία κ.α., 
ενώ το 1990 η επιχείρηση αρχίζει να 
δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη 
επιτυχία εκτός από τη 
ζαχαροπλαστική και στον χώρο του 
catering. Το 2012 άνοιξε το 
κατάστημα «Plaisir» επί της 
Αριστοτέλους και Μητροπόλεως στο 
ισόγειο του Electra Palace, όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να βρει εκλεκτά 
γλυκά αλλά και φαγητό. Ωστόσο, οι 
δυσκολίες που αντιμετώπισε η 
εταιρεία οδήγησαν σε 
πλειστηριασμούς ακινήτων. 
Ειδικότερα, ο όμιλος 
Παπαοικονόμου θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με το σφυρί των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για 
την παραγωγική μονάδα στη Ν. 
Ραιδεστό, μια αυτόνομη μονάδα από 
την οποία καλύπτονται οι ανάγκες 

των καταστημάτων, του τμήματος catering και των εξαγωγών στις 3 Μαΐου, αν δεν 
γίνει κάποια κίνηση αναστολής, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
πλειστηριασμοί οι οποίοι ήταν σε βάρος του Αριστείδη Παπαοικονόμου και της 
εταιρείας Ανθή Ζαχαροπλαστεία Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο 
ειδών ζαχαροπλαστικής. Συγκεκριμένα, χωρίς πλειοδότη κατέληξε ο πρώτος 
πλειστηριασμός σε βάρος του επιχειρηματία που αφορούσε αυτοτελή και 
διηρημένο ισόγειο κατάστημα στην Περαία. Επρόκειτο για αυτοτελές και 
διηρημένο ισόγειο κατάστημα, με πρόσοψη στην οδό Αμπελοκήπων στην 
περιοχή της Περαίας, αποτελούμενο από υπόγειο εμβαδού 204 τ.μ., ισόγειο 
εμβαδού 147,22 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 25,04 τ.μ. Το ακίνητο περιήλθε στην 
πλήρη κυριότητά του μέσω αγοράς τον Ιούνιο του 1992, ενώ βαρύνεται με 
προσημειώσεις και κατασχέσεις, με τελευταία αυτή που έγινε τον περασμένο 
Ιούλιο από τη Frontier Issuer Designated Activity Company, για ποσό 150.000 
ευρώ που είναι μέρος συνολικής οφειλής ύψους 1,27 εκατ. ευρώ. Επισπεύδουσα 
του πλειστηριασμού ήταν η doValue Greece και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει 
οριστεί στις 417.127 ευρώ. Οι άλλοι τρεις πλειστηριασμοί, εις βάρος της εταιρείας 
Ανθή Ζαχαροπλαστεία Α.Ε., κατακυρώθηκαν. Αφορούσαν καταστήματα στην Νέα 
Κρήνη και αποθηκευτικό χώρο. Επισπεύδουσα ήταν η doValue Greece. 
Ειδικότερα, επρόκειτο για ένα αυτοτελές και διηρημένο κατάστημα ισογείου στην 
Καλαμαριά, στη Ν. Κρήνη, επί της διασταύρωσης των οδών Μιαούλη και 
Φαέθωνος. Το κατάστημα έχει επιφάνεια 131,5 τ.μ. και κατά την επιτόπια 
εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είναι κενό. Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε 
οριστεί στις 180.420 ευρώ. Η δεύτερη ιδιοκτησία είναι επίσης ένα αυτοτελές και 
διηρημένο κατάστημα του ισογείου, επιφάνειας 80,15 τ.μ., στην ίδια περιοχή, με 
πρόσοψη επί της οδού Φαέθωνος, που βγήκε με τιμή εκκίνησης 99.002 ευρώ και 
η τρίτη αφορούσε έναν αυτοτελή και διηρημένο χώρο αποθήκης στο υπόγειο του 
ίδιου ακινήτου, με επιφάνεια 64,69 τ.μ., για την οποία η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί 
στις 12.539 ευρώ. 

 
Οι καταγγελίες για τις πρακτικές της Intrum και ο manager Γεωργακόπουλος. Η 
στήλη wiseman του Mononews.gr αποκαλύπτει: Χθες σας έγραψα για την Intrum 
Ελλάδος, η οποία παρουσίασε θηριώδη κέρδη στην διετία 2020-2021. Να σας 
θυμίσω ότι η εταιρεία ανήκει στην Σουηδική Intrum.  

α κέρδη είναι πέραν των προβλέψεων,  
καθώς η εταιρεία έχει περιθώριο κέρδους  
που αγγίζει το 69%. 

Εάν ψάξετε προσεκτικά θα 
διαπιστώσετε ότι στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει εταιρεία που να έχει 
περιθώριο κέρδους EBITDA (δηλαδή 
κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων) πέριξ του 70%. Μιλάμε 
για άθλο. Και βεβαίως για την καλή 
πορεία της εταιρείας ευθύνεται ο 
επικεφαλής της και αξιόλογος 
manager Γιώργος 
Γεωργακόπουλος. Για αυτό τον λόγο 
και ο ίδιος, όπως λένε πηγές με 
γνώση «έλαβε bonus, το οποίο 
προσεγγίζει τα 7 ψηφία». Εμείς απλά 
ρωτάμε: «ισχύει η πληροφορία ότι 
έλαβε για τις δυο χρονιές (2020-2021) 
bonus που προσεγγίζει το 1 εκατ. 
ευρώ;». Όμως χθες με κάλεσαν 
αρκετοί γνωστοί και φίλοι οι οποίοι 
μου επεσήμαναν τις τακτικές που 
ακολουθεί η εταιρεία. Δεν θέλω να 
πιστέψω ότι με εντολή του 
πολυμήχανου manager της εταιρείας 
Γιώργου Γεωργακόπουλου, γίνονται  

 
Τ 
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αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μου μίλησαν για ανθρώπους, οι οποίοι λόγω της 
κρίσης κατέρρευσαν και δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους, για αρρώστους που τους πιέζουν αφόρητα να πληρώσουν κλπ. Δεν θέλω 
να πιστέψω ότι τα υπερκέρδη της Intrum οφείλονται στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι 
της εταιρείας καταφεύγουν σε τέτοιες «παρανοϊκές» τακτικές. Από την άλλη πάλι 
οι καταγγελίες είναι τόσες πολλές που δεν θεωρώ ότι μου λένε και ψέματα.  

Γιώργος Γεωργακόπουλος: Το σπίτι στην Ισπανία και το τεθωρακισμένο. Εδώ και 
δυο ημέρες σας μιλάω για τα υπερκέρδη της περίφημης εταιρείας Intrum. Το θέμα 
είναι από πού προέρχονται αυτά τα κέρδη μαμούθ. Οι καταγγελίες που έχουν έλθει 
στο mononews.gr για την Intrum είναι πολλές. Επί της ουσίας μιλάνε για 
«σκοτεινές» τακτικές που ακολουθούν οι άνθρωποι της εταιρείας. Άνθρωποι που 
δεν έχουν λεφτά λόγω της κρίσης των προηγούμενων ετών, άρρωστοι που 
πιέζονται με άσχημους τρόπους να πληρώσουν κλπ. Δεν θέλω να υιοθετήσω την 
λέξη αλλά τους αποκαλούν τα «απόλυτα κοράκια». Πάντως την ώρα που έγραφα 

την στήλη με κάλεσε φίλος, ο οποίος 
μου επεσήμανε καταγγελία που 
έκανε προ καιρού ο Παύλος 
Πολάκης, ο αψύς Κρητικός. Σε μια 
ανάρτηση του στα social media 
έλεγε ότι ο CEO της Intrum Γιώργος 
Γεωργακόπουλος έχει ξεκινήσει να 
αγοράζει σπίτια μεταξύ αυτών και 
στην Ισπανία. Όταν ρώτησα εάν ο 
Γεωργακόπουλος (λέγεται ότι έλαβε 
bonus περίπου 1.000.000 εκατ. ευρώ 
για την διετία 2020-2021) είχε 
απαντήσει σε αυτή την καταγγελία, 
από την άλλη γραμμή ακούστηκε 
κενό… Επίσης, ο φίλος μου είχε πει 
ότι ο Πολάκης είχε ρωτήσει και πάλι 
σε άλλη του ανάρτηση εάν αληθεύει 
ότι κυκλοφορεί με τεθωρακισμένο ΙΧ 
και με μπράβους… 

 
Μοντέλα συνδρομών με πακέτα τραπεζικών συναλλαγών 
προωθούν οι τράπεζες ακολουθώντας το ευρωπαϊκό 
μοντέλο που βασίζεται στη χρέωση του τραπεζικού 
λογαριασμού κάθε μήνα, προκειμένου ο πελάτης να έχει 
πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες και συναλλαγές. Όπως 
μεταδίδει το moneyreview.gr το κόστος για τα πακέτα 
χρεώσεων που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες ξεκινάει από 
2 ευρώ το μήνα για τα πιο απλά πακέτα και φθάνει έως και 
τα 10 ευρώ το μήνα και με βάση τους υπολογισμούς των 
τραπεζών, η λογική αυτή οδηγεί σε έως και 4 φορές 
εξοικονόμηση χρημάτων τον μήνα για κάποιον που κάνει 
χρήση όλων των υπηρεσιών. Μεταξύ των υπηρεσιών που 
προσφέρουν είναι π.χ. η δωρεάν συνδρομή μιας 
πιστωτικής κάρτας, που σήμερα επιβαρύνεται με κόστος 
από 25 – 50 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τα προνόμια που 
έχει κάθε κάρτα, η δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας που 
σήμερα επιβαρύνεται με 5 ευρώ περίπου σε κάθε 
ανανέωση, η δωρεάν (από 1 έως 5 συναλλαγές το μήνα) 
μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εσωτερικού ή ενός 
αριθμού εισερχόμενου εμβάσματος κ.α. Κοινή πρακτική 
είναι μεταφορά ποσών έως 500 ευρώ ημερησίως από μία 
τράπεζα σε άλλη με μηδενικό ή πολύ μικρό κόστος, της 

τάξης π.χ. των 50 λεπτών ανά συναλλαγή μέσω της 
υπηρεσίας IRIS.  

νέα πρακτική στις τραπεζικές 
χρεώσεις υπακούει  
στην φιλοσοφία ότι  

κάθε υπηρεσία έχει κόστος. 
Από την έκδοση της απλής χρεωστικής κάρτας έως τα 
bonus που εξαργυρώνει κάποιος που χρησιμοποιεί την 
κάρτα – χρεωστική ή πιστωτική – για τις καθημερινές του 
συναλλαγές, ή οι ειδοποιήσεις με SMS για κινήσεις 
προϊόντων, ενσωματώνουν ένα κόστος, το οποίο είναι 
πλέον εμφανές με την μορφή π.χ. συνδρομής στην κάρτα. 
Έτσι ανάλογα με το αν κάποιος θέλει να διατηρήσει αυτά τα 
οφέλη με χαμηλότερο κόστος, μπορεί να ενταχθεί σε ένα 
από τα πακέτα συναλλαγών, που εξασφαλίζουν ένα  

 

Η 
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συγκεκριμένο αριθμό «δωρεάν» συναλλαγών ή υπηρεσιών. Η τιμολόγηση που 
προσφέρουν αυτή την στιγμή αυτή οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να 
«εκπαιδεύσουν» τους συναλλασσόμενους σε αυτή την νέα πρακτική είναι 
προσιτή και όπως διαβεβαιώνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη όσο το μοντέλο 
των ενιαίων τραπεζικών συναλλαγών επεκτείνεται σταδιακά, τα οφέλη θα 
πολλαπλασιάζονται για τους καταναλωτές. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της 
Eurobank που λανσάρει πιλοτικά το πακέτο συναλλαγών «My Blue Advantage», 
το οποίο με μόλις 0,60 ευρώ το μήνα προσφέρει 1 πάγια εντολή για αυτόματη 
πληρωμή λογαριασμών – όσο περίπου δηλαδή το κόστος μιας πάγιας εντολής – 
σε συνδυασμό με την έκδοση χρεωστικής κάρτας δωρεάν για 5 χρόνια, την χρήση 
του λογαριασμού σε άλλη τράπεζα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, 
εκπτώσεις σε μεγάλους εμπόρους κ.α. Στόχος να εξοικειωθεί ο πελάτης 
αποδεχόμενος την μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του ακόμη και με ένα 
συμβολικό κόστος της τάξης των 0,60 ευρώ, έτσι ώστε στην συνέχεια να 
αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιλέξει ένα πιο αναβαθμισμένο πρόγραμμα με 
περισσότερες επιλογές και φυσικά μεγαλύτερο κόστος. Χαρακτηριστικό της 
προωθητικής λογικής που ακολουθεί η Τράπεζα είναι ότι το πακέτο «My Blue 
Advantage», προσφέρεται δωρεάν σε συνταξιούχους ή μισθοδοτούμενους που 
τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό τους στην Eurobank ή για τους πελάτες που 
έχουν θέση (π.χ. καταθέσεις) άνω των 50.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πακέτα 
συναλλαγών της Eurobank (My Silver, My Gold, My Platinum) εμπλουτίζονται με 
πρόσθετες δυνατότητες, όπως η δωρεάν (από 1 έως 5 συναλλαγές το μήνα) 
μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εσωτερικού – που με βάση το τιμολόγιο της 
Τράπεζας στοιχίζει 1,2 ευρώ η μία – ή έως 1 εισερχόμενο έμβασμα το μήνα για 
κάποιον δωρεάν για κάποιον που θα επιλέξει το πιο αναβαθμισμένο πακέτο των 
10 ευρώ το μήνα σε συνδυασμό με απεριόριστες πάγιες εντολές για πληρωμή 
λογαριασμών, η δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας κ.α. Τα πακέτα 

ανάλογα με την χρήση που κάνει ο 
πελάτης στις προσφερόμενες 
υπηρεσίες εξασφαλίζουν 
εξοικονόμηση από 7 έως και 44 ευρώ 
το μήνα και σύμφωνα με την 
τράπεζα ήδη 120.000 πελάτες έχουν 
προτιμήσει τα πακέτα. Με κόστος 
μεταξύ 2-5 ευρώ τον μήνα 
τιμολογείται το πακέτο συναλλαγών 
με την επωνυμία «Value» της 
Εθνικής Τράπεζας, που δίνει τη 
δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού 
εμβασμάτων –1 ή 2– σε τράπεζα του 
εσωτερικού, δυνατότητα δωρεάν 
ενός εισερχόμενου εμβάσματος, 1 
δωρεάν πληρωμή πιστωτικής 
κάρτας άλλης τράπεζας, έκπτωση 1 
μονάδας στο επιτόκιο αγορών, 
συμμετοχή σε ασφαλιστικό 
πρόγραμμα κ.ά. Το πακέτο 
συναλλαγών «εξόφΛΥΣΗ» που 
προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, 
εξασφαλίζει με κόστος από 10-25 
ευρώ τον χρόνο έως 50 πληρωμές 
λογαριασμών ετησίως μέσω 
winbank. 

 
Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η 
διαδικασία λήψης των οριστικών 
αποφάσεων για τη διανομή 
μερίσματος από τις ελληνικές 
τράπεζες, για πρώτη φορά μετά από 
13 χρόνια. Όπως τονίζει το ot.gr ο 
λόγος γίνεται για τις  

urobank και  
Εθνική Τράπεζα,  
οι διοικήσεις  

των οποίων έχουν 
γνωστοποιήσει την 
πρόθεσή τους για 
επιστροφή κεφαλαίου 

στους μετόχους από  
τα κέρδη της χρήσης 
του 2022. 
Μετά τη μείωση του ποσοστού των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 
χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και την 
περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας, θεωρούν 
πως ήλθε η στιγμή να γίνει το 
σχετικό βήμα. Εφόσον ο επόπτης 
του συστήματος, ο SSM, δεν φέρει 
αντιρρήσεις για μία τέτοια κίνηση, θα 
συνιστά μία ξεκάθαρη ένδειξη 
επιστροφής στην κανονικότητα μετά 
την υπερδεκαετή για τον κλάδο 
κρίση. Σύμφωνα με τραπεζικές 
πηγές πάντως, ακόμη δεν μπορεί να 
γίνει ασφαλής πρόβλεψη. Η 
Eurobank ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα της χρήσης του 2022 
και αναμένεται με ενδιαφέρον η 
τοποθέτηση του CEO της Φ. Καραβία 
για το θέμα. Θα ακολουθήσει την 
ερχόμενη Τρίτη η Εθνική Τράπεζα 
και η παρουσίαση των αντίστοιχων 
οικονομικών μεγεθών στους 

αναλυτές από το διευθύνοντα 
σύμβουλό της Παύλο Μυλωνά. Οι 
διοικήσεις των δύο συστημικών 
ομίλων θεωρούν ότι δεν υπάρχει 
λόγος να καθυστερήσει άλλο η 
ανταμοιβή των μετόχων τους, έστω 
και με ένα ποσοστό διανομής της 
τάξης του 20% επί των κερδών που 
πέτυχαν πέρυσι. Κι αυτό διότι η 
πρόοδος που έχει συντελεστεί στα 
μεγέθη τους είναι σημαντική: Η 
κερδοφορία του 2022 έφτασε σε 
επίπεδα ρεκόρ, ενώ θετικές είναι οι 
προοπτικές για την εφετινή χρήση,  

 

E 
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στο τρέχον περιβάλλον αύξησης 
των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ. 
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 
διαμορφώνονται αρκετά πάνω από 
τα ελάχιστα εποπτικά όρια και θα 
ενισχυθούν περαιτέρω μετά την 
κερδοφόρο διετία 2022 – 2023. Οι 
δείκτες καθυστερήσεων βρίσκονται 
στη ζώνη του 5% – 6%, ενώ η 
κάλυψη του αποθέματος των 
κόκκινων δανείων από προβλέψεις 
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Εάν 
δε, ληφθούν υπόψιν και τα ενέχυρα 
που συνοδεύουν τις χορηγήσεις, το 
ποσοστό κάλυψης ξεπερνά κατά 
πολύ το 100%. Δεν υπάρχουν προς 
το παρόν ενδείξεις επιδείνωσης της 
ποιότητας των δανειακού 
χαρτοφυλακίου, ως αποτέλεσμα της 
αύξησης των επιτοκίων, αλλά και 
των πιέσεων σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις που ασκεί ο υψηλός 
πληθωρισμός. Το μακροοικονομικό 
περιβάλλον αναμένεται 
υποστηρικτικό. Δεν αποκλείεται η 
ανάπτυξη εφέτος να φτάσει ακόμη 

και το 3%, περιορίζοντας τον 
πιστωτικό κίνδυνο και ενισχύοντας 
τις προοπτικές για διατήρηση των 
ρυθμών πιστωτικής επέκτασης σε 
υψηλά επίπεδα στην επιχειρηματική 
πίστη.  

Ο SSM πάντως διατηρεί 
επιφυλάξεις. Όπως λένε τραπεζικές 
πηγές, αποδέχεται τη σημαντική 
πρόοδο που έχει συντελεστεί στον 
κλάδο, ωστόσο θεωρεί ότι οι 
οικονομικές συνθήκες είναι 
ευμετάβλητες. Στο πλαίσιο αυτό, δε 
θα ήθελε να ρισκάρει απώλεια 
πόρων που ενδεχομένως 
αποδειχθούν αναγκαίοι τα επόμενα 
χρόνια, εάν προκύψει μία νέα κρίση. 
Στην τελευταία επίσκεψή του στην 
Αθήνα στις αρχές του έτους, ο 
πρόεδρος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ, Αντρέ Ενρία, 
ενημέρωσε τις τραπεζικές διοικήσεις 

πως για ανάψει το πράσινος φως για 
τη διανομή μερίσματος, θα πρέπει 
να αποδείξουν πως μπορούν να 
αντέξουν ενδεχόμενους 
μακροοικονομικούς κραδασμούς 
την επόμενη τριετία. Στο πλαίσιο 
αυτό ζητήθηκε να αποσταλούν στην 
Φρανκφούρτη προβλέψεις και 
προβολές για τα κεφάλαια, 
σύμφωνα με ένα αρνητικό σενάριο, 
αναφορικά με την πορεία της 
οικονομίας και των επιτοκίων έως το 
2025. Το ζητούμενο για τον SSM είναι 
οι τράπεζες να διατηρούν δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 
τα ελάχιστα όρια, ακόμη κι αν 
επαληθευτούν οι δυσμενείς 
εκτιμήσεις. Οι τελικές αποφάσεις 
αναμένεται να ληφθούν το αργότερο 
μέσα στο επόμενο δίμηνο, ώστε εάν 
δοθεί το πράσινο φως οι εφετινές 
τακτικές γενικές συνελεύσεις της 
Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας 
να εγκρίνουν την επιστροφή 
κεφαλαίου στους μετόχους τους. 

 
Το protothema.gr έχει το ρεπορτάζ: Η ανάσχεση της 
πτωτικής τάσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον 
Φεβρουάριο και η ταχύτερη αύξηση των τιμών του πυρήνα 
του παγιώνουν την αίσθηση στις αγορές χρήματος ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τα 
επιτόκια τους επόμενους μήνες και θα τα διατηρήσει σε 
υψηλά επίπεδα για σημαντικό χρονικό διάστημα.  
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Eurostat την Πέμπτη, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 
αυξήθηκε 8,5% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση έναντι 
αύξησης 8,6% τον Ιανουάριο, ενώ στην Ελλάδα 
επιβραδύνθηκε στο 6,5% έναντι 7,3%, αντίστοιχα. Η 
μεταβολή στην Ευρωζώνη είναι οριακή και ενδεχομένως να 
μην υπάρχει καν όταν βγουν τα τελικά στοιχεία στα μέσα 
Μαρτίου (τον Ιανουάριο τα προκαταρκτικά στοιχεία 

έδειχναν τον γενικό δείκτη να αυξάνεται 8,5% για να 
αναθεωρηθούν στη συνέχεια στο 8,6%). Αυτό που 
προβληματίζει επίσης είναι ότι ο δομικός πληθωρισμός, 
που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας 
και των νωπών τροφίμων, αυξήθηκε στο επίπεδο-ρεκόρ 
του 7,4% από 7,1% τον Ιανουάριο. Στην εξέλιξη αυτή 
συνέβαλαν οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων, 
αλκοόλ και καπνός, που σημείωσαν άνοδο 15,5% έναντι 
15% τον Ιανουάριο καθώς και οι τιμές των μη ενεργειακών 
βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών που 
αυξήθηκαν 6,8% και 4,8% από 6,7% και 4,4% τον Ιανουάριο. 
Αντίστοιχα, ένας άλλος δείκτης του δομικού πληθωρισμού 
– που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των 
τροφίμων (νωπών και επεξεργασμένων), του αλκοόλ και 
του καπνού – αυξήθηκε στο 5,6% από 5,3%. Η ΕΚΤ 
συνεδριάζει τη μεθεπόμενη Πέμπτη, 16 Μαρτίου, οπότε και 
αναμένεται να αυξήσει τα βασικά επιτόκιά της κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα, όπως είχε προαναγγελθεί στην 
τελευταία συνεδρίασή της στις αρχές Φεβρουαρίου. Το 
επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο έχει αυξηθεί ήδη κατά 3 
ποσοστιαίες μονάδες από τον περασμένο Ιούλιο, θα 
φθάσει επομένως στο 3%.  

ετά τον Μάρτιο, οι  
αυξήσεις των επιτοκίων θα  
συνεχισθούν, όπως είχε επίσης 

προαναγγελθεί στην τελευταία 
συνεδρίαση της ΕΚΤ και επιβεβαίωσε 
η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ 
, σε δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες.  
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