
 

Αριθ. Φύλλου 198 
Σ/Κ 18-19/09/2021 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Θοδωρής Ζούμπος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :  
Κυριάκος Τόμπρας 

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΤΗΛ. 210 5200452-62 
ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ                      Email : ypervasi.gr@gmail.com  

 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 2 

της Μαριεντίνας 
Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 

Πέραν των λοιπών δεινών που μας 
έφερε αυτός Σεπτέμβριος, ακούσαμε 
και για την προώθηση από την 
Κυβέρνηση της απασχόλησης σε 
Ξενοδοχειακές Μονάδες 16χρονων 
ορφανών παιδιών που διαβιούν σε 
Δομές Φροντίδας Ανηλίκων. Αυτό 
και αν ήταν είδηση! Όχι βεβαίως 
ευχάριστη αλλά τριτοκοσμική και 
τρομερά φοβιστική. Ας τα πάρουμε 
τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι 
παιδική εργασία; 

 

ύμφωνα με τον 
Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας 

(International Labor 
Organization I. L. O.) 
παιδική εργασία  
είναι οποιαδήποτε 
οικονομική 
δραστηριότητα 
εκτελείται από άτομο 
κάτω των 15 ετών. 
Όμως το όριο ηλικίας σε μερικές 
Χώρες διαφέρει. Κάποιες 
θεωρούνται «μικρές» δουλειές που 
μπορεί να κάνει ένα παιδί, όπως 
καθάρισμα τζαμιών αυτοκινήτων, 
γυάλισμα παπουτσιών, πώληση 
τσιγάρων, λαχείων εισιτηρίων κτλ. 
Κάποιες άλλες θεωρούνται 
«σκληρές» δουλειές, οι οποίες τις 
περισσότερες φορές είναι 
απάνθρωπες και καταστροφικές για 
την ψυχική και σωματική υγεία του 
παιδιού. Είναι η χρήση του παιδιού 
ως Στρατιώτης, η παιδική πορνεία, 
το εμπόριο ναρκωτικών, που 
χρησιμοποιείται ως βαποράκι και η 
παιδική πορνογραφία, που είναι 
απόρροια της παιδικής πορνείας.  

 
Άλλη δουλειά που κάνει ένα ανήλικο 
είναι σε εργοστάσια παραγωγής 
ειδών όπως ενδυμάτων, 
υποδημάτων, τα λεγόμενα 
Sweatshops! Στην Ελλάδα πόσες 
φορές συναντάμε στα φανάρια 
ανήλικα, να εργάζονται πουλώντας 
χαρτομάντηλα ή ο,τιδήποτε άλλο; 
Παιδιά που δείχνοντας τους μόνο 

οίκτο, δεν μας έκαναν να 
αναρωτηθούμε, πως έχουν 
υποβληθεί στην αναγκαστική 
εργασία, την επαιτεία, την ήσσονος 
σημασίας αδικημάτων, την 
διακίνηση τους για σεξουαλική 
εκμετάλλευση. 

οια είναι αυτά τα 
παιδιά, από πού 
έρχονται, σε ποιες 

συνθήκες ζούσαν, ποιες 
είναι οι αιτίες που τα 
έβγαλαν στον δρόμο; 

 
Τα παιδιά αυτά που εργάζονται 
καθημερινά στους δρόμους της 
Χώρας μας δεν είναι μόνο θύματα 
εκμετάλλευσης επιτήδειων, αλλά και 
της δικής μας αδράνειας και 
αδιαφορίας. Η παιδική εργασία 
υπήρξε έντονα στην Ελλάδα στις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 
και στις πρώτες του 20ου αιώνα, 
καθώς και στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου (1923-1940), όπου η 
Βιοτεχνία και Βιομηχανία έκαναν την 
εμφάνιση τους, εισάγοντας νέα ήθη 
στην Ελληνική Κοινωνία και νέες 
αντιλήψεις για την ανάπτυξη και 
ανατροφή των παιδιών. Οι συνθήκες 
τότε διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες 
και τα παιδιά αντιμετωπίζονταν ως 
ένα… χέρι βοήθειας στο 
Οικογενειακό Εισόδημα. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα κάποια παιδιά να 
ωριμάζουν γρηγορότερα και να  
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αποκτούν εμπειρίες Ενηλίκων, συνδυασμένες με 
υποχρεώσεις και υπευθυνότητα. Τα περισσότερα ήταν 
αναγκασμένα να κοιμούνται μέσα στους χώρους εργασίας, 
διότι η δουλειά τους ξεπερνούσε τις δέκα ώρες και πολλές 
φορές «βιάζονταν», όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Το 
1920 οι κάτω των 18 ετών αποτελούσαν το 25,95% της 
Εργατικής Δύναμης στην Βιομηχανία και Βιοτεχνία, με 
ποσοστά να κυμαίνονται από 49,13% στην ραφή 
ενδυμάτων έως 9,87% στην παραγωγή ενέργειας. Το 1928 
η συμμετοχή των ανηλίκων ανέβηκε στο 30,48%, ενώ στην 
απογραφή του 1930 σε σύνολο 261.057 εργαζομένων σε 
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις βρέθηκαν 11.096 παιδιά κάτω 
των 14 ετών εκ των οποίων τα 2.833 κορίτσια και 70.617 
έφηβοι 15-19 ετών, εκ των οποίων 21.065 ήταν κορίτσια. Ο 
μεγαλύτερος τότε Βιομηχανικός κλάδος ήταν η 
κλωστοϋφαντουργία. Το 1928 στα νηματουργία του Πειραιά 
εργάζονταν 4.000 παιδιά. Τώρα όμως δεν ευρισκόμαστε 
στο 1928 με τις τότε δυσκολίες και καταστάσεις, αλλά στο 
2021 με μια Ελλάδα σύγχρονη στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι και 
μέλος της Ε.Ε. 

απόφαση της Κυβέρνησης για  
την παιδική εργασία είναι 
τριτοκοσμική και αποτελεί μια 

διάκριση και εκμετάλλευση ορφανών 
ανηλίκων που το Κράτος οφείλει να τα 
προστατεύσει και όχι να τα εκθέτει. 
Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα 16χρονα παιδιά, που 
διαβιούν σε Δομές, για να μειώσει το μισθολογικό κόστος 
των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση 
συμφερόντων ημετέρων. Εδώ δεν μιλάμε για εργασία 
16χρονων ανηλίκων, αλλά για εργασία 16χρονων ορφανών 
προσφυγόπουλων από Δομές Φιλοξενίας, δηλαδή παιδιών 
που δεν έχουν καν την δυνατότητα να αντιδράσουν σε ό,τι 
τους συμβαίνει. Η εργασία 16χρονων παιδιών ως 
διαδικασία αποϊδρυματοποίησης (δηλαδή 
κοινωνικοποίηση) είναι από τις πιο «μαύρες» και 
αντιδραστικές εκδοχές ψευτοπαιδαγωγικής που θεωρεί ότι 
«η εργασία στρώνει χαρακτήρα». Διοχετεύοντας παιδιά σε 
κακοπληρωμένες δουλειές αυτός ο… εκσυγχρονισμός 
παραπέμπει ευθέως στο μοντέλο Πρόνοιας της 

Φρειδερίκης. Η Φρειδερίκη τα έκανε αυτά με τα βιβλιάρια 
των απόρων κορασίδων! Η Φρειδερίκη με τα γκέτο των 
εξαθλιωμένων. Η Φρειδερίκη με το παιδομάζωμα των 
ορφανών. Αυτήν ζήλεψε η Κυβέρνηση και βάζει τα παιδιά 
ενός κατώτατου Θεού, να δουλεύουν για να ζήσουν; Ένα 
σχέδιο βγαλμένο από τα όνειρα της Φρειδερίκης, το 
βαφτίζουν ως Κοινωνική προσφορά, ένα είδος 
αλληλεγγύης. Καλυτέρα λέω εγώ, ένα είδος που προκαλεί 
αηδία και μόνο εμετό. Ένα Σίχαμα σκέψης και πράξης. 
Κύριοι «Άριστοι», Κύριοι του… Επιτελικού Κράτους δεν 
γνωρίζετε πως αποϊδρυματοποιείται ένα παιδί; Δεν ξέρετε 
ότι θέλει χαρά και γέλιο; Δεν ξέρετε ότι θέλει φίλους; Δεν 
ξέρετε ότι θέλει παιχνίδια και μπάλα στην γειτονιά του; Δεν 
ξέρετε ότι θέλει ψωμί, παιδεία, περίθαλψη, κίνητρα; Δεν 
ξέρετε ότι θέλει να χορέψει, να τραγουδήσει, να νοιώσει το 
πρώτο ερωτικό φτερούγισμα; Δεν τα γνωρίζετε εσείς αυτά 
προφανώς, αλλά γνωρίζετε, ότι πρέπει να το ρίξετε στο 
στόμα και τα δόντια του αφεντικού! Για να 
αποϊδρυματοποιηθεί ένα παιδί θέλει, όταν την ώρα που θα 
βουτήξει στα παγωμένα νερά της ενηλικίωσης του, το δικός 
σας δυνατό και ζεστό χέρι να σφίξει το δικό του και να το 
οδηγήσει! Αντί αυτού τα παιδικά χέρια θα δουλεύουν, στην 
πιο τρυφερή ηλικία της εφηβείας για τον κάθε Εργοδότη ή 
μη, το λεγόμενο «αφεντικό». Και ξέρουμε ότι το «Αφεντικό» 
δεν θα λειτουργήσει ως Παιδοψυχολόγος που διακαής 
πόθος του θα είναι η αποϊδρυματοποίηση του ανηλίκου 
εργαζόμενου. Την δουλειά του θέλει να κάνει. Την δουλειά 
του φθηνά και γρήγορα, ρίχνοντας σφαλιάρες και βρισίδια 
και παίρνοντας την εφηβεία τους για να την κάνει 
σφουγγαρόπανο. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς; Έτσι 
μεγαλώσατε εσείς; Έτσι μεγαλώνετε τα παιδιά σας; Όπως 
ακριβώς σε όλες τις Υποβαθμισμένες και Τριτοκοσμικές 
Χώρες; Δεν ζήσαμε και δεν ζήσατε τις χαρές της ηλικίας; 
Δεν ανατραφήκαμε, δεν ανατραφήκατε, δεν ανατρέφετε τα 
παιδιά σας μέσα στην ασφάλεια και στην θαλπωρής; Μας 
έστειλαν για λαντζιέρηδες ή για ορντινάντσες του κάθε 
τυχαίου; Το έκαναν σε εσάς; Εσείς γιατί το κάνετε σε άμοιρα 
Ορφανά παιδιά που τα φιλοξενείτε; Αυτό Κύριοι λέγεται 
απλά με μια λέξη… νταβατζηλίκι και είναι ντροπή σας. Σε 
αυτό το Ντουμπάι, σε αυτό το Ιράν, σε αυτή την Ραιδεστό, 
σε αυτή την Χαβάη, σε αυτές τις Σεϋχέλλες που πάει να 
στηθεί εδώ θα είμαστε απέναντι, να σας ελέγχουμε και τότε 
καλύτερα, να μην σας πω τι θα γίνει. Πιστέψτε με δεν θα 
θέλατε να ακούσετε. 

τσι και ματώσετε παιδικές  
ψυχές, τότε θα μας βρείτε  
όλους απέναντι σας !!! 
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Βλέπουμε μια σημαντική μερίδα του Πληθυσμού που δεν 
θέλει να εμβολιασθεί γιατί δυσπιστούν και φοβούνται τις 
παρενέργειες. Δυσπιστούν γιατί θεωρούν ότι δεν είναι 
σωστά ενημερωμένοι; Φοβούνται τις οποίες παρενέργειες 
του εμβολίου και όχι την ίδια την νόσο; Αντιδρούν γιατί 
θέλουν να αντιδρούν; Δεν ξέρω… Αυτό που ξέρω είναι ότι 

ε άλλες Χώρες της Ε.Ε τα ποσοστά 
των εμβολιασμών αυξάνονται 
καθημερινά, ενώ στην Ελλάδα όχι! 

Εδώ υστερούμε με ευθύνη της Πολιτείας, γιατί έχουν 
απαξιωθεί οι Θεσμοί εκείνοι, που θα μπορούσαν να 
πείσουν τον κόσμο, όπως π.χ. οι Επιστήμονες. Ο 
Καθηγητής κ. Τσιόδρας και η Επιστημονική Επιτροπή στην 
αρχή της πανδημίας έχαιραν εκτίμησης και εμπιστοσύνης 
από τον λαό. Και αυτό διότι είχαν κάνει «βήμα πίσω» οι 
Πολιτικοί. Κατόπιν απαξιώθηκαν από την Πολιτεία που 
τους επέρριπτε την ευθύνη, όταν δεν τους βόλευε μια 
κατάσταση και αγνοούσε τις συστάσεις τους όταν βόλευε, 
ειδικότερα την θερινή περίοδο. Μετά τα Μέτρα είναι 
αντιφατικά: Δεν αφήνουμε όρθιους στα καταστήματα, αλλά 
αφήνουμε στην Εκκλησία. Παίρνουνε μέτρα για τις Λαϊκές 
Αγορές αλλά όχι, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το 
Υπουργείο Παιδείας κτυπάει το πρώτο σχολικό κουδούνι 
την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου με το 50+1 και η Καθηγήτρια 
Επιδημιολογίας Αθήνα Λινού φωνάζει ότι είναι 
«εγκληματικός» ο τρόπος ανοίγματος των Σχολείων χωρίς 
προστασία για τα παιδιά και τους Εκπαιδευτικούς. Με 
παράλληλη πρόβλεψη της ότι τα παιδιά που θα νοσήσουν, 
ένα 10% θα νοσήσει σοβαρά και μετά θα έχει σοβαρές 
παρενέργειες. Επιμένει και θεωρεί πλημμελείς τις 
ανακοινώσεις από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, 
αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται. 

λέπουμε τελευταία έντονους 
τηλεοπτικούς διαπληκτισμούς  
για τον εμβολιασμό των παιδιών, 

μεταξύ μελών της Επιστημονικής 
Επιτροπής και με τις αντιθέσεις τους να 

τις παρουσιάζουν ευρέως και  
σε Δημόσια θέα… 
όπως η πρόσφατη π.χ. Βασιλακοπούλου με Λινού.  

 
Για τις καθημερινά εναλλασσόμενες απόψεις της Ματίνας 
Παγώνη δεν κάνω λόγο, γιατί εκεί έχω χάσει το μέτρημα… 
Παρατηρούνται ομαδικές παραιτήσεις εμβολιασμένων 
Γιατρών σε διάφορα Νοσοκομεία ανά την Ελλάδα μετά και 
τις αναστολές συναδέλφων τους, όπως Διαλυνάκειου 
Νοσοκομείου της Νεάπολης Λασιθίου διότι οι αναγκαστικές 
και εξουθενωτικές εφημερίες, λόγω των Αναστολών είναι 
επικίνδυνες για εκείνους. Στην Αχαΐα έμειναν εκτός 550 
ανεμβολίαστοι Υγειονομικοί, μεταξύ αυτών 320 στο 
Νοσοκομείο Ρίου, 170 στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» 
και οι υπόλοιποι σε άλλα Νοσοκομεία. Ορισμένοι δεν 
εμβολιάζονται, γιατί το εμβόλιο δεν έχει «εγκριθεί» όπως 
υποστηρίζουν, άλλοι για θρησκευτικούς λόγους και άλλοι, 
γιατί φοβούνται τις παρενέργειες. Ο Καθηγητής 
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης έκρουσε σε Τηλεοπτικές 
Ενημερωτικές Εκπομπές και Δελτία Ειδήσεων μεγάλο 
κώδωνα κινδύνου, αναφέροντας ότι 

τις επόμενες 30 ημέρες θα 
χάσουμε 600-700 ανθρώπους, το 
95% των οποίων ανεμβολίαστοι! 
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Λόγω ανοίγματος των Σχολείων τα κρούσματα και περί στις 
20 - 25 Σεπτεμβρίου θα ξεπερνούν τα 2500 καθημερινά και 
ενδεχόμενα σε μια εβδομάδα να φθάσουν στο ταβάνι! 
Επίσης, προέβλεψε 400-420 διασωληνωμένους και οι 
θάνατοι για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι ημερησίως 
άνω των 30. Και μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τις 
αποκαλύψεις για πλαστούς εμβολιασμούς σε Καρδίτσα, 
Κοζάνη και σε άλλες Δομές Υγείας σε διάφορα σημεία της 
Χώρας. 

άθε εβδομάδα κλείνεται 
ραντεβού των αντιεμβολιαστών 
στο Σύνταγμα με τα ΜΑΤ για τις 

συνήθεις οδομαχίες και την παρέλαση 
του «Αίαντα». 

 
Βλέπουμε Σημαίες Ελληνικές να κυματίζουν, ρασοφόρους 
με Σταυρούς και Βυζαντινά Λάβαρα, φωτογραφίες του 
Χουντικού Παπαδόπουλου, Γονείς με παιδιά στα καρότσια, 
Νέους με ξυρισμένα κεφάλια και πολλά - πολλά ακόμη, που 
στο τέλος μετά τις συγκεντρώσεις μένει… πολύ σκουπίδι 
για τους οδοκαθαριστές του Δήμου και ένα σύννεφο 
τοξικότητας και Σκοταδισμού για τους υπόλοιπους. Είναι 
εγκάθετοι και θέλουν να φθείρουν όλο αυτό το αφήγημα 
περί του εμβολιασμού του Πληθυσμού; Χουλιγκάνοι της 
Πολιτικής άλλων Κομμάτων ή διαφόρων Οργανώσεων; 
Αίλουροι Κομματικοί; Είναι συγκεντρωμένος κόσμος που 
δεν είναι, η άψυχη κάμερα με το κείμενο έτοιμο απέναντι, 
για να ανοίξει και να το κλείσει με ένα κουμπί; Κόσμος που 
αισθάνεται και αντιδρά ανάλογα με τις περιστάσεις και την 
φόρτιση; Προβοκάτσια δεν είναι ή είναι; Αποτελεί 
αντίδραση μιας μερίδας κόσμου, η οποία προέρχεται από 
την δράση; Υπάρχει βέβαια και η λαϊκή ρήση πως όσο 
ανεβαίνει η μαϊμού τόσο πιο εκτεθειμένος είναι ο πισινός 
της. Γιατί όλα αυτά;  Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα όλα 
γίνονται κατόπιν εορτής. Ένα οργανωμένο Κράτος με 
Νόμους και Παιδεία οφείλει να έχει υπολογίσει όλες τις 
παράπλευρες παραμέτρους και να μην αφήνει, όχι ανοικτά 
παράθυρα αλλά ούτε χαραμάδα φωτός. Και να μην φθάνει 
σε σημείο όπως σήμερα, το να ευρισκόμαστε όλοι μέσα σε 
ένα μπλέντερ και να κτυπιόμαστε με αβέβαιο το τελικό 
αποτέλεσμα, επιτυχίας της συνταγής. Τα ΜΜΕ σε όλες τις 
Χώρες χαίρουν μιας εκτίμησης από σημαντική μερίδα του 
Πληθυσμού. 

την Χώρα μας τα ΜΜΕ έχουν σχεδόν 
μηδενική αξιοπιστία, το 95% του 
πληθυσμού δεν τα εμπιστεύεται. 

Η Κυβέρνηση έδωσε Χρήματα καλλιεργώντας την 
εντύπωση ότι τα ΜΜΕ, είναι πληρωμένα για να 
προπαγανδίζουν.  Άρα δεν μπορούν να επηρεάσουν το 
Κοινό όπως π. Χ. στην Πορτογαλία που έχει εμβολιαστεί 
πλήρως πάνω από το 80% του Πληθυσμού. 

ι εμβολιασμοί είναι απαραίτητο 
να επιταχυνθούν, αλλά πώς θα 
γίνει αυτό, όταν υπάρχει κρίση 

εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς; 
Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση, αλλά και 
την Αντιπολίτευση και όλο το Πολιτικό Σύστημα. Μετά την 
πανδημία, ο κόσμος εκτιμά περισσότερο το Ε.Σ.Υ. Αν οι 
Γιατροί καλούσαν τον Πληθυσμό να εμβολιαστεί, αντί για 
τους celebrity που τελικά δεν εμβολιάζονται οι ίδιοι, θα είχε 
πολύ μεγαλύτερη απήχηση το μήνυμα. Το Σύστημα Υγείας 
δεν ενισχύθηκε με Προσωπικό, δεν ενισχύθηκαν τα 
Περιφερειακά Κέντρα, αντίθετα τώρα και λόγω των 
αναστολών έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις. Έχουν 
προσφερθεί ΜΕΘ και για μήνες δεν έχουν βγει από τα 
κουτιά τα μηχανήματα. Αν είχε προσληφθεί Προσωπικό και 
υπήρχαν Γιατροί σε κάθε γειτονιά και Κέντρα Υγείας έτοιμα 
να περιθάλπουν Κόσμο, η εμπιστοσύνη θα αυξανόταν και 
θα ήταν διαφορετική η πορεία του εμβολιασμού. Μπορεί ο 
Κόσμος να δυσπιστεί απέναντι σε ένα Τηλεοπτικό κανάλι ή 
κάποιον celebrity, αλλά εμπιστεύεται τον Γιατρό και τον 
Φαρμακοποιό της Γειτονιάς του. Ούτε με φοβερές, ούτε με 
Αναστολές ως Τιμωρία, ούτε με υποσχέσεις, ούτε με τα 150 
ευρώ ως δωράκι στους νέους, ούτε τα 50 GB δωρεάν στο 
κινητό στους εφήβους 15-17, ούτε με το ξύλο… θα λυθεί το 
πρόβλημα του εμβολιασμού για τον Πληθυσμό. Βεβαίως 
εκείνος που έριχνε το ξύλο, δηλαδή ο Χρυσοχοΐδης τώρα 
έφυγε. Πρέπει η Πολιτεία μαζί με την Επιστημονική 
Επιτροπή να καθίσουν και ξεδιπλώνοντας τα χαρτιά τους 
να βρούνε την φόρμουλα και την λύση, ώστε η Χώρα να μην 
χωρίζεται, όχι σε Βορρά και Νότο, αλλά σε εμβολιασμένους 
και ανεμβολίαστους. Διότι εκεί μόνο «πίστα χορού» βρίσκει 
και χορεύει ο Διχασμός του Πληθυσμού. Και να μην είναι η 
κατάσταση όπως την απέδωσε με την Νομική Ερμηνεία ο 
πολύ καλός και αγαπητός μου φίλος Δικηγόρος Λεωνίδας 
Στάμος, λέγοντας ότι: «Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό 
Νόμιμα, ενώ οι ανεμβολίαστοι παράνομα» Και εγώ του 
συμπλήρωσα ότι: «Και τότε όλοι μαζί είμαστε... 
Ψεκασμένοι. Και στο κάτω - κάτω της γραφής Ιστορίες 
φτιάχνουν οι παρέες». Και παραφράζοντας την φράση του 
Μεγάλου μας Ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που είπε στην πρώτη 
Συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη το 1974, μετά την πτώση 
της Χούντας ότι: «Όταν φωνάζει ο Λαός, οι Ποιητές 
ακούνε». Λέω ότι: «Όταν διχάζεται ο Λαός οι Πολιτικοί 
τρέχουν, για να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά» !!! 

Κ 
Σ 

Ο 
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Μέρος 5Α : Ο Καραμανλής, ο Βασικός Μέτοχος, οι Νταβατζήδες του 
Μπετόν, ο Βαρώνοι των ΜΜΕ και ο εκπρόσωπός τους !!! 

 
Μια φορά κι ένα καιρό στην Αθήνα…. 
Ήταν ένα όμορφο απόγευμα στο 
Μοναστηράκι. Στου Μπαϊρακτάρη 
μόλις είχε ξεκινήσει ένα μεγάλο 
τραπέζι με βουλευτές και στελέχη 
της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ήταν 
χαρούμενοι, αισιόδοξοι και 
φαίνονταν αποφασισμένοι… Ήταν, 
όμως, πραγματικά; Η Παράταξη 
μόλις είχε κερδίσει τις εκλογές μετά 
από 10 χρόνια παραμονής στη θέση 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο 
νέος αρχηγός ήταν δημοφιλέστατος 
και, πάνω απ’ όλα, ασυμβίβαστος με 
τα συμφέροντα. Κουβαλούσε ένα 
όνομα βαρύ σαν ιστορία, αλλά το 
«φορούσε» με άνεση γιατί ήταν και ο 
ίδιος χαρισματικός. Ευφυής, δεινός 
ρήτορας, με εξαιρετικές σπουδές, 
πλήρη έλεγχο του κόμματος και, 
πάνω απ’ όλα, με ένα Σχέδιο να 

κυβερνήσει την Ελλάδα δίκαια και 
αποτελεσματικά, για πολλά-πολλά 
χρόνια. 

Ο κόσμος τον αγαπούσε και είχε 
εναποθέσει τις ελπίδες του επάνω 
του. Κάποιοι τον έβλεπαν όπως τον 
Ανδρέα το ’81. Και όλοι –ακόμη και 
αυτοί που δεν τον ψήφισαν- τον 
εμπιστεύονταν. Δεν θα έβαζε πάνω 
από το εθνικό συμφέρον τίποτε 
άλλο… Ένα από τα όπλα του ήταν 
ότι είχε πλήρη αυτογνωσία, 
εξαιρετική γνώση των προβλημάτων 
της χώρας, άμεση αντίληψη των 
εμποδίων που θα αντιμετώπιζε. 
Άλλωστε, τέσσερα χρόνια πριν, από 
τα ίδια «εμπόδια» είχε ανακοπεί η 
πορεία του προς την εξουσία. Τα 

μεγάλα συμφέροντα είχαν στηρίξει 
αναφανδόν τον τότε Σοσιαλιστή 
Κώστα Σημίτη, που «κέρδισε» 

οριακά τις εκλογές με 
μόλις μια μονάδα 
διαφορά. Πολλοί, 
βέβαια, είχαν 
αμφισβητήσει το 

αποτέλεσμα, 
υποστηρίζοντας, πως 
αλλοιώθηκε. Κυρίως, 
μάλιστα, με τη 

μεταφορά 
Ρωσοποντίων 

μεταναστών μέσω 
Κύπρου, απευθείας στα 
εκλογικά κέντρα της 
ελληνικής επικράτειας. 
Ο ίδιος ο Κ. 
Καραμανλής ποτέ μέχρι 
σήμερα δεν αναγνώρισε 
τη νίκη του αντιπάλου 
του, αφήνοντας τα 
σενάρια της εκλογικής 
απάτης στον ιστορικό 
του μέλλοντος. Στις 
δηλώσεις του στο 
Ζάππειο δεν συνεχάρη 
τον Κ. Σημίτη, τον οποίο 

οδήγησε στη φυγή και την πολιτική 
αποστρατεία 3,5 χρόνια αργότερα… 
Το 2004, η ΝΔ είχε εκλέξει 165 
βουλευτές και ο Κ. Καραμανλής ίσως 
ο πιο ισχυρός Πρωθυπουργός μετά 
το θείο του και τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. 

Καραμανλής, όμως, 
ήξερε καλά -και το 
ένοιωσε στο πετσί 

του το Μάρτιο του 2000- 
τι σημαίνει να σε 
πολεμά η Διαπλοκή. 
Ήξερε καλά ποιοι κρατούν τη χώρα 
δεμένη στο άρμα της. 

Ο 
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οπισθοδρόμησης. Ήξερε καλά ποιοι λυμαίνονται τα 
δημόσια έργα και ούτε καν τα παραδίδουν… Ήξερε καλά 
ποιοί θα τον εμπόδιζαν να αλλάξει την Ελλάδα, να την 
απελευθερώσει από τα δεσμά της… Ήξερε καλά ποιοί ήταν 
οι αντίπαλοί του. Οι αντίπαλοί μας….  

αι τράβηξε το μαχαίρι και μίλησε: 
«ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΕΝΤΕ 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ»!!! 

Αν οι προμήθειες των τηλεφωνικών κέντρων και των 
συσκευών του ΄80 και του ́ 90 ήταν το μέσο πάνω στο οποίο 
ισχυροποιήθηκε πολιτικά η Διαπλοκή, τότε το μπετόν είναι 
το υλικό με το οποίο κυριολεκτικά «δομήθηκε» τα τελευταία 
20 χρόνια. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες κλήθηκαν 
να διαχειριστούν μια σειρά από μεγάλα έργα. Το έκαναν με 
τρόπο θαυμαστό, ως προς το μοίρασμα της «πίτας» των 
έργων, αφού βρέθηκε η μαγική φόρμουλα να μοιράζονται 
τα έργα χωρίς να αλληλοεξουδετερώνονται με ενστάσεις οι 
ανταγωνιζόμενοι, αλλά και χωρίς ουσιαστικά να μπορούν 
να ελεγχθούν αποτελεσματικά από τον κρατικό μηχανισμό 
οι διαγωνιζόμενοι. Η φόρμουλα αυτή είχε το κωδικό όνομα 
«Μαθηματικός Τύπος». Πώς λειτουργούσε; Πολύ σύνθετα 
ως προς τη συμβατική του διάσταση, πολύ απλά ως προς 
την πολιτική του. Χρησιμοποιώντας το μαθηματικό τύπο, 

αλλά και την κατάταξη των εταιριών σε 8 κατηγορίες, οι 
κατασκευαστές έβαλαν κανόνες στο δικό τους παιχνίδι που 
στην πρώτη φάση της κυριαρχίας τους, τη δεκαετία του ’90 
και μέχρι το 2005, (όταν υπήρχε πακτωλός -δανεικών όπως 
αποδείχθηκε- χρημάτων) λειτουργούσαν προς όφελος 
όλων, όταν όμως οι δεξαμενές του δημόσιου ταμείου 
άρχισαν σταδιακά να στερεύουν (τα τελευταία 6-7 χρόνια), 
οι ίδιοι αυτοί κανόνες οδήγησαν τους κατασκευαστές στην 
αυτοχειρία. Σε πρώτη φάση στραγγάλισαν τους μικρούς και 
σήμερα -πέραν 2-3 μεγάλων εταιριών- δεν υπάρχει 
ελληνική βιώσιμη εταιρία στον κλάδο. Μάλιστα, αυτή τη 
στιγμή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού φαίνεται ότι κινείται 
δυναμικά κάνοντας ελέγχους ουσίας στα έργα και τις 
ημέρες ακόμη και αυτών των έως χθες παντοδύναμων 
μεγαλοκατασκευαστών. Αυτό συνέβη γιατί μαζί με τα 
δημόσια έργα η κρίση συμπαρέσυρε και την αγορά της 
κατασκευής ιδιωτικών κατοικιών, με αποτέλεσμα «η 
οικοδομή», γύρω από την οποία κινούνται πάνω από 100 
διαφορετικά επαγγέλματα, να έχει μετατραπεί από 
ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας σε παράγοντα 
στασιμότητας. Η πολιτική διάσταση των Νταβατζήδων του 
Μπετόν δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που μονοπώλησαν 
την κατασκευή των μεγάλων και μικρών έργων σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά, κυρίως, με την «τριγωνική σχέση» που 
ανέπτυξαν με το πολιτικό κατεστημένο το οποίο 
εξυπηρετούσαν και ταυτόχρονα ποδηγετούσαν με την 
κατοχή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δική μας ιστορία 
είτε ως κύκλος, είτε ως γραμμική εξέλιξη, γυρνάει στο 
σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Στου Μπαϊρακτάρη. Τι είπε 
ο Κώστας Καραμανλής εκείνο το απόγευμα στο 
Μοναστηράκι; Ότι «την Ελλάδα κυβερνούν πέντε 
Νταβατζήδες». Έκανε δηλαδή ο νέος Πρωθυπουργός το 
ίδιο, μοιραίο ίσως, λάθος που είχε κάνει μερικά χρόνια 
νωρίτερα ο προκάτοχός του Μιλτιάδης Έβερτ. Τους 
διαμήνυσε πως γνωρίζει τι συμβαίνει, αφού 
καταμετρώντας τους -5- τους προσδιόρισε, άρα γνώριζε και 
ποιοι είναι. 

Καραμανλής, μάλιστα,  
προχώρησε πιο πολύ και από  
τον Έβερτ. Έκανε ένα ακόμη 

θαρραλέο βήμα. Προσπάθησε να 
απαλλάξει τη χώρα από αυτούς. 

 

Κ 
Ο 
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«Πώς και πότε;», θα αναρωτηθούν κάποιοι που ίσως δεν 
θυμούνται, αλλά μόνο οι πολύ νέοι δικαιούνται να μην 
ξέρουν. Το έκανε αμέσως μόλις ανέλαβε γνωρίζοντας πολύ 
καλά ότι αν δεν απαλλαγεί από τους Νταβατζήδες δεν θα 
μπορέσει να προχωρήσει ούτε ο ίδιος, ούτε η Κυβέρνησή 
του, ούτε πολύ περισσότερο η χώρα. 

 
Τι έλεγε πολύ απλά; Ότι όσοι έχουν ή διεκδικούν δημόσια 
έργα δεν μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα και Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν μπορούν από τη μια να 
επηρεάζουν και να καθοδηγούν την κοινή γνώμη και από 
την άλλη να «κερδίζουν» από αυτή την επιρροή σε βάρος 
και των ανταγωνιστών τους και του δημοσίου και των 
πολιτών… Η Ελλάδα μας και στο χώρο της ενημέρωσης 
ήταν -και δυστυχώς είναι… - μια καθυστερημένη χώρα. 
Γιατί ενώ διαθέτει ή μάλλον διέθετε πληθώρα Μέσων που 
μπορούσαν να σταθούν σε οποιαδήποτε χώρα του 
κόσμου, ο παρεμβατικός ρόλος τους δεν στόχευε στην 
ανάπτυξη διαλόγου και ζύμωσης ιδεών, αλλά στην 
εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και έτσι η ποιότητα της 
ενημέρωσης που προσέφεραν προσομοίαζε σε 
τριτοκοσμική χώρα. Η ιστορία της επικοινωνίας (υπό την 
ευρύτερη έννοια) χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιόδους που 
έχουν ως κομβικό σημείο το έτος 1989. Η χρονολογία αυτή 

δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού στο παγκόσμιο σκηνικό 
συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως η πτώση του 
Τείχους του Βερολίνου και η συνεπακόλουθη διάλυση του 
Ανατολικού Μπλοκ, ενώ στην Ελλάδα ξεσπά το Σκάνδαλο 
Κοσκωτά που θα φέρει σε βίαιο τέλος την οκταετία της 
«Αλλαγής». Πριν το 1989 το τοπίο ενημέρωσης ταυτίζεται 
σχεδόν με αυτό του Τύπου. Είναι η εποχή που 2-3 μεγάλα 
εκδοτικά συγκροτήματα καθορίζουν την ατζέντα με 
κυρίαρχο μακράν του δεύτερου το συγκρότημα Λαμπράκη, 
με ναυαρχίδες του «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ». Το 
Συγκρότημα εκφράζει το χώρο της Κεντροαριστεράς. Η 
στρατευμένη έκφραση της Αριστεράς γίνεται μέσα από το 
«Ριζοσπάστη» για το ΚΚΕ και την «Αυγή» για το ΚΚΕ 
εσωτερικού. Στο χώρο της Κεντροδεξιάς υπάρχουν κυρίως 
η «Καθημερινή» της Ελένης Βλάχου, η «Απογευματινή» της 
οικογένειας Αθανασιάδη και η «Εστία». Τα ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ -Τηλεόραση–Ραδιόφωνο- είναι κατεξοχήν 
«καθεστωτικά», αφού ελέγχονται πλήρως από την 
εκάστοτε κυβέρνηση. Στο χώρο του περιοδικού Τύπου 
υπάρχει επίσης ένας παραδοσιακός εκδοτικός όμιλος, των 
αδελφών Τερζόπουλου, που εκδίδει περιοδικά, όπως η 
«ΓΥΝΑΙΚΑ». Τις ισορροπίες δεκαετιών, από τις αρχές έως 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80, έρχονται να αλλάξουν δύο 
παράγοντες: η είσοδος των πρώτων 
μεγαλοκατασκευαστών στο χώρο του Τύπου και το 
«κίνημα του ‘86», της ελεύθερης δημοτικής ραδιοφωνίας. 

 

ρώτος από τους μεγαλο-
κατασκευαστές που θα 
 μπει δυναμικά στο χώρο  

των εκδόσεων είναι ο  
Γιώργος Μπόμπολας. 
Με τη βοήθεια του αείμνηστου Αλέκου Φιλιππόπουλου 
εκδίδει σε μικρό σχήμα (tabloid) το «ΕΘΝΟΣ». Η εφημερίδα 
γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, αφού εκτός από τον 
πρωτοποριακό για την εποχή της σχεδιασμό, εκφράζει και  

 

Π 
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τη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας 
μια δεύτερη πιο πράσινη επιλογή 
στον κόσμο της «Αλλαγής» 
παράλληλα με «ΤΑ ΝΕΑ». 

ιδική μνεία αξίζει 
στο χώρο της 
«σκεπτόμενης 

Κεντροαριστεράς» ο 
ρόλος που παίζει η 
«εφημερίδα των 
Συντακτών» του 
Χρήστου Τεγόπουλου,  
η «Ελευθεροτυπία». 

 

δεύτερος εκδότης 
που ακολουθεί  
το «μοντέλο 

Μπόμπολα» αρχικά στο 
χώρο του ΠΑΣΟΚ και 
κατόπιν με μια γρήγορη 
στροφή καθιερώ- 
νεται ως η μεγάλη 
εφημερίδα της Δεξιάς 
είναι ο Οδ. Βουδούρης 
με τον «Ελεύθερο 
Τύπο». 
Έχοντας στο τιμόνι το Δημήτρη Ρίζο 
και νεότερους δυναμικούς 
συντάκτες, όπως ο μετέπειτα 
εκδότης του Γιώργος Κύρτσος, ο 
«Τύπος» γίνεται η αιχμή του  

 
δόρατος στη μάχη κατά του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Την ίδια περίοδο 
εμφανίζεται και η «Αυριανή», ένα 
μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο, που 
όπως στομφωδώς ανέγραφε στον 
τίτλο της επί είκοσι χρόνια ήταν «η 
εφημερίδα που γκρέμισε τον 
Καραμανλισμό». Ο Γιώργος Κουρής 
είναι μια άλλη ιστορία από μόνος 
του… Στο χώρο της Αριστεράς το 
κενό που αφήνουν τα «δογματικά - 
γραμμιτζίδικα» έντυπα έρχεται να 
καλύψει μια ακόμη πρωτοποριακή 
προσπάθεια που ξεχωρίζει για την 
ποιότητα της ύλης της, αφού μέσα 
από τις στήλες της αναδεικνύεται μια 
νέα γενιά δημοσιογράφων (Παύλος 
Τσίμας, Σταύρος Θεοδωράκης, 
Νίκος Ευαγγελάτος, κ.ά.), που θα 
κυριαρχήσουν τις δύο επόμενες 
δεκαετίες ως συστημικοί πλέον 
διαμορφωτές της ελληνικής κοινής 
γνώμης. 

 

θύνων νους αυτής της 
γενιάς «της γενιάς 
της ΠΡΩΤΗΣ», είναι ο 

Χρήστος Καλογρίτσας. 
Ένας ιδιοφυής 
άνθρωπος, φίλος του 
Χαρίλαου Φλωράκη  
και κατασκευαστής  
στο επάγγελμα. 
Και ενώ αυτές είναι οι νέες 
ισορροπίες στο χώρο του Τύπου, τα 

ερτζιανά αλλάζουν δυναμικά. Η 
πρώτη αντίδραση του κεντροδεξιού 
χώρου στο «τσουνάμι» της Αλλαγής, 
έρχεται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Στις Δημοτικές 
Εκλογές του 1986, οι τρεις μεγάλες 
πόλεις της χώρας αλλάζουν χέρια. 
Μπροστάρηδες είναι στην Αθήνα ο 
Μιλτιάδης Έβερτ, στον Πειραιά ο 
Ανδρέας Ανδριανόπουλος και στη 
Θεσσαλονίκη ο Σωτήρης Κούβελας. 
Οι τρεις τους κινούνται δυναμικά και 
σπάνε το κυβερνητικό μονοπώλιο 
της ενημέρωσης στο ραδιόφωνο, 
ιδρύοντας αντίστοιχα τον Αθήνα 
9.84, το Κανάλι 1 και το FM 100. Το 
Κίνημα των Ερτζιανών του ’86 
γίνεται ο προάγγελος της 
κατάρρευσης του κρατικού 
μονοπωλίου της ενημέρωσης και 
στην τηλεόραση. 

 

ρία χρόνια 
αργότερα, το 1989, 
ιδρύεται το «κανάλι 

των Εκδοτών», το «MEGA 
Channel», με κύριους 
μετόχους το Γιώργο 
Μπόμπολα, το Βαρδή 
Βαρδινογιάννη, Χρήστο 
Λαμπράκη και τον 
Χρήστο Τεγόπουλο. 
Από την πρώτη ημέρα της 
λειτουργίας του μέχρι σήμερα, το 
«MEGA» παραμένει ακλόνητο 
επικοινωνιακά (αν και τώρα 
τελευταία κλυδωνίζεται οικονομικά), 
και αποτελεί το νέο κατεστημένο της 
ενημέρωσης στην Ελλάδα. Μαζί με 
το MEGA, δίνονται άδειες στον 
«Antenna», του εφοπλιστή Μίνωα 
Κυριακού, στη Νέα Τηλεόραση, αλλά  
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και στο ΚΚΕ που φτιάχνει στον 
Περισσό τα δικά του «κόκκινα μέσα», 
τον «90,2 Αριστερά στα FM» και 
άλλα. Τόσο μεγάλες αναδιατάξεις σε 
ένα τόσο ισχυρό χώρο επιρροής δεν 
θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς 
σκάνδαλο… Θα ήταν από ασύνηθες 
έως ύποπτο αν μια ολόκληρη πίτα 
μοιραζόταν χωρίς κάποιος να 
προσπαθήσει να τη μονοπωλήσει ή 
έστω να την ελέγξει.  

αι αυτός ο κάποιος 
δεν ήταν άλλος από 
τον «περιβόητο» 

πια -«φαινόμενο» τότε- 
Γιώργο Κοσκωτά. 

 
Ο αυτοδημιούργητος τότε δαιμόνιος 
ελληνοαμερικανός που από 
μπογιατζής(!!!) στη Νέα Υόρκη, και 
απλός υπάλληλος της Τράπεζας 
Κρήτης, κατάφερε να την ελέγξει  

 

πλήρως, να γίνει Πρόεδρός της και να μεσουρανήσει για 3 χρόνια στη χώρα που 
την έπληττε σοβαρά μια νέα τρέλα, η Κοσκωτομανία! Ο ‘Έβερτ μπορεί να κέρδισε 
το Δήμο της Αθήνας με το παρατσούκλι «Μπουλντόζας», αλλά η πραγματική 
«Μπουλντόζα» εξαγορών και συγχωνεύσεων της εποχής είναι ο Γιώργος 
Κοσκωτάς, που αποκτούσε κυριολεκτικά «ό,τι κινείται». Κορυφαίο και ίσως 
αναπόφευκτο ανάμεσα στα τρόπαιά του ο Ολυμπιακός. Με όπλο του το 
αποκαλυπτικό περιοδικό γνώμης της Αριστεράς, το «Αντί» των Χρήστο 
Παπουτσάκη και Βασίλη Ζήση ένα προς ένα αποκαλύπτονται τα «κρυφά χαρτιά» 
του Κοσκωτά, που δεν είναι παρά μια καραμπινάτη υπεξαίρεση 11 
δισεκατομμυρίων δραχμών απευθείας από τα ταμεία της Τράπεζας Κρήτης. Το 
ποσό για την εποχή είναι μυθικό. Το σκάνδαλο φουντώνει όταν ο Ανδρέας 
Παπανδρέου κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ με 
δεκάδες εκατομμύρια δραχμές, που μετέφεραν σε κούτες pampers (!!!) άνθρωποι 
του Κοσκωτά στη βίλλα του στην Εκάλη. Οι πολιτικές εξελίξεις που ξεκινούν το 
1989 και το Ειδικό Δικαστήριο με κατηγορούμενους τον τότε Πρωθυπουργό Α. 
Παπανδρέου, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αγαμέμνωνα Κουτσόγιωργα και 
τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Τσοβόλα, ήταν αποτέλεσμα του πρώτου 
μεγάλου πολέμου των βαρόνων του Τύπου. Η καθολική επικράτηση των 
παραδοσιακών και των νέων βαρόνων σε βάρος του νέου «υπερεκδότη», 
οδήγησε στην απόλυτη κυριαρχία των Ελλήνων press barons, όχι μόνο στο χώρο 
της ενημέρωσης, αλλά συνολικά στο χώρο του επιχειρείν. Η περίοδος ’89-90 είναι 
κομβική για την μετέπειτα πορεία της χώρας μας. Η πτώση του Κοσκωτά -η 
ανάδειξη ενός ακόμη «βαρόνου», του εφοπλιστή Αριστείδη Αλαφούζου- που πήρε 
υπό τον έλεγχό του το συγκρότημα της «Καθημερινής» και του «ΣΚΑΙ», και το 
ολιγοπώλιο των 4 μεγάλων εκδοτών-καναλαρχών, θα καθοδηγήσει τις πολιτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Η δεκαετία του ’90 
ταυτίζεται με τον απόλυτο έλεγχο της πολιτικής ζωής από τη διαπλοκή. Ο νέος 
αρχηγός της ΝΔ κάνει στη Βουλή ένα τεράστιο λάθος. Ποιο; Ένα απόγευμα αφήνει 
τους συνεργάτες του να συσκέπτονται στο Γραφείο του και ο ίδιος αναχωρεί 
υποσχόμενος να γυρίσει άμεσα, λέγοντάς τους να παρακολουθήσουν και τις 
ειδήσεις. Πάει στη Βουλή, ανεβαίνει στο βήμα και διαβάζει πέντε ονόματα… Από 
την ώρα εκείνη το μέλλον του Μ. Έβερτ είναι προδιαγεγραμμένο. Παρά το γεγονός 
ότι ο αντίπαλός του ο Κώστας Σημίτης, όχι απλώς δεν πλησίαζε τη ρητορική 
δεινότητα του προκατόχου του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ήταν αντιληπτό και 
στον πιο αδαή ακροατή του, ότι έπασχε σοβαρότατα στην άρθρωση πολιτικού 
λόγου, ο Έβερτ ήταν αυτός που συστηματικά αποδομήθηκε από τα Μέσα της 
διαπλοκής. Όχι βέβαια γιατί δεν ήταν «μπαλκονάτος», αλλά γιατί είχε τολμήσει να 
τα βάλει μαζί τους. Μέχρι και «Βιβλίο», τα «Άπαντα Έβερτ», εκδόθηκε για να 
υπενθυμίζει τις «γκάφες» του αρχηγού της Ριζοσπαστικής Δεξιάς. Η Διαπλοκή δεν 
επεφύλαξε καλύτερη τύχη ούτε στο διάδοχό του Κώστα Καραμανλή. 

οιος θα ξεχάσει το πρωτοσέλιδο του Βήματος 
που εμφάνιζε τον Κώστα Καραμανλή ως 
πρόβατο-κλώνο, ίδιο με τη γνωστή «Ντόλυ»,  

το γενετικό θαύμα της εποχής; 
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Δυστυχώς, για τον ελληνικό λαό και τη Ντόλυ έχει ξεχάσει, 
αλλά και το έγκλημα του Χρηματιστηρίου έχει ξεχάσει. Γι’ 
αυτό και σήμερα οι Νταβατζήδες της Τρόικας, θεωρώντας 
ότι έχουμε «κοντή μνήμη» (σε αντίθεση με τη λαϊκή 
παροιμία που λέει ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια») μας 
κάνουν αυτά που μας κάνουν… Για μία 3ετία στηνόταν ένα 
άγριο παιχνίδι από τον Τύπο και τα οικονομικά 
συμφέροντα γύρω από το Χρηματιστήριο. Είπαμε πιο πριν 
πώς το εκμεταλλεύτηκε ο Σημίτης. Δεν είπαμε πώς το 
εκμεταλλεύτηκαν τα ίδια τα μέσα. Ας το κάνουμε λοιπόν 
τώρα. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90 ακμάζει ο 
«οικονομικός Τύπος» στην Ελλάδα. Από εκεί που πριν 
μερικά χρόνια αν ζητούσες σοβαρή ενημέρωση για την 
οικονομία, το μόνο ελληνικό έντυπο που υπήρχε ήταν ο 
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» του Συγκροτήματος Λαμπράκη 
ξαφνικά ξεπήδησαν περισσότερες οικονομικές εφημερίδες 
και περιοδικά από όσες είχαν μαζί η Wall Street της Νέας 
Υόρκης και το City του Λονδίνου. Κάθε πολιτική εφημερίδα 
απέκτησε ειδική «ροζ» ενότητα για να ενημερώνει τους 
μικροεπενδυτές του λαϊκού καπιταλισμού για την πορεία 
των μετοχών τους. Ο βομβαρδισμός ήταν καταιγιστικός. 
Δεν πιστεύουμε ότι έχει ξαναγίνει σε άλλη κοινωνία τέτοια 
πλύση εγκεφάλου γύρω από το Χρηματιστήριο όση στην 
Ελλάδα. Τα «παπαγαλάκια» -όρος της εποχής- είχαν 
καθαγιαστεί, αφού έδιναν «χρυσές» πληροφορίες στον 
καθένα. Μαζί με τις κάθε είδους ΕΧΕ, ΕΛΠΕ, ΑΧΕΠΥ που 
άνοιγαν κυριολεκτικά κατά δεκάδες σε κάθε πόλη, 
κωμόπολη και χωριό. Ο μέσος Έλληνας επενδυτής έπινε 
τον καφέ του και συζητούσε με ύφος δέκα τραπεζιτών για 
την ενέργεια, τα πολύτιμα μεταλλεία, τη βιοχημεία κ.λπ., 
κ.λπ. Εδώ ταιριάζει το «τα ‘θελες και τά ΄παθες». Εδώ 
ταιριάζει το «μαζί την πάθαμε». Αλλά, βέβαια, η ευθύνη δεν 
επιμερίζεται αναλογικά στους πολλούς, αφού αυτοί ήταν τα 
θύματα της πιο καλοστημένης υφαρπαγής πλούτου στη 
νεώτερη και σύγχρονη ιστορία μας μαζί. Πρώτη φορά τόσοι 
πολλοί και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα πέφτανε 
οικειοθελώς στην παγίδα της φούσκας και μάλιστα το 
χαιρόντουσαν πίνοντας ακριβά μαλτ ουίσκι και 
καπνίζοντας πανάκριβα Cohiba. Μόνο οι Αλβανοί με τις 
«πυραμίδες» του Μπερίσα έζησαν κάτι ανάλογο την ίδια 
περίπου εποχή με εμάς, αλλά πού να παραδειγματιστεί ο 
Έλληνας, από τον κακόμοιρο γείτονά του. Η αλαζονεία, η 
αυταρέσκεια, η έπαρση, η απόλυτη παράδοση στην 
ψευδοευμάρεια και τον ηδονισμό της χυδαίας 
κατανάλωσης, είχαν τυφλώσει έναν ολόκληρο λαό. Όποιος 
τολμούσε να αρθρώσει ένα αντίθετο λόγο -έστω να 
προειδοποιήσει να παρθούν κάποια μέτρα προφύλαξης- 
λοιδορείτο, χυδαία. Ο μόνος πολιτικός που το έκανε 
συστηματικά ήταν ο Έβερτ, αλλά ποιος τον άκουγε πλέον; 
Τα παπαγαλάκια του ΧΑΑ μετασχηματιζόντουσαν εν ριπή 
οφθαλμού σε σαρκοβόρα πιράνχας έτοιμα να ξεσκίσουν τις 

σάρκες των αιρετικών που αμφισβητούσαν το 
πανελλαδικό πολυμετοχικό καζίνο που είχε περίτεχνα 
στηθεί. Τα παπαγαλάκια, όμως, δεν ήταν μόνο οι 
δημοσιογράφοι της παραπλάνησης και 
παραπληροφόρησης. Παραθέτω μόνο ενδεικτικά ονόματα 
οικονομικών εφημερίδων και εντύπων της εποχής –μερικές 
μόνο κυκλοφορούν και σήμερα, μετρημένες στα δάκτυλα, 
«ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ», «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ», «ΑΞΙΑ», «DEAL NEWS». 

ίναι ενδεικτικό της φούσκας και 
των media ότι το ελληνικό «Play 
Boy» είχε φθάσει να έχει 

μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση  
από το αμερικανικό !!! 

 
Η αξία των εκδοτικών ομίλων της χώρας -αν ενοποιείτο- 
στις αρχές του 1999 μπορεί να ξεπερνούσε αθροιστικά τις 
αντίστοιχες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανία μαζί! 
Το σύγχρονο αυτό δράμα που οδήγησε στην καταστροφή 
το 80% των «νεόκοπων επενδυτών» δεν τους έβαλε 
καθόλου μυαλό! Χάθηκε μέσα σε τρία χρόνια το 30% των 
αποταμιεύσεων δεκαετιών του ελληνικού λαού! Και όμως, 
αυτός ο ίδιος λαός πήγε μερικούς μήνες μετά και 
ξαναψήφισε το Σημίτη, τον πολιτικό που θα τους έτριβε λίγο 
αργότερα την αποτυχία στη μούρη λέγοντας: «Ας 
Πρόσεχαν»! Μαζί, λοιπόν, με τον εκσυγχρονιστή 
Πρωθυπουργό, μετά τις εκλογές του 2000, είχε 
αναβαθμιστεί, ακόμη μια φορά, δεύτερη στη σειρά, με λαϊκή 

Ε 
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εντολή πια αναβαθμίστηκε και η 
Διαπλοκή. Οι εκδότες είχαν 
μετατρέψει τις επιχειρήσεις τύπου 
και ΜΜΕ της δεκαετίας του ’90 σε 
πανίσχυρα συγκροτήματα, που 
εξέδιδαν και «εξέδιδαν» παντός 
είδους έντυπα. Η κυριαρχία των 
«Ομίλων» αυτών, που 
απασχολούσαν χιλιάδες 
δημοσιογράφους και διοικητικό 
προσωπικό, δεν περιοριζόταν μόνο 
στον πολιτικό και τον οικονομικό 
τύπο, αλλά σε κάθε είδους 
δραστηριότητα, αφού η νέα μόδα 
πλέον ήταν τα «ειδικά έντυπα». 
Μέσα από αυτά οι Νταβατζήδες της 
Διαπλοκής άρχισαν να ελέγχουν και 
να πουλάνε διαμεσολάβηση σε 
οποιαδήποτε είδους επιχειρηματική 
δραστηριότητα μπορεί κανείς να 
φανταστεί. «Κυνήγι», «Ψάρεμα», 
«Υγεία», Yachting», «Φουσκωτά 
(σκάφη όχι μπράβοι) και Θάλασσα», 
«Παιδί και Γονείς», «Παιδί και Νέοι 
Γονείς», «Γάμος», «Νύφη» και 
περίπτερο ήταν η χαρά του εκδότη. 
Το απόλυτο σκηνικό του εκδοτικού 
υπερπληθυσμού το συναντάμε στο 
χώρο του αθλητικού Τύπου. Από την 
εποχή των τριών αθλητικών 
εφημερίδων «ΦΩΣ», «Αθλητική 
Ηχώ», και μία στη Θεσσαλονίκη «Τα 
Σπορ του Βορρά», περάσαμε στην 
εποχή των δεκάδων. Μόνο τον 
Ολυμπιακό εκπροσωπούν ακόμη 
και σήμερα τρεις το «ΦΩΣ», ο 
«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ» και ο «ΓΑΥΡΟΣ»! 
Την ίδια στιγμή που σε ολόκληρη 
της Ισπανία του Μέσι και του 
Ρονάλντο υπάρχουν 2 (As και 
Marca) στην Ιταλία του Campionato 
υπάρχει μόνο 1, η Cazella Dello 
Sport, και στην Αγγλία της Premier 
League και τη Γερμανία της 
Bundesliga αθροιστικά καμία! 

ο παράδειγμα του πιο δημοφιλούς λαϊκού σπορ 
το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε πώς η έννοια 
της «διαμεσολάβησης», όπως κομψά αποκαλείται 

η «προστασία», μεταφέρεται από την κεντρική 
πολιτική σκηνή σε κάθε τομέα δραστηριότητας. 
Το μοντέλο είναι ακριβώς το ίδιο. Παραφράζοντας τον Μαρξ «όποιος ελέγχει τα 
μέσα παραγωγής της είδησης, ελέγχει και την ίδια την παραγωγική διαδικασία». 
Το Μέσο, λοιπόν, δεν είναι μόνο το μήνυμα, όπως έλεγε ο McLuhan. Το μέσο 
ταυτίζεται με το μήνυμα και διαμορφώνει καταλυτικά την ουσία της δράσης, είτε 
αυτή είναι πολιτική, οικονομική και κοινωνική, είτε επιχειρηματική. 

Έχουμε περάσει στην εποχή της αδράνειας, γιατί μας ενσταλλάζεται καθημερινά 
από τα Μέσα της διαπλοκής ο φόβος της δράσης. Ο φόβος της αλλαγής. 
Θυμίζουμε, πλέον, ως κοινωνία τα κοτόπουλα στα πτηνοτροφεία των Μεγάρων 
που τα ταΐζουν (άραγε τι;) καθημερινά κάτω από ένα λαμπερό φως (σαν αυτό της 
τηλεοπτικής κάμερας). Τα παχαίνουν. Τα καταστούν αδύναμα όχι μόνο να 
κινηθούν, αλλά και να περπατήσουν Τους στερούν ακόμη και τη δυνατότητα να 
φωνάξουν - να «κακαρίσουν». Τα θέλουν εκεί, να κάθονται μακάρια και αδρανή 
στην κυριολεξία «στα αυγά τους», μέχρι να έρθει η ώρα που θα τα σφάξουν… Η 
κοινωνία της αδράνειας, η κοινωνία του καναπέ που παρακολουθεί και ως θέαμα 
και όχι ως κοινωνική αντίδραση, είναι μια κοινωνία παθητική, είναι μία κοινωνία 
αυτό-στοχοποιημένη. Η σιωπή της προκαλεί τους Νταβατζήδες, όχι μόνο να την 
εκμεταλλευτούν, αλλά να την καταστρέψουν, γιατί η σιωπή του φόβου και της 
αδράνειας είναι σιωπή αυτοκαταστροφής. Δίνει σήμα -«ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 
ΑΝΗΜΠΟΡΟΣ», «ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΜΕ», «ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΟΛΑ» Αφού μας έχουν στερήσει 
ήδη την αξιοπρέπεια μας, τι άλλο μένει να πάρουν; Τα σπίτια και τα αυτοκίνητα 
που αγοράσαμε με δανεικά; Αυτά είναι τα λιγότερα, όταν ΉΔΗ έχουμε 
υποθηκεύσει την ψυχή μας. 

Τ 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 13 

του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Υπεύθυνου Τομέα 
Οικονομικών  
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Πολύ συχνά ακούμε από 
κυβερνητικά χείλη ότι ο τουρισμός 
αποτελεί το βαρόμετρο ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας. Στην 
πρόσφατη ομιλία του ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η 
σημαντική αύξηση της τουριστικής 
δραστηριότητας θα συμβάλλει στην 
επίτευξη αναπτυξιακής επίδοσης 
5,9% για το 2021.  Στη σημερινή μας 
επιφυλλίδα θα σχολιάσουμε τα 
κανάλια μέσω των οποίων ο 
τουρισμός επηρεάζει τη μεταβολή 
του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν) της χώρας και θα 
εξηγήσουμε γιατί 

τουριστική 
οικονομία 
χρησιμοποιείται 

από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις για 
άγρα ψήφων. 

 
Την περίοδο 2013-2014 η τότε 
κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και 
ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον 
Αντώνη Σαμαρά και υπουργό 
οικονομικών τον κ. Στουρνάρα 
διαφήμιζαν την ιστοριούλα του 
success story, ότι δηλαδή ο 
τουρισμός θα φέρει τον κούκο της 
άνοιξης στην ελληνική οικονομία. Τα 
ίδια πράττουν και οι σημερινοί 
κυβερνώντες. Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης με το 
κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο 
και την Τράπεζα της Ελλάδας, 
ισχυρίζονται ότι η αύξηση της 
τουριστικής κίνησης θα συμβάλλει 
στην επίτευξη αναπτυξιακής 
επίδοσης  για το 2021 γύρω στο 6%. 
Επειδή εμείς εξάγουμε την 
συμπερασματολογία μας μέσα από 
την ενδοσκόπηση των οικονομικών 
φαινομένων και όχι πουλώντας 
αοριστολογίες στους πολίτες, θα 
προσπαθήσουμε στη συνέχεια να 
προσδιορίσουμε την πραγματική 
συμβολή του τουρισμού στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Το εύλογο ερώτημα είναι το εξής: 
Ποια είναι η συμβολή του τουρισμού 
στην ανάπτυξη της Ελλάδας; Οι 
αναπτυξιακοί ρυθμοί μιας χώρας 
υπολογίζονται με βάση το ποσοστό 
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
(Ακαθάριστό Εγχώριο Προϊόν). Στη 
σελίδα 195 της περίφημης Έκθεσης 
Πισσαρίδη αναφέρονται τα 
ακόλουθα: «Σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και 
Τουρισμού (WTTC), ο ελληνικός 
τουρισμός συνεισέφερε το 20,8% του 
ΑΕΠ το 2019 (39 δισ. ευρώ). Η 
απασχόληση που σχετίζεται με το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν 
εκτιμάται σε 946 χιλιάδες άτομα 
(21,7% του συνόλου των 
εργαζομένων)». Δηλαδή, με βάση 
την Έκθεση Πισσαρίδη, η συνολική 
συμβολή του κλάδου του τουρισμού 
στην παραγωγή του ΑΕΠ της 
Ελλάδας εκτιμάται σε 20,8%.  

 
Ωστόσο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
δηλαδή ο φορέας ο οποίος από τη 
θεσμική θέση του Κοινωνικού 
Εταίρου εκπροσωπεί τους φορείς 
που συνθέτουν την τουριστική 
οικονομία στη χώρα μας, έχει άλλη 
άποψη από το Πόρισμα Πισσαρίδη. 
Αναφορικά με τις άμεσες και έμμεσες 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του 
τομέα του τουρισμού στην 
παραγωγή του ΑΕΠ της ελληνικής 
οικονομίας, ο ΣΕΤΕ υπολογίζει τη 
συνεισφορά του τουρισμού στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
μεταξύ 27,5% έως 33,1%. Πιο 
συγκεκριμένα, σε μελέτη του ΣΕΤΕ, 
με τίτλο «Η Συμβολή του Τουρισμού 
στην Ελληνική Οικονομία το 2019» 
που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 
2020, καταγράφονται τα κάτωθι: «… 
Συνυπολογίζοντας και τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη, η 
συνολική συνεισφορά του 
τουρισμού στην οικονομία της 
χώρας το 2019 εκτιμάται μεταξύ 51,6 
και 62,1 δις ευρώ, μεγέθη που 
αντιστοιχούν μεταξύ του 27,5% και 
του 33,1% του ΑΕΠ» (σελ. 15). 
Σημειωτέον ότι υπάρχουν άλλες 
μελέτες που καταγράφουν τη 
συνεισφορά του τουρισμού στην 
ανάπτυξη της εθνικής μας  

 Η 
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οικονομίας γύρω στο 15%. Τελικά ποια είναι η συμβολή του 
τομέα του τουρισμού στην παραγωγή του ΑΕΠ της 
ελληνικής οικονομίας, 15%, 20,8% που μας λέει η Έκθεση 
Πισσαρίδη ή 27,5% έως 33,1% που αναφέρει η μελέτη του 
ΣΕΤΕ; Αυτές οι τεράστιες αποκλίσεις καταδεικνύουν ότι 
στην Ελλάδα δεν εκπονούνται σοβαρές έρευνες και οι 
περισσότερες μελέτες γίνονται κατ’ ανάθεση για ευνόητους 
λόγους. Είναι σαν τις γνωμοδοτήσεις κάποιων νομικών, 
που γράφουν κείμενα γνωμοδοτήσεων ανάλογα των 
συγκυριακών συμφερόντων των εντολέων (πελατών) τους. 

ν είναι δυνατόν να ασκείται 
αξιόπιστη και αποτελεσματική 
μακροοικονομική πολιτική, όταν 

το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο 
δεν γνωρίζει τη συμμετοχή του 
τουρισμού στην διαμόρφωση του 
πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή αν η 
συμμετοχή του είναι 15%, 20,8%,  
27,5% ή 33,1%!!! 
Το ΑΕΠ παράγεται σε οικονομικούς κλάδους, δηλαδή 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που συγκροτούν τον 
αγροτικό, τον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα των 
υπηρεσιών. Στους οικονομικούς κλάδους 
δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες συντελούν 
στην παραγωγή του ΑΕΠ. Συνεπώς, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του 
συνόλου της ελληνικής οικονομίας, άμεσα και καθοριστικά 
εξαρτάται από την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και 
της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους επιμέρους οικονομικούς 
κλάδους. Με τη βοήθεια του πίνακα θα εξηγήσουμε τους 
λόγους βάσει των οποίων,  

κλάδος του τουρισμού δεν 
δύναται από μόνος του να 
αποτελέσει την ατμομηχανή 

ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. 
Έστω ότι την δεκαετία 2021-2030, ο μέσος ετήσιος 
αναπτυξιακός ρυθμός της Ελλάδας ανέλθει σε 3,5%. Σε αυτή 

την υποθετική περίπτωση, ο τομέας του τουρισμού θα ήταν 
αδύνατον αυτοδύναμα να αποτελούσε την λοκομοτίβα της 
οικονομικής διαδικασίας, ωθώντας τον συρμό της 
ελληνικής οικονομίας στην αναπτυξιακή επίδοση του 3,5%. 
Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα καταδεικνύουν τη 
βασιμότητα του ισχυρισμού μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του πίνακα, κατά την περίοδο 2007-2019, οι εισπράξεις 
τουριστικού συναλλάγματος από 11,3 αυξήθηκαν σε 18,2 
δισ. ευρώ και εντούτοις το πραγματικό ΑΕΠ ελαττώθηκε -
26,9%. Επίσης, την περίοδο 2007-2021 οι συνολικές 
εισπράξεις τουριστικού συναλλάγματος διαμορφώθηκαν 
σε 185,2 δισ. ευρώ και οι ξένοι τουρίστες που επισκέφτηκαν 
τη χώρα μας συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας 
εκτιμώνται σε 332 εκατομμύρια άτομα και παρ’ όλα αυτά 
την περίοδο αυτή το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε -28,7%, 
ήτοι από 250,5 εκτιμάται ότι έπεσε στα 178,7 δισ. ευρώ. Και 
τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι:  

 
1) Γιατί την περίοδο 2007-2021 το πραγματικό ΑΕΠ της 
χώρας μειώθηκε -28,7%, παρότι οι εισροές τουριστικού 
συναλλάγματος ανήλθαν σε 185,2 δισ. ευρώ και οι ξένοι 
τουρίστες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας έφτασαν τα 332 
εκατομ. άτομα;  
2) Αν ο τομέας του τουρισμού συντελεί στην παραγωγή του 
20,8% του πραγματικού ΑΕΠ που μας λέει η Έκθεση 
Πισσαρίδη ή 27,5% έως 33,1% του ΑΕΠ που αναφέρει η 
μελέτη του ΣΕΤΕ, τότε πώς εξηγείται το παράδοξο 
φαινόμενο η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας στο σύνολο της περιόδου 2007-2021 να 
πραγματοποιείται σε συνθήκες πρωτοφανούς πτωτικής 
τάσης του πραγματικού ΑΕΠ; 

λοι μας ενθυμούμαστε ότι  
η μνημονιακή κυβέρνηση  
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με Πρωθυπουργό  

τον Αντώνη Σαμαρά και Αντιπρόεδρο 
της κυβέρνησης τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο, κατά την διετία  
2013-2014 είχε επινοήσει το 
παραμύθι του success story. 
Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο της περιόδου 2012-
2014 με επικεφαλής αρχικά τον Γιάννη Στουρνάρα και 

Α 

Ο 
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μετέπειτα τον Γκίκα Χαρδούβελη, 
υποστήριζαν ότι η αναθέρμανση της 
τουριστικής δραστηριότητας 
συντελεί στη δημιουργία ενός 
success story, δηλαδή στην έξοδο 
της οικονομίας από τη φάση της 
ύφεσης και την ώθησή της σε 
αναπτυξιακή τροχιά. Το success 
story περί οικονομικής ανάκαμψης 
λόγω έκρηξης της τουριστικής 
δραστηριότητας είχε υιοθετήσει και 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ της 
περιόδου 2015-2019. Το εγχώριο 
μιντιακό κατεστημένο είχε αναλάβει 
εργολαβικά την πλύση εγκεφάλου 
των πολιτών περί εξόδου της χώρας 
από την οικονομική κρίση και της 
συντελούμενης ανάκαμψης της 
εγχώριας οικονομίας με όχημα την 
τουριστική βιομηχανία. Ουδείς 
αμφισβητεί ότι ο τουρισμός αποτελεί 
τον σημαντικότερο τομέα της 
ελληνικής οικονομίας, με 
εντονότατες πολλαπλασιαστικές 
επιδράσεις σε πολλούς 
οικονομικούς κλάδους. Καίριοι 
κλάδοι της εθνικής οικονομίας με 
αξιόλογη συμμετοχή στην 
παραγωγή του ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν), όπως τρόφιμα, 
ποτά, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, 
τράπεζες, εστίαση, μεταφορές και 
αρκετοί άλλοι, επηρεάζονται άμεσα 
και έμμεσα από την αύξηση της 
τουριστικής δραστηριότητας. 
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπουμε ότι οι 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του 
τουρισμού στους διάφορους 
οικονομικούς κλάδους 
αποδυναμώνονται λόγω της 
εκτενέστατης παράνομης 
παραοικονομίας στο κύκλωμα της 
τουριστικής οικονομίας. Δυστυχώς, 
ο τουριστικός τομέας στη χώρα μας 
έχει μεγάλη παράδοση στις άνομες 
παραοικονομικές δραστηριότητες, 
με συνέπεια η συνεισφορά του στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας να 
είναι μικρότερη του αναμενομένου. 
Είναι δυνατόν την περίοδο 2009-
2019, οι ξένοι τουρίστες που ήρθαν 
στη χώρα μας από 14,9 να αυξηθούν 
σε 31,4 εκατομ. άτομα και η εθνική 

οικονομία ταυτόχρονα να διέρχεται φάση μακρόσυρτης ύφεσης. Με βάση τα 
στοιχεία του 2019, το σύνολο των παράνομων εισοδημάτων στους διάφορους 
(υπο)κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τον 
τομέα του τουρισμού, εκτιμώνται περί των 20 δις ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και ο 
κλάδος της κρουαζιέρας προκύπτει ότι το 2019 οι ξένοι τουρίστες που 
επισκέφτηκαν την Ελλάδα ανήλθαν σε 34,1 εκατομ. άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το 
2019 η μέση δαπάνη ανά τουρίστα διαμορφώθηκε μόλις σε 534 ευρώ. 
Υποθέτοντας λίαν συντηρητικά για προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα μια μέση δαπάνη 
ανά τουρίστα 1.200 €, συνάγεται ότι 

πραγματική εισροή τουριστικού συναλλάγματος 
στη χώρα μας θα έπρεπε το 2019 να ήταν όχι 18,2 
αλλά τουλάχιστον 40 δισ. €, πιστοποιώντας  

έτσι με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο το  
πελώριο μέγεθος της παραοικονομίας στο  
κύκλωμα της τουριστικής οικονομίας. 
Μετά τον τουρισμό ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό 
κλάδο της εθνικής μας οικονομίας. Την περίοδο 2007-2021 οι εισπράξεις 
ναυτιλιακού συναλλάγματος ανήλθαν συνολικά σε 221,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, την 
περίοδο 2007-2021 οι εισπράξεις τουριστικού και ναυτιλιακού συναλλάγματος 
προσδιορίζονται αθροιστικά σε 406,7 δισ. ευρώ. Το ερώτημα που εγείρεται και 
οφείλουν να μας απαντήσουν οι θεσιθήρες του κυβερνητικού οικονομικού 
επιτελείου και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είναι: 

άσει ποιας επιστημονικής λογικής κατά την 
περίοδο 2007-2021 οι εισπράξεις τουριστικού 
και ναυτιλιακού συναλλάγματος ανήλθαν σε 

406,7 δισ. ευρώ και ταυτόχρονα το πραγματικό ΑΕΠ 
της χώρας συρρικνώθηκε κατά -28,7%; 
Πέραν πάσης αμφιβολίας, η διαφθορά του κρατικού-τραπεζικού συστήματος 
εξουσίας και οι εκτεταμένες άνομες παραοικονομικές δραστηριότητες, αποτελούν 
ανασχετικούς παράγοντες στην επιδίωξη αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας 
του οικονομικού μας συστήματος και την ώθηση της εθνικής οικονομίας σε 
διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία. Από την άλλη μεριά, η αναπτυξιακή διαδικασία 
δεν δύναται να είναι διατηρήσιμη, όταν ο τομέας της  βιομηχανίας παράγει μόλις 
το 15% του πραγματικού ΑΕΠ και οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αντιπροσωπεύουν μόλις το 13% του ΑΕΠ. Τα 
μέλη του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου ας μελετήσουν τους 
μακροοικονομικούς δείκτες τέτοιων χωρών όπως Ιρλανδία, Νότια Κορέα, Βέλγιο, 
Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Ισραήλ, 
κ.ο.κ., για να κατανοήσουν τι εννοούμε. Γιατί στις χώρες αυτές οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών υπερβαίνουν το 60%; 

άσκηση της κυβερνητικής οικονομικής  
πολιτικής προαπαιτεί ήθος, σοβαρότητα  
και διεισδυτική γνώση του αντικειμένου. 
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Έτη Τουριστικό 
Συνάλλαγμα 
(δις €) 

Αφίξεις Ξένων  
Τουριστών 
(εκατ. άτομα) 

Πραγματικό 
ΑΕΠ  
(δις  €) 

Ρυθμός 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

11,3 
11,7 
10,4 
  9,6 
10,5 
10,0 
12,2 
13,4 
14,2 
13,7 
14,6 
16,1 
18,2 
4,3 
10,5 

18,8 
15,9 
14,9 
15,0 
16,4 
15,5 
17,9 
22,0 
23,6 
23,4 
27,2 
31,1 
34,1 
7,3 
15,0 

250,5 
249,9 
239,1 
216,5 
194,7 
180,6 
176,0 
177,3 
176,1 
175,2 
177,5 
180,1 
183,0 
168,7 
178,7 

 3,1% 
-0,2% 
-4,4% 
-9,5% 
-10,1% 
-7,2% 
-2,5% 
 0,7% 
-0,7% 
-0,5% 
1,3% 
1,5% 
1,6% 
-7,8% 
5,9% 

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η ΕΛΣΤΑΤ και η Τράπεζα της Ελλάδας.  Το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) έχει 
υπολογιστεί με έτος βάσης το 2015. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας απεικονίζεται στο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ. Στους ξένους τουρίστες δεν συνυπολογίζονται οι επισκέπτες που ήλθαν στη χώρα μας με κρουαζιερόπλοια. 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ο ζήτημα  
των δωρεάν 
δικαιωμάτων CO2 

για την ΔΕΗ αποτελεί 
πλέον κρίσιμο μέγεθος 
για την αντιμετώπιση 
της ραγδαίας  
αύξησης της τιμής του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Και αυτό γιατί στην Ελλάδα η 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
τουλάχιστον κατά 50% υπόκειται 
στο πανάκριβο πλέον σύστημα 
εμπορίας ρύπων CO2 που έχει 
καθιερωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσο και Παγκόσμια. Το 
ζήτημα των δωρεάν δικαιωμάτων 
CO2 το είχα θέσει επανειλημμένα 
κατά τη διάρκεια της θητείας μου 
στην Ευρωβουλή. Το πρόβλημα για 
τη ΔΕΗ οξύνθηκε όταν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 15/7/2015 υπέβαλε 
πρόταση για το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων  

 
Εκπομπών Αερίων για την περίοδο 
2021-2030, με την οποία πρότεινε 
την αναθεώρηση της Οδηγίας 
2003/87/ΕΕ, προβλέποντας δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή για 
τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
χαμηλότερο του 60% του μέσου 
όρου της Ε.Ε. με έτος αναφοράς το 
2013. Η εν λόγω πρόταση της 
Επιτροπής δεν συμπεριλάμβανε την 
Ελλάδα, καθώς η χώρα μας 
ξεπερνούσε ελαφρώς το κριτήριο 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 
(62%), παρ’ ότι το πληρούσε για το 
2014 (59,7%). 

Έτσι κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
το θέμα αυτό στις 27 Μαΐου 2016, 
επισημαίνοντας ότι «όλες οι 
γειτονικές χώρες της Ελλάδας, με 
εξαίρεση την Ιταλία, δεν έχουν 
υποχρεώσεις για την αγορά 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για 
την ηλεκτροπαραγωγή, είτε επειδή 
δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε επειδή 
απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή λόγω χαμηλού 
ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί 
στρεβλώσεις στις περιφερειακές 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και 
στον ανταγωνισμό, και που 
αποτυπώνεται σε αυξημένες 
ελληνικές εισαγωγές ρεύματος, 
απειλώντας έτσι και τη βιωσιμότητα 
της ΔΕΗ». 

το πλαίσιο αυτό 
ζήτησα η Επιτροπή 
να μεριμνήσει για 

την κατ’ εξαίρεση 

εκχώρηση δωρεάν 
δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων στην 
ηλεκτροπαραγωγή  
της Ελλάδας. 
Στη συνέχεια όπως τόνισα στην 
Κοζάνη στις 9/7/2016 όπου 
συμμετείχα ως κεντρικός ομιλητής 
σε Ημερίδα που διοργάνωσε το 
Σωματείο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας «Σπάρτακος», κομβικό 
σημείο για την βιωσιμότητα της ΔΕΗ 
αποτελούσε και αποτελεί η εξαίρεση 
της Ελλάδας από τις υποχρεώσεις 
για την αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων για την 
ηλεκτροπαραγωγή. 

 
Επιπλέον στις 12 Ιουλίου 2016 
μιλώντας στην Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
της Ευρωβουλής για το θέμα της 
κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων 
εκπομπών προς τη χώρα μας και τη 
ΔΕΗ ειδικότερα, επισήμανα ότι 
βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα 
κράτη-μέλη της Ένωσης με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% 
του μέσου όρου της Ε.Ε. με έτος 
αναφοράς το 2013, απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση της αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. 
Ωστόσο, η Ελλάδα, παρ’ ότι ξεπερνά 
ελαφρώς το κριτήριο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%),  

 

Τ 

Σ 



 

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

 Σ/Κ 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 18 

 
εντούτοις το πληροί για το 2014 (59,7%). Έτσι, 
υπογράμμισα, πως το παρόν καθεστώς του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων 
πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιριών, 
αφού οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας απαλλάσσονται από 
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και μπορούν συνεπώς να 
παράγουν φθηνότερο ρεύμα. Το γεγονός αυτό, συνέχισα, 
«ζημιώνει τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 
δημιουργεί στρεβλώσεις στην περιφερειακή αγορά που 
αποτυπώνονται τόσο στις αυξημένες ελληνικές εισαγωγές 
ρεύματος όσο και στα αυξημένα τιμολόγια που πληρώνουν 
οι καταναλωτές σε μια φάση που η ενεργειακή φτώχεια 
πλήττει μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού». Γι' αυτό το 
λόγο ζήτησα από τον Εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ευρωβουλής να 
υπερψηφίσουν τις τροπολογίες που είχα καταθέσει για την 
αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ προκειμένου αφενός 
μεν να συνυπολογίζεται και το κατά κεφαλή ΑΕΠ του έτους 
2014 για την απαλλαγή των κρατών μελών από τις 
υποχρεώσεις αυτές, όπως είναι εν προκειμένω η 
περίπτωση της Ελλάδας και αφετέρου να μπορεί και η 
χώρα μας να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο για 
τη Στήριξη Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων 
και Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στα κράτη μέλη 
της Ένωσης. 

ημειωτέον ότι κατά την παραπάνω 
συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής 
της Ευρωβουλής ήμουν και ο 

μοναδικός Έλληνας ευρωβουλευτής 
που τοποθετήθηκα για το ζήτημα αυτό. 

Επιπλέον στις 15 Ιουνίου 2016 κατέθεσα και τις παραπάνω 
σχετικές τροπολογίες με στόχο να συνυπολογίζεται το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 για την απαλλαγή των κρατών 
μελών από τις υποχρεώσεις του Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων. Με τις εν λόγω 
τροπολογίες μου επιτυγχανόταν η ελάφρυνση των 
λογαριασμών που πλήρωναν οι Έλληνες καταναλωτές στη 

ΔΕΗ καθώς και η ένταξη της Ελλάδας στο «Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού των Ενεργειακών Συστημάτων και της 
Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης», γεγονός που 
σήμαινε ότι από εκεί μπορούσαν να υπάρξουν 
χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ για να γίνει εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων και να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση 
πάντα σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των 
σημαντικών λιγνιτικών αποθεμάτων μας, που αποτελούν 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας. 

Ακολούθως στις 13/02/2017 μιλώντας στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ζήτησα την 
υπερψήφιση των τροπολογιών που είχα καταθέσει εκ 
μέρους της Ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών 
και με την οποία ζητούσα την εξαίρεση της Ελληνικής 
ηλεκτροπαραγωγής από τις υποχρεώσεις του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων. Όπως επισήμανα «για να λειτουργήσει 
ορθά ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
μην επιβάλλονται δυσμενείς όροι στην Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία σε σχέση με την παγκόσμια πραγματικότητα 
ιδίως αναφορικά με το κόστος ενέργειας». Και συνέχισα: 
«Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να 
ακυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και η Κίνα 
συνεχίζει ακατάπαυστα την μόλυνση του περιβάλλοντος η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είδαμε στην προηγούμενη 
συζήτηση αποφάσισε τη δραστική μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών. Με την απόφαση αυτή πλήττεται 
η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Οδηγείται σε οικονομική αδυναμία λειτουργίας η ΔΕΗ, 
κινδυνεύει με κλείσιμο ολόκληρη η Ελληνική 
τσιμεντοβιομηχανία που απασχολεί 13.000 εργαζομένους 
και πλήττεται η Ελληνική ναυτιλία». Καταλήγοντας είπα: 
«Κατέθεσα λοιπόν τροπολογίες στην προηγούμενη 
συζήτηση και ζήτησα να εξαιρεθεί και η Ελλάδα με βάση το 
άρθρο 10C της Οδηγίας 2003/87 από τις υποχρεώσεις του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων διότι ως έτος βάσης πρέπει να ληφθεί το 
2014 όταν η Ελλάδα είχε ΑΕΠ κατώτερο του 60% της 
Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά πολιτική 
ανταγωνισμού όταν διαλύεται η Ελληνική βιομηχανία και η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία με όλες αυτές τις αντιλήψεις περί 
δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος». 

υστυχώς όμως οι εν λόγω 
τροπολογίες μου απορρίφθηκαν 
στη σχετική ψηφοφορία που 

έγινε στις 15/2/2017 στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο παρότι συγκέντρωσαν 
πάνω από 200 θετικές ψήφους. 
Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις μου για το ζήτημα αυτό 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Σ 
Δ 
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Στρασβούργο μεταξύ των οποίων και αυτή στις 5/2/2018. 

Καθώς η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος χτυπάει κόκκινο όχι 
μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως εντείνονται οι 
ανησυχίες για αύξηση της ενεργειακής φτώχειας. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε 
την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ 
απέδωσε την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος 
στην Ελλάδα στο ράλι της τιμής του φυσικού αερίου. 
Παρέλειψε όμως κάτι εξίσου σημαντικό. Και αυτό δεν είναι 
άλλο από την εκτόξευση της τιμής των δικαιωμάτων ρύπων 
CO2 διεθνώς. Έτσι «η τιμή των δικαιωμάτων ρύπων CO2, 
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών αέριων 
ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγαλύτερου στον 
κόσμο, σκαρφάλωσαν στα 62 €/τόνο, μια ανάσα από το 
ιστορικό υψηλό» (www.energypress.gr 8/9/2021), όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 1.  
Το κόστος ρύπων CO2 επιβαρύνει σημαντικά την 
ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ. Έτσι σύμφωνα με στοιχεία της 
ΔΕΗ η επιχείρηση μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 
πλήρωσε για δικαιώματα ρύπων CO2 το ποσό των 138,5 
εκατ. ευρώ και αυτό όταν η τιμή ήταν στα 31,7 ευρώ ανά 
τόνο CO2 (www.kathimerini.gr 28/5/2021).  

υτό σημαίνει ότι για φέτος η ΔΕΗ 
αναμένεται να καταβάλει για 
δικαιώματα ρύπων CO2 πάνω  

από 850 εκατ. ευρώ!!! 
 

 

πομένως μια σημαντική 
παράμετρος για την αντιμετώπιση 
της ραγδαίας αύξησης της τιμής  

του ηλεκτρικού ρεύματος είναι  
η εξαίρεση της ελληνικής 
ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως της 
ΔΕΗ από την καταβολή δικαιωμάτων 
ρύπων CO2 μέχρι το 2030, όπως 
ακριβώς συμβαίνει ήδη με την 
βουλγαρική και την πολωνική ΔΕΗ. 
Καθώς λοιπόν σήμερα περίπου το 50% της 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα υπόκειται στην 

πληρωμή δικαιωμάτων ρύπων 
CO2, που όπως προαναφέρθηκε 
φέτος θα έχουν κόστος για την 
ΔΕΗ άνω των 850 εκατ. ευρώ, 
ποσό το οποίο θα μετακληθεί 
στους καταναλωτές, είναι 
προφανές ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να προχωρήσει σε άμεση 
διαπραγμάτευση σε επίπεδο ΕΕ 
για την εξαίρεση της ελληνικής 
παραγωγής από την υποχρέωση 
καταβολής δικαιωμάτων ρύπων 
CO2. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
επανακατάθεση των ως άνω 
τροπολογιών μου με στόχο την 
τροποποίηση των άρθρων 10γ 
και 10δ της Οδηγίας 2018/410 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2018. Άλλωστε ακόμη και σήμερα 
η Πατρίδα μας έχει κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του 
μέσου όρου της Ε.Ε. Αυτό 
πιστοποιήθηκε με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο από το 
ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στις 
17/6/2021, το οποίο εγκρίνοντας 
το σχέδιο «Ελλάδα 2.0.» 

επισήμανε ότι η Πατρίδα μας το 2019 είχε κατά κεφαλής 
ΑΕΠ που αντιστοιχούσε στο 55% του μέσου όρου της ΕΕ.  

όνον έτσι θα αντιμετωπιστεί  
η εντεινόμενη ενεργειακή 
φτώχεια στην Ελλάδα! 

Α 

Ε 

Μ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος  

 

ρίτη φορά 
επισκέφθηκε  
την ΔΕΘ ως 

Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και η 
ελπίδα των Ελλήνων 
είναι στο να μην είναι η 
«τρίτη και φαρμακερή» 
και… άλλο κακό να μη 
μας βρει!!! 
Στα χρόνια που είναι 
πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ο Β΄, 
ο μικρός και λίγος, ο λαός  

 
ανήμπορος δέχεται τις πληγές του Φαραώ τη μία πίσω από την άλλη, την ίδια 
στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ως νέος ηγεμόνας 
τύπου Μωυσή που θα μας οδηγήσει όλους μας στην γη της επαγγελίας!!! Πέραν 
της πανδημίας, των καταστροφικών πυρκαγιών, των σεισμών και άλλων 
καταστροφών είναι πλέον ορατό και δια γυμνού οφθαλμού ότι μια ακόμα 
οικονομική κρίση τεραστίων διαστάσεων βρίσκεται προ των πυλών που θα 
σαρώσει τα πάντα… 

Ήδη οι ανατιμήσεις που έγιναν, πλήττουν τα βασικά αγαθά διαβίωσης, ενώ έχουν 
προηγηθεί οι μεγάλες μειώσεις μισθών, συντάξεων και εισοδημάτων λόγω των 
μνημονίων, καθώς και η συσσώρευση των χρεών της πανδημίας.  

 

Τ 
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ο χρέος της χώρας 
κατάφεραν οι 
«ΑΡΙΣΤΟΙ» του 

Μητσοτάκη Β΄ του 
Μικρού να το φτάσουν 
στο 239% επί του ΑΕΠ!!! 
Ακούσαμε στη ΔΕΘ για μια ακόμα 
φορά ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΓΑΛΑ. Όμως η σκληρή 
πραγματικότητα αποτυπώνεται στα 
νούμερα της Οικονομίας μας. Tα 
μεγάλα «θα» δεν μπορούν πλέον να 
κρύψουν την αποτυχία της 
κυβέρνησης. Οι αριθμοί τελικά λένε 
πάντα την αλήθεια. 

 
Εκτίναξη περίπου στο 240% σχέση 
χρέους ΑΕΠ, όταν κάποτε με 125% 
μπήκαμε στα μνημόνια και βέβαια 
συνεχίζουμε να είμαστε πρώτοι στην 
ανεργία των νέων… Είναι κατανοητό 
πλέον από όλους ότι η πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη μας οδηγεί 
με ταχύτητα προς τον γκρεμό με ότι 
αυτό συνεπάγεται ανθρωπιστικά, 
γεωπολιτικά και οικονομικά για τη 
χώρα μας. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να 
καταλάβουμε όλοι ότι η ανεργία, η 
εκτόξευση των τιμών σε βασικά είδη 
διατροφής ενέργειας κλπ και τελικά 
η εξαθλίωση ενός λαού δεν 
αποτελούν τιμωρία όλων εκείνων 
που μας «επέβαλαν» την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και όλων όσων 
ανέχθηκαν και ανέχονται αυτές τις 
ηγεσίες των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ αλλά σίγουρα 
αποτελούν την «τιμωρία» του απλού 
νεοέλληνα για την ευκολοπιστία του, 
τον ωχαδερφισμό του και την τάση 
του προς το προσωπικό του 
συμφέρον ακόμα και εναντίον του 
κοινού καλού!  
Εδώ υπενθυμίζω τους πάντα 
επίκαιρους στίχους του εθνικού μας 
ποιητή Διονυσίου Σολωμού: 
«Δυστυχισμένε μου λαέ, καλὲ κι 
ἠγαπημένε, πάντοτ᾿ εὐκολοπίστευτε 
καὶ πάντα προδομένε»!!! Δυστυχώς 
το μέλλον - όσο και αν ωραιοποιείται 
από τον κ. Μητσοτάκη και από τα 

σχεδόν στο σύνολό τους φερέφωνα ΜΜΕ- δεν φαίνεται να είναι ρόδινο για την 
Ελλάδα. Τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε ακόμη πιο δυσχερή θέση και θα 
αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η αγοραστική τους δύναμη, ενώ 

α υπάρξουν νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων με ανεξόφλητα κόκκινα δάνεια 
που θα παρουσιάσουν σοβαρό πρόβλημα 

επιβίωσης τους επόμενους μήνες. 

 
 

 

Τ Θ 
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Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι στιγμής περί 
άλλων τυρβάζει και όπως φαίνεται 
δεν είναι διατεθειμένος να πάρει 
ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα 
υπέρ των πολλών, προσφέροντας 
μόνον «ασπιρίνες», την ίδια στιγμή 
όμως ταΐζει με κάθε τρόπο τους 
πολύ μεγάλους επιχειρηματίες και 
καναλάρχες που στέκονται πλάι του. 

μως κύριε 
Πρωθυπουργέ 
από εδώ και 

μπρος ξεκινούν τα 
δύσκολα, αφού 
αναγκαστικά το 
επόμενο διάστημα  
θα μειωθεί η 
καταναλωτική δύναμη 
όλων, η αγορά θα έχει 
λιγότερους τζίρους άρα 
και έσοδα, θα αυξηθεί η 
ανεργία και μαζί με 
τους παρακάτω λόγους 
οι λαϊκές αντιδράσεις 
θα πάρουν την μορφή 
χιονοστιβάδας: 
1) Την έξαρση του προσφυγικών - 
λαθρομεταναστευτικών ροών στα 
νησιά και από εκεί στην ενδοχώρα! 
2) Από τον πτωχευτικό Νόμο και 
από τους χιλιάδες πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας.  
3) Από τους πληγέντες από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 
καλοκαιριού, οι οποίοι έχουν λάβει 
πολλές υποσχέσεις για την 
ολοσχερή καταστροφή των 
περιουσιών τους και έχουν μεγάλες 
προσδοκίες…  

4) Από τα παιδιά και από τις οικογένειες τους που έμειναν εκτός πανεπιστημίων, 
ώστε να γεμίσουν τα ιδιωτικά κολλέγια και ΙΕΚ μαζί και οι τσέπες κάποιων λίγων 
ιδιωτών σχολαρχών, φίλων της κυβέρνησης. 5) Από τους εργαζόμενους, οι οποίοι 
ευρίσκονται με αναστολές εργασίας καθώς και με όλους αυτούς που θέλουν να 
αποφασίζουν αυτοί για τον εαυτό τους σε ότι αφορά τον εμβολιασμό από covid. 
6) Από τους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι παρά τις υποσχέσεις του αρμόδιου 
υπουργού Εργασίας βλέπουν με ιδιαίτερη ανησυχία την συνεχή αύξηση του 
χρόνου απόδοσης της σύνταξης και του εφάπαξ. Επίσης φαίνεται ως 
αναπόφευκτο ότι όλοι οι πολίτες τελικά άσχετα με το τι ψήφισαν τις τελευταίες 
εκλογές θα βιώσουν στο πετσί τους τα άκρως δυσμενή και πολλές φορές 
αντιδημοκρατικά μέτρα εξ αιτίας του covid που πλήττουν με την 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ τους βάναυσα τα ατομικά τους δικαιώματα!  Τα όργανα μόλις 
ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη… 

 

ι μαζικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη 
εξέφρασαν τη διαμαρτυρία του αγωνιζόμενου 
λαού για τα μισά μεροκάματα, για το «χτύπημα» 

στο 8ωρο, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,  
στο δικαίωμα στην απεργία, αλλά και για τις 
αντιεκπαιδευτικές επιλογές, για την  
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης κ.ά.  
Και δυστυχώς έπεται η συνέχεια… 

Ό 
O 
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του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ, 
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ε τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη 
προς την εφορία 

να πλησιάζουν τα 110 
δισ. ευρώ η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημόσιων Εσόδων 
προχωρά σε ένα 
μεγάλο ξεκαθάρισμα 
όλων αυτών των 
οφειλών. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
Capital.gr στόχος είναι να υπάρξει 
σαφή εικόνα και διαφορετική 
διαχείριση των χρεών που μπορούν 
να εισπραχτούν και εκείνων που 
πρέπει να διαγραφούν οριστικά. Οι 
υπηρεσίες του υπουργείου 
Οικονομικών γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο 
χρέος, αυτό δηλαδή που μπορεί να 

εισπραχθεί βρίσκεται χαμηλότερα, 
στα 85 δισ. ευρώ.  

 

να ποσό της τάξης 
των 25 δισ. ευρώ 
σέρνεται εδώ και 

χρόνια στις λίστες των 
ληξιπροθέσμων 
οφειλών παρά το 
γεγονός ότι δεν 
πρόκειται να 
εισπραχθεί ποτέ!!! 
Μια μάτια στις δημοσιοποιημένες 
λίστες της δείχνει ότι παραμένουν 
ενεργά ληξιπρόθεσμα χρέη από 
εταιρείες που έχουν φαλιρίσει εδώ 
και… δεκαετίες! Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση της Ακρόπολις 
Χρηματιστηριακή που οφείλει 10,469 
δισεκατομμύρια ευρώ (!) στο 
Δημόσιο, ενώ στις ίδιες λίστες 
φιγουράρουν τα σούπερ-μάρκετ 
Ατλάντικ, η Sprider Stores, η Ασπίς 
Πρόνοια, η Θεμελιοδομή, το Μινιόν, 
η Πειραϊκή-Πατραϊκή, καθώς και η 
Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες, η 
οποία χρωστάει 1,844 δισ. ευρώ 
στην εφορία και 1,565 δισ. ευρώ 
στον ΕΦΚΑ! Έτσι, λοιπόν, η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων 
Εσόδων καθορίζει εκ νέου τη 
διαδικασία με την οποία τα χρέη θα 
θεωρούνται «ανεπίδεκτα 
είσπραξης». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το Δημόσιο διατηρεί 
ακέραιο το δικαίωμά του για την 
είσπραξη της οφειλής ή 
συμψηφισμού της και μετά την 
καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία 
των ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ 
οφειλή που έχει καταχωρηθεί ως 
ανεπίδεκτη είσπραξης 
επαναχαρακτηρίζεται ως 

εισπράξιμη εάν διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει δυνατότητα μερικής ή 
ολικής ικανοποίησής της είτε από 
τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο 
πρόσωπο. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
νεότερη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για να 
χαρακτηριστεί ένα χρέος ως 
ανεπίδεκτο είσπραξης θα πρέπει 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: α. Έχουν 
ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα 
εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα 
ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής 
διοίκησης και δεν διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη και των συνυπόχρεων 
ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων.  
β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής 
δίωξης ή δεν είναι δυνατή η 
υποβολή της. γ. Έχει 
πραγματοποιηθεί έλεγχος από 
ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της 
αρμόδιας φορολογικής ή 
τελωνειακής αρχής, ο οποίος 
πιστοποιεί, με βάση ειδικά 
αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 
προηγούμενων περιπτώσεων και 
ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η 
είσπραξη των οφειλών. 

 

Με απόφαση του διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων οι πράξεις του 
χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή 
ανεπίδεκτων είσπραξης 
καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία 
ανεπίδεκτων εφόσον πρόκειται για 
οφειλές άνω του 1,5 δισ. ευρώ, οι 
πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην 
Υπηρεσία Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι  
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αρμόδια για τον έλεγχο των 
δημόσιων εσόδων, από την οποία 
και ελέγχονται. Αν κρίνεται 
αναγκαίο, έλεγχος μπορεί να 
διενεργηθεί και στις πράξεις της 
παρούσας που αφορούν συνολική 
βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω 
ποσού.  

Από την καταχώριση της οφειλής 
στα βιβλία των ανεπίδεκτων 
είσπραξης και για χρονικό διάστημα 
10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα 
στο οποίο έγινε η καταχώριση:  α) 
αναστέλλεται αυτοδικαίως η 
παραγραφή της,  β) δεν χορηγείται 
στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα 
πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία 
ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο 
πιστοποιητικό για μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν 
πρόκειται για είσπραξη χρημάτων 
που θα διατεθούν για την 
ικανοποίηση του Δημοσίου ή για 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, 
το προϊόν των οποίων θα διατεθεί 
για τον ίδιο σκοπό, γ)  

εσμεύονται στο 
σύνολό τους οι 
τραπεζικοί και 

επενδυτικοί 
λογαριασμοί και  
το περιεχόμενο των 
θυρίδων σε τράπεζες  
ή άλλα πιστωτικά 
ιδρύματα των 
παραπάνω προσώπων.  

 

ο Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για 
την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμό και 
μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των 

ανεπίδεκτων είσπραξης. 
Οφειλή που έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται 
ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει 
δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από 
συνυπόχρεο πρόσωπο. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες 
είσπραξης, δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την 
παρέλευση της προθεσμίας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: α. Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον 
χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης. β. Έχουν ολοκληρωθεί οι  
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σχετικές ενέργειες για την 
ανταλλαγή των πληροφοριών και 
των διαδικασιών αναγκαστικής 
είσπραξης για τα κράτη με τα οποία 
υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες 
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. γ. Έχουν 
ολοκληρωθεί οι έρευνες στην 
αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης 
πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού 
έναντι τρίτων. δ. Έχει ολοκληρωθεί η 
ποινική διαδικασία σε βάρος των 
οφειλετών εφόσον προβλέπεται, με 
την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης.  

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς 
τρίτους που δεν έχουν 
χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες 
είσπραξης μπορούν να διαγραφούν, 
εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και 
μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες 
οφειλών: α. οφειλές αποβιωσάντων 
που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε 
περιουσιακό στοιχείο και των 
οποίων οι κληρονόμοι 
αποποιήθηκαν την επαχθείσα 
κληρονομιά, β. οφειλές ανά 
φορολογούμενο μικρότερες του 
ποσού του εκάστοτε ελάχιστου 
ποσού φόρου από την καταβολή του 
οποίου απαλλάσσεται ο 
φορολογούμενος. 

 

διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή 
τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται με 
απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις που  
τη διέπουν.  
Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων από την 
οποία και ελέγχονται. 

 

Η 
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ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

του Στέφανου Κουλουμπή 
Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου, 
Ναυλομεσίτη, 
Ειδικού Γραμματέα 
Δικτύου Υπέρβασης 

 
Δεν είναι δυνατόν !!! Ακούς τον 
άνθρωπο που ήταν το πρωί στο 
γραφείο σου να αναφέρεται όχι σ’ 
αυτά που άκουσε, αλλά σ’ αυτά που 
τελικά δεν κατάλαβε... Γεγονός είναι 
ότι όταν έρχεστε στα γραφεία μας, 
από τα 100 πράγματα που ακούτε, 
θα θυμάστε φεύγοντας το πολύ τα 
15. Όμως αυτό που δεν 
δικαιολογείται είναι αυτά τα 15 να τα 
έχετε καταλάβει «στραβά». Γι’ αυτό 
και σας τονίζουμε ότι αυτά που δεν 
καταλαβαίνετε, να ζητάτε να σας το 
εξηγήσουμε ξανά και ξανά έως ότου 
αντιληφθείτε πλήρως την ουσία. 

ίναι πολύ σημαντικό 
να καταλάβετε τις 
λέξεις κλειδιά, τις 

σημαντικές έννοιες  
και τον λόγο  για τις 
δράσεις που συστήνει 
το Σωματείο. 

Το πιο παράδοξο μάλιστα είναι ότι σας τα εξηγούμε σε φιλικό και συμβουλευτικό 
τόνο και λίγο αργότερα από την συνάντησή μας, όταν σας καλέσει ο υπάλληλος 
της εισπρακτικής με τον αυταρχικό και καταδυναστευτικό τόνο φωνής του, 
κάθεστε… σούζα, ιδρώνετε ακατάπαυστα και το χειρότερο είναι πως δηλώνετε 
έτοιμοι να κάνετε τη μεγαλύτερη ανοησία, δηλαδή να υπακούσετε τυφλά σε όποια 
εντολή σας δώσουν. Επαναλαμβάνουμε: «ο φόβος φυλάει τα έρμα» και τα 
τσιράκια των τραπεζών και των funds αυτό το παιχνίδι το παίζουν εξαιρετικά 
καλά! Δεν είναι λίγες οι φορές που σας προτείνουμε να έρθετε στα γραφεία μας 
μαζί με την σύζυγο ή τον σύζυγο. Εξάλλου δύο ζευγάρια μάτια και αυτιά είναι 
καλύτερα από ένα. Βέβαια κάποιες φορές συνειδητοποιούμε ότι κάποια δάνεια 
του ενός είναι άγνωστα στον άλλο και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα… Σίγουρα 
οι περισσότεροι από εσάς έχετε σαφή αντίληψη του πόσα ζευγάρια έχουν χωρίσει 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης και δυστυχώς πόσες διαλυμένες οικογένειες 
έχουν δημιουργηθεί. Σε μια κοινωνία που καταρρέει όπου η κατάπτωση αξιών, 
αρχών, ιδανικών, έχει δρομολογηθεί από τους κατέχοντας την εξουσία (επί σειρά 
ετών, το ορθότερο … δεκαετιών) και τους εντολείς τους και μάλιστα με πολύ 
σπουδή και μελέτη, ο συνδυασμός της όποιας απαίτησης (πρωτίστως 
οικονομικής) με την ταυτόχρονη επιβολή του φόβου δημιουργεί ένα εκρηκτικό 
μείγμα που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ισοπεδώσει τα πάντα.  

ι όμως παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι  
η συνταγή του «φόβου» δουλεύει καλά… 

 

Ε 
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Γιατί όμως δουλεύει καλά; Διότι η 
άγνοια ζει και βασιλεύει. Η άγνοια 
που μπορεί να είναι φυσική ή 
τεχνητή. Όταν λέμε «φυσική άγνοια» 
εννοούμε την επιλογή που έχει ο 
καθένας να μην ψάξει τα δεδομένα, 
να μην ελέγξει το θέμα, να μην 
εξετάσει την υπόθεση και να ακούει 
ή να κάνει -ως είθισται- ό,τι θέλουν 
και του προτείνουν οι άλλοι!  

 
Κλασσική περίπτωση αδιαφορίας, 
αναβλητικότητας, αδράνειας και 
περίσσειας ηττοπάθειας. Η «τεχνητή 
άγνοια» είναι η περίπτωση που 
σημαντικές και χρήσιμες 
πληροφορίες δεν διοχετεύονται από 
τα ΜΜΕ -κοινώς αποκρύβονται- και 
τυχόν πληροφορίες στα μέσα 
«κοινωνικής δικτύωσης» πνίγονται 
από ελεγκτές που δήθεν 
ενδιαφέρονται για την αντικειμενική 
γνώση και την προστασία της 
κοινότητας από πλαστές 
πληροφορίες αλλά στην ουσία 
κάνουν ό,τι τους λένε αυτοί που τους 
πληρώνουν. Γιατί αλήθεια πότε οι 
πληροφορίες που διοχετεύει η 
εκάστοτε κυβέρνηση στο κοινωνικό 
σύνολο ήταν πραγματικά 
αντικειμενικές;;; Έχουμε πει το εξής: 

ρέπει να έχεις 
ισχυρή βούληση 
για να κάνεις  

την «Υπέρβαση»,  
να έχεις την θέληση  
να διεκδικήσεις  
το δίκιο σου. 
Πρέπει να έχεις αληθινή αξιοπρέπεια 
για να σταθείς όρθιος και να 
κοιτάξεις κατάματα τον αντίπαλό 
σου.  Πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια 
για να διεκδικείς! Οι χαμερπείς 

πολιτικοί του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος παραμένουν trendy 
και μοδάτοι και ξέρουν να παίζουν… μπάλα μιας και τα ΜΜΕ κάνουν καλά τον 
υποβολέα τους. Και οι περισσότεροι αφελείς πολίτες, ψηφοφόροι και 
φορολογούμενοι χειροκροτούν τους «παίχτες»! Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια 
έρχονται και κάποιοι πιστεύουν και διατρανώνουν στην αγορά ότι θα πέσει 
«μάννα εξ’ ουρανού»! Δυστυχώς φωτιά να μας κάψει θα πέσει για την αδιαφορία 
μας, την ευθυνοφοβία μας, τον άκρατο ξερολισμό, τις δηθενικές συμπεριφορές, τις 
ετσιθελικές απαιτήσεις, την καλά κρυμμένη ηττοπάθεια και σίγουρα τα 
συγχωροχάρτια προς τους εαυτούς μας για τα αναρίθμητα λάθη… 

Όταν πηγαίνετε σε ένα δικηγορικό γραφείο όπου πληρώνετε 200-300 ευρώ για 
την συνάντηση, κάθεστε σιωπηλοί και προσέχετε το τι σας λένε. Ακόμη κι αν αυτά 
που ακούτε μπορεί να είναι ακαταλαβίστικα….  

 

Π 
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Όταν έρχεστε στα γραφεία μας που 
δίνετε εφάπαξ τον χρόνο 20 ευρώ 
(και μάλιστα με πολλά… κενά, 
δηλαδή κάποιες χρονιές χωρίς την 
καταβολή της συνδρομής) θεωρείτε 
τους υπαλλήλους που σας 
εξυπηρετούν και τους υπευθύνους 
των γραφείων ως δεδομένους και 
υποχρεωμένους να σας… 
υπηρετήσουν. Μόνο που οι 
δικαστικές αποφάσεις του 
δικηγορικού γραφείου που 
πληρώνετε αδρά (ακόμη κι αν είναι 
τραπεζοδικηγόρος κι ας μην το 
ξέρετε) είναι ελάχιστες ίσως και 
μηδενικές αν είναι δικηγόρος της 
τράπεζας σε σχέση με αυτές του 
Σωματείου ΥΠΕΡΒΑΣΗ. 

 
Καμία σκέψη, κανένας 
προβληματισμός καμία σωστή 
θεώρηση της κατάστασης. Όπως με 
τον ακριβό δικηγόρο, με τον ίδιο 
τρόπο θα τσιμπήσετε από κάποιους 
που κυκλοφορούν ειδικά στην 
επαρχία με ακριβά SUV όπως Lexus 
(κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα, 
το έχουμε δει το έργο!!!) και σας 
πουλάνε εξωδικαστικές λύσεις μέσα 
από την δική τους προσωπική 
παρέμβαση που θα πληρώσετε 
ακριβά ακόμη και κάτι δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ. Όμως δεν θα πείτε 
τίποτα στους γύρω σας για να μη 
σας δακτυλοδείχνουν και 
κοροϊδεύουν ως τους ηλίθιους που 
τσίμπησαν και την πάτησαν. Τελικά 
υπάρχουν πολλοί που απλά 
αναζητούν πού πουλάνε… 
μασημένη τροφή! 

Πτωχευτικός 
Νόμος είναι 
«ολετήρας»  

και ο καταστροφέας 
νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. 
Αυτοί που τον επέτρεψαν είναι οι 
πολιτικοί και αυτοί που οδηγούν τον 
«ολετήρα» είναι οι τραπεζίτες και τα 
Funds, εκπροσωπούμενα από τους  

 
Services (διαχειριστές). Δυστυχώς η Δικαιοσύνη παραμένει ακόμη άβουλη και 
στην χειρότερη περίπτωση έτοιμη να υπηρετήσει την «μεγάλη δύναμη», το χρήμα 
και την εξουσία και όχι τον Λαό! Πολλοί έρχονται στα γραφεία και παρουσιάζουν 
τις δανειακές συμβάσεις για να συμμετέχουν στην Ομαδική Αγωγή. Ζητάμε και την 
κίνηση του Δανειακού Λογαριασμού από τότε που έγινε η εκταμίευση μέχρι και 
σήμερα. Ο λόγος είναι βέβαια για να γίνει η λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Είναι 
πολλά αυτά που αποκαλύπτουν οι κινήσεις του δανειακού λογαριασμού: Ένα 
από αυτά είναι οι «ρυθμίσεις» που έχετε κάνει, οι «πρόσθετες πράξεις», κάποιες 
εξωδικαστικές συμφωνίες για αποπληρωμή του δανείου, ακόμη και η υπαγωγή 
σας στο ν. Κατσέλη. Κι όλα αυτά εμπεριέχουν ένα πράγμα: αποδοχή της οφειλής 
που σου καταλογίζει η τράπεζα. Αποδοχή ότι η οφειλή σου είναι «ορισμένη», 
«βεβαιωμένη» και «εκκαθαρισμένη» και ότι εσύ βέβαια έλεγξες τα βιβλία που 
κρατά η τράπεζα και το επιβεβαίωσες. Δυστυχώς, αδαή και «παντογνώστη» 
δανειολήπτη αυτό έκανες ενάντια στο συμφέρον σου! Αυτό κάνετε όλοι που 
πέφτετε στις παγίδες των Εισπρακτικών, των Δικηγορικών γραφείων, των 
τσιρακιών των τραπεζών και των Funds, όλων αυτών που το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι ν’ αρπάξουν την περιουσία σας, να υφαρπάξουν την ιδιωτική 
περιουσία των Ελλήνων. Μπορεί να μη σας ενδιαφέρει η κατσίκα του γείτονα 
παρά μόνο η δική σας, όταν χάσετε και οι δυο σας τις… κατσίκες σας, τότε όλοι 
είναι χαμένοι και τα τσιράκια των αρπακτικών χαρούμενοι και κερδισμένοι! 

 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 30 

 
Χαρακτηρίσαμε τον Πτωχευτικό 
νόμο ολετήρα και απόλυτα 
δικαιολογημένα. Σε ό,τι αφορά την 
αποκαλούμενη 2η ευκαιρία για τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό, αυτή 
αφορά τις τράπεζες και ουδόλως τον 
δανειολήπτη! Το μόνο καλό που 
προέκυψε όπως έχουμε αναφέρει 
πολλές φορές είναι το μαχητό του 
τεκμηρίου της παύσης πληρωμών. 
Θα το πούμε με απλά λόγια: η 
Τράπεζα προχωρά στο αίτημα 
πτώχευσης του δανειολήπτη 
επικαλούμενο την αδυναμία του 
δανειολήπτη να πληρώσει τις 
δόσεις του δανείου του (τεκμήριο 
παύσης πληρωμών). Πλέον αυτό το 
τεκμήριο είναι μαχητό, δηλαδή 
αντιμετωπίσιμο, καθώς μπορεί να 
αμφισβητηθεί. Πώς; 

ποδεικνύοντας ότι 
ο δανειολήπτης  
δεν πληρώνει το 

δάνειό του, όχι γιατί 
ΔΕΝ μπορεί ή ΔΕΝ έχει 
να πληρώσει, αλλά 
γιατί ΕΠΙΛΕΓΕΙ να ΜΗΝ 
πληρώσει, επειδή 
αμφισβητεί την οφειλή 
του κατά κεφάλαιο  
και τόκους  
και επειδή θεωρεί ότι η απαίτηση του 
δανειστή είναι μη εκκαθαρισμένη. 
Για τον λόγο αυτό ο δανειολήπτης / 
μέλος της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ έχει κάνει το 
αρχικό εξώδικο επανακαθορισμού 
της τραπεζικής οφειλής, συμμετέχει 
στην Ομαδική Αγωγή που είναι και η 
αρχέτυπη βάση, λόγος και αιτία 
συμμετοχής στο Σωματείο, έκανε 
πρόσφατα την Λογιστική 
Πραγματογνωμοσύνη για να 
αποδειχθεί ότι η απαίτηση της 
τράπεζας δεν είναι ένεκα Σ.Ε.Π.Ε. 
εκκαθαρίσιμη και τέλος το 
πρόσφατο εξώδικο 
«Επικαιροποίησης Πτωχευτικού 

Νόμου». Πολύς κόσμος δεν έχει αντιληφθεί αυτό που μαγειρεύεται καιρό τώρα 
από τραπεζίτες και πολιτικούς με την σύμπραξη των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και με την παθητική αδράνεια δικαστικών, συνταγματολόγων, 
ακαδημαϊκών και πολλών υποκριτών εξουσιολάγνων ακόμη και φοβισμένων ή 
ηττοπαθών ραγιάδων…. Έχουμε 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 2.000.000 υπαλλήλους. Οι περισσότερες από 
αυτές τις επιχειρήσεις είναι φορτωμένες με δάνεια και στέκονται ολοένα και 
περισσότερο αδύναμες σε μια εικονική, επίπλαστη ευμάρεια ενός ανύπαρκτου 
success story να σηκώσουν κεφάλι. 

ίδατε να παρέχουν ρευστότητα στην αγορά οι 
τράπεζες που έβαλαν στην τσέπη 45 δισ. ευρώ 
από την ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο;;; 

Όχι βέβαια! Ένα 6% έπεσε στις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Πόσες φορές 
δεν έχουμε πει για τις «επιστρεπτέες προκαταβολές» ότι πρέπει να υπάρξει 
διαγραφή χρέους. Όχι, είναι η απάντηση! Το βάρος των τραπεζικών δανείων 
συνδυαστικά με την αδιάκοπη φορολογική αιμοληψία σαπίζει το εταιρικό σώμα 
για να το ρίξει τελικά στο χώμα και να το σκουπίσουν οι τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες 
μετά θα κάνουν την μικρομεσαία επιχείρηση κομμάτι του παζλ των δικών τους 
εταιρειών Holding μαζί με άλλες εταιρείες και έτσι αντί μια μΜΕ των 3-10 ατόμων 
θα καταλήξει με τα υπόλοιπα κομμάτια του πάζλ μια μΜΕ των 1000 ατόμων. Όσον 
αφορά εσένα τον επιχειρηματία πιθανώς να εξακολουθήσει να σε χρησιμοποιεί 
στη θέση που ήσουν… Όμως πλέον ως μισθωτό, ένα άβουλο υποκείμενο μιας 
τραπεζικής Σοβιετίας. Σημειώστε: Οι 700.000 εταιρείες πλήρωναν την εφορία στο 
κράτος.  Να δούμε τι θα κάνουν οι μεγάλες μΜΕ των Τραπεζιτών…. Τα έσοδα στο 
εξωτερικό! Γιατί έκαναν διαφορετικά με το ρευστό που χρεώθηκε ο Ελληνικός 
λαός με τις ανακεφαλοποιήσεις; Δυστυχώς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, δεν 
θέλουμε να βλέπουμε πιο πέρα, θέλουμε να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα και 
είναι μοιραίο η επόμενη μέρα να καταλήξει να μας πλακώσει! Αυτό που στην 
ουσία μ’ ενοχλεί είναι ο μηχανιστικός αυτοματοποιημένος και συστημικός τρόπος 
που έχει δρομολογηθεί για να καρπωθούν οι τραπεζίτες το Ελληνικό επιχειρείν. 
Και περισσότερο εκνευριστικό παραμένει το γεγονός της άρνησης μιας 
ολόκληρης κοινωνίας να αντιδράσει. Ίσως αντιδράσουν κάποια στιγμή οι 
επιχειρηματίες που θα βλέπουν τον αγώνα που έκαναν εδώ και δεκαετίες χρόνια 
να φεύγει απ’ τα χέρια τους εν ριπή οφθαλμού μέσα από τη διαδικασία των 
πλειστηριασμών και του νέου πτωχευτικού νόμου. Ίσως είναι ώρα να 
συνειδητοποιήσουμε ότι τα αποφθέγματα περί ενότητας δεν είναι απλά για να 
διαβάζονται, αλλά για να γίνονται φάροι που θα δείχνουν την κατεύθυνση για να 
φτάσουμε στο απάγκιο λιμάνι που θα καταλαγιάσει η λαίλαπα από τους 
σύγχρονους πειρατές Σαρακηνούς που λυμαίνονται την Ελληνική κοινωνία, την 
ιδιωτική μας περιουσία, την ιστορία και την παράδοσή μας απλά γιατί είδαν ότι 
το «μαγαζί» που λέγεται Ελλάδα είναι ένα προσοδοφόρο μαγαζί γωνία. Ξυπνήστε 
Έλληνες επιτέλους και πάρτε την ζωή στα χέρια σας! 

Α 

Ε 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

γνωστός 
δημοσιογράφος, 
Κώστας  

Βαξεβάνης, εκδότης  
του Documento και 
φίλα προσκείμενος 
στον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε 
σφοδρή επίθεση  
στον πρώην υπουργό 
Οικονομικών του 
Τσίπρα, Ευκλείδη 
Τσακαλώτο, 
κατηγορώντας  
τον για συνεργάτη  
της τρόικας και του 
Γιάννη Στορνάρα. 
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε 
τηλεοπτική εκπομπή στο «Kontra», 
ο Κώστας Βαξεβάνης κατηγόρησε 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ότι υπήρξε 
πιόνι των δανειστών, ότι οδήγησε τη 
μεσαία τάξη σε αδιέξοδο και ότι είχε 
κρυφές επαφές με τον Γιάννη 
Στουρνάρα κατά παράβαση των 
θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

άρα πολλοί άνθρωποι του οικονομικού 
επιτελείου, όπως έκαναν και στις άλλες 
κυβερνήσεις, προωθούσαν και ψήφιζαν 

πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν  
ανατραπεί, όπως τα κόκκινα δάνεια… 
Δεν λέω ότι το έκαναν εκ του πονηρού», δήλωσε, μεταξύ άλλων, και πρόσθεσε: 
«Πολλά από αυτά ήταν αποτέλεσμα μίας άγνοιας σε σχέση με την εξουσία». Δείτε 
το σχετικό αποκαλυπτικό απόσπασμα: 
https://www.youtube.com/watch?v=7n2VA8xMvKs. 
 

 

Ο 
Π 

https://www.youtube.com/watch?v=7n2VA8xMvKs
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ια «βόμβα» για τους ιδιοκτήτες - 
δανειολήπτες περικλείει στις 
διατάξεις του ο νέος Κώδικας 

Πολιτικής Δικονομίας, καθώς οι 
διαδικασίες πλειστηριασμών 
επιταχύνονται προς όφελος  
των Funds και των Τραπεζών. 

 
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Παρόν» την δυσάρεστη 
έκπληξη για τους δανειολήπτες περικλείει στις διατάξεις 
του ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που ξαφνικά 
συντάχθηκε και πλέον είναι σε δημόσια διαβούλευση. 
Αναμένεται μάλιστα να ενεργοποιηθεί μέσα στον 
Σεπτέμβριο και αμέσως θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί 
ακινήτων, η τιμή των οποίων αυτόματα θα μειώνεται μετά 
τον δεύτερο και τον τρίτο πλειστηριασμό, προσαρμόζοντας 
το καθεστώς των πλειστηριασμών στον νέο πτωχευτικό 
νόμο, με την… παροχή δεύτερης ευκαιρίας, λες και στον 
δεύτερο πλειστηριασμό θα βρει λεφτά ο ιδιοκτήτης της 
κατοικίας και δεν θα χάσει το σπίτι του. 

Δεν κρύβει τις προθέσεις του ο νέος Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας. Στο πιάτο προσφέρεται για τα αδημονούντα… 
κοράκια, για να πάρουν, να αρπάξουν μπιτ παρά το 
ακίνητο. Το λέει ευθέως το ρεπορτάζ: «Στόχος είναι ο νέος 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας να ψηφιστεί άμεσα, ώστε οι 
πλειστηριασμοί που θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο να 
γίνουν με το ΝΕΟ καθεστώς και να διευκολυνθεί η 
διαδικασία διάθεσης ακινήτων από τις τράπεζες και τις 
εταιρείες διαχείρισης»! 

 
Προ του κινδύνου, που είναι προ των πυλών, να 
προκληθούν τεράστιες αντιδράσεις και να μπλοκάρουν οι 
πλειστηριασμοί, προσφέρουν το… αντίδοτο ότι 
εξαιρούνται οι πυρόπληκτοι και τα νοικοκυριά που 
θεωρούνται ευάλωτα, ήτοι αυτά που έχουν εισόδημα από 
7.000 μέχρι 21.000 ευρώ, τα οποία, για να αποφύγουν τον 
πλειστηριασμό, θα πρέπει να το δηλώσουν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από την 
Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.  

 

Μ 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 33 

μως, για να έχουν προστασία τα 
ευάλωτα νοικοκυριά, θα πρέπει 
να δηλώσουν με το… μαχαίρι  

στον λαιμό ότι «θα συναινέσουν στην 
απώλεια κυριότητας του ακινήτου 
τους, που θα περάσει στον φορέα 
απόκτησης και επανεκμίσθωσης 
ακινήτων, ο οποίος θα  
δημιουργηθεί μέσα στο 2022. 
Υπάρχει και άλλη μια παγίδα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Συγκεκριμένα προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: 
«Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται 
κατοχυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε 
εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση»! 

πανδημία… γέννησε «κόκκινα» 
δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ!!! 

Και σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο τέλος της 
χρονιάς που πέρασε το συνολικό ύψος των «κόκκινων» 
δανείων που είχε δημιουργηθεί ήταν 156,9 δισ. ευρώ, από 
τα οποία το 1/3 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να 
σημειωθεί ότι από τα 44,3 δισ. ευρώ, που ήταν τα 
στεγαστικά δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα ήταν σχεδόν 
τρία στα δέκα (31%). Πιο συγκεκριμένα: 1 στα 3 μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
είναι στην κυριότητα των funds. Το 1/3 του συνολικού 
δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι μη 
εξυπηρετούμενα. Περίπου 96.000 πλειστηριασμοί είναι ήδη 
αναρτημένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction. 

 
 

 

ανένα ουσιαστικό αντίκρισμα  
δεν έχει η αναστολή για έξι μήνες 
διενέργειας κάθε πράξης 

αναγκαστικής εκτέλεσης στους 
πυρόπληκτους από τις πυρκαγιές  
που ξέσπασαν το καλοκαίρι σε 
πολλές περιοχές της χώρας  

Ό Η 

Κ 
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σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 
Σύμφωνα με το powergame.gr, η απόφαση προβλέπει την 
αναστολή για χρονικό διάστημα έξι μηνών της διενέργειας 
κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, 
κατασχέσεις, προσωποκρατήσεις) επί της κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων 
για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από 
τις πυρκαγιές του θέρους 2021. 
Αναλυτικά, η απόφαση 
προβλέπει τα ακόλουθα: 
Αναστέλλεται για χρονικό 
διάστημα 6 μηνών η διενέργεια 
κάθε πράξης αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί της κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας τους, 
εξαιρουμένων των απαιτήσεων 
για διατροφή, σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, καθώς και 
νομικές οντότητες, που έχουν 
αποδεδειγμένα πληγεί από τις 
πυρκαγιές του θέρους 2021. 

Η αναστολή του πρώτου 
εδαφίου εκκινεί για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα ως εξής: 
α) την 20η Μαΐου 2021, στις 
περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, που 
οριοθετήθηκαν ως πληγείσες 
δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325 
απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από την πυρκαγιά της 
20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3077), β) την 26η Ιουλίου 2021, στις περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3863), γ) την 27η Ιουλίου 2021, στις περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 

2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 3863), δ) την 28η Ιουλίου 2021, στις περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 

στεγαστικής 
συνδρομής για την 
αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από 
τις πυρκαγιές: της 28ης 
Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της 

Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και της 2ας 
έως και 5ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των 

Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας 
της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και 
Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 
3905), ε) την 2η 
Αυγούστου 2021, στις 
περιοχές των 

Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας 
της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και 
Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που 
οριοθετήθηκαν ως 
πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία 

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13758/Α325 

απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση 

στεγαστικής 
συνδρομής για την 
αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: της 28ης Ιουλίου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905), ζ) την 3η Αυγούστου 2021, στις 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα 
Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325 απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές: της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα 
Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» 
(Β’ 3863), η) την 3η Αυγούστου 2021, σε περιοχές  
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της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες 
δυνάμει της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: αρχής γενομένης της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 
3898), θ) την 5η Αυγούστου 2021, σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 απόφασης με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές: αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγού-στου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898), και η) την 6η 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 
οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 

από τις πυρκαγιές: αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898). 

αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως,  
τη διενέργεια πλειστηριασμών, 
κατασχέσεων, αποβολών  

και προσωπικών κρατήσεων. 
Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, 
αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και 
βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Δικαιούχοι της αναστολής της 
παρ. 1 είναι μόνον όσοι έχουν την κατοικία ή την 
επαγγελματική εγκατάσταση εντός των περιοχών που 
αναφέρονται στις αποφάσεις οριοθέτησης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτές μνημονεύονται στην 
παρ. 1 και εφόσον αυτή έχει υποστεί ζημιές, το οποίο 
προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, ιδίως από τις αυτοψίες 
που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή τη βεβαίωση 
υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής 
κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
από τις πυρκαγιές «arogi.gov.gr». 

 

αριά καμπάνα 
40.000 ευρώ 
επέβαλε η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε  
δύο υπεύθυνους 
επεξεργασίας για  
μη ικανοποίηση  
του δικαιώματος 

πρόσβασης 
καταναλωτή σε 
αλληλογραφία  
μεταξύ τους. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 
καταγγέλλων έπειτα από επιστροφή 
προϊόντος ζήτησε από το 
κατάστημα (Dixons South East 
Europe ΑΕΒΕ-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ) μέσω 
facebook-messenger να του 
κοινοποιηθεί το αίτημα αποχρέωσης 
των δόσεων της πιστωτικής του 
κάρτας, που είχε σταλεί ηλεκτρονικά 
προς την τράπεζα (Εθνική Τράπεζα). 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αρνήθηκε να το ικανοποιήσει και στη 
συνέχεια ο καταγγέλλων άσκησε το 
ίδιο δικαίωμα προς την τράπεζα, η 
οποία δεν του έδωσε καμία 
απάντηση. 

Ως προς την πρώτη εταιρεία, η Αρχή 
σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ενώ 
κατά δήλωσή της και στην πράξη 
χρησιμοποιούσε την εφαρμογή 
κοινωνικής δικτύωσης Facebook για 
την διαχείριση αιτημάτων σχετικά με 
τα δικαιώματα των υποκειμένων των 
δεδομένων, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος πρόσβασης, εν τούτοις 
δεν την είχε περιλάβει στην οικεία 
Πολιτική ή Διαδικασία και επομένως 
η τελευταία υπήρξε ελλιπής και μη 
ανταποκρινόμενη στη 
πραγματικότητα. Ως εκ τούτου τα 
υποστηριζόμενα στο μετ’ ακρόαση 
υπόμνημά της σύμφωνα με τα οποία 
οι υπάλληλοί της ενώ είχαν λάβει 
γνώση της Πολιτικής, εν τέλει δεν 
εξέλαβαν το εν λόγω αίτημα ως 
αίτημα πρόσβασης επειδή δεν ήταν 
εξοικειωμένοι, δεν μπορεί να γίνει 
δεκτό.  

 

Η 

Β 
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ι υπάλληλοι της 
Εταιρίας, οι οποίοι 
σημειωτέον 

υπάγονται και 
αποτελούν μέρος  
του υπευθύνου 
επεξεργασίας, δεν 
ανταποκρίθηκαν στο 
αίτημα πρόσβασης 
μέσω της εφαρμογής 
κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook γιατί 
ουδέποτε είχαν 
ενημερωθεί για μια 
τέτοια δυνατότητα 
, καθώς η σχετική «Οδηγία» της 
Εταιρίας δεν περιελάμβανε τέτοια 
περίπτωση, ούτε είχαν εκπαιδευθεί 
να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν 
τα αιτήματα των υποκειμένων σε 
σχέση με τα εκ του ΓΚΠΔ και της 
κείμενης νομοθεσίας, δικαιώματά 
τους για την περίπτωση αυτή. Ως 
προς την τράπεζα, η Αρχή 
σημειώνει ότι δεν παρείχε καμία 
απάντηση στον καταγγέλλοντα 
προς ικανοποίηση ή μη του 
δικαιώματός του. Η Τράπεζα 
ισχυρίστηκε ότι η γραπτή αίτηση του 
καταγγέλλοντος διά του 
καταστήματος δεν συνιστά άσκηση 
του δικαιώματος πρόσβασης, καθώς 
από το περιεχόμενό του προκύπτει 
ότι αφορούσε τον τρόπο 
επιστροφής χρημάτων από τρίτη 
εταιρία εμπορίας καταναλωτικών 
αγαθών για συναλλαγή η οποία 
διενεργήθηκε μεν με χρέωση κάρτας 

έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας 
όμως εκκαθαρίστηκε από άλλη 
τράπεζα. Από το περιεχόμενο της εν 
λόγω αίτησης προκύπτει ότι ο 
καταγγέλλων αιτήθηκε «να 
ενημερωθεί για το αν υπάρχει αίτημα 
από την εταιρία Κωτσόβολος / 
Dixons που να αφορά την ωρίμανση 
των δόσεων και αποδέσμευση του 
ποσού από την πιστωτική μου 
κάρτα για προϊόν που έχει 
επιστραφεί στην εταιρία. Η εταιρία 
ισχυρίζεται ότι το αίτημα έχει 
υποβληθεί στην Εθνική Τράπεζα 
22/6 και ότι έχει λάβει επιβεβαίωση 
παραλαβής του αιτήματος από την 
τράπεζα στις 23/6». Από το ανωτέρω 
περιεχόμενο, προκύπτει ότι ο αιτών 
ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την 
ύπαρξη ή μη αιτήματος από την 
Εταιρία αναφορικά με το ζήτημά του 
και επιπλέον ζήτησε επιβεβαίωση ή 
μη εάν το σχετικό αίτημα έχει 
υποβληθεί στην Τράπεζα σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία και εάν 
έχει αποσταλεί επιβεβαίωση 
παραλαβής του. Η από μέρους του 
καταγγέλλοντος αίτηση προς την 
Τράπεζα προς επιβεβαίωση ή μη της 
ύπαρξης των εν λόγω αιτημάτων 
που διακινήθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και 
περιελάμβαναν προσωπικά του 
δεδομένα, σύμφωνα με όσα 
προεκτέθηκαν αναλυτικά σε σχέση 
τόσο με την Εταιρία όσο και με την 
Τράπεζα, συνιστά αίτημα 
πρόσβασης σε προσωπικά 
δεδομένα του ιδίου κατ’ αρ. 15 παρ. 
1 ΓΚΠΔ, χωρίς να απαιτείται, όπως 
ομοίως προεκτέθηκε, να περιβληθεί 
συγκεκριμένο τύπο ή να ασκηθεί με 
πανηγυρικό τρόπο, ούτε όμως να 
περιλαμβάνει τους λόγους για τους 
οποίους το υποκείμενο των 
δεδομένων ασκεί το δικαίωμα 
πρόσβασης (ΑΠΔ 16/2017 σκ. 3). 
Επιπλέον, με το άρθρο 15 παρ. 1 
ΓΚΠΔ, η ελεγχόμενη Τράπεζα, ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων του 
καταγγέλλοντος στο πλαίσιο 
παραλαβής της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας που απεστάλη από 
την Εταιρία κατά τα προεκτεθέντα, 
προκειμένου να διευθετηθεί το 
ζήτημα που αφορούσε τη χρέωση 
της πιστωτικής κάρτας του 
καταγγέλλοντος, την ωρίμανση των 
δόσεων και την αποχρέωσή τους, 
προέβη σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων και επομένως είχε την 
υποχρέωση, να απαντήσει σε κάθε 
περίπτωση, έστω και αρνητικά στο 
αίτημα του καταγγέλλοντος (σχετικά 
βλ. ΣτΕ 2627/2017, ΑΠΔΠΧ 15/2021). 
Επομένως, η Αρχή έκρινε ότι, ενώ η 
Τράπεζα είχε την ιδιότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας και 
αυτοματοποιημένα επεξεργαζόταν 
προσωπικά δεδομένα του 
καταγγέλλοντος στο πλαίσιο του 
ανωτέρω αιτήματός του, απέτυχε να 
το αξιολογήσει ορθά ως αίτημα 
πρόσβασης κατ’ αρ. 15 ΓΚΠΔ και 
συνακόλουθα, αφενός, δεν παρείχε 
απάντηση, έστω και αρνητική, 
αφετέρου, δεν ικανοποίησε το 
νόμιμο αίτημα του καταγγέλλοντος 
ως όφειλε.  Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή 
προχώρησε στην επιβολή 
διοικητικού προστίμου ύψους 20.000 
ευρώ σε καθέναν από τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας. 

 

 

ε κινήσεις ελάφρυνσης των ισολογισμών τους 
από ακίνητα, τα οποία συσσώρευσαν, προχωρούν 
οι συστημικές τράπεζες, προσαρμοζόμενες  

στις υποδείξεις των Εποπτικών Αρχών. 

Ο 
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Όπως αποκαλύπτει ο Χρήστος Κίτσιου στο euro2day.gr μέσα στους επόμενους 3 
έως 6 μήνες οι συστημικές τράπεζες προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει την 
επιθετική φάση των προγραμμάτων εξυγίανσης του ισολογισμού τους, 
μειώνοντας το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επί των 
συνολικών χορηγήσεων, σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%. Η επόμενη μεγάλη 
πρόκληση έγκειται στη μείωση του χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων ακινήτων, 
καθώς η οικονομία ανακάμπτει και υπάρχουν προσδοκίες για ενίσχυση της 
ζήτησης στην εγχώρια αγορά real estate. 

το τέλος του 2020, οι τέσσερις συστημικές 
τράπεζες είχαν στους ισολογισμούς τους 
ανακτηθέντα ακίνητα, η αξία των  

οποίων αποτιμάτο άνω των 5 δισ. ευρώ. 
Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία, που δεν παράγουν - στη συντριπτική τους 
πλειονότητα- έσοδα, ενώ αντίθετα η διατήρησή τους συνεπάγεται κόστος. Οι 
όμιλοι Πειραιώς και Alpha Bank έχουν ήδη δρομολογήσει κινήσεις αξιοποίησης 
χαρτοφυλακίων με ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, αθροιστικής 
αξίας 1,5 δισ. ευρώ (σ.σ. με βάση τις αποτιμήσεις των τραπεζών). Η Eurobank έχει 
βγάλει προς πώληση ένα μικρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων (project Petra), ενώ 
αντίστοιχη κίνηση ετοιμάζει για το 2022 η Εθνική Τράπεζα. Η προσοχή της αγοράς 
εστιάζεται στο μοντέλο συνεκμετάλλευσης που προωθεί η Alpha, το οποίο 
εξασφαλίζει την αποενοποίηση των ακινήτων από τον ισολογισμό της. Και αυτό 
διότι μπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για σημαντική ελάφρυνση ισολογισμού, με 
ευέλικτη προσέγγιση, ως προς τον χειρισμό της τρέχουσας και μελλοντικής αξίας 
των ακινήτων. 

Alpha Bank έχει εκκινήσει διαγωνιστική 
διαδικασία (project Skyline) για την ανάδειξη 
επενδυτή, ο οποίος θα αποτελέσει τον 

στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση και 
εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου περίπου 700 
ακινήτων, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ. 
Ο όμιλος Alpha θα εισφέρει τα ακίνητα στην Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία 
προηγουμένως θα έχει μεταβιβάσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε 
ακίνητα και το προσωπικό της στην 100% θυγατρική της Αlpha Bank, Alpha 

Διαχειρίσεως Ακινήτων και 
Επενδύσεων Α.Ε. (AREM-I). Έτσι, η 
Alpha Αστικά Ακίνητα θα 
μετασχηματισθεί σε επενδυτική 
πλατφόρμα ακινήτων. Εν συνεχεία, 
η Alpha θα πωλήσει στον 
προτιμητέο επενδυτή πλειοψηφικό 
ποσοστό της Alpha Αστικά Ακίνητα 
(σ.σ. από 50% συν μία μετοχή έως 
85%). Με αυτόν τον τρόπο, θα 
επιτύχει μείωση του σταθμισμένου 
σε κίνδυνο ενεργητικού. Το ύψος του 
ποσοστού που θα μεταβιβαστεί, θα 
αποφασιστεί όταν διαμορφωθεί μια 
σαφής εικόνα για το πού αποτιμούν 
οι επενδυτές το χαρτοφυλάκιο. Στη 
διακριτική ευχέρεια του επενδυτή θα 
είναι η διατήρηση ή μη της Alpha 
Αστικά Ακίνητα στο Χ.Α. 

 
Αν αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει 
εισηγμένη επενδυτική πλατφόρμα 
ακινήτων, θα ζητήσει την έξοδο της 
εταιρείας, πριν την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής. Σημειώνεται ότι η 
Alpha κατέχει το 93% της εταιρείας. 
Πρόθεση του ομίλου είναι η «νέα» 
Alpha Αστικά Ακίνητα να συνάψει 
μακροπρόθεσμη σύμβαση με την 
AREM-I για τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Με 
αυτό τον τρόπο, ο όμιλος Alpha 
επιδιώκει να αυξήσει και να 
διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων 
του. Η κοινοπραξία μεταξύ Αlpha 
Bank και προτιμητέου επενδυτή θα 
έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί, 
κατά προτεραιότητα, τα ακίνητα που 
ανακτά ο όμιλος, μέσω 
πλειστηριασμών και οριστικών 
διακανονισμών. Το προηγούμενο 
διάστημα εστάλησαν από τους 
συμβούλους (Axia Ventures, 
Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής 
της Αlpha Bank) προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
επιλεγμένους επενδυτές και 
υπογράφηκαν συμβάσεις 
εμπιστευτικότητας, ενώ 
ολοκληρώθηκε, τις προηγούμενες 
ημέρες, η αποτίμηση των ακινήτων 
από τις τέσσερις εταιρείες που είχαν 
αναλάβει το σχετικό έργο. Έτσι, 
αναμένεται να ανοίξει εντός του 
δεύτερου 15νθημέρου Σεπτεμβρίου 
το virtual data room, όπου θα ανέβει, 
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σταδιακά, όλη η παρεχόμενη 
πληροφόρηση προς τους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε 
να ακολουθήσει η κατάθεση μη 
δεσμευτικών προσφορών. 

Η Πειραιώς, από την πλευρά της, 
ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία 
(project Terra) για την πώληση ή 
επενδυτική αξιοποίηση 
χαρτοφυλακίου αξίας έως 1 δισ. 
ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνει ανακτηθέντα ακίνητα, 
αξίας περί τα 700 εκατ. ευρώ και 
ιδιοχρησιμοποιούμενα, αξίας 
περίπου 300 εκατ. ευρώ. Το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί σε 
όσους υπέγραψαν συμβάσεις 
εμπιστευτικότητας ανέφερε ως 
ενδεικτική ημερομηνία κατάθεσης μη 
δεσμευτικών προσφορών την 30ή 
Σεπτεμβρίου. Στη διαδικασία 
συμμετέχουν funds και επενδυτές 
που δραστηριοποιούνται στην 
εγχώρια αγορά (Invel/Prodea, 
εταιρεία συμφερόντων Παπαλέκα, 
Brook Lane, Dromeus, εταιρεία 

συμφερόντων Αρ. Μυστακίδη κ.ά.) καθώς και δύο ξένα funds με έδρα Μ. Βρετανία 
και Ισραήλ. Ο σύμβουλος (UBS) διαμηνύει ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά και 
θα υποβληθούν μη δεσμευτικές προσφορές στο τέλος του μήνα. Με βάση την 
αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και την ευχέρεια ή μη vendor 
financing στους επενδυτές, θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεχισθεί η 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Συνεχίζοντας τη λογική της σταδιακής πώλησης ακινήτων, η Eurobank ξεκίνησε 
την περασμένη Άνοιξη διαγωνισμό για την πώληση χαρτοφυλακίου με περίπου 
150 ακίνητα (project Petra), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εμπορικά και 
παράγουν εισόδημα. Η ονομαστική αξία των ανακτηθέντων εξασφαλίσεων της 
Eurobank ανερχόταν στις 31/12/2020 σε 753 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 504 
εκατ. ευρώ αποτελούν εμπορικά ακίνητα και τα υπόλοιπα κατοικίες. Για τα 
παραπάνω ακίνητα, η τράπεζα διαθέτει συσσωρευμένη πρόβλεψη 168 εκατ. 
ευρώ. Εντός του 2020, η ροή νέων ανακτηθέντων ακινήτων περιορίστηκε στα 80 
εκατ. ευρώ (σ.σ. σταμάτησαν με κυβερνητική απόφαση οι πλειστηριασμοί) από 
178 εκατ. ευρώ το 2019. Επιπρόσθετα, η τράπεζα διαθέτει και τον τομέα 
επενδυτικών ακινήτων (πρώην Grivalia), η λογιστική αξία του οποίου στο τέλος 
του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,13 δισ. ευρώ. 

Ένα μικρό χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα ακίνητα προγραμματίζει να βγάλει προς 
πώληση, το 2022, η Εθνική Τράπεζα. Τόσο η έκταση της περιμέτρου όσο και η 
δομή της επιδιωκόμενης συναλλαγής ακούγεται ότι θα προσομοιάζουν με το 
project Petra της Eurobank. Η Εθνική διαθέτει τα λιγότερα ανακτηθέντα ακίνητα 
στα βιβλία της, τα οποία αποτιμώνται πέριξ των 500 εκατ. ευρώ. 

 

κόμα 19 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια 
πρόσθεσαν στα χαρτοφυλάκιά 
τους τα Funds, φτάνοντας την 

συνολική αξία των δανείων που 
βρίσκονται σε εταιρείες διαχείρισης 
στα 61.754 εκατ. ευρώ στο τέλος  
του β’ τριμήνου του 2021…… 
έναντι 42.774 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» Η ονομαστική αξία των 
υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 26.572 
εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021, από 16.782 
εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. 
Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 
9.791 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 26.493 εκατ. ευρώ 
στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021. Από τα υπό διαχείριση 
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δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 14.220 εκατ. ευρώ αφορά 
δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η 
ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 80 
εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021. 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1.936 εκατ. ευρώ έναντι του 
προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 7.474 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021. Η ονομαστική 
αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά 
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 7.253 εκατ. 
ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και 
διαμορφώθηκε σε 27.707 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ 
τριμήνου του 2021. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση 
καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.287 
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.844 εκατ. ευρώ. Τα 
υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση 
κατά 5.967 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.678 εκατ. 
ευρώ. 

Μια απόλυτη αποτυχία χαρακτηρίζει 
το πείραμα της Attica Βank, μιας 
τράπεζας που εδώ και 18 χρόνια 
σχεδόν καθολικά εμφανίζει ζημίες 
περίπου 1,28 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 
την άποψη του bankingnews.gr η 
αιτία της αποτυχίας της Attica bank 
βασίζεται σε δύο λόγους: 1) Ο 
πρώτος λόγος σχετίζεται με το 
γεγονός ότι  

ι κυβερνήσεις και 
οι διοικήσεις της 
Attica Bank είχαν 
περίεργη όσμωση,  

ήταν η τράπεζα που  
το κράτος βόλευε 
επιχειρηματίες φίλα 
προσκείμενους, ήταν  
η τράπεζα που έκανε 
εξυπηρετήσεις… 

και όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε 
τίποτε για να εκσυγχρονιστεί. Η 
Attica bank αποτελεί ένα ακραίο 
παράδειγμα προς αποφυγήν για το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 2) Ο 
δεύτερος λόγος σχετίζεται με το 
ανεπαρκές διοικητικό προσωπικό 
της τράπεζας ενώ η διασύνδεση με 
το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των 
Μηχανικών αποτελεί ότι πιο τοξικό 
και θνησιγενές υπάρχει. Τεράστιες 
ζημίες που πλήττουν και το 
ΤΣΜΕΔΕ, μια τράπεζα 
χρεοκοπημένη αλλά βολεύει και το 
ΤΣΜΕΔΕ η παρουσία της Attica bank 
που δεν έχει καμία συνεισφορά στην 
εθνική οικονομία. Κράτησαν σε 
στασιμότητα τους εργαζόμενους και 
δυστυχώς δεν υπάρχει προοπτική.  
Η Attica bank έχει αποτύχει, 
αποτελεί ένα διαρκές οικονομικό 
έγκλημα, χρηματιστηριακό 
σκάνδαλο και εποπτικά έκτρωμα, 
καθώς η τράπεζα έχει αρνητικά ίδια 
κεφάλαια. Η πορεία καταστροφής 
της Attica bank: 2004 κέρδη +6,26 

εκατ. ευρώ, 2005 ζημίες -9,88 εκατ 
ευρώ, 2006 κέρδη +873 χιλ. ευρώ, 
2007 κέρδη +20,8 εκατ. ευρώ, 2008 
κέρδη +12,6 εκατ ευρώ, 2009 κέρδη 
+5,6 εκατ ευρώ, 2010 ζημίες -5,7 εκατ 
ευρώ, 2011 ζημίες -249 εκατ ευρώ, 
2012 ζημίες -181 εκατ ευρώ, 2013 
ζημίες -112 εκατ ευρώ, 2014 ζημίες – 
49,9 εκατ. ευρώ, 2015 ζημίες -349 
εκατ ευρώ, 2016 ζημίες -49,82 εκατ 
ευρώ, 2017 κέρδη +430 χιλ. ευρώ, 
2018 ζημίες -2,35 εκατ ευρώ, 2019 
κέρδη +4,99 εκατ ευρώ, 2020 ζημίες -
306,41εκατ ευρώ, 2021 α΄6μηνο 
ζημίες -19,50 ευρώ. Άθροισμα = 
Ζημίες -1,28 δισεκ. Ευρώ. Τι 
πρόκειται να συμβεί; Θα πρέπει το 
παραμύθι ότι υπάρχουν επενδυτές 
που διερευνούν την Attica bank να  
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τελειώνει. Ναι, υπάρχουν επενδυτές 
τύπου Bain Capital ή Cerberus ή 
Apollo ή Blackstone… δεν θα 
αναφερθούμε καν στην Reggeborgh 
Invest από την Ολλανδία μέτοχος με 
30% στον Ελλάκτωρ. 

ανείς επενδυτής 
δεν θα έρθει να 
αναλάβει την ζημία 

της Attica Bank! 
Η Bain Capital π.χ. ενδιαφέρεται 
αλλά σε επόμενη φάση, τώρα το 
ενδιαφέρον αποτελεί επενδυτική 
αυτοκτονία. Η τράπεζα αναφέρει – 
ψευδώς – ότι έχει 186 εκατ κεφάλαια. 
Λέμε ψευδώς γιατί η Attica bank έχει 
αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εάν 
αφαιρέσουμε όλη την ζημία που 
αποκρύβει η Attica bank από τις 
τιτλοποιήσεις. Εάν αφαιρέσουμε την 
ζημία από τα νέα NPEs και 
αφαιρέσουμε και τα 99 εκατ. 
κεφάλαιο που είναι έκδοση tier 2 
που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο η 
Attica bank έχει πραγματικά 
κεφάλαια -300 εκατ ευρώ. Τα 240 
εκατ. αύξηση κεφαλαίου δεν 
επαρκούν. Ποια τα δύο πραγματικά 
σενάρια; Το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
αποκτάει - δωρεάν - τα warrants που 
έχει εκδώσει η Attica bank και τα 
οποία θα μετατραπούν σε μετοχές. 

Το ΤΧΣ θα αποκτήσει έτσι το 60% με 
65% της Attica bank, το 15% περίπου 
θα κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ, κάτω από 8% 
το ΕΦΚΑ και λοιποί επενδυτές.  

 
Εν συνεχεία υλοποιείται η αύξηση 
των 240 εκατ. όπου το ΤΧΣ καλύπτει 
τουλάχιστον το 65% της αύξησης ή 
155 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
καθίσταται ο βασικός μέτοχος και 
ανακεφαλαιοποιεί την Attica bank. 
Εν συνεχεία αντικαθιστά όλη την 
διοίκηση και το διοικητικό 
συμβούλιο και σε διάστημα 6 μηνών 
πουλάει την Attica bank με μοντέλο 
Πειραιώς σε στρατηγικό επενδυτή. Ο 
νέος επενδυτής θα έρθει να εισφέρει 
200 εκατ. τα οποία θα επενδυθούν 
στην Attica bank και όχι στο ΤΧΣ, η 
Attica bank θα χρειαστεί ένα δεύτερο 
κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης. Στην 
περίπτωση αυτή πιστεύουμε ότι 
εφόσον πάρει την ζημία το ΤΧΣ θα 
υπάρξουν επενδυτές που θα 
επιδείξουν ενδιαφέρον. Κάνει 

επιχειρηματικό και επενδυτικό 
νόημα και νομίζουμε ότι θα 
υπάρξουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. 

 
Στο εναλλακτικό σενάριο, μια μεγάλη 
συστημική τράπεζα – δυστυχώς 
καμία δεν θέλει να απορροφήσει την 
Attica bank – απορροφάει την Attica 
bank με εντολή της κυβέρνησης. Το 
πρόβλημα εδώ είναι ότι η συστημική 
τράπεζα θα φορτωθεί μια ζημία 
τουλάχιστον 400 με 500 εκατ που 
προφανώς καμία δεν επιθυμεί. Οι 
συστημικές τράπεζες για να πάρουν 
την Attica bank χρειάζονται ένα 
ισχυρό bonus, δηλαδή κεφάλαια. Το 
ΤΧΣ καθίσταται ο επενδυτής έσχατης 
λύσης… αλλά στην πράξη μετά 
έχοντας εξυγιανθεί θα μπορούσε να 
πωληθεί. Όμως μην υπάρχουν 
ψευδαισθήσεις, η Attica bank δεν 
έχει αποτύχει μόνο κεφαλαιακά αλλά 
και με όρους επιχειρηματικής 
ανάπτυξης άπαξ και είναι η μόνη 
τράπεζα διεθνώς που με όρους προ 
προβλέψεων έσοδα… εμφανίζει 
ζημίες. Δεν υπάρχει ανάλογο 
προηγούμενο.  Attica bank είναι ένα 
ακραία αποτυχημένο πείραμα στον 
τραπεζικό κλάδο που προηγούμενο 
δεν υπάρχει… 
 

 

περίπτωση του Θεόδωρου 
Πανταλάκη είναι ενδεικτική της 
ασυδοσίας των Τραπεζιτών, οι 

οποίοι με τις πλάτες της ΝΔ που τους 
προσέφερε ασυλία είναι πια και 
επίσημα «κράτος εν κράτει». 
Ιδού το γράφει το mononews.gr για την ξεχωριστή 
περίπτωση Πανταλάκη: «Ο εκατομμυριούχος 
τριπλοθεσίτης Πανταλάκης, η σουπιά και οι διατακτικές  
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σίτισης. Την ικανότητα να αλλάζουν το χρώμα τους 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος έχουν οι 
σουπιές. Στους αμυντικούς μηχανισμούς των οποίων 
υπάρχει και το μελάνι, που εκτοξεύεται όταν νιώσουν ότι 
κινδυνεύουν. Οι σουπιές διαθέτουν επίσης δέκα πλοκάμια. 
Όλα στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού τους. Εξ αυτών, 
μόνο τα δύο μεγαλύτερα λειτουργούν ως συλληπτήριοι 
βραχίονες της τροφής τους. Σε ηλικία 67 ετών σήμερα ο 
ερίτιμος τραπεζίτης Θόδωρος Πανταλάκης χρησιμοποιεί 
τρείς συλληπτήριους βραχίονες. Με την επαγγελματική 
έννοια του όρου φυσικά. Και έχοντας ήδη κάνει πολλά μίλια 
στις συχνά-πυκνά ανταριασμένες θάλασσες του ευρύτερου 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Όπου το «χρώμα» των 
επιλογών του δεν φαίνεται να γεννά κανένα πρόβλημα για 
τον ίδιο. Καθώς γνωρίζει άριστα να ελίσσεται και να 
προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις. 

ο πρώτο πλοκάμι του ο Θόδωρος 
Πανταλάκης το έχει στην Attica 
Bank στην οποία τα πέντε 

τελευταία χρόνια κατέχει  
το νευραλγικό πόστο του  
Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Χρειάστηκε να γίνουν διαδοχικές καραμπόλες για να βρεθεί 
ο ρέκτης Τεό στην τράπεζα. Στην οποία επί της ουσίας 
εμφυτεύθηκε από την εποπτεύουσα αρχή της Τ.τ.Ε. Το 
δεύτερο πλοκάμι της επαγγελματικής ενασχόλησης του 

Θόδωρου Πανταλάκη βρίσκεται στα ΕΛ.ΠΕ. Με θέση μέλους 
στο Δ.Σ. Υπάρχει κι ένα τρίτο, καθώς ο ίδιος είναι και μέλος 
της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Reds, θυγατρικής του 
ομίλου της Ελλάκτωρ. Στον οποίο επί Μπόμπολα κατείχε 
επίσης θέση στο Δ.Σ. Τέτοια ζήτηση για τον αειθαλή 
Θόδωρο και τα προσόντα του. Τα οποία μάλλον δεν τα 
εκτίμησε ιδιαίτερα ο πρώην Πρόεδρος της Attica Bank 
Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Eξ ου και το ξύλο που έπεσε, τον 
Νοέμβριο του 2018… Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 
Θόδωρος Πανταλάκης βρέθηκε στο επίκεντρο των media. 
Τα ίδια είχαν συμβεί όταν αποκαλύφθηκε ότι εκείνος 

ταν ένας από τους 
μεγαλοκαταθέτες που έβγαλαν 
λεφτά στο εξωτερικό το 

Φθινόπωρο του 2011. Τα εμβάσματα, 
συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, είχαν 
φύγει από την Αγροτική τράπεζα  
που ό ίδιος διοικούσε τότε,  
με κατεύθυνση το Λονδίνο. 
Προοριζόμενα για την αγορά ακινήτου. Έ, άμα υπάρχουν 
ανάγκες κάτι πρέπει να γίνει… Κατά καιρούς και άλλα 
ζητήματα (περί δανείων και άλλων τινών) ενόχλησαν 
ιδιαίτερα τον Θόδωρο Πανταλάκη. Ίσως αυτά να τον 
έκαναν περισσότερο εγωκεντρικό και καχύποπτο με όλους 
και με όλα. Όπως και να ’χει, τα κατά καιρούς βαρύγδουπα 
σχέδια για την Attica Bank δεν ευτύχησαν και γι’ αυτό 
δρομολογούνται τώρα οι κινήσεις με στόχο την εξυγίανση. 
Σχέδιο εκπονημένο από την Τ.τ.Ε και ενταγμένο στη 
γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης για τις τράπεζας. 
Απέναντι στις εξελίξεις αυτές ο ουσιαστικός ρόλος του 
Πανταλάκη είναι αντίστοιχος με την… επιρροή που έχει το 
1 στον πολλαπλασιασμό… Ως CEO βέβαια κοπιάζει να 
διεκπεραιώσει τα τρέχοντα και για αυτό οι συνολικές, μικτές 
αμοιβές του από την τράπεζα φτάνουν στα 285.906 ευρώ 
ετησίως. Παίρνει επίσης κι άλλα 490 σε διατακτικές σίτισης. 
Ενώ στα έσοδά του προστίθενται κι άλλα 83.559 ευρώ 
(επίσης μικτά) από τα ΕΛΠΕ… Στο Δ.Σ της Reds είναι 
άμισθος. Τον τελευταία καιρό ο Θόδωρος Πανταλάκης έχει 
αρχίσει να κουνάει απειλητικά το δάκτυλό του, δεξιά κι 
αριστερά. Αλλά μάλλον όχι για πολύ ακόμη, αφού δεν είναι 
όλοι υφιστάμενοί του. Και μπορούν να σηκώνουν το γάντι 
όταν απαιτείται… 

 
Το bitcoin αποκαλείται «εικονικό νόμισμα». Όμως, τι είναι 
ακριβώς το bitcoin; Όπως ενημερώνει το greekmoney.gr 

την ουσία το bitcoin είναι μια 
ψηφιακή μονάδα αξίας που μπορεί 
να ανταλλάσσεται ηλεκτρονικά. 

Δεν έχει φυσική μορφή.  
Το bitcoin δημιουργείται και παρακολουθείται από ένα 
δίκτυο υπολογιστών μέσω πολύπλοκων μαθηματικών 

τύπων και όχι από μία ενιαία αρχή ή οργανισμό. Είναι μεν 
ψηφιακό αλλά δεν είναι νόμισμα. 
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Το bitcoin δεν εκδίδεται από κάποια κεντρική δημόσια 
αρχή. Για παράδειγμα, όταν κρατάτε στα χέρια σας ένα 
τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ, η ΕΚΤ εγγυάται το 
δικαίωμά σας να το χρησιμοποιείτε ως μέσο πληρωμής σε 
οποιοδήποτε μέρος της ζώνης του ευρώ. Κανείς δεν 
διασφαλίζει το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το bitcoin 
και κανείς δεν εργάζεται για να διατηρείται σταθερή η αξία 
του. 

Εάν το bitcoin ήταν νόμισμα, θα είχατε λογικά τη 
δυνατότητα να το χρησιμοποιείτε ευρέως. Όμως, στην 
πράξη, μπορείτε να πληρώσετε με bticoin σε πολύ λίγα 
μέρη. Και σε αυτά όμως οι συναλλαγές εκτελούνται με 
βραδύτητα και είναι δαπανηρές. Τα bitcoin μπορούν να 
κλαπούν από χάκερς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχετε καμία 
νομική προστασία. Ένα νόμισμα θα πρέπει να αποτελεί 

αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης της αξίας, ώστε να μπορείτε 
με σιγουριά να αγοράζετε σήμερα, αλλά και του χρόνου, 
περίπου την ίδια ποσότητα αγαθών. 

Η αξία του ανέβηκε στα ύψη και μειώθηκε ραγδαία σε 
διάστημα λίγων ημερών. Εάν δεν είναι νόμισμα, τότε τι 
είναι; Το bitcoin είναι μια δραστηριότητα κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, μπορείτε να επενδύσετε σε 
αυτό με σκοπό το κέρδος, κινδυνεύοντας όμως να χάσετε 
την επένδυσή σας. Θα απαγορεύσει η ΕΚΤ τα bitcoin; Δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΚΤ η απαγόρευση ή η 
κανονιστική ρύθμιση του bitcoin ή άλλου 
κρυπτονομίσματος. Όμως, επειδή δεν εξασφαλίζεται η 
προστασία του καταναλωτή, καλό θα ήταν να είστε 
προσεκτικοί. 

 

 
Ευθεία απειλή για το μέλλον των κεντρικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
αποτελούν τα κρυπτονομίσματα, παρά τα όσα περί του αντιθέτου λέγονται, 
σύμφωνα με την Deutsche Bank, που θεωρεί ότι το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει 

εντέλει για το μέλλον του 
παγκόσμιου νομισματικού 
γίγνεσθαι. Ειδικότερα, δεδομένου ότι 
τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι 
κεντρικές τράπεζες έχουν παρόμοιο 
ανθρώπινο δυναμικό, στο μέλλον θα 
υπάρξει τεράστια απροθυμία και 
φοβερή έλλειψη ανοχής σε ό,τι 
αφορά την αγορά των 
κρυπτονομισμάτων. Ως εκ τούτου, 

α επόμενα χρόνια 
οι ρυθμιστικές 
αρχές αναμένεται 

να αυστηροποιήσουν  
το πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης 
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Σημειώνεται πως αυτήν τη στιγμή το κόστος συναλλαγής με Bitcoin είναι ακριβό 
(περίπου 20 δολάρια) και διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Ως εκ τούτου, μοιραία, θα 
περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου το κρυπτονόμισμα να μπορέσει 
να ανταγωνιστεί τα νομίσματα των κεντρικών τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, 
πολλά μπορούν να συμβούν εντός των επόμενων 5 με 10 ετών. Οι συναλλαγές θα 
είναι πολύ φθηνότερες και πολύ γρηγορότερες, αλλά το κλειδί θα είναι ο 
πληθωρισμός και η εμπιστοσύνη στα χρήματα, αλλά και τι θα συμβεί σε επίπεδο 
πολιτικής. Τελικά, η κατεύθυνση που θα λάβει το πολιτικό γίγνεσθαι θα εξαρτηθεί 
από το εκλογικό σώμα ψηφοφόρους. Αν λοιπόν οι ψηφοφόροι υποστηρίξουν τα 
κρυπτονομίσματα έναντι του χρήματος, τότε τα νομίσματα των κεντρικών 
τραπεζών θα αποκτήσουν σοβαρούς ανταγωνιστές. Πράγματι, η υιοθέτηση του 
Bitcoin ως νόμιμου νομίσματος από το Ελ Σαλβαδόρ ανοίγει έναν άλλο δρόμο… 
Από την άλλη, οι κεντρικές τράπεζες θα προβούν σε ενέργειες τέτοιες οι οποίες 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην οικονομική σταθερότητα της μικρής χώρας 
Κεντρικής Αμερικής. Προκειμένου να μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος από τις 
κεντρικές τράπεζες, καθίσταται αναγκαία η έγκριση κυκλοφορίας ψηφιακού 
νομίσματος με προσφορά που δεν μπορεί να ελεγχθεί από καμία κεντρική 
τράπεζα και αλλάζει μόνο σύμφωνα με αντικειμενικά και υπολογίσιμα κριτήρια». 

να από τα μεγάλα 
προβλήματα των 
κρυπτονομισμάτων 

είναι ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχει περιορισμένη 
προσφορά. 
Μέχρι το 2141 θα εξορυχθούν μόλις 
21 εκατομμύρια Bitcoin, εκ των 
οποίων το 89% είναι τώρα σε 
κυκλοφορία. Όπως μπορεί εύκολα 
να αντιληφθεί κανείς, τα 
κρυπτονομίσματα θα 
παρουσιάσουν τα ίδια προβλήματα 
που έχει η αγορά χρυσού. Συνεπώς, 
σε περίπτωση γενικευμένης 
υιοθέτησης του Bitcoin, είναι σαφές 
ότι η ευελιξία της οικονομικής 
πολιτικής θα ήταν περιορισμένη και 
θα επιστρέφαμε σε έναν κόσμο όπου 
η παραγωγικότητα και η οικονομική 
ανάπτυξη θα ήταν σχεδόν σίγουρα 
αποπληθωριστικές. Σύμφωνα 
άλλωστε με την Deutsche Bank, 
καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός 
μειώνεται μετά από εκπληκτικούς 
δύο αιώνες και μια ακόμη πιο έντονη 
περίοδο ανάπτυξης στα μέσα του 
περασμένου αιώνα, ίσως μια 
σταθερή ποσότητα χρημάτων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ξανά 
όταν τα χρέη και οι παγκόσμιες 
ανισορροπίες αποκατασταθούν. 
Αναμφισβήτητα, το Bitcoin είναι ο 
βασιλιάς της αγοράς 
κρυπτονομισμάτων. Αν προκύψει 
ζήτηση για ένα ανεξάρτητο 
παγκόσμιο κρυπτο/ψηφιακό 
νόμισμα, είναι ο πρώτος 
υποψήφιος, ωστόσο πολλά μπορεί 
να αλλάξουν. Επίσης, όπως και το 
fiat χρήμα, δεν έχει καμία εγγενή 
αξία, ενώ καμία κυβέρνηση, πλην 
του Ελ Σαλβαδόρ, δεν το 
αναγνωρίζει προς το παρόν. Πέρα 
από τα παραπάνω, είναι ευάλωτο 
στις αλλαγές και στις τάσεις. 

 

Έ 
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Ισχυρό πλήγμα 
αναμένεται να 
επιφέρουν στις 
εμπορικές τράπεζες τα 
ψηφιακά νομίσματα,  
η χρήση των οποίων 
αξιολογείται στο 
πλαίσιο του project 
Dunbar, όπως 
αναφέρει ο 
αμερικανικός οίκος 
πιστοληπτικής 
αξιολόγησης Moody’s.  
Σύμφωνα με το bankingnews.gr στις 
3 Σεπτεμβρίου 2021, η Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών (BIS), μαζί 
με τις κεντρικές τράπεζες της 
Σιγκαπούρης (σταθερό Aaa), της 
Αυστραλίας (σταθερό Aaa), της 
Μαλαισίας (σταθερό A3) και της 
Νότιας Αφρικής (Ba3 αρνητικό), 
άρχισαν να τεστάρουν τη χρήση 
κρατικών ψηφιακών νομισμάτων 
(CBDC), με σκοπό κάποια στιγμή να 
γίνουν εφικτές με αυτά 
διασυνοριακές συναλλαγές. Το 
project, που ονομάζεται Dunbar, 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας, για ταχύτερες, 
φθηνότερες και ασφαλέστερες 
διασυνοριακές πληρωμές και 
διακανονισμούς μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Ωστόσο, όπως αναφέρει η Moody’s, 
η υιοθέτηση των CBDC θα ήταν 
credit negative για τις τράπεζες 
λόγω των χαμηλότερων τελών και 
προμηθειών – ιδιαίτερα για τις 
τράπεζες που δραστηριοποιούνται 
σε ξένο νόμισμα. Κατά τ’ άλλα, αυτή 
είναι η πρώτη φορά που η BIS και 
διάφορες κεντρικές τράπεζες 
δοκιμάζουν πολλά και διαφορετικά 
CBDC σε μια ενιαία πλατφόρμα για 
διασυνοριακές συναλλαγές. Αν μη τι 
άλλο, πρόκειται για ένα σημαντικό 
βήμα για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Νωρίτερα το 2021, οι 
κεντρικές τράπεζες της Σιγκαπούρης 
και της Γαλλίας δοκίμασαν επιτυχώς 
διασυνοριακές συναλλαγές με 
διασυνοριακό CBDC. 

ημειώνεται πως τα έσοδα που παράγουν οι 
τράπεζες από διασυνοριακές συναλλαγές  
είναι σημαντικά. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τράπεζες δημιούργησαν έσοδα περίπου 230 

δισεκατομμυρίων δολαρίων από διασυνοριακές συναλλαγές το 2019, με βάση τα 
στοιχεία της McKinsey, μιας εταιρείας συμβούλων. Περίπου 100 δισεκατομμύρια 
από αυτό το ποσό αντιστοιχούσαν στις τράπεζες της Ασίας (APAC) -το 
μεγαλύτερο μερίδιο παγκοσμίως-, με τα περισσότερα έσοδα να προέρχονται από 
εμπορικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τη McKinsey, οι τράπεζες παγκοσμίως 
δημιούργησαν έσοδα περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019 μέσω 
διασυνοριακών συναλλαγών. Π.χ. για υπηρεσίες όπως εμβάσματα, οι τράπεζες 
χρεώνουν υψηλές προμήθειες. Ειδικότερα, οι τράπεζες χρεώνουν κατά μέσο όρο 
προμήθεια 6,4% για εμβάσματα στο εξωτερικό, με βάση τα δεδομένα της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, με τις τράπεζες της Νιγηρίας, της Νότιας Αφρικής και της 
Ταϊλάνδης να έχουν τα υψηλότερα τέλη παγκοσμίως. Αυτά τα τέλη θα μειωθούν 
με την ευρύτερη υιοθέτηση των CBDC. 

 

Σ 
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του Ευστάθιου Καρυδάκη 
Τομεάρχη Εμπόρων 
και Μικρομεσαίων 
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Το κύμα ανατιμήσεων των αγαθών 
δεν μας χτυπάει απλά την πόρτα, 
είναι ήδη εδώ! 

ι διορθωτικές 
κινήσεις που θα 
πρέπει άμεσα  

να γίνουν ώστε να 
αναχαιτιστεί το 
επερχόμενο κύμα 
ανατιμήσεων και που 
θα πρέπει να κάνει η 
Ελληνική Κυβέρνηση 
για την γρήγορη 
επιστροφή στην 
ανάκαμψη είναι  
οι παρακάτω: 
Α) Ένα φορολογικό σύστημα  δίκαιο 
όπου θα βασίζεται στην πλήρη 
έκπτωση των δαπανών από το 

εισόδημα. Αυτό είναι κάτι που ήδη 
ισχύει για τις επιχειρήσεις. Θα 
πρέπει οπωσδήποτε το ίδιο να 
ισχύει και για τους Ιδιώτες. Με αυτό 
τον τρόπο εξυγιαίνεται όλο το 
φορολογικό σύστημα και 
ελαχιστοποιείται η φοροδιαφυγή.  

 
Β) Στη συνέχεια θα πρέπει να 
μειωθούν οι φορολογικοί 
συντελεστές των επιχειρήσεων 
ώστε η χώρα να γίνει κατά το 
μέγιστο ανταγωνιστική με όλα τα 
γειτονικά μας κράτη. Έτσι θα  
επιστρέψουν πίσω οι εταιρείες όπου 
μετανάστευσαν στις γειτονικές 
χώρες. Μαζί με αυτές θα 
επαναπατριστούν και τα 
ελληνόπουλα όπου εκδιώχτηκαν 
όλα αυτά τα χρόνια από το Ελληνικό 
Κράτος προς εύρεση εργασίας για 
ένα καλύτερο μέλλον. Γ) 

  

ελληνική 
κυβέρνηση  
θα πρέπει να  

κάνει μείωση στους 
λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος 
όσον αφορά το κόστος που 
επιβαρύνονται από τις ΑΠΕ διότι 
είναι τεράστιο το κόστος 
επιβάρυνσης των λογαριασμών όχι 
μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για 
τις επιχειρήσεις. Πρόκειται 
ουσιαστικά για χρηματοδότηση που 

παίρνουν οι παραγωγοί ενέργειας 
για να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις 
τους. Με αυτόν τον τρόπο 
επιβαρύνονται οι λογαριασμοί με 
αποτέλεσμα ένα τεράστιο κόστος 
ειδικά σε επιχειρήσεις όπου 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 
ενέργειας που τελικά τις κάνει μη 
ανταγωνιστικές.  Οποιαδήποτε 
αύξηση κόστους παραγωγής 
μεταφέρεται στην κατανάλωση αυτό 
πρέπει να γίνει σαφές! Το ίδιο ισχύει 
και για τα καύσιμα. Θα πρέπει να 
επέμβει και εκεί η ελληνική 
κυβέρνηση μειώνοντας τη 
φορολογία! 

ν θέλουμε να 
μιλάμε για 
ελληνική 

παραγωγή και για 
εξαγωγές πώς είναι 
δυνατόν να μιλάμε για 
τόσο μεγάλο αυξημένο 
κόστος ενέργειας; 
Πώς θα γίνει ανταγωνιστική η 
ελληνική παραγωγή ώστε να δώσει 
χαμηλές τιμές στην κατανάλωση; 
Έχουμε μία οικονομία όπου το 90% 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Στην πλειονότητα τους είναι μικρές 
και δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση! Πώς λοιπόν 
θέλουμε να έχουμε ουσιαστικά και 
πραγματική ανάπτυξη στην 
ελληνική οικονομία, μετά από 11 
χρόνια ισοπέδωσης των 
επιχειρήσεων όπου είναι ο 
πραγματικός στυλοβάτης στην 
οικονομία; 

ρέπει 
οπωσδήποτε  
εδώ και τώρα  

να χρηματοδοτηθούν  
οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και 
ειδικά οι μικρές!!! 
Το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά 
δεν υπάρχει. Τυπικά είναι ένα 
θησαυροφυλάκιο και δεν βλέπω να 

Ο 
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υπάρξουν παρεμβάσεις σε αυτό! 
Άρα δεν πιστεύω ότι έχουμε να 
περιμένουμε κάτι από το τραπεζικό 
σύστημα. Ένας φίλος μου ο Γιάννης 
Βασιλείου (οι άνθρωποι της 
ναυτιλίας και ειδικά οι πιο μεγάλοι σε 
ηλικία τον γνωρίζουν πάρα πολύ 
καλά), που δυστυχώς στην αρχή του 
έτους και μέσα στην καραντίνα τον 
έχασα, υπήρξε τραπεζίτης σε επτά 
τράπεζες του εξωτερικού, σε 
Αυστραλία, Ελβετία και Αμερική. Τα 
τελευταία τρία χρόνια μου μάθαινε 
την μέθοδο της χρηματοδότησης 
crowdfunding και μου εξηγούσε πώς 
πολύ μικρές εταιρίες ακόμα και 
νεοσύστατες στο Silicon Valley της 
Αμερικής αναπτυσσόντουσαν και 
γίνονται μεγάλες και καινοτόμες. 

 

ρειάζεται λοιπόν, 
ένας νόμος όπου  
θα δώσει τη 

δυνατότητα σε ένα 
μεγάλο οργανωμένο 
crowdfunding, να 
χρηματοδοτεί μικρές 
και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Αυτό δεν 
χρειάζεται απαραίτητα 
να προκύψει από το 
ίδιο το κράτος, μπορούν 
να το κάνουν και τα 
επιμελητήρια της 
χώρας. 
Σε αυτά θα μπορούσαν πολλοί 
μικροκαταθέτες με το ανάλογο ποσό 
στην τράπεζα και με μηδενικό 
επιτόκιο οι ιδιώτες που τα έχουν στα 
σεντούκια μη δίνοντας τους 
απόδοση, να επιτύχουν απόδοση 
της τάξεως του 5% για τους 
επενδυτές και την ανάλογη 
χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις. 

Παράλληλα θα πρέπει να μπει και ένα ασφάλιστρο από μεγάλο ασφαλιστικό οίκο 
είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, ώστε να διασφαλιστούν τυχόν αστοχίες που μπορεί να 
προκύψουν από τις επιχειρήσεις ώστε να είναι διασφαλισμένα τα χρήματα των 
επενδυτών. 

 

ρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθεί ο νόμος του 
1995 για τις εταιρείες αμοιβαίων εγγυήσεων 
όπου θα μπορούν τα επιμελητήρια να εκδώσουν 
ομόλογα και σε συνάρτηση με μία αναλογιστική 

μελέτη για έκδοση ασφαλίστρου θα μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν  οι επιχειρήσεις και να έχουν  
την μέγιστη εξασφάλιση οι επενδυτές. 
Έχω σκοπό να σας παραθέτω σε άρθρα μου κινήσεις άμεσης στήριξης των 
επιχειρήσεων, ώστε και να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν περισσότερες 
θέσεις εργασίας, διότι εδώ στο «Κίνημα Ελεύθερων Ανθρώπων» του Γιώργου 
Τράγκα δεν θέλουμε απλά να καταγγέλλουμε τα λάθη όπου καθημερινά γίνονται, 
θέλουμε να δώσουμε λύσεις και διεξόδους στους Έλληνες όπου τα τελευταία 
χρόνια δεν ξέρουμε από πού τρώμε καρπαζιά! Το κύμα ανατιμήσεων είναι εδώ, ο 
πληθωρισμός είναι εδώ, η ανάπτυξη θα έρθει για ελάχιστους και το 95% των 
Ελλήνων θα μείνουν για μία ακόμα φορά στο έλεος… 
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του Γεώργιου Κοντού 
Συμβούλου Digital Marketing 
& SEO Expert, 
Γενικού Γραμματέα 
Υπέρβασης 

 
Σε αυτή τη δημοσίευση θα 
ανακαλύψετε πόσοι περιηγητές 
ιστού, πρόγραμμα περιήγησης ή 
Browsers όπως λέγονται υπάρχουν. 
Επίσης και ποιος είναι ο καλύτερος 
περιηγητής ιστού (διακομιστής 
διαδικτύου) για εσάς. 

α μπορέσετε να 
επιλέξετε ανάμεσα 
στον πιο γρήγορο, 

ασφαλή, όμορφο και 
δημοφιλή Browser που 
δεν είναι άλλος από το 
Google Chrome! 
Θα μάθετε σε τι ειδικεύεται ο καθένας 
από αυτούς και ποιες είναι οι 
δυνατότητές τους.  

Σύμφωνα με την wikipedia: Ένας 
περιηγητής ιστού (αγγλικά: web 

browser) ή φυλλομετρητής ιστοσελίδων (ή αλλιώς πλοηγός ιστού, πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού, περιηγητής Ιστού ή απλά περιηγητής). Είναι λογισμικό που 
επιτρέπει στον χρήστη του να προβάλλει και να αλληλεπιδρά με κείμενα, εικόνες, 
βίντεο, μουσική, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες συνήθως αναρτημένες σε μια 
ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον Παγκόσμιο Ιστό. Το κείμενο και οι εικόνες σε μια 
ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του 
ίδιου ή διαφορετικού ιστότοπου. 
 

φυλλομετρητής επιτρέπει στον χρήστη την 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 
που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες. 

 

Θ 
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Αυτό το κάνουν εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες μέσω των 
υπερσυνδέσμων. Οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα μορφοποίησης HTML για την προβολή των 
ιστοσελίδων, για αυτό η εμφάνιση μιας ιστοσελίδας μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με τον περιηγητή. Οι πλοηγοί ιστού 
(περιηγητές ιστούς ή Browsers) ουσιαστικά αποτελούν 
λογισμικό πελάτη του διαδικτυακού πρωτοκόλλου 
επιπέδου εφαρμογών HTTP. Για κάθε πρόγραμμα 
περιήγησης υπάρχουν διάφορα πρόσθετα στοιχεία (ή 
«πρόσθετα» ή «plug-ins») που αποσκοπούν στην αύξηση 
της χρησιμότητας και της ασφάλειάς τους. Θα ξεκινήσω 
αυτό το post με μια λίστα όλων των Browsers που θα 
συζητήσω σε βάθος αργότερα. Θα επισημάνω επίσης πώς 
φτάσαμε από τον Internet Explorer στον Chrome, καθώς 
και πότε και γιατί συνέβη αυτό. Θα ξεκινήσω με κάποιες 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα 
περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως Browsers. Οι 
περισσότερο χρησιμοποιούμενοι περιηγητές Ιστού σήμερα 
είναι κατά σειρά οι: ● Google Chrome (80,3%) ● Mozilla 
Firefox (9,6%) ● Microsoft Edge (3,6%) ● Safari (3,3%) ● 
Opera (1,7%). Υπάρχουν πολλές πρόσθετες έρευνες στο 
διαδίκτυο σχετικά με τη δημοτικότητα των προγραμμάτων 
περιήγησης στο διαδίκτυο. Παρατηρείται το ίδιο μοτίβο 
χρήσης του προγράμματος περιήγησης με 
διαφοροποιήσεις στο ποσοστό χρήσης. 

 
Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας «The Battle of Browsers», 
ξεκινώντας από το παρελθόν και συγκεκριμένα από το 
2008. Όταν ο Internet Explorer της Microsoft κυριαρχούσε 
στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι από εμάς θα θυμόμαστε ότι 
δεν ήταν το καλύτερο πρόγραμμα περιήγησης στο 
διαδίκτυο. Αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν ο πιο δημοφιλής και ο 
καλύτερος. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, αφού παρείχε μια 

προβλέψιμη εμπειρία διαδικτυακής περιήγησης. Τον 
Αύγουστο του 2009 ο Opera παρουσίασε μια αξιοσημείωτη 
αύξηση της δημοτικότητάς του ένα χρόνο μετά την 
κυκλοφορία του. Ενώ η συνεχής αύξηση της χρήσης του 
Firefox αυξανόταν σταθερά. Το πρόγραμμα περιήγησης 
στο διαδίκτυο της Microsoft κατείχε την πρώτη θέση και 
κυριαρχούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή με το Google Chrome 
να είναι σχεδόν ανύπαρκτο όσον αφορά τα σχόλια των 
χρηστών. Ο Firefox κατέκτησε την αγορά το 2011, 
καθιερώνοντας τον εαυτό του ως τον ξεκάθαρο νικητή.  

 
Όμως ο Internet Explorer εξακολουθούσε να έχει σταθερό 
προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του μετά από ένα 
χρόνο ανταγωνισμού. Αυτό μας οδηγεί στο 2012, όταν το 
πρόγραμμα περιήγησης Chrome της Google συγκρούεται 
με τον Firefox και τον Internet Explorer της Microsoft. 
Μάλιστα ένα χρόνο μετά το 2013 ο browser της Google 
βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας αρχίσει να κερδίζει με 
διαφορά τον πόλεμο των browsers. Η επικράτηση του και 
μάλιστα ολοκληρωτικά ήταν το 2015. Ακριβώς εκείνη την 
χρονιά αφού είχε πλέον χάσει τον πόλεμο η Microsoft, 
αναγκάστηκε να αναδιοργανωθεί και να βελτιώσει τον 
“χαμένο” στρατιώτη της τον Internet Explorer και να 
εγκαινιάσει την εποχή του Edge χωρίς όμως να καταφέρει 
σπουδαία πράγματα, αφού παρέμεινε στα αζήτητα 
παρουσιάζοντας μικρό ενδιαφέρον από τους χρήστες. 

ήμερα το Chrome της Google είναι 
το πιο δημοφιλές πρόγραμμα 
περιήγησης, με πάνω από το 75% 

των ανθρώπων παγκοσμίως να το 
προτιμούν ως το αγαπημένο τους 
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. 
Με την πάροδο του χρόνου, ο Google Chrome έχει 
αποκτήσει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
χρηστών. Προφανώς, υπάρχουν πολλοί ακόμη browsers  

 

Σ 
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για να επιλέξετε εκτός από αυτούς που ανέφερα.  

Ο Brave εμφανίστηκε στις αρχές του 2016 και δεν 
συμμετείχε στην «The Battle of Browsers». Είναι ανοιχτού 
κώδικα και δημιουργήθηκε από τον συνιδρυτή του Mozilla 
Firefox και τον δημιουργό της JavaScript. Βασίζεται στον 
Chromium αλλά έχει κάποιους περιορισμούς, χρησιμοποιεί 
τις μηχανές Blink του Chrome. Είναι ιδανικός ιδίως όταν 
θέλουμε να περιηγηθούμε σε πολλές ιστοσελίδες. Εκεί που 
οι άλλοι “κολλάνε”, αυτός τρέχει καταναλώνοντας ελάχιστη 
μνήμη RAM. Όσοι τον έχουν δοκιμάσει τον θεωρούν τον 
καλύτερο λόγο ακριβώς αυτού του χαρακτηριστικού. 
Επιπλέον έχει εύκολες ρυθμίσεις. 

 
Το Maxthon Cloud Browser είναι ο δεύτερος καλύτερος από 
τους περιηγητές ιστού για Android. Αυτό το πρόγραμμα 
περιήγησης, το οποίο προκαλεί φόβο στην καρδιά των 
μινιμαλιστών, περιέχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Με το 
Resource Snigger μπορείτε να αποθηκεύσετε βίντεο, 
μουσική και φωτογραφίες από οποιονδήποτε ιστότοπο. 
Διαχειριστείτε πολλούς κωδικούς πρόσβασης με το Magic 
Fill και καταγράψτε ολόκληρη την οθόνη ή ένα τμήμα της με 
το Snap. Συγχρονίστε σελιδοδείκτες, καρτέλες και 
κωδικούς πρόσβασης μεταξύ όλων των συσκευών σας με 
Windows 10 για να βλέπετε ποιες καρτέλες είναι ανοιχτές 
αυτή τη στιγμή σε κάθε μία (SkyNote). Το Maxthon Cloud 
Browser προσφέρει ένα πρόγραμμα περιήγησης με 
περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, συγχρονισμού 

και κοινής χρήσης από οποιοδήποτε άλλο online 
πρόγραμμα περιήγησης στην αγορά σήμερα. Αυτό το 
καθιστά αρκετά μοναδικό τώρα που τα προγράμματα 
περιήγησης φαίνεται να είναι απλούστερα και λιγότερο 
εξελιγμένα. Έχουν ενσωματωθεί διάφορα εργαλεία, όπως 
το Adblock Plus και ένας ελεγκτής ασφαλών διευθύνσεων 
URL. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν λειτουργίες λήψης οθόνης, 
νυχτερινή λειτουργία, σημειωματάριο, αριθμομηχανή και 
λειτουργία ανάγνωσης. Όταν εγκαταστήσετε το Maxthon 
Passport στα Windows 10, όπως σας ζητείται, εγγραφείτε 
για το Maxthon Pass. 

 
Το Vivaldi έχει συνεργαστεί με το DuckDuckGo για να 
ενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο αναζήτησης χωρίς 
επιτήρηση όταν βρίσκεστε σε λειτουργία απορρήτου.  
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Στην πραγματικότητα θα επιλέξετε αυτόν ανάμεσα σε 
πολλούς περιηγητές ιστού για την ευελιξία του. Ο βασικός 
λόγος είναι ότι θα μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις 
σας με περισσότερους τρόπους από σχεδόν οποιοδήποτε 
άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Η εγκατάσταση της έκδοσης 
των Windows 10 είναι θέμα δευτερολέπτων. Όταν το 
ανοίξετε για πρώτη φορά, θα σας υποδειχθεί πώς να 
εξατομικεύσετε τα πάντα. Ο συνδυασμός χρωμάτων 
(ανοιχτό ή σκούρο χρώμα), η θέση της γραμμής καρτελών 
(επάνω, στο πλάι, κάτω) και η εμφάνιση της αρχικής 
σελίδας είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που μπορούν 
να προσαρμοστούν.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
το γράφημα ιστορικού διαδικτύου για να προσδιορίσετε 
πού ξοδεύετε το χρόνο σας. Ο χρωματικός συνδυασμός του 
Vivaldi ταιριάζει επίσης με τον ιστότοπο, επιτρέποντάς σας 
να εντοπίζετε γρήγορα την καρτέλα που αναζητάτε, αν 
έχετε ανοίξει πολλές καρτέλες. Για παράδειγμα, το 
Facebook εμφανίζεται με μπλε χρώμα, ενώ το BBC News 
αντιπροσωπεύεται με κόκκινο χρώμα. 

Τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Opera 
προέρχονται από το ενσωματωμένο VPN και το πορτοφόλι 
κρυπτονομισμάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά του τον 
διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Οι περισσότεροι 
άλλοι περιηγητές ιστού βασίζονται περισσότερο σε 
πρόσθετα, ακόμη και ο Firefox της Mozilla, γι’ αυτό και το 
Opera είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα 
περιήγησης ιστού των Windows 10. Αν τα παιχνίδια δεν 
είναι το δυνατό σας σημείο, ελέγξτε το Opera GX για 
Windows. Δημιουργήστε όσους φακέλους και 
υποφακέλους θέλετε. Η Opera θα σας παρέχει 
μικρογραφίες αυτών των σελιδοδεικτών, τις οποίες 
μπορείτε να δείτε σε ένα πλέγμα. Αν κλείσετε κατά λάθος 
την τελευταία καρτέλα σας, μην ανησυχείτε – το Opera 
διαφέρει από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης 
στο διαδίκτυο στο ότι δεν κλείνει όταν κλείνει ένα 
παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε 
επίσης να καρφιτσώσετε τους ιστότοπους που 
επισκέπτεστε πιο συχνά στην αρχική σας οθόνη για να 
τους έχετε όλους σε ένα μέρος. Είναι πιο βολικό σε σχέση 
με το να ανοίγετε μια νέα καρτέλα στο Google Chrome για 
να δείτε τα αγαπημένα σας. Έτσι, με αυτή την πλαϊνή 
μπάρα γρήγορης πρόσβασης. Μπορείτε να έχετε έτοιμες 
συντομεύσεις όπως το WhatsApp, το Apple Music, το 

YouTube Music και άλλες αγαπημένες προσωπικές πηγές 
ειδήσεων. 

 
Το Epic είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης ιστού 
που σας επιτρέπει να περιηγείστε ιδιωτικά και με 
ασφάλεια. Αποτρέπει την παρακολούθηση των δεδομένων 
σας από ενοχλητικούς ιστότοπους του διαδικτύου, 
επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε μια εξαιρετική 
εμπειρία περιήγησης. Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα 
προγράμματα περιήγησης για άτομα που θέλουν πλήρη 
ιδιωτικότητα κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Το Epic 
εμποδίζει χιλιάδες ιχνηλάτες και widget να μην 
παρακολουθούν την περιήγησή σας και την αναζήτησή σας 
στο διαδίκτυο. Το Epic έχει κρυπτογραφημένη προτίμηση 
δεδομένων, οπότε όποτε είναι δυνατόν, το Epic σας 
συνδέει με ασφάλεια. Το Epic αποκλείει πάντα cookie 
τρίτου μέρους και στέλνει ένα σήμα “μην με 
παρακολουθείς” σε ιστότοπους. Αυτό σας εξοικονομεί 
χρόνο και επιτρέπει στο Epic να επιταχύνει την περιήγησή 
σας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
χρήσης του προγράμματος περιήγησης Epic. Το Epic είναι 
ένας περιήγητης ιστού HTML γρήγορης φόρτωσης. Έχει 
πολλές δυνατότητες προστασίας δεδομένων που 
διασφαλίζει το απόρρητο του χρήστη. Εμποδίζει χιλιάδες 
ανιχνευτές σε διαφημιστικά δίκτυα να παρακολουθούν τη 
συμπεριφορά των χρηστών στο Διαδίκτυο μέσω cookies ή 
άλλων μέσων. 

 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 51 

 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 52 

 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 53 

 



 

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 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 198 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 54 

 


