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διαίτερη ανησυχία 
για το πρωτόγνωρης 
σκληρότητας 

απαγορευτικό στη 
Σανγκάη εξέφρασε  
ο πνευμονολόγος, 
εντατικολόγος 
καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Johns 
Hopkins στη Βαλτιμόρη 
των ΗΠΑ, Παναγής 
Γαλιατσάτος 
, στη σκιά της… διαταγής που 
δόθηκε για μηδενικά κρούσματα 
στην πόλη έως την Μ. Τετάρτη. 
Μιλώντας τη Μεγάλη Δευτέρα στον 
ΣΚΑΪ ο κ. Γαλιατσάτος εξέφρασε την 
ελπίδα να είναι θέμα πολιτισμού 
αυτά που συμβαίνουν και όχι η Κίνα 
να κρύβει μια νέα μετάλλαξη του 
κορωνοϊού. «Βρίσκω πολύ περίεργο 
τι συνέβη στη Σαγκάη. Είμαστε δύο 
χρόνια τώρα μέσα στην πανδημία. 
Και η επιστήμη, η έρευνα έχουν 
φτάσει σε μια στιγμή που ξέρουμε 

πώς να ζήσουμε με την CoViD και ξέρουμε να την κρατήσουμε σαν ένα κρύωμα», 
δήλωσε ο πνευμονολόγος.  

 
Όπως υπογράμμισε ο καθηγητής: «έχουμε εμβόλια, φάρμακα, μάσκες… Αυτά που 
βλέπουμε στη Σανγκάη, πολλοί γιατροί φίλοι μου λένε ότι είναι πολύ παράξενα… 
Αυτά τα κάνεις στην αρχή που είχαμε φόβο και δεν ξέραμε τι ήταν ο ιός τι κακό θα 
μάς έκανε. Μια υπόθεση είναι ότι έτσι είναι ο πολιτισμός τους δεν θέλουν ούτε νέα 
κρούσματα ούτε έναν ασθενή, το έχουμε δει αυτό στην Κίνα πολλές φορές. Η άλλη 
υπόθεση είναι: μήπως έχει γίνει κάτι που δεν μάς το λένε; Δύο χρόνια πριν αυτό 
είδαμε με τον COVID (με ανακοινώσεις) μέσω των γιατρών στο ίντερνετ. 

Ελπίζω να είναι το πρώτο, ο πολιτισμός τους, αλλά είναι πολύ περίεργο, δεν 
χρειάζονται αυτά, έχουμε τα εργαλεία να ζήσουμε με την CoViD. Είναι ο πολιτισμός 
τους ή μήπως κάτι χειρότερο θα βγει; Δε θέλω να πιστεύω ότι πάλι μας κρύβουν, 
για δεύτερη φορά σε δυο χρόνια, κάποιο άλλο μυστικό. Αυτό ελπίζω», κατέληξε ο 
κ. Γαλιατσάτος. 

 

Ι 
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ον έντονο 
προβληματισμό του 
για την άρση των 

περιοριστικών μέτρων 
στην χώρα από 1η 
Μαΐου εξέφρασε ο 
γιατρός- ερευνητής στις 
ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. 
Ο κ. Παυλάκης τόνισε ξανά πως είναι 
λάθος να θεωρούμε ότι ο κορωνοϊός 
είναι ακίνδυνος σαν την γρίπη και 
κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τρία 
πράγματα μέσα στις γιορτές του 
Πάσχα: να μην μολυνθούν, να 
εμβολιαστούν και να κάνουν τεστ 
ειδικά εάν έχουν σκοπό να πάνε σε 
συγκεντρώσεις ή να επισκεφθούν 
ηλικιωμένους. «Ανησυχώ για το 
Πάσχα γιατί περιμένουμε έξαρση, 
όπως έγινε και πέρυσι» σημείωσε 
μιλώντας στο Mega. 

 

επισήμανε. «Ο ιός είναι εδώ» συνέχισε ο Γ. Παυλάκης εκτιμώντας ότι πέρα από 
τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τους θανάτους, τα περισσότερα κρούσματα δεν 
καταγράφονται. «Ας είναι καλά τα εμβόλια και οι προηγούμενες μολύνσεις, που 
δεν έχουμε βαριές νοσήσεις» είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
καινούργιες μολύνσεις δεν μπορούν να κάνουν προβλήματα. Το long Covid και η 
χρόνια κούραση είναι επιπτώσεις μετά την πρώτη και δεύτερη μόλυνση»,  

 
ανέφερε. «Ο ιός δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει γριπούλα !!!Έχει επιπτώσεις σε 
βάθος χρόνου», πρόσθεσε. Για το σκληρό lockdown στη Σαγκάη ο Γ. Παυλάκης 
σχολίασε ότι και στην Κίνα, όπως και στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό  

 

Τ 
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ανεμβολίαστων είναι ηλικιωμένοι, τους οποίους έχει 
αρχίσει ξανά να «χτυπάει» ο ιός. « 

την Κίνα έγιναν θύματα και της 
δικής τους επιτυχίας αλλά και  
της μη καλής συμπεριφοράς 

πολλών άλλων χωρών που δεν πήραν  
κανένα σοβαρό μέτρο ως προς την 
αντιμετώπιση του ιού, με αποτέλεσμα 
η παγκόσμια εξάπλωση να μας  
δώσει όλα αυτά τα νέα στελέχη…… 

 
εξήγησε. «Τώρα ο ιός έμαθε να μολύνει τους ανθρώπους 
πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να παρακάμψει το 
ανοσοποιητικό σύστημα» είπε, σημειώνοντας ότι κύριο 
στέλεχος στην Κίνα είναι η Όμικρον 2. «Οι Κινέζοι είδαν 
αυτό που έγινε στο Χονγκ Κονγκ, που είναι ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής θανάτων» συμπλήρωσε. 

 

«Έπειτα στην κατάταξη είναι η Ελλάδα, λόγω του 
τελευταίου χαλαρού χειμώνα» υπογράμμισε. Όπως είπε 
και εκεί οι ηλικιωμένοι φοβούνται τα εμβόλια και δεν 
εμβολιάζονται. «Είχαν 7.000 θύματα μέσα στον Μάρτιο» 
ανέφερε. Συμπλήρωσε δε ότι…. 

  

ν στην Κίνα ανοίξουν, παρόλο  
που έχουν 85% εμβολιασμένους,  
θα θρηνήσουν 1-2 εκατ. θύματα». 

Σ 

Α 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
O Μπερνάρ Αντέρ, Αντιπρόεδρος COGECA επισημαίνει για 
την τεχνητή Νοημοσύνη στην Γεωργία και την 
Αγροδιατροφή: Τον Ιανουάριο του 2021 η COGECA 
διοργάνωσε ένα επιχειρηματικό φόρουμ (COGECA 
Business Forum) για την τεχνητή νοημοσύνη - ΤΝ στο 
αγροδιατροφικό σύστημα. Ήταν μια καλή ευκαιρία να 
συζητήσουμε πολλές συναρπαστικές προκλήσεις και να 
σχεδιάσουμε το περίγραμμα μιας «Γεωργίας 4.0» η οποία, 
όπως και η έννοια του «web 3.0 ή 4.0», έχει τις ρίζες της 
στον διαμοιρασμό δεδομένων και στη χρήση τους από ένα 
σύνολο έξυπνων μηχανών. Αν είναι να μιλήσουμε για νέα 
θέματα και έννοιες, νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις που 
είναι σχετικές και ερωτήσεις που είναι άσχετες. Κατά τη 
γνώμη μου, δεν είναι πλέον η ώρα να συζητάμε αν αυτές οι 
τεχνολογίες έρχονται στις εκμεταλλεύσεις μας, στην 
πραγματικότητα έχουν ήδη εν μέρει αναπτυχθεί. Το 2020 
εκτιμάται ότι οι αγρότες θα χρησιμοποιούν 75 εκατομμύρια 
συνδεδεμένες συσκευές. Δεν είναι πλέον η ώρα να 
συζητάμε το μέγεθος αυτής της επανάστασης· γνωρίζουμε 
ότι θα είναι τεράστιο με βαθιές επιπτώσεις στην καθημερινή 
μας εργασία. 

συνολική τεχνητή νοημοσύνη 
στην αγροτική αγορά 
προβλέπεται να αυξηθεί από  

1 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2020 σε 4 δισ.  
έως το 2026, πράγμα που σημαίνει  
ότι μεταξύ 2020 και 2026 ο τομέας  
της γεωργικής Τεχνητής Νοημοσύνης 
θα αυξάνεται κατά 25% ετησίως. 
Δεν είναι πλέον η ώρα να συζητάμε την όρεξη των αγροτών 
για αυτές τις τεχνολογίες. Οι περισσότεροι από εμάς 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες λύσεις Τεχνητής 
Νοημοσύνης, ακόμη κι αν δεν το γνωρίζουμε πλήρως. 
Χρησιμοποιούμε εργαλεία παρακολούθησης, εφαρμογές 
για κινητά, λογισμικό, ρομπότ, συνδεδεμένο εξοπλισμό 
κ.λπ. Μέχρι το 2050, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μέση 

εκμετάλλευση αναμένεται να παράγει κατά μέσο όρο 4,1 
εκατομμύρια σημεία δεδομένων ημερησίως. Κατά την 
άποψή μου, το πιο σημαντικό ερώτημα που θα πρέπει 
συλλογικά να απαντήσουμε είναι: «τι θα σήμαινε η 
επιτυχής ανάπτυξη της ΤΝ για τη γεωργία και την αλυσίδα 
αξίας των τροφίμων;» Έχοντας δει τόσα πολλά 
παραδείγματα και εφαρμογές κατά τη διάρκεια του 
COGECA Business Forum, νομίζω ότι είναι σημαντικό να 
είμαστε, οι αγρότες, κινητήρια δύναμη αυτής της εξέλιξης. Η 
Τεχνητή Νοημοσύνη, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, θα 
παραμείνει εργαλείο. Ένα εργαλείο στην ουσία δεν είναι 
καλό ή κακό, είναι τι φτιάχνουμε με αυτό. Επομένως, το 
ερώτημα δεν είναι αν είμαστε τεχνοφιλικοί ή τεχνοφοβικοί, 
αλλά είναι πολιτικά σημαντικό να προσδιορίσουμε τι 
είδους Τεχνητή Νοημοσύνη θέλουμε στην Ευρώπη. Πρέπει 
να υποστηρίξουμε την άνοδο των ευρωπαϊκών εταιρειών 
και των νεοφυών επιχειρήσεων που μας φαίνεται να είναι 
οι πιο ελπιδοφόρες, προκειμένου να δούμε την επιτυχία 
των Ευρωπαίων πρωταθλητών στον κλάδο. Σήμερα η 
αμερικανική ήπειρος είναι μπροστά και οι χώρες της Ασίας-
Ειρηνικού μπορούν επίσης να μας προσπεράσουν στο 
εγγύς μέλλον. Συνεπώς, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται αν μιλάμε για Τεχνητή Νοημοσύνη; Βλέπω 
τουλάχιστον 3 στοιχεία τα οποία θα φέρουν τη θετική 
επανάσταση που περιμένουν οι αγρότες της ΕΕ. 1. Η ΤΝ 
πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας «γεωργίας 
προσανατολισμένης στην αποστολή της»: Οι 
προηγούμενες αγροτικές επαναστάσεις έθεσαν στον  

 

Η 
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πυρήνα των αξιών τους τα οφέλη παραγωγικότητας. 
Σήμερα η κλιματική κρίση και η κρίση βιοποικιλότητας που 
συνδέονται με την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας 
τροφίμων αποτελούν πρόκληση για τη γεωργία και την 
αποστολή της. 

εν μπορούμε να περιμένουμε  
ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη  
θα χρησιμοποιηθεί με  

μοναδικό σκοπό την αύξηση  
της παραγωγικότητας. 
Η τελική μορφή αυτών των εργαλείων πρέπει να 
υπερβαίνει την παραγωγικότητα προκειμένου να είναι 
κοινωνικά υπεύθυνα, φιλικά προς το περιβάλλον και 
δημοφιλή μεταξύ των αγροτών. Το νερό, το άζωτο, ο 
εξοπλισμός παρακολούθησης εκπομπών άνθρακα, η 
τεχνολογία blockchain, η ρομποτική και τα εργαλεία 
αυτοματοποιημένης συνομιλίας είναι μερικά παραδείγματα 
που έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν αυτές τις 
δεσμεύσεις που είναι τόσο σημαντικές για τους τελικούς 
καταναλωτές. Η επίδειξη της ικανότητας δέσμευσης 
άνθρακα με συγκεκριμένο και ποσοτικό τρόπο, η εργασία 
μας για την ποιότητα του εδάφους, του αέρα και της 
βιοποικιλότητας θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στο 
σχεδιασμό νέων συστημάτων υποστήριξης και πολιτικών 
που θα ανταμείβουν τους αγρότες για τις υπηρεσίες τους  

 
και την αποστολή που επιτελούν για ολόκληρη την 
κοινότητα. Κανείς εκτός από τους αγρότες δεν έχει αυτή την 
ικανότητα να παράγει τρόφιμα και να αποθηκεύει άνθρακα 
ταυτόχρονα. Εμείς ως αγρότες το γνωρίζουμε και αύριο θα 

το αποδείξουμε με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. 2. Η 
Τεχνητή Νοημοσύνη στη γεωργία πρέπει να είναι 
δημοφιλής και σχεδιασμένη μαζί με τους αγρότες, για 
όλους τους αγρότες: Ένας κίνδυνος που έχει ήδη 
αναγνωριστεί με την ανάπτυξη μιας «Γεωργίας 4.0» είναι να 
μην αφήσουμε κάποιον πίσω. Είναι σημαντικό για τους 
αγρότες να μπορούν να επιλέξουν τις γεωργικές πρακτικές 
που θέλουν να εφαρμόσουν και να λάβουν επαρκή 
υποστήριξη και καθοδήγηση στην εφαρμογή αυτών των 
νέων πρακτικών. 

ο πρόβλημα με μια γεωργία  
που περιλαμβάνει περισσότερα 
εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης 

είναι η πρόσβαση και το κόστος αυτών 
των τεχνολογιών, το οποίο συχνά 
είναι σημαντικό και αθροιστικό. 

 
Οι προηγούμενες αγροτικές επαναστάσεις ήταν 
επιτυχημένες επειδή κατάφεραν να είναι δημοφιλείς. Είναι 
σημαντικό η ανάπτυξη υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης  

 

Δ 
Τ 
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να ακολουθεί το ίδιο μοντέλο και να συνοδεύεται επίσης 
από νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Το ζήτημα του κόστους 
αυτής της τεχνολογίας συχνά λησμονείται στις συζητήσεις 
των Βρυξελλών. Έτσι, ενώ υποστηρίζω το όραμα του 
Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος 
πιστεύει στην έξυπνη γεωργία, νομίζω ότι είναι σημαντικό 
η Κομισιόν να εξηγήσει τους μηχανισμούς με τους οποίους 
θα επιτρέψουμε στους αγρότες να κάνουν τις επιλογές τους 
στον τομέα της ΤΝ. Σήμερα, υπάρχουν δύο επιπλέον 
μεγάλα εμπόδια στα οποία η Ευρώπη προσπαθεί να 
ανταποκριθεί με την Πράσινη Συμφωνία και τη νέα ΚΓΠ: η 
πλήρης ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 
περιοχές και η κατάρτιση των αγροτών. Αυτό μπορεί να 
ακούγεται τετριμμένο, όμως θα διαδραματίσει βασικό ρόλο 
στην ανάπτυξη αυτών των νέων μορφών γεωργίας. Από 
αυτήν την άποψη, είναι θεμελιώδες να διασφαλιστεί ότι το 
Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης της Ε.Ε. 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μέτρων, στήριξη για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής όπως η ψηφιοποίηση, η 
τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα drones ή οι Νέες 
Τεχνικές Αναπαραγωγής, με επαρκή ανακατανομή 
κονδυλίων έξω από τον αγροτικό προϋπολογισμό. 
Πιστεύουμε στη δύναμη των κοινών πολιτικών της Ε.Ε. και 
υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε 
τις προσπάθειές τους. 3. Η τεχνητή νοημοσύνη στη 
γεωργία πρέπει να βασίζεται στην προθυμία των αγροτών 
να μοιράζονται τα δεδομένα που κατέχουν: Η εισαγωγή της 
ΤΝ παρέχει την ισχύ για επεξεργασία τεράστιων 
ποσοτήτων δεδομένων, για συγκέντρωση και ανταλλαγή 
πληροφοριών με πολλαπλές πηγές δεδομένων και για 
παροχή συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 
προκειμένου να βοηθά τους αγρότες και τους 
συνεταιρισμούς τους στη λήψη σύνθετων αποφάσεων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες και οι αγροτικές επιχειρήσεις 
είναι ιδιαιτέρως πρόθυμοι να μοιραστούν δεδομένα μεταξύ 
τους και να δεσμευτούν σε μια νοοτροπία ανοιχτών 
δεδομένων, εάν αυτό μπορεί να ενισχύσει τις πρακτικές 
τους. Ωστόσο, θα το πράξουν μόνο εάν τα πιθανά οφέλη και 
οι κίνδυνοι καταστούν σαφή και όταν μπορούν να έχουν 
εμπιστοσύνη ότι αυτά διευθετούνται με σωστό και δίκαιο 
τρόπο μέσω συμβατικών συμφωνιών. Είναι επομένως 
ζωτικής σημασίας να καθοριστούν οι βασικές αρχές για τα 
δικαιώματα δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης και τα 
δικαιώματα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Από αυτή 
την άποψη, ο κώδικας συμπεριφοράς της Ε.Ε. που 
υπέγραψε η Copa-Cogeca με άλλους σημαντικούς 

κλαδικούς οργανισμούς το 2018 ήταν ένας πρώτος τρόπος 
για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα για τους 
αγρότες. Δείχνει τη σημασία της συμμετοχής σε έναν 
πολιτικό διάλογο καθώς οι τεχνολογίες θα συνεχίσουν να 
εξελίσσονται και οι παρενέργειές τους πρέπει να 
περιοριστούν. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα να 
αποθηκεύονται στην Ευρώπη. 

Συμπερασματικά, ως εκπρόσωπος ενός αγροτικού 
συνεταιρισμού, θα ήθελα να αναδείξω τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι συνεταιρισμοί. Στην 
πραγματικότητα, όπως το βλέπω στη δική μου οργάνωση, 
το συνεταιριστικό μοντέλο έχει πολλά να προσφέρει στην 
ανάπτυξη και την υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών. 
Οι προσπάθειες των επιχειρήσεών μας σε αυτόν τον τομέα 
καθοδηγούνται από δύο στόχους: να υποστηριχθούν οι 
ιδιοκτήτες-αγρότες κατά την ψηφιακή μετάβαση και να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια πιο βιώσιμη 
οικονομία. Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους αγρότες 
και τα μέλη μας στις διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης, 
παρέχοντας συμβουλές και κατευθύνσεις εφαρμογής, 
συνεισφέροντας έτσι σε έναν βιώσιμο και ψηφιακό 
αγροδιατροφικό τομέα. Επιπλέον, επενδύουμε πόρους και 
προσαρμόζουμε τα επιχειρηματικά μας μοντέλα για να 
διερευνήσουμε τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών 
αιχμής. Ωστόσο, μιλώντας για καινοτομία και αξία, εάν οι 
συνεταιρισμοί μας αποσκοπούν σε ουσιαστικά κέρδη και 
σε θετική συμβολή στους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους μέσω της επένδυσης σε ΤΝ,  
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πρέπει να αναπτύξουν και να προωθήσουν αντίστοιχες 
ικανότητες. Πρέπει να προωθήσουμε, μέσα στις 
επιχειρήσεις μας, την ικανότητα ενορχήστρωσης των 
οργανωτικών πόρων και να εφαρμόσουμε υπολογιστικά 
συστήματα ικανά να εμπλακούν σε διαδικασίες όπως 
μάθηση, συλλογιστική και αυτο-διόρθωση σε 
επιχειρησιακά καθήκοντα. Η ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης θα εξυπηρετήσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
δημιουργώντας κέρδη παραγωγικότητας, βελτιώνοντας 
την εφοδιαστική αλυσίδα και βελτιστοποιώντας την 
οικονομία των φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ.). Κατά 
συνέπεια, οι συνεταιρισμοί μας απαιτείται να καταβάλουν 
ακόμα μεγάλη προσπάθεια απέναντι στα συνήθη 
προβλήματα που έχει ο τομέας μας όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες. Βλέπουμε μια μεγάλη έλλειψη ενσωμάτωσης 
μεταξύ των συστημάτων, ένα εμφανές κενό ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων, έλλειψη 

προετοιμασίας των εργαζομένων, καθώς και ανεπαρκή 
κουλτούρα καινοτομίας και συνεργασίας με άλλους παίκτες 
της αλυσίδας αξίας για τη δημιουργία ενός ψηφιακά 
ενισχυμένου συνεργατικού οικονομικού οικοσυστήματος. 
Με το COGECA Business Forum αποδείξαμε ότι οι 
αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν τα παραδοσιακά 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις συμβατικές γεωργικές 
δραστηριότητες να τα μετατρέψουν σε έξυπνα μοντέλα και 
δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε, ωστόσο, ένα ευνοϊκό 
ρυθμιστικό περιβάλλον που ενισχύει τις επενδύσεις μας και 
προβάλλει τις αξίες μας προς το μέλλον. Χρειαζόμαστε 
πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης και 
υποστήριξης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία που 
δημιουργούν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προς όφελος 
των αγροτών-ιδιοκτητών, του περιβάλλοντος, αλλά και των 
καταναλωτών. 

 
Η γεωργία είναι ένα από τα παλαιότερα και βέβαια πιο 
σημαντικά επαγγέλματα στον κόσμο. Εδώ και χιλιετίες, 
από τη δημιουργία των πρώτων κοινοτήτων ο άνθρωπος 
έμαθε να καλλιεργεί τη γη και στη διαδρομή με την είσοδο 
εργαλείων και εν συνεχεία τεχνολογιών να αυξάνει την 
απόδοση της. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνεται, 
πιέζοντας τον ελεύθερο για καλλιέργειες χώρο, ο 
άνθρωπος έπρεπε συνεχώς να γίνεται πιο δημιουργικός 
και αποτελεσματικός για τον τρόπο και τύπο καλλιέργειας, 
χρησιμοποιώντας λιγότερη γη και να έχει μεγαλύτερη 
παραγωγή.  

τις μέρες μας η Γεωργία έχει 
εξελιχθεί σε μια βιομηχανία αξίας 
5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, 

εξέλιξη όμως που έγινε σε βάρος  
του περιβάλλοντος, καθώς ο κλάδος 
θεωρείται ταυτόχρονα και ένας από 
τους μεγαλύτερους ρυπαντές του. 
Οι σύγχρονοι τρόποι γεωργίας απαιτούν μείωση των 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, λιγότερες απορροές 
νερού και η ψηφιακή τεχνολογία είναι εδώ για να βοηθήσει 
σ’ αυτή την αλλαγή. Η «ψηφιακή γεωργία», όπως 
συνηθίζουμε να αποκαλούμε την καλλιέργεια με τη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στρέφεται και σε 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να 
βοηθήσει τον παραγωγή στην παραγωγή πιο υγιεινών 
καλλιεργειών, στον έλεγχο των παράσιτων, στην 
παρακολούθηση του εδάφους, στις συνθήκες ανάπτυξης, 

στην οργάνωση της παραγωγής. Σε εργασίες δηλαδή που 
αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού των 
τροφίμων. Τα αγροκτήματα παράγουν καθημερινά 
εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες σημεία δεδομένων στο 
έδαφος. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι 
αγρότες μπορούν τώρα να αναλύσουν μια ποικιλία 
παραμέτρων (κρίσιμων για την αγροτική παραγωγή) σε 
πραγματικό χρόνο. Καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, 
χρήση νερού ή συνθήκες εδάφους συλλέγονται από το 
αγρόκτημα και με τη χρήση εργαλείων τεχνητής 
νοημοσύνης ο αγρότης μπορεί να βελτιστοποιήσει το 
σχεδιασμό για να έχει μεγαλύτερες αποδόσεις 
καθορίζοντας τις επιλογές καλλιέργειας, τις καλύτερες 
επιλογές υβριδικών σπόρων και τη βέλτιστη χρήση 
πόρων. Αντίστοιχα, συστήματα AI μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας 
της συγκομιδής, βοηθώντας π.χ. στην ανίχνευση  

 

Σ 
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ασθενειών στα φυτά, στα παράσιτα, με την αγρότη να είναι 
θέση να εφαρμόσει τακτικές θεραπείας στα ακριβή σημεία 
που το χρειάζεται το αγρόκτημα και όχι στο σύνολό του, 
μειώνοντας έτσι τη χρήση ζιζανιοκτόνων που επιβαρύνουν 
το περιβάλλον. Επίσης, εργαλεία ΑΙ χρησιμοποιούνται για 
να δημιουργήσουν εποχιακά μοντέλα πρόβλεψης, 
προβλέποντας επερχόμενα καιρικά φαινόμενα και 
βοηθώντας τις αποφάσεις των αγροτών, ενώ αλγόριθμοι ΑΙ 
και machine learning επίσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση δεδομένων, από 
φωτογραφίες που λαμβάνουν από drone για να 
εντοπιστούν προβληματικές περιοχές. Όμως, καθώς όλο 
και λιγότεροι άνθρωποι δείχνουν πρόθυμοι να 
ακολουθήσουν το γεωργικό επάγγελμα, η τεχνητή 
νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και στην εργασιακή 

πρόκληση και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού που 
παρατηρείται. Έτσι, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερα ρομπότ να χρησιμοποιούνται σε διάφορα 
στάδια παραγωγής, όπως η συγκομιδή της καλλιέργειας ή 
η σπορά, πραγματοποιώντας τη συγκεκριμένη εργασία με 
μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια από το ανθρώπινο χέρι. 
Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί μπορούν να έχουν ένα 
«εργατικό δυναμικό» που μπορεί να λειτουργεί για το 
σύνολο του 24ώρου. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια 
περίοδο που η ανθρωπότητα καλείται να βρει λύση στην 
τροφή του παγκόσμιου πληθυσμού (που αυξάνεται πολύ 
πιο γρήγορα από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν) και 
ταυτόχρονα είναι ζητούμενο να επέλθει η ισορροπία στο 
περιβάλλον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει ένα 
κρίσιμο ρόλο σε γεωργικές παραγωγές όλων των μεγεθών. 

 
Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την εκβιομηχάνιση της 
γεωργίας, ο άνθρωπος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις 
δυνάμεις του για την εξασφάλιση της τροφής του. Με την 
επανάσταση της έξυπνης γεωργίας η τεχνητή νοημοσύνη 
διεκδικεί τη θέση του στο χωράφι! Με την εμφάνιση της 
γεωργίας πριν από 12.000 χρόνια, ο άνθρωπος εξελίχτηκε 
σταδιακά από συλλέκτη τροφής σε συλλέκτη δεδομένων 
σχετικά με τον καιρό και το έδαφος, προκειμένου να 
καλλιεργεί αποτελεσματικά τη γη και να εξασφαλίζει τα 
προς το ζην. Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
αλλάζει χέρια και η διασύνδεση μηχανών, συσκευών, 
αισθητήρων και ανθρώπων οδηγεί τον τομέα της γεωργίας 
σε μία επανάσταση υψηλής τεχνολογίας: την επανάσταση 
της έξυπνης γεωργίας ή της γεωργίας ακριβείας. Οι 
σημερινοί αγρότες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις: τη 
γήρανση του πληθυσμού τους αλλά και των μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούν, την έλλειψη εργατικού δυναμικού 
χαμηλού κόστους, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά.  

έξυπνη γεωργία φιλοδοξεί  
να αντιμετωπίσει στη ρίζα  
τους αυτές τις προκλήσεις 

εγκαινιάζοντας την εφαρμογή  
των σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών  
(ΤΠΕ) στην γεωργική παραγωγή. 
Οι απόψεις των ειδικών διαφέρουν ως προς τον αντίκτυπο 
της γεωργικής «επανάστασης». Ωστόσο, αυτό στο οποίο 
συγκλίνουν είναι ότι για να συνεχίσει η γεωργία να 
τροφοδοτεί την ανθρωπότητα, θα πρέπει να εμπνευστεί 
από τη βιομηχανία. Ευτυχώς, αυτό έχει ήδη αρχίσει να 
συμβαίνει! 

Ένα ρομπότ που περιηγείται στο χωράφι, ανιχνεύει τις πιο 
ώριμες φράουλες και τις συλλέγει χωρίς να τις καταστρέφει. 
Αυτό είναι το Rubion, το ρομπότ της βελγικής εταιρείας 
Octinion, το οποίο δημιουργήθηκε για να λύσει το θέμα της 
έλλειψης προσφερόμενης εργασίας στον τομέα, 
επιτρέποντας παράλληλα στους καλλιεργητές να 
αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους προς όφελος 
του τελικού καταναλωτή. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, 
αναπτύσσεται ήδη το αντίπαλο δέος, η ρομποτική λύση της 
αμερικανικής Agrobot, που «σκουπίζει» στο πέρασμά της 
ολόκληρες σειρές από φραουλοκαλλιέργειες. Είναι 
ενδεικτικό ότι με 24 ρομποτικούς βραχίονες σε ένα 
πέρασμα κάνει τη δουλειά που θα έκαναν 12 άνθρωποι 

Η 
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ταυτόχρονα. Και βέβαια τα ρομπότ δεν κουράζονται, ούτε 
κάνουν σφάλματα. 

 
Ένα μικροκαμωμένο ρομπότ, μόνο του ή με παρέα, 
ξεχύνεται στα χωράφια, συλλέγει και προσφέρει δεδομένα 
για τη σοδειά σε πραγματικό χρόνο. Το TerraSentia, 
αποτελεί μία απλούστερη έκδοση της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιεί η NASA στο Mars Rover και βοηθάει τους 
καλλιεργητές να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει με τη 
σοδειά τους χωρίς να είναι παρόντες. Η Έξυπνη Γεωργία 
αξιοποιεί και έξυπνους αισθητήρες, οι οποίοι σε 

διασύνδεση με δορυφόρους, συλλέγουν και μεταδίδουν 
δεδομένα που βοηθούν τους γεωργούς να παρακολουθούν 
και να βελτιστοποιούν τις καλλιέργειές τους, σύμφωνα με 
τους διαρκώς μεταβαλλόμενους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την 
κτηνοτροφία. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής 
Νάουσας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβίων Πέλλας, 
για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος SmartPeach, 
χρησιμοποιούν αισθητήρες της εταιρείας NEUROPUBLIC 
στην καλλιέργεια ροδάκινου. Επιδιώκουν την παραγωγή 
προϊόντων καλύτερης ποιότητας, με μικρότερο κόστος και 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το σύστημα 
έξυπνης γεωργίας gaiasense χρησιμοποιείται επίσης από 
τους βαμβακοκαλλιεργητές της Ροδόπης, επιτυγχάνοντας 
εξορθολογισμό της χρήσης λιπασμάτων, του αρδευτικού 
νερού και των φυτοφαρμάκων. Dias στον Κρόκο Κοζάνης: 
Για τον τρόπο που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
μεταμορφώνουν τις μεθόδους παραδοσιακής καλλιέργειας, 
είχαμε γράψει εδώ. Πλέον, τα drones έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους και στις ελληνικές καλλιέργειες, αφού 
χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
«ΔΙΑΣ». Στόχος τους είναι η χαρτογράφηση των 
καλλιεργειών κρόκου Κοζάνης, η παρακολούθηση της 
ανάπτυξής τους αλλά και η πρόβλεψη καλλιεργητικών 
κινδύνων. Η Έξυπνη Γεωργία έχει χιλιάδες ακόμη 
εφαρμογές οι οποίες όμως βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και ανά την υφήλιο. Ωστόσο, καθώς 
ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, η πίεση στα 
συστήματα παραγωγής τροφίμων εντείνεται. Η έξυπνη 
ανάπτυξη της γεωργίας αποτελεί βασικό παράγοντα για 
την κάλυψη της ζήτησης αυτής. 

Πιλοτικό έργο που χρησιμοποιεί τεχνικές τεχνητής 
νοημοσύνης ξεκίνησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 
υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας με κεντρικό στόχο την 
πρόβλεψη της εξέλιξης των παρασίτων στα ελαιόδεντρα. Η 
EURACTIV σε συνεργασία με την EFEAgro μεταδίδουν. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των παρασίτων 
αποτελούν ισχυρό εργαλείο για τους τεχνικούς και τους 
αγρότες, που επικεντρώνονται στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών, καθώς 
επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό 
αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου, γνωρίζοντας τις 
περιοχές και τις ημερομηνίες, όπου επικρατούν 
περισσότεροι κίνδυνοι. Για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιείται ανάλυση των big data που συλλέγονται 
από το Ανδαλουσιανό Δίκτυο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
και Πληροφοριών (RAIF) για τα παράσιτα, τροφοδοτώντας, 
στη συνέχεια, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο 
είναι σε θέση να προβλέψει τη συμπεριφορά του 
επιβλαβούς οργανισμού τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα. 

εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης 
μεγάλων δεδομένων στη 
γεωργία, καθώς και η τεχνητή 

νοημοσύνη, αποτελούν τομείς με 
τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της 

αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας 
του αγροτικού τομέα 
, αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας. Το έργο 
παρέχει σημαντικά οφέλη στους Συνεταιρισμούς 
Παραγωγής Ελαιολάδου (API) που δραστηριοποιούνται 
στις περιφέρειες της Sierra Mágina στη Jaén και στην 
Κόρδοβα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί θα λάβουν εβδομαδιαία ανάλυση, η οποία θα 
περιλαμβάνει πρόβλεψη για την ποσότητα των ελιών που 
θα καταναλωθούν από τα έντομα. Συνολικά υπάρχουν 12 
ομάδες ολοκληρωμένης παραγωγής με 9.000 εκτάρια 
ελαιώνες, ενώ αναμένεται να ωφεληθούν 1.568 αγρότες σε 
10 δήμους της επαρχίας Jaén και εννέα στην επαρχία της 
Κόρδοβα. Big data για τη γεωργία: Από την πλευρά της, η  

 
 

Η 
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Κομισιόν χαιρετίζει τα μεγάλα δεδομένα στη γεωργία ως 
τρόπο «αύξησης της παραγωγικότητας, της επισιτιστικής 
ασφάλειας και των εισοδημάτων των αγροτών». Ωστόσο, 
οι επικριτές διατείνονται ότι η τεχνολογία που επιτρέπει τη 
συλλογή μεγάλων δεδομένων (μέσω αισθητήρων, drones 
και ακριβών λογισμικών) έχει ως αποτέλεσμα την εξάρτηση 
των αγροτών από τις εταιρείες τεχνολογίας – όπως ήδη 
συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε επιστημονική μελέτη 
αναφορικά με τη γεωργία ακριβείας, που δημοσιεύθηκε τον 
Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ρύθμισης της 
προστασίας γεωργικών δεδομένων κατά τρόπο που θα 
ωφελήσει τους αγρότες. «Η παροχή ευκαιριών στους 
αγρότες για τον έλεγχο της ροής των δεδομένων τους θα 
συμβάλλει στη σφυρηλάτηση εμπιστοσύνης για την 

ανταλλαγή δεδομένων και θα δρέψει τους καρπούς από την 
ανάλυση των big data». 

 

Ο Raviv Itzhaky σημειώνει στο weforum.org: Η βέλτιστη 
χρήση του νερού μέσω της άρδευσης ήταν πάντα άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη της γεωργίας. Ωστόσο, η 
αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών υδάτινων πόρων 
παράλληλα με μια τυπική ανάλυση κόστους-οφέλους για τα 
γενικά έξοδα τεχνολογίας και υποδομών είναι μια λεπτή 
πράξη εξισορρόπησης.  

σημασία της μείωσης της 
κατανάλωσης νερού είναι 
υψίστης σημασίας, ειδικά  

καθώς η γεωργία εκτιμάται ότι 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 70%  
της παγκόσμιας χρήσης νερού.  
Με τη ζήτηση για τρόφιμα να αυξάνεται, η χρήση νερού 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 15% επιπλέον για να καλύψει 
αυτή τη ζήτηση. Οι εταιρείες τεχνολογίας, μαζί με τους 
καλλιεργητές, έχουν ανταποκριθεί στην πρόκληση της 
επίλυσης αυτού του περίπλοκου ζητήματος μέσω μεθόδων 
καλλιέργειας ακριβείας και εργαλείων ορατότητας. Ένας 
τομέας της τεχνολογίας που κάνει βήματα προς την αύξηση 
της αποδοτικότητας του νερού τόσο στο αγρόκτημα όσο 
και στο θερμοκήπιο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες, συσκευές και πλατφόρμες μάς 
επιτρέπουν να συλλέγουμε και να αξιοποιούμε 
πρωτοφανείς ποσότητες δεδομένων από πολλές πηγές: 
ιστορικά μοτίβα βροχοπτώσεων, εναέριες εικόνες, 
εγγραφές απόδοσης, επιτόπιοι αισθητήρες κλπ. Και τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να αναλυθούν και να 
συνδυαστούν παράλληλα με δεδομένα πρόβλεψης (από τη 
ζήτηση αγοράς έως τον καιρό) για να μας βοηθήσουν να 
πάρουμε «έξυπνες» αποφάσεις με βάση τις πιο ακριβείς 
προβλέψεις στις οποίες έχουμε πρόσβαση. Δημιουργία 
βέλτιστου προγραμματισμού και διανομής άρδευσης: Ο 
εντοπισμός περιοχών που είναι υπερ-αρδευόμενες ή υπο-
αρδευόμενες είναι κλειδί. Ένα καθημερινό καθήκον, που 
μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί για κάθε αγρότη ή 

γεωπόνο, είναι ο καθορισμός της σωστής ποσότητας 
νερού για τη βέλτιστη απόδοση και ποιότητα. Ανάλογα με 
τον τύπο του φυτού, η υπερ-άρδευση ενέχει επίσης 
κινδύνους. Για παράδειγμα, οι υπερβολικά αρδευόμενες 
καλλιέργειες βαμβακιού θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
περισσότερων φύλλων, αντί των λουλουδιών που 
εμπεριέχουν την αξία της καλλιέργειας βαμβακιού. Οι 
αγρότες στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα βέλτιστο 
πρόγραμμα άρδευσης για τις καλλιέργειες τους που θα 
βελτιστοποιήσουν την απόδοση και την ποιότητα, 
διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό έλεγχο. Η 
εξατμοδιαπνοή είναι ένα βασικό μετρήσιμο μέγεθος για τη 
δημιουργία ενός συστήματος άρδευσης που να είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός φυτού. 
Αντιπροσωπεύει το άθροισμα της εξάτμισης από την 
επιφάνεια του εδάφους συν τη διαπνοή από τα φυτά. 
Σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και προβλέψεις καιρού 
βοηθούν τους αγρότες να βελτιώνουν την αξιολόγηση της 
εξατμοδιαπνοής. Ωστόσο, οι καινοτομίες στην τεχνολογία 
αισθητήρων του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) 
συμβάλλουν στη λήψη πολύ πιο αποφασιστικών 
αποφάσεων σχετικά με την άρδευση, μετρώντας τη 
συμπεριφορά των φυτών αντί (ή επιπλέον) του εδάφους 
και του καιρού. Οι ισχυρές engines τεχνητής νοημοσύνης 
είναι σε θέση να επεξεργάζονται και να αναλύουν feeds 
δεδομένων από εικόνες από δορυφόρους, αεροπλάνα ή 
drone. Η μηχανική μάθηση, και ιδίως οι αλγόριθμοι βαθιάς 
μάθησης, μπορούν να μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε 
δεδομένα από εικόνες και να εντοπίσουμε μοτίβα που 
επισημαίνουν ζητήματα άρδευσης (καθώς και άλλα 
ζητήματα όπως τα παράσιτα). Εάν οι εικόνες συνδυαστούν 
με αισθητήρες εδάφους και φυτών, τα δεδομένα μπορούν 
να μας δώσουν μια εξαιρετικά ακριβή ανάγνωση των 
αναγκών άρδευσης σε πραγματικό χρόνο. 

 

Η 



 

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

 Σ/Κ 23-24 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 229 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 12 

του Νίκου Ι. Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Μπροστά στην ανυπέρβλητη λάμψη 
του ανέσπερού φωτός, ας 
αναλογιστούμε το κοινό μας χρέος 
για το πέρασμα από την παλιά ζωή 
στην νέα και το Πάσχα του 2022 ας 
γίνει η αφετηρία ενός ελπιδοφόρου 
μέλλοντος με αγάπη και πίστη 
πίστης στη Θεϊκή δύναμη, την οποία 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχουμε 
ανάγκη. 

ετά τα φρικτά 
πάθη και τον 
Σταυρικό θάνατο 

άλλωστε ακολουθεί 
πάντα η ΑΝΑΣΤΑΣΗ… 
Η εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης 
πραγμάτων που βίαια μας 
επιβάλλουν μας γεμίζει θλίψη για τον 
αδικαίωτο πόθο και για το αβέβαιο 
του μέλλοντος μας. Αυτή η ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ έχει τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της Μεγάλης 
εβδομάδας των παθών, αφού κάνει 

τον βίο μας αβίωτο και μας εξαναγκάζει στο μαρτύριο του αλύτρωτου προμηθέα 
Δεσμώτη.  

 
Αυτά που βιώνουμε τα τελευταία 12 εφιαλτικά χρόνια μας γεννούν απογοήτευση 
και απελπισία. Ολοταχώς μας σπρώχνουν στον Άδη… Εμείς θα πάμε κόντρα; 
Όρθιοι και αποφασισμένοι για όλα θα συγκρουστούμε μετωπικά με τους 
σταυρωτές μας; Το ΠΑΣΧΑ είναι σταθμός πνευματικού ανεφοδιασμού και μια 
μοναδική ευκαιρία συνειδητοποίησης της περατότητάς μας, η οποία μπορεί να 
μας κάνει να αποφασίσουμε να δώσουμε νόημα σε κάθε μας μάχη και πράξη.  

 

Μ 
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Η Ανάσταση αποτελεί ένα πνευματικό «εργαλείο» που 
φέρνει την ελπίδα της αθανασίας, την χαρά της νίκης του 
θανάτου και τη βεβαιότητα ότι τα πάντα μπορούν να 
αλλάξουν και να ανακαινιστούν. Η αλαζονεία της 
Πρωθυπουργικής εξουσίας έφερε τη διάρρηξη των 
σχέσεων με τον λαό, με τους νοικοκυραίους, με όσους 
θέλουν να ανέβουν με σκληρή δουλειά, αλλά δεν βρίσκουν 
ευκαιρίες. Σε μία δύσκολη πανανθρώπινη συγκυρία, η 
οποία δοκιμάζει τις αντοχές μας και σκορπά τον πανικό, το 
Πάσχα του 2022 έρχεται για να δώσει ένα πραγματικό 
μήνυμα ελπίδας, αγάπης και πίστης στη Θεϊκή δύναμη, την 
οποία σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχουμε ανάγκη. Η Θυσία 
του Χριστού και η Ανάστασή του μας προσφέρει την 
Ελπίδα της νίκης και του θριάμβου. Μας καθοδηγεί στην 
κάθε σκέψη μας με Πίστη, για να αντιμετωπίσουμε τις 
δυσκολίες και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, 
ελπίδα για τη κοινή μας προσπάθεια, ώστε η Πατρίδα και ο 
Λαός να περάσουμε από το σημερινό σκοτάδι στο ΦΩΣ. 

 

Στη ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ μου παρέμβαση θα παρουσιάσω ένα 
συγκλονιστικό απόσπασμα από το συνέδριο των Δελφών  
με την ελπίδα να αξιολογηθεί δεόντως και να προκαλέσει 
προβληματισμούς, συζητήσεις και να φέρει τα ανάλογα 
αποτελέσματα. 

να απίστευτο βίντεο είδε το φως 
της δημοσιότητας της τελευταίες 
ώρες, στο οποίο βλέπουμε τον 

συγγραφέα, ιστορικό και σύμβουλο 
του Κλάους Σβαμπ, (Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ, Μεγάλη 
Επανεκκίνηση - TheGreatReset)  
τον Γιουβάλ Νόα Χαράρι, να λέει στον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
για… χακάρισμα ανθρώπων! 
«Το κλειδί είναι η δυνατότητα να χακάρουμε τους 
ανθρώπους, αυτό δεν υπήρχε στην ιστορία, υπάρχει πολύ 
μεγάλη συζήτηση για να χακάρουμε λογαριασμούς και 

υπολογιστές αλλά η μεγάλη επανάσταση είναι η 
αναδυόμενη ικανότητα να χακάρουμε ανθρώπους να 
έχουμε αρκετά δεδομένα για τους ανθρώπους και να τους 
ελέγξουμε και να τους καταλάβουμε τους ανθρώπους 
καλύτερα απ’ ότι αυτοί τον ίδιο τον εαυτό τους. Και όταν 
καταφέρουμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά, μπορείς να τους 
ελέγξεις απολύτως και αυτό είναι κάτι που η δημοκρατία και 
καμία άλλη κοινωνία ποτέ δεν είχε να αντιμετωπίσει γιατί 
ήταν αδύνατο σε όλη την ιστορία», λέει αρχικά ο Χαράρι και 
προσθέτει: «Αυτό υποβιβάζει τις παραδοσιακές μας ιδέες 
για την δημοκρατία και την ανοιχτή κοινωνία γιατί 
δημοκρατία σημαίνει ανοιχτή επιλογή για κάθε άτομο και 
εμείς ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να καθοδηγήσει μέχρι 
ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι όπως η οικονομία που λέμε 
“ο πελάτης έχει πάντα δίκιο”, αυτό λένε οι κυβερνήσεις ότι 
ο “πολίτης έχει πάντα δίκιο”, 

ώρα όμως που οι κυβερνήσεις  
και οι επιχειρήσεις έχουν  
τη δυνατότητα να χακάρουν  

τους ανθρώπους δεν θα πρέπει  
να αντιμετωπίσουμε την  
ελεύθερη βούληση».  
Να σημειώσουμε ότι ο Γ. Ν. Χαράρι είναι γνωστός για τις 
απόψεις του, ΑΛΛΑ, στο συγκεκριμένο βίντεο τον βλέπουμε 
να μιλά στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, ο 
οποίος ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ… Γιατί μήπως ο Πρωθυπουργός 
είναι ο εντολοδόχος της ΝΤΠ; Δείτε το βίντεο: 
https://twitter.com/i/status/1515969193627246599. 

Έ 

Τ 

https://twitter.com/i/status/1515969193627246599
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Η ακρίβεια η οποία πλήττει την 
ελληνική κοινωνία έχει χτυπήσει 
κόκκινο.  

ε τις τιμές του 
ηλεκτρικού 
ρεύματος  

να προκαλούν 
ηλεκτροπληξία και το 
κόστος ζωής να έχει 
φτάσει σε δυσθεώρητα 
ύψη, η κυβέρνηση 
επιχειρεί με ημίμετρα 
να αντιμετωπίσει  
το τεράστιο κύμα 
ακρίβειας το οποίο 
εξανεμίζει την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. 

 
Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση φαίνεται ανίκανη να υιοθετήσει αλλαγές, οι 
οποίες μπορούν μετά βεβαιότητος να μειώσουν αποτελεσματικά τα τεράστια 
έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση στα 
ΑΕΙ σε συνδυασμό με την αρχή της περιφερειακής προτίμησης που ήδη εδώ και 
πάνω από μια δεκαετία έχουμε προτείνει. Βεβαίως ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στα 
ΑΕΙ πρέπει να εισάγονται μόνο όσοι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα σχετικώς 
αυξημένα κριτήρια αξιολόγησης. Έτσι θεωρούν ότι μέσω της αξιολόγησης θα 
εισάγονται στα ΑΕΙ οι υποψήφιοι «που πράγματι αξίζουν» και οι οποίοι στη 
συνέχεια θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
δικαιώματα. Όμως η ζωή στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν είναι τόσο απλή. 
Και αυτό γιατί η πλειοψηφία όσων δεν περνούν στα Ελληνικά ΑΕΙ στη συνέχεια 
φεύγουν για πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνήθως μετά από χρόνια 
επανέρχονται στην Ελλάδα και εντάσσονται στην αγορά εργασίας μιας και έχουν 
αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ως προερχόμενοι από χώρες της ΕΕ. 

σοι θεωρούν αφελώς ότι μέσω αυξημένων 
κριτηρίων αξιόλογης εισαγωγής στα ΑΕΙ θα 
φιλτράρουν ταυτόχρονα και τον αριθμό των 

μελλοντικών γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ 
της χώρας «πλανώνται πλάνην οικτράν» καθώς  
όσοι δεν περνούν στα ελληνικά ΑΕΙ συνήθως 
επανέρχονται στη χώρα ως δικηγόροι, γιατροί,  
ή μηχανικοί έχοντας τελειώσει τις σπουδές τους  
σε χώρες της ΕΕ. 
Έτσι μετά την περσινή «μεγάλη σφαγή» των αποφοίτων Λυκείου αυξήθηκε «η 
πελατεία» των ξένων Πανεπιστημίων αλλά και των κάθε είδους ελληνικών 
Κολλεγίων. Έτσι οι 40.000 απόφοιτοι που έμειναν εκτός ΑΕΙ εγγράφηκαν σε ΑΕΙ 

Μ Ό 
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εκτός Ελλάδος και κυρίως στην Κύπρο, ενώ άλλοι μέσω 
ελληνικών Κολλεγίων επιδιώκουν να αποκτήσουν τίτλο 
ξένων ΑΕΙ. Έτσι ενώ για χιλιάδες Έλληνες αποφοίτους 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να εισαχθούν σε 
κάποια από τις ιατρικές σχολές της χώρας μας, τελικά αυτοί 
έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποια ιατρική 
σχολή της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας. Στο παρελθόν 
είχαμε και χιλιάδες Έλληνες νέους οι οποίοι φοίτησαν σε 
ιατρικές σχολές της Ιταλίας. Μάλιστα σε πρόσφατη 
ανακοίνωσή του ο ΔΟΑΤΑΠ ενημερώνει πλέον τους 
Έλληνες με τίτλους σπουδών Οδοντιατρικής ή Ιατρικής 
από ΑΕΙ της Βουλγαρίας και Ρουμανίας ότι το πτυχίο τους 
αναγνωρίζεται ως ισότιμο με αυτό της Οδοντιατρικής ή της 
Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ και δεν χρειάζεται καν να 
εξεταστούν σε συμπληρωματικά μαθήματα 
(www.political.gr 23/9/2021). Σε πολλά άρθρα μου από το 
2008 έχω εκφράσει ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, 
σκέψεις που επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της 
ενίσχυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην κατάργηση 
των πανελλαδικών εξετάσεων και στην θεσμοθέτηση της 
ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ ενόψει μάλιστα της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η 
Πατρίδα μας. 

κατάργηση των πανελλαδικών 
εξετάσεων και η ελεύθερη 
πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, 

αφενός θα αποφορτίσει άμεσα την 
ελληνική οικογένεια από υλικά και 

ψυχολογικά βάρη και αφετέρου  
θα αναζωπυρώσει τα δημιουργικά 
ταλέντα της νέας γενιάς και θα δώσει 
προοπτική. 

 
Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πάψουν να είναι εξεταστικά 
κέντρα. Οι μαθητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν 
ουσιαστικές γνώσεις και δεν θα επικεντρώνονται στην 
ανάπτυξη μονόπλευρων δεξιοτήτων με μόνο στόχο την 
επιτυχία στις εξετάσεις. Οι γονείς θα σταματήσουν να 
δαπανούν χιλιάδες ευρώ ετησίως σε φροντιστήρια. 

τσι μόνο το 2018 σε εποχή  
κρίσης και Μνημονίων η  
ιδιωτική δαπάνη της ελληνικής 

οικογένειας ανήλθε ετησίως  
σε 1,5 δις ευρώ….. 
(www.kathimerini.gr 5/10/2028). Μεγάλο μέρος της δαπάνης 
αυτής κατευθύνθηκε στα φροντιστήρια για την 
προετοιμασία των μαθητών προκειμένου να περάσουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάποιο ΑΕΙ (Πίνακας 1).  

 
Επιπλέον η μετανάστευση στο εξωτερικό Ελλήνων 
φοιτητών θα περιοριστεί και συνεπώς θα συρρικνωθεί η 
εκροή κεφαλαίων για σπουδές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με 

Η 

Έ 
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στοιχεία της ΑΔΥΠ «το 2017, οι Έλληνες που σπούδαζαν 
σε πανεπιστήμια του εξωτερικού άγγιξαν τους 37.484, 
αριθμός συγκριτικά υψηλός σε σχέση με την Ισπανία 
(35.348), η οποία διαθέτει υπερτετραπλάσιο πληθυσμό από 
την Ελλάδα, ή την Πορτογαλία (12.951) και την Ιρλανδία 
(15.249), οι οποίες, επίσης, βίωσαν οικονομική κρίση» 
(www.esos.gr 21/9/2018). Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη 
περίπτωση αν υπολογίσουμε ότι η μέση μηνιαία δαπάνη 
της ελληνικής οικογένειας για τη συντήρηση των 
παραπάνω φοιτητών στο εξωτερικό ανέρχεται σε 1000 
ευρώ ανά φοιτητή καλύπτοντας διάστημα τουλάχιστον 10 
μηνών, τότε η συνολική δαπάνη για έξοδα διαβίωσης 
ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ ετησίως (ήτοι 37 εκατ. ευρώ 
μηνιαίως επί 10 μήνες). Στο ποσό αυτό θα πρέπει να 
προστεθούν και τα δίδακτρα ήτοι στην πιο επιεική 
περίπτωση 10.000 ευρώ ετησίως. Άρα η δαπάνη για 
δίδακτρα φτάνει επίσης σε επιπλέον τουλάχιστον 370 εκατ. 
ευρώ. 

μείωση της μετανάστευσης  
στο εξωτερικό για σπουδές  
θα αμβλύνει, επίσης, το θλιβερό 

κοινωνικό φαινόμενο της «αφαίμαξης 
εγκεφάλων», αυτού του σύγχρονου 
«brain drain». 
Οι δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα που βαρύνουν την 
ελληνική οικογένεια θα καταναλώνονται στο εσωτερικό της 
χώρας και όχι σε άλλες χώρες. Με την πρότασή μας για 
ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή της αρχής της περιφερειακής προτίμησης που 
αναλύουμε παρακάτω οι φοιτητές θα μπορούν να 
σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους και έτσι δεν θα 
επιβαρύνεται ο μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός 
με 1000 περίπου ευρώ για κάθε φοιτητή/τρια. Αν λάβουμε 
υπόψη ότι από τους τουλάχιστον 225.000 ενεργούς 
φοιτητές, όπως αυτοί προκύπτουν από τις δηλώσεις για τη 
διανομή συγγραμμάτων με βάση στοιχεία του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 του Πίνακα 2  

 
(https://sep4u.gr 27/5/2020), οι μισοί απ΄ αυτούς 
σπουδάζουν εκτός του τόπου της μόνιμης οικογενειακής 
του κατοικίας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα μπορούσαν οι 
διάφοροι οικογενειακοί προϋπολογισμοί να 
εξοικονομήσουν τουλάχιστον 1,3 δις ευρώ ετησίως ίσως 
και περισσότερα. Επιπλέον το κράτος θα απαλλαγεί και 
από το σημαντικό δημοσιονομικό κόστος που συνιστά 

τόσο η καταβολή του περίφημου φοιτητικού στεγαστικού 
επιδόματος ύψους 1000 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή 
που σπουδάζει σε απόσταση τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων 
από την οικογενειακή του εστία όσο και το πρόσφατα 
ψηφισθέν ποσό επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος των ετεροδημοτών φοιτητών. Το σύστημα της 
ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
απαιτείται να οργανωθεί σε επίπεδο Περιφερειών με βάση 
τους παρακάτω άξονες: 1. Διατήρηση και περαιτέρω 
ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης 
εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος. 2. 
Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 3. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
προκειμένου κάθε Περιφέρεια να διαθέτει πλήρως 
αναπτυγμένα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των Πολυτεχνείων και των 
Ιατρικών Σχολών. 4. Η ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής 
Σχολής θα πρέπει να συνδυάζεται με λειτουργία 
αντίστοιχου δημόσιου Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου, ιδιαίτερα χρήσιμου όπως αποδείχθηκε λόγω 
πανδημίας και όχι μόνο. 5. Τα ΑΕΙ κάθε Περιφέρειας θα 
πρέπει να διαθέτουν κάθε χρόνο ίσο τουλάχιστον αριθμό 
θέσεων εισακτέων με τους απόφοιτους των Λυκείων της 
συγκεκριμένης Περιφέρειας. 6. Εφαρμογή της αρχής της 
περιφερειακής προτίμησης σύμφωνα με την οποία οι 
απόφοιτοι Λυκείων κάθε Περιφέρειας θα έχουν δικαίωμα 
πρώτης προτίμησης στις Σχολές των ΑΕΙ της Περιφέρειάς 
τους και υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν σε αντίστοιχο 
Λύκειο της Περιφέρειας τουλάχιστον επί τριετία προς 
αποφυγή κατάχρησης της εν λόγω αρχής. 7.  

ξιοποίηση της εμπειρίας  
των άλλων Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων σε μεθόδους 

αξιολόγησης των πρωτοετών 
φοιτητών προς αντιμετώπιση της 
αυξημένης ζήτησης σε Σχολές αιχμής.  
8. Δωρεάν ενδοπεριφερειακή μετακίνηση των φοιτητών με 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μειωθούν τα 
κόστη που επωμίζεται η κάθε οικογένεια για δαπάνες 
φοιτητικής μέριμνας και εγκατάστασης. 9. Οργάνωση σε 
μητροπολιτική βάση των Πανεπιστημίων στην Αττική και 
στη Θεσσαλονίκη και ενίσχυσή τους με την ίδρυση νέων 
Πανεπιστημίων και νέων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. 

Η 

Α 
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ομότιμος 
καθηγητής 
Πολυτεχνείου 

Κρήτης και ομότιμος 
ερευνητής της 
Γεωλογικής Υπηρεσίας 
του Καναδά, Αντώνης 
Φώσκολος υποστήριξε 
με σθένος πως τα 
πλούσια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων 
στον ελλαδικό  
χώρο είναι μια 
αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα. 
Στις 12 Απριλίου, κατά την 
ανακοίνωση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη ότι η Κυβέρνησή του… 
θυμήθηκε ξανά το φυσικό αέριο και 
τις έρευνες στη χώρα μας για 
υδρογονάνθρακες (τις οποίες προ 
μηνών οι ίδιοι τις είχαν ξεγράψει) 
ειπώθηκε από τον ίδιο, πως «κανείς 

δεν μπορεί ποτέ να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Έχουμε ενδείξεις που μας 
κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους, οφείλουμε όμως ως χώρα να γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα αν υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία είναι οικονομικά 
εκμεταλλεύσιμα». Το ίδιο βράδυ, ο Γιάννης Πρετεντέρης ευθυγραμμισμένος με τη 
γραμμή του Μαξίμου ως συνήθως, σχολίαζε επιφυλακτικά πως «ουδέν κακό 
αμιγές καλού θα μπορούσα να πω, αν το καλό αποδειχθεί. Γιατί δεν ξέρουμε αν 
υπάρχει φυσικό αέριο, ενδείξεις έχουμε. Σε δύο χρόνια θα ξέρουμε αν υπάρχει…». 

 
Βέβαια, στις 12 Μαρτίου 2012 ο ίδιος δημοσιογράφος έλεγε με το γνωστό του ύφος 
αναφερόμενος στην ύπαρξη πετρελαίου ανοιχτά της Κρήτης και σε συζήτηση με 
τον Κυριάκο Βελόπουλο, «σας διαβεβαιώ ότι μόλις βρούμε το πετρέλαιο είμαι 
πρόθυμος να πάω να πιω την πρώτη γουλιά»! Με λίγα λόγια  

ε… βαριά καρδιά και λόγω της κατάστασης στην 
Ουκρανία, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει μια 
στροφή στην πολιτική της και από εκεί που 

έλεγε πως «αποτάσσεται» τους υδρογονάνθρακες 
διακηρύσσοντας την πίστη της στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τώρα αναγκάζεται σε κυβίστηση. 

 

Ο Μ 
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Όχι τίποτε άλλο, αλλά είναι και φανερή η… δυσφορία της γι’ αυτό. Αυτός είναι 
άλλωστε ο λόγος των συνεχών αναφορών του Πρωθυπουργού περί «ενδείξεων» 
και «συγκρατημένης αισιοδοξίας» και της χρήσης του υποθετικού «αν υπάρχουν 
αποθέματα». «Το “αν υπάρχει” το λες αν είσαι στο Κολωνάκι και πίνεις ουίσκι». 
Τα πράγματα τα έβαλε στη θέση τους ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και ομότιμος ερευνητής στην Γεωλογική Εταιρεία του Καναδά, Αντώνης 
Φώσκολος, ο οποίος μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη στον 98,4 μέσα σε λίγα λεπτά 
εξήγησε γιατί όλα όσα ακούστηκαν περί επιφυλάξεων και όσα λέγονται περί δήθεν 
κοιτασμάτων είναι… μπούρδες, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε: «Αυτό το 
πράγμα το “πιθανόν να έχουμε” δεν το λένε γεωλόγοι πετρελαίου, το λένε οι 
δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. 

 
Εξαιτίας του ότι υπάρχουν οι συγκλίνουσες πλάκες και στο σημείο σύγκλισης 
βγαίνει φυσικό αέριο. Εάν σταματήσει αυτή η σύγκλιση, που δεν πρόκειται, θα 
σταματήσει να βγαίνει και φυσικό αέριο. Εδώ και 1 εκατομμύριο χρόνια, κάτω από 
την Κρήτη βγαίνει φυσικό αέριο κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό το αέριο 
φεύγει στην ατμόσφαιρα. Αυτό που δεν φεύγει, μετατρέπεται σε υδρίτες. Αν δείτε 

τα υποβρύχια που έχουν κάνει 
έρευνα στον πυθμένα της Κρήτης, ο 
Ναυτίλος, κανένας δεν ξέρει για τον 
Ναυτίλο, βλέπει συνεχώς τι 
ποσότητες φυσικού αερίου βγαίνουν 
κάτω από την Κρήτη. Ένα μέρος 
από αυτό έχει αποθηκευθεί στους 
κοραλλιογενείς υφάλους. Οι 
κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι 
ακριβώς οι ίδιοι, με αυτούς του Ζορ 
(σ.σ. κοίτασμα φυσικού αερίου στον 
αιγυπτιακό τομέα της Μεσογείου), 
του Γλαύκου (σ.σ. κυπριακό 
κοίτασμα) και της Καλυψούς (σ.σ. 
κυπριακό κοίτασμα). Και έχουμε 35 
στόχους βόρεια της μεσογειακής 
ράχης και εκτιμώ ότι έχουμε άλλους 
35 νότια της μεσογειακής ράχης», 
έδωσε μια πρώτη εικόνα. Όσο για το 
υποθετικό «αν υπάρχουν» του 
Πρωθυπουργού; Μάλλον η αναφορά 
αυτή λειτούργησε σαν… κόκκινο 
πανί για τον καθηγητή, ο οποίος 
τόνισε χαρακτηριστικά: « 

πλούτος είναι 
αμύθητος. Δεν 
συζητάμε «αν 

έχουμε», το «αν 
έχουμε» είναι μπούρδα. 
Όποιος δεν ξέρει ότι όπου υπάρχει 
ηφαίστειο με φυσικό αέριο υπάρχει 
και κοίτασμα, το λένε όλες οι 
εγκυκλοπαίδειες του κόσμου. Να 
πάνε να τις διαβάσουν και μετά να 
λένε “αν έχουμε”. Όπου υπάρχει 
ηφαίστειο, υπάρχει και κοίτασμα. 
Αυτό το λέει η επιστήμη και είναι 
γραμμένο στις εγκυκλοπαίδειες. 
Κάτω από την Κρήτη, κάτω από 
τους Καλούς Λιμένες (Ηρακλείου) 
υπάρχει το μεγαλύτερο κοίτασμα της 
Μεσογείου με φυσικό αέριο, αυτό 
δεν το βγάλαμε σε διαγωνισμό, αλλά 
γύρω από αυτό το κοίτασμα, γύρω 
στα 130χλμ. νότια των Καλών 
Λιμένων, αυτή η περιοχή λέγεται 
Olimpi field και είναι 19 ηφαίστεια και 
είναι ονομασμένα. Εκεί λοιπόν 
βγαίνει φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχει μια αποθήκη, δεν 
βγαίνει έτσι. Μη λέμε λοιπόν “αν 
υπάρχει”. Αυτό το λες αν είσαι στο 
Κολωνάκι και πίνεις ουίσκι, αν είσαι 
επιστήμονας δεν το λες!».  

Ο 
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την εκτίμηση πως  
οι ξένες δυνάμεις  
θα αναγκάσουν  

την Χώρα μας να  
βγάλει και τελικά  
να εκμεταλλευτεί τα 
πλούσια κοιτάσματα  
της Ελληνικής  
ΑΟΖ προχώρησε  
o καθηγητής 
Γεωστρατηγικής  
στη Σχολή Εθνικής  
Άμυνας και διδάκτωρ 
Γεωπολιτικής,  
Γιώργος Φίλης. 
Ακόμη, μιλώντας στην εκπομπή 
«Review» του zougla.gr εξέφρασε 
την άποψη ότι «οδηγούμαστε σε 
στρατιωτική αντιπαράθεση με την 
Τουρκία». Μεταξύ άλλων, 
υποστήριξε πως «η σύγκρουση 
αυτή με τη γειτονική χώρα 
αναμένεται να γίνει στο άμεσο 

μέλλον», ενώ διευκρίνισε πως «το ΝΑΤΟ δεν το ενδιαφέρει αν αλλάξουν τα 
σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας, γιατί ελέγχει και τις δύο χώρες». 

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο γνωστός επιστήμονας αναφέρθηκε στα 
φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην 
πυρηνική απειλή που επανήλθε, στον ρόλο της Κίνας, στο ζήτημα με την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας αλλά και της Σουηδίας, στις επιπτώσεις του πολέμου 
στη χώρα μας, στα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει η Ελλάδα, αλλά και 
στην άνοδο του εθνικισμού στη Γαλλία. Αναλυτικά όλα όσα είπε στο «Review» o 
Γιώργος Φίλης: «Ο πόλεμος μπήκε σε δεύτερη φάση, αναμένεται να δούμε πιο 
ισχυρά χτυπήματα». Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε: «Όχι 
μόνο δεν τελειώνει, αλλά μπήκε σε μια δεύτερη φάση, όπου οι Ρώσοι έχουν 
αρχίσει πια να χρησιμοποιούν πιο σύγχρονα και καταστρεπτικά όπλα και  

 

Σ 
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αναμένεται να δούμε πιο ισχυρά χτυπήματα». «Η 
πυραυλική τεχνολογία της Ρωσίας είναι μη ανασχέσιμη 
από το ΝΑΤΟ», είπε, προσθέτοντας: «Ο Πούτιν μπορεί να 
αντιδράσει με ασύμμετρο τρόπο απέναντι στο χτύπημα στη 
ναυαρχίδα «Μoskva», διότι είναι κυρίως θέμα πρεστίζ για 
τη Μόσχα». 

 

ο πλήγμα στη ρωσική ναυαρχίδα 
δεν θα αλλάξει την ισορροπία 
δυνάμεων, γιατί δεν υφίσταται 

ουκρανικό ναυτικό, όμως είναι  
πιθανό να δούμε μεγάλα πλήγματα  
στη Δυτική Ουκρανία, για να μην 
μπορούν να μπουν οι Δυτικοί. 
Αν η Ρωσία δεν τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο, τότε ο 
πόλεμος θα γίνει πιο επικίνδυνος», τονίζει. «Η Φινλανδία 
θα μπει στο ΝΑΤΟ και θα υπάρξει ρωσική αντίδραση». 
Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας, αλλά και της Σουηδίας, ο 
Γιώργος Φίλης είναι σαφής: «Πιστεύω πως ναι, η 
Φινλανδία θα μπει στο ΝΑΤΟ και θα υπάρξει ρωσική 
αντίδραση. Θα κλιμακωθεί η κατάσταση γιατί παίζεται η 
ύπαρξη του καθεστώτος Πούτιν και της Ρωσίας ως μεγάλης 
δύναμης», υποστηρίζει, προσθέτοντας: «Αν πέσει η Ρωσία, 
θα πάμε σε έναν διπολισμό Κίνας - Αμερικής». «Ο Ζελένσκι 
προσέβαλε τον ελληνισμό». Ερωτηθείς για την ομιλία 
Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, ο καθηγητής δήλωσε πως 
«ο Ουκρανός Πρόεδρος προσέβαλε τον ελληνισμό», 
εξηγώντας τους λόγους. «Η Γαλλία είναι η μόνη μεγάλη 
πυρηνική δύναμη με συμφέροντα αρκετά κοντά με τα δικά 
μας». Ο Γιώργος Φίλης αναφέρθηκε στις γαλλικές εκλογές 
σχολιάζοντας το φαινόμενο αύξησης του εθνικισμού, αλλά 
και στη σχέση της Ελλάδας με τη χώρα του Μακρόν. «Τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται να δούμε στην Ευρώπη μεγάλη 
άνοδο του εθνικισμού. Οδηγούμαστε σε κατάσταση που 
εμφανίζονται εθνικισμοί σε επίπεδο πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι 
λογικό, αλλά δεν επηρεάζει τη χώρα μας καθόλου. Την ίδια 
ώρα, όμως, υπάρχει ζήτημα νομιμοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε μεταξύ άλλων. Επιμένοντας 
στο θέμα της Γαλλίας, ο καθηγητής διευκρινίζει πως «η 
Γαλλία είναι η μόνη μεγάλη πυρηνική δύναμη με 
συμφέροντα αρκετά κοντά με τα δικά μας ώστε να μας 
βοηθήσουν».  

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο καθηγητής ρωτήθηκε και 
για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει η Ελλάδα, 
όπως αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τόνισε: « 

ίναι πολύ θετικό το γεγονός πως 
διαθέτουμε αυτούς τους πόρους, 
αλλά οι ξένοι, τελικά, θα μας 

αναγκάσουν να βγάλουμε αυτά  
τα κοιτάσματα».  
Καταλήγοντας αναφέρθηκε και στον αγωγό East Med, 
υποστηρίζοντας: «Ο αγωγός θα γίνει λόγω της κρίσης με 
την Ουκρανία». 

Τ Ε 
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Μπορεί η τοποθέτηση της ΕΚΤ στο τελευταίο Συμβούλιο, όσον αφορά τα επόμενα 
βήματα στη νομισματική πολιτική της, να εκφράζει αμηχανία μπροστά στο 
συνδυασμένο πρόβλημα του πληθωρισμού και της οικονομικής επιβράδυνσης, 
αλλά την ίδια στιγμή είναι απολύτως σαφής για τα αίτια και τις συνέπειες του 
προβλήματος. Όπως σημειώνει το insider.gr  

τοποθέτηση της Προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν 
Λαγκάρντ, όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες του 
πολέμου και την ανισομέρεια των επιπτώσεων 

για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ήταν απολύτως σαφής:  
η Ευρώπη θα πληρώσει τον λογαριασμό όχι οι ΗΠΑ... 

 
Οι οικονομίες μας, είπε, «δεν συγκρίνονται, και αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι αυτό 
είναι πιθανό να επιδεινωθεί από το γεγονός ότι 

ζώνη του ευρώ  
θα είναι πιο 
εκτεθειμένη  

και θα υποστεί 
περισσότερες 
συνέπειες ως 
αποτέλεσμα του 
πολέμου από τη Ρωσία 
κατά της Ουκρανίας. Οι 
ΗΠΑ δεν θα επωμιστούν 
τόσο μεγάλο βάρος  
των συνεπειών από 
οικονομική άποψη...». 
Για τον λόγο αυτό όπως υποστήριξε 
δεν πρέπει να συγκρίνονται οι 
νομισματικές πολιτικές των δύο 
νομισμάτων: «συγκρίνοντας τις 
αντίστοιχες νομισματικές πολιτικές 
μας συγκρίνουμε μήλα και 
πορτοκάλια. Δεν εφαρμόζουμε 
καθόλου πολιτικές για την ίδια 
οικονομική κατάσταση...». Τα 
λεγόμενα της κας Λαγκάρντ 
υποστηρίζουν τα αποτελέσματα 
σχετικής έρευνας που έγινε υπό την 
αιγίδα της ΕΚΤ. 

ι προβλέψεις 
οδηγούν σε 
σοβαρή οικονομική 

επιβράδυνση σε 
συνδυασμό με  
υψηλό πληθωρισμό…. 
γεγονός που ενισχύει – παρά τις 
αντιρρήσεις των οικονομολόγων της 
ΕΚΤ – στο σοβαρό ενδεχόμενο  

 

Η 

Η 

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 23-24 Απριλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 229 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 22 

εισόδου της ευρω-οικονομίας σε κατάσταση 
«στασιμοπληθωρισμού». Οι οικονομολόγοι που 
συμμετείχαν στην Survey of Professional Forecasters (SPF) 
της ΕΚΤ εκτίμησαν τον πληθωρισμό στο 6% φέτος ή δύο 
φορές υψηλότερο από ότι προβλεπόταν μόλις πριν από 
δύο μήνες. H δε ανάπτυξη εκτιμάται ότι επιβραδύνεται στο 
2,9% φέτος από 4,2% στην προηγούμενη SPF και η ΕΚΤ 
είπε ότι «σχεδόν όλοι» οι ερωτηθέντες απέδωσαν τις 
καθοδικές αναθεωρήσεις τους στις επιπτώσεις της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Πέρα από τις 
υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων 
τροφίμων, όπως επίσης τις διαταραχές σε ορισμένους 
τομείς τροφοδοσίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν» η 
έρευνα σημειώνει ότι η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα 
πτώση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών και απώλεια αγοραστικής δύναμης για τα 
νοικοκυριά. Σ' αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να δει κανείς 
τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της κας Λαγκάρντ για την 
«ανάπτυξη» της οικονομίας, τον «πληθωρισμό» και τα 
συμπεράσματα. 

 

«Η οικονομία της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3% το 
τελευταίο τρίμηνο του 2021. Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη 
παρέμεινε αδύναμη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, 
κυρίως λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την 
πανδημία. Διάφοροι παράγοντες δείχνουν επιβράδυνση 
της ανάπτυξης και κατά την προσεχή περίοδο. Ο πόλεμος 
επηρεάζει ήδη την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και μέσω της 
αβεβαιότητας που προκαλεί. Με τις τιμές της ενέργειας και 
των βασικών προϊόντων να αυξάνονται απότομα, τα 
νοικοκυριά αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ζωής και οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος 
παραγωγής. Ο πόλεμος έχει δημιουργήσει νέα σημεία 
συμφόρησης, ενώ ένα νέο σύνολο μέτρων πανδημίας στην 
Ασία συμβάλλει στις δυσκολίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ορισμένοι τομείς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες 
στην προμήθεια των εισροών τους, γεγονός που 
διαταράσσει την παραγωγή. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης 
αντισταθμιστικοί παράγοντες που στηρίζουν τη 
συνεχιζόμενη ανάκαμψη, όπως τα αντισταθμιστικά 
δημοσιονομικά μέτρα και η δυνατότητα των νοικοκυριών 
να αντλούν από τις αποταμιεύσεις που συγκέντρωσαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, η 
επαναλειτουργία των τομέων που πλήττονται περισσότερο 
από την πανδημία και η ισχυρή αγορά εργασίας με 
περισσότερους ανθρώπους σε θέσεις εργασίας θα 
συνεχίσουν να στηρίζουν τα εισοδήματα και τις δαπάνες. Η 
στήριξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής 

παραμένει κρίσιμη, ιδίως σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική 
κατάσταση. Επιπλέον, η επιτυχής εφαρμογή των 
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων στο πλαίσιο 
του προγράμματος Next Generation EU θα επιταχύνει τις 
ενεργειακές και πράσινες μεταβάσεις. Αυτό αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 
και ανθεκτικότητας στη ζώνη του ευρώ...». 

 

πληθωρισμός αυξήθηκε σε  
7,5% το Μάρτη από 5,9% το 
Φεβρουάριο. Οι τιμές της 

ενέργειας οδηγήθηκαν υψηλότερα 
μετά το ξέσπασμα του πολέμου και 
τώρα βρίσκονται 45% πάνω από το 
επίπεδό τους πριν από ένα χρόνο. 
Εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο λόγο για το υψηλό 
ποσοστό πληθωρισμού. Οι δείκτες που βασίζονται στην 
αγορά δείχνουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν  

 

Ο 
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υψηλές βραχυπρόθεσμα, αλλά στη συνέχεια θα 
μετριάζονται σε κάποιο βαθμό. Οι τιμές των τροφίμων 
έχουν επίσης αυξηθεί απότομα. Αυτό οφείλεται στο 
αυξημένο κόστος μεταφοράς και παραγωγής, ιδίως στην 
υψηλότερη τιμή των λιπασμάτων, τα οποία σχετίζονται εν 
μέρει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι αυξήσεις των τιμών 
έχουν γίνει πιο διαδεδομένες. Το ενεργειακό κόστος 
ανεβάζει τις τιμές σε πολλούς τομείς. Τα σημεία 
συμφόρησης της προσφοράς και η εξομάλυνση της 
ζήτησης, καθώς η οικονομία ανοίγει ξανά εξακολουθούν 
επίσης να ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές. Η αγορά 
εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται, με την ανεργία να έχει 
πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 6,8 % το Φεβρουάριο. Οι 
αποσπάσεις θέσεων εργασίας σε πολλούς τομείς 
εξακολουθούν να σηματοδοτούν ισχυρή ζήτηση για 
εργασία, ωστόσο η αύξηση των μισθών παραμένει 
συγκρατημένη συνολικά. Με την πάροδο του χρόνου, η 
επιστροφή της οικονομίας σε πλήρη παραγωγική 
ικανότητα αναμένεται να στηρίξει την ταχύτερη αύξηση των 
μισθών...». Εκτίμηση του υπάρχοντος κινδύνου: «Οι 
καθοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης έχουν 
αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα του πολέμου στην 
Ουκρανία. 

 

νώ οι κίνδυνοι που σχετίζονται  
με την πανδημία έχουν μειωθεί,  
ο πόλεμος μπορεί να έχει  

ακόμη ισχυρότερη επίδραση  
στο οικονομικό συναίσθημα….. 
και θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τους 
περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς. Το 
επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την 
απώλεια εμπιστοσύνης, θα μπορούσε να μειώσει τη 
ζήτηση και να περιορίσει την κατανάλωση και τις 
επενδύσεις περισσότερο από το αναμενόμενο. Οι ανοδικοί 
κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για τον 
πληθωρισμό έχουν επίσης ενταθεί, ιδίως βραχυπρόθεσμα. 
Οι κίνδυνοι για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές 
πληθωρισμού περιλαμβάνουν κινήσεις άνω του στόχου 
στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, υψηλότερες από τις 
αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών και διαρκή επιδείνωση 
των συνθηκών από την πλευρά της προσφοράς. Ωστόσο, 

εάν η ζήτηση αποδυναμωνόταν μεσοπρόθεσμα, θα μείωνε 
την πίεση στις τιμές...». 

«Συνοψίζοντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει 
σοβαρά την οικονομία της ζώνης του ευρώ και έχει αυξήσει 
σημαντικά την αβεβαιότητα. Ο αντίκτυπος του πολέμου 
στην οικονομία θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της 
σύγκρουσης, από τις επιπτώσεις των σημερινών 
κυρώσεων και από πιθανά περαιτέρω μέτρα. 

πληθωρισμός έχει αυξηθεί 
σημαντικά και θα παραμείνει 
υψηλός τους προσεχείς μήνες, 

κυρίως λόγω της απότομης αύξησης 
του ενεργειακού κόστους. 
Είμαστε πολύ προσεκτικοί στις τρέχουσες αβεβαιότητες 
και παρακολουθούμε στενά τα εισερχόμενα δεδομένα σε 
σχέση με τις επιπτώσεις τους στις μεσοπρόθεσμες 
προοπτικές για τον πληθωρισμό. Η αξιολόγηση των 
πολιτικών μας θα παραμείνει εξαρτώμενη από τα δεδομένα 
και θα αντικατοπτρίζει την εξελισσόμενη αξιολόγησή μας 
για τις προοπτικές. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε 
όλα τα μέσα μας στο πλαίσιο της εντολής μας, 
ενσωματώνοντας ευελιξία, εάν δικαιολογείται, για να 
διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον 
στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα...». 

Ε 
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του Κώστα Μελά 
Καθηγητή Οικονομικών              
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

ι οικονομικές 
συνέπειες του 
πολέμου –αυτές 

που είναι άμεσα 
ορατές, μεγάλη αύξηση 
των τιμών των 
προϊόντων ενέργειας 
και των τιμών των 
τροφίμων- δεν 
αποκλείεται να 
οδηγήσουν σε μια νέα 
οικονομική κρίση,  
με αρνητικότατες 
συνέπειες για μεγάλα 
τμήματα του 
πληθυσμού..... 

που μπορεί να οδηγηθούν στη φτώχεια και στην ανέχεια. Η επιβρά- 

 
δυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά 
κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια αν και πότε θα μπούμε σε έναν νέο 
κύκλο στασιμοπληθωρισμού μετά από εκείνον της περιόδου 1970 – 1980. Η 
ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αποφύγει τις παραπάνω εξελίξεις, δεδομένης 
της ένταξής της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Μάλιστα, ορισμένα βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη (δημόσιο χρέος, πληθωρισμός, δημοσιονομικά 
ελλείμματα) προκαλούν έντονη ανησυχία. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αύξηση του 
ρυθμού πληθωρισμού θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ενώ οι αντίστοιχες εκτιμήσεις 
για τον ρυθμό μεγέθυνσης δείχνουν συνεχή μείωση. Όλα τα παραπάνω δείχνουν 
με σαφήνεια ότι  

ι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
περιβάλλονται πλέον από πολύ υψηλό  
βαθμό αβεβαιότητας και όλες οι εκτιμήσεις  

για τα μεγέθη του προϋπολογισμού  
χρειάζονται σημαντική αναθεώρηση.  

 

Ο Ο 
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Από τη στιγμή που ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα 
επιβραδυνθεί (οι σημερινές εκτιμήσεις δείχνουν 1,5% – 2% 
μείωση), όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη που εκφράζονται 
ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αναθεωρηθούν (δημόσιο χρέος, 
γενικό δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα, έλλειμμα 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κ.λπ.). Παράλληλα, 
εκτός του χαμηλότερου ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα θα αυξηθούν σε απόλυτους 
αριθμούς, καθιστώντας επιτακτική την αλλαγή των 
δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού. Η αύξηση 
του ρυθμού πληθωρισμού και η δραστική αύξηση των 
τιμών των εμπορευμάτων θα αποτελέσουν σοβαρό 
περιοριστικό παράγοντα για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Η 
μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων θα έχει 
αρνητικά αποτελέσματα στην κατανάλωση. Η αβεβαιότητα 
και η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των 
υπόλοιπων απαραίτητων μηχανημάτων θα περιορίσουν 
πιθανότατα τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις. 

κατάσταση των νοικοκυριών 
κάθε μέρα χειροτερεύει 
πρωτίστως λόγω της τρομακτικής 

αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού 
ρεύματος, του φυσικού αερίου αλλά 
και των τροφίμων, που αποτελούν  
το βασικό καλάθι των προϊόντων  
που καταναλώνουν.  
Ο ρυθμός πληθωρισμού –ΔΤΚ– τον Μάρτιο θα αγγίξει το 
8,5%, αλλά ο πραγματικός ρυθμός πληθωρισμού για το 
50% των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος ανέρχεται 
σχεδόν στο 20%. Κάθε μέρα όλο και περισσότερα 
νοικοκυριά οδηγούνται στο κατώφλι της φτώχειας, 
αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές των 
προϊόντων που καταναλώνουν. Η ίδια κατάσταση 
επικρατεί και στο μέτωπο των επιχειρήσεων –ειδικά των 
μικρομεσαίων εμπορικών και βιοτεχνικών–, 
δημιουργώντας μια ασφυκτική κατάσταση στη λειτουργία 
τους και οδηγώντας πολλές από αυτές σε άρση των 
δραστηριοτήτων τους. Πλέον, μετά την «τριπλή κρίση» 
(χρέους, πανδημίας και πληθωρισμού), οι μεταβολές του 

οικονομικού και του επιχειρηματικού κλίματος είναι 
συνεχείς, διογκώνοντας την αβεβαιότητα και ανατρέποντας 
πάγιες σταθερές και προβλέψεις. Η έλλειψη ρευστότητας 
ταλανίζει σε υπέρτατο βαθμό τις επιχειρήσεις, με τις 
τράπεζες, παρά τα ωραία λόγια, να μην προχωρούν σε 
αύξηση της πιστωτικής επέκτασης. Η βασική παράμετρος 
που αναμένεται να επηρεάσει τα φετινά αποτελέσματα 
σχετίζεται με τη μικρότερη του αναμενόμενου αύξηση του 
ενήμερου χαρτοφυλακίου των τραπεζών, το οποίο 
παραμένει εδώ και μία τριετία κολλημένο σε χαμηλά για τα 
δεδομένα της ελληνικής οικονομίας επίπεδα, παρά το 
πέρασμα του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε θετικό 
έδαφος. Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η ελληνική 
κοινωνία διαπιστώνει –έστω και με καθυστέρηση και χωρίς 
ακόμη δημόσια ομολογία– ότι υπό αυτές τις συνθήκες έχει 
σχεδόν καταρρεύσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ, 
που στηριζόταν στην αρχή «λιγότερο κράτος και λιγότεροι 
φόροι» και στη διανομή «μερίσματος ανάπτυξης» με 
αύξηση των εισοδημάτων ανάλογη (ή και μεγαλύτερη) της 
αύξησης του ΑΕΠ και που ήταν κατ’ ουσίαν η βάση της 
εκλογικής νίκης του 2019. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι όλα τα 
παραπάνω έχουν ανατραπεί και τίποτε από αυτά δεν 
ισχύει. Η μικρή μείωση του ΕΝΦΙΑ και η κατάργηση της 
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς (αυτά 
ήταν τα δύο ουσιαστικά οικονομικά μέτρα της διετίας για τα 
νοικοκυριά) χάθηκαν στις ανατιμήσεις των καυσίμων και 
στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου που πληρώνουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Κι αυτό 
προτού ξεσπάσει το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων 
πρωτίστως στην αγορά τροφίμων (κανένας έλεγχος στα 
σούπερ μάρκετ, όπου εκδηλώνονται συνεχείς ανατιμήσεις) 
αλλά και στην υπόλοιπη αγορά. Το πλέον επώδυνο είναι 
ότι η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθεί 
προς το καλύτερο το προσεχές μέλλον. Μάλλον, για να μην 
πω με βεβαιότητα, θα χειροτερεύσει. Ίσως, όμως, 
περισσότερο ανησυχητικό είναι (κάτι που έχει ήδη 
εντοπιστεί από τους ασχολούμενους συστηματικά με τις 
οικονομικές αναλύσεις) το ότι δεν γίνεται σαφές με ποια 
οικονομική πολιτική σκέφτεται η κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τις τεράστιες δυσκολίες στις οποίες έχει 
βρεθεί η χώρα. Όχι, πάντως, με την οικονομική πολιτική 
που έχει ενσωματωθεί στο προεκλογικό της πρόγραμμα. 
Αυτή έχει ήδη παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες. 

 

Η 
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Δισεκατομ-
μυριούχος  
και ιδιοκτήτης 

μεγάλων αλυσίδων 
σούπερ μάρκετ στις 
ΗΠΑ, Τζον Κατσιματίδης, 
προειδοποιεί για νέα 
συνεχιζόμενη αύξηση 
των τιμών στα τρόφιμα 
το επόμενο τρίμηνο. 
Από όσα δήλωσε τις προηγούμενες 
ημέρες στα αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
θεωρεί πως το φαινόμενο αποτελεί 
απόρροια της ενεργειακής κρίσης 
και της μετακύλισης του επιπλέον 
κόστους για τις επιχειρήσεις στα 
προϊόντα που πωλούν. Ο 
επονομαζόμενος και ως «βασιλιάς 
των σούπερ μάρκετ» στη Νέα Υόρκη, 
με «ρίζες» από τη Νίσυρο (νο 801 
στην φετινή λίστα Forbes, με 
περιουσία 3,7 δισ. δολ.)  

ροβλέπει μάλιστα το ποσοστό της επιπλέον 
αύξησης των τιμών σε ένα 10% μέσα στον 
επόμενο 1,5 μήνα, που μπορεί να φθάσει  

και στο +20% έως το προσεχές καλοκαίρι. 
Στέλνει, όμως, το μήνυμα με αποδέκτη την αμερικανική κυβέρνηση, ότι «οι τιμές 
θα πέσουν αμέσως», αν οι ιθύνοντες του Λευκού Οίκου «αντιστρέψουν την πορεία 
της ενεργειακής στρατηγικής τους». Οι απόψεις του Ελληνοαμερικάνου billionaire 
αφορούν το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον πλανήτη, εν μέσω της 
πανδημίας και της ταυτόχρονης ενεργειακής κρίσης… Ο Ιδιοκτήτης και διευθύνων 
σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes, αλλά και της D’ Agostino, 
CEO επίσης των United Refining Company και Red Apple Group, είχε παρέμβει 
στο θέμα των τιμών των τροφίμων τόσο τον προηγούμενο Οκτώβριο, πριν 
εκτιναχθεί το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όσο και 
τον Ιανουάριο. Το φθινόπωρο ο κ. Κατσιματίδης είχε αναφερθεί στην πτώση της 
παραγωγής, στην έλλειψη εργαζομένων και στα προβλήματα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, τον χειμώνα απέδωσε τις δυσλειτουργίες της αγοράς και στα 
αυξημένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον και τώρα επικεντρώνει στις 
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. 
Υπενθυμίζεται, ότι ο ομογενής επιχειρηματίας δραστηριοποιείται σε διάφορους 
κλάδους εκτός από το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, μεταξύ των οποίων 
τα διυλιστήρια πετρελαίου και το real estate, διατηρώντας στην κατοχή του ένα 
μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Ο 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

  

ια από τις μόνιμες 
γκρίνιες της ΕΚΤ 
(του SMM) και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς την ελληνική 
κυβέρνηση σχετίζεται 
με τους ελλιπείς 
φορολογικούς 
ελέγχους  
στις τράπεζες. 
Όπως σημειώνει το mononews.gr 
για διαφορετικούς λόγους 
(κεφαλαιακή θέση, αναβαλλόμενη 
φορολογία, φορολογική 
συμμόρφωση, κ.α..) ο κάθε θεσμός 
θέλει να έχει στα χέρια του αναλυτικά 
στοιχεία για τα φορολογικά των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Προς τι η 
γκρίνια; Οι ελληνικές τράπεζες δεν 
έχουν ελεγχθεί από τη φορολογική 
διοίκηση από το 2010! Ναι, 

 
Αντί αυτού η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών αρκούνταν στην έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης που συνέτασσαν οι ορκωτοί των τραπεζών. Και 
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί για όλες τις χρήσεις 
από το 2011 έως το 2020. Αυτός όμως δεν είναι φορολογικός έλεγχος. Είναι μια 
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βεβαίωση ελεγκτή. Μαθαίνουμε πως  

ια συγκεκριμένη τράπεζα θα 
βρεθεί μετά από 12 χρόνια 
αντιμέτωπη με φορολογικό 

έλεγχο, αφού το φορολογικό 
πιστοποιητικό του ορκωτού  
που κατατέθηκε στο υπουργείο 
Οικονομικών είχε ένα θέμα  
με «έμφαση» που θορύβησε  
τους ευρωπαίους επόπτες.  
Και καθώς για τη συγκεκριμένα τράπεζα εκκρεμούν την 
τελευταία τριετία και έλεγχοι από την οικονομική εισαγγελία 
η ΑΑΔΕ και ο επικεφαλής της Γιώργος Πιτσιλής έχουν 

πρόσθετους λόγους να τρέξουν ταχύτατα το φορολογικό 
έλεγχο, ειδικά για την χρήση 2012, η οποία δεν έχει ακόμη 
παραγραφεί. Άλλωστε δεν έχουν πατήσει πόδι στην 
τράπεζα από πριν τα Μνημόνια… 

 

 

εγάλο μπέρδεμα επικρατεί αναφορικά με  
την προθεσμία της επικαιροποίησης των 
στοιχείων επικοινωνίας στην ΑΑΔΕ με τους 

κωδικούς Taxisnet, καθώς ερμηνεύτηκε λάθος  
η σχετική απόφαση της Αρχής. 
Όπως μεταδίδει η Κατερίνα Φεσσά στο enikos.gr η ΑΑΔΕ ανέφερε ότι όλοι οι 
φορολογούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας με 
τους κωδικούς taxisnet και ότι η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 18 
Φεβρουαρίου έχει ισχύ για 2 μήνες. Γι’ αυτόν τον λόγο τόσο από τους λογιστές 
όσο και από ειδησεογραφικά sites ερμηνεύτηκε ότι η σχετική προθεσμία θα έληγε 
τη Μεγάλη Δευτέρα, 18 Απριλίου. Για το θέμα της επικαιροποίησης των στοιχείων 

επικοινωνίας στην ΑΑΔΕ μίλησε ο 
πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ, Βασίλης 
Καμπάνης στο enikos.gr. 

εν υφίσταται καμία 
προθεσμία λήξης 
στην υποχρέωση 

επικαιροποίησης  
των στοιχείων των 
φορολογουμένων 
σύμφωνα με την Α 
1025/2022, ξεκαθάρισε 
ο κ. Καμπάνης… 
και παρέθεσε τη σχετική απόφαση 
της ΑΑΔΕ: «Με την Α 1025/22 η 
ΑΑΔΕ καλεί τους φορολογούμενους 
να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους με το taxisnet. 
Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι 
μέσω των ατομικών κωδικών 
Taxisnet «οφείλουν να 
επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη 
myAADE τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας τους, δηλαδή την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) και τα  
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τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο)». Με την ίδια απόφαση 
καθιερώνεται επίσης και ο θεσμός του «Βοηθού εκπλήρωσης» υποχρεώσεων, 
έτσι ώστε φορολογούμενοι πολίτες που έχουν δικούς τους κωδικούς taxisnet 
αλλά, για οποιοδήποτε λόγο (όπως πχ ηλικιωμένοι, κάτοικοι εξωτερικού κλπ) 
χρειάζονται και την βοήθεια τρίτου προσώπου (όπως πχ Συγγενής, φιλικό 
πρόσωπο, λογιστής ) για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους, 
να την λάβουν. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης μπορεί να ανακαλεί την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση από τη μερίδα του φορολογούμενου, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
τελευταίος έχει προηγουμένως προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail». Η 
έναρξη ισχύος της διάταξης αυτή ορίζεται δύο (2) μήνες μετά την 18-02-2022 που 
ήταν και η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ». 

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «η παραπάνω προθεσμία προκάλεσε σύγχυση 
στους φορολογουμένους θεωρώντας ότι την 18-04-2022 έληγε η προθεσμία για 
την υποχρέωση της επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Ενώ με βάση την 
απόφαση, η διαδικασία της επικαιροποίησης είναι διαρκής και δεν υφίσταται 
καταληκτική ημερομηνία. Η παραπάνω διαδικασία δημιουργεί αρρυθμίες στην 
υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς έως και το προηγούμενο 
έτος σε περιπτώσεις που η σύζυγος δεν είχε εισόδημα ούτε ακίνητη περιουσία, 
δεν ήταν απαραίτητο να είχε ατομικούς κωδικούς taxisnet. Σε αυτήν την 
περίπτωση η δήλωση μπορούσε να υποβληθεί κανονικά με τους κωδικούς μόνο 
του υπόχρεου, δηλαδή του συζύγου». «Ειδικά για φέτος για να προχωρήσει η 

διαδικασία συμπλήρωσης και 
υποβολής της Φορολογικής 
Δήλωσης απαιτείται να προηγηθεί η 
επικαιροποίηση των στοιχείων και 
τον δυο συζύγων. Άρα θα πρέπει και 
οι δυο να έχουν ατομικούς κωδικούς 
taxisnet. Με δεδομένο πως η 
υποχρέωση επικαιροποίησης 
στοιχείων όλων των 
φορολογουμένων είναι διαρκής και 
δεν έχει προθεσμία λήξεως, δεν 
συντρέχει και λόγος να μπλοκάρει η 
ομαλή υποβολή των δηλώσεων», 
κατέληξε. 

 

 
Δεν θα διαταράξει το «Πάσχα των Ελλήνων» η «λυπητερή» 
του ΕΝΦΙΑ: 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων καθυστερεί την έκδοση 
των εκκαθαριστικών του φόρου 

και έτσι εκατομμύρια κάτοχοι 
ακινήτων θα μάθουν τα ποσά που 
πρέπει να καταβάλουν στην Εφορία 
ως το τέλος του τρέχοντος μήνα. 
Όπως γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις την ώρα που δίνουν «μάχη επιβίωσης» στη 

«σκιά» των «εκρηκτικών» ανατιμήσεων θα κληθούν να 
πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ από τον ερχόμενο μήνα. Η 
αποπληρωμή του φόρου θα γίνει σε 10 ίσες μηνιαίες 
δόσεις. Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί 
τον Μάιο, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Υπολογίζεται 
ωστόσο πως οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
λάβουν φέτος ειδοποίηση με μειωμένο ΕΝΦΙΑ παρά τις 
νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες και για να συμβεί αυτό 
χρειάστηκε να υιοθετηθούν «κόφτες». Με φόντο λοιπόν την  
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αύξηση των αντικειμενικών αξιών φέτος ο ΕΝΦΙΑ έχει 
υποστεί ριζικό… «λίφτινγκ»: Με τις αλλαγές που έγιναν οι 
νέες «φουσκωμένες» αντικειμενικές μπορεί να μην 
επιβαρύνουν μέσω ΕΝΦΙΑ όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
αλλά ήρθαν για να μείνουν και θα επηρεάσουν μια σειρά 
από άλλους φόρους και τέλη. 

ο «ψαλίδι» στον φόρο 
διαμορφώνεται κατά μέσο  
όρο στο 13%, αλλά όμως δεν 

αφορά τους πάντες, καθώς κάποιοι  
θα βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη… 
Τα κλιμάκια στο νέο φόρο μεταβάλλονται με ενοποιήσεις 
που ευνοούν τις μικρές και μεσαίες περιουσίες, οι 
συντελεστές αναπροσαρμόζονται, ο συμπληρωματικός 
ΕΝΦΙΑ καταργείται για τα φυσικά πρόσωπα αλλά 
παραμένει αμετάβλητος για τις επιχειρήσεις. Για τα φυσικά 
πρόσωπα, ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται 
ανά ακίνητο εφόσον η αξία του υπερβαίνει τις 400.000 
ευρώ. 

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώτος συντελεστής καλύπτει, 
πλέον, περιοχές με Τιμή Ζώνης ως 750 ευρώ (αντί 500 ευρώ 
πέρσι), ενώ ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν στα επόμενα 2 
κλιμάκια, που καλύπτουν περιοχές με Τιμή Ζώνης ως 2.500 
ευρώ (αντί 1.500 ευρώ πέρσι), δηλαδή νοικοκυριά κατά 
τεκμήριο μεσαίων εισοδημάτων. Όμως πολλές περιοχές 
στην Περιφέρεια, αλλά και υποβαθμισμένες περιοχές στο 
κέντρο της Αθήνας, κινδύνευαν με σοκ στον υπολογισμό 
του φόρου, καθώς λόγω της αύξησης της αντικειμενικής 
αξίας περνούσαν για μερικά ευρώ το «σκαλοπάτι» για το 
επόμενο κλιμάκιο. Αποφασίστηκε, λοιπόν, για τέτοιες 
περιοχές, αν μετά την αναπροσαρμογή της αντικειμενικής 
αξίας η «απόσταση» από το προηγούμενο κλιμάκιο είναι 
μικρότερη από 50 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται με το 
συντελεστή του χαμηλότερου κλιμακίου. Ο στόχος της 
απορρόφησης των επιβαρύνσεων από τις νέες 
αντικειμενικές αξίες επιτυγχάνεται και με έναν ακόμα 
τρόπο: τη διεύρυνση των κλιμακίων, επί των οποίων 
υπολογίζεται η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση του φόρου, 

δηλαδή το 30%. Ειδικότερα, ενώ πέρσι η έκπτωση του 30% 
κάλυπτε ακίνητα αξίας ως 60.000 ευρώ, φέτος καλύπτει 
ακίνητα αξίας ως 100.000 ευρώ, δηλαδή τη μεγάλη μάζα 
των νοικοκυριών. Νέα κλίμακα βασικού φόρου: Από τη νέα 
κλίμακα προκύπτει ότι ο φόρος ανά τετραγωνικό είναι 
μειωμένος για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές 
με τιμή ζώνης έως και 4.000 ευρώ το μέτρο. Ο φόρος 
αυξάνεται μόνο για τις περιοχές με τιμή ζώνης από 4.500 
ευρώ και πάνω. Ειδικότερα από 4.500 έως 5.000 ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο ο νέος φόρος διαμορφώνεται σε 13,40 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 11,3 ευρώ έως τώρα. 
Για τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ το τετραγωνικό και άνω, 
διαμορφώνεται σε 16,20 ευρώ, έναντι 13 ευρώ έως τώρα. 
Ενδεικτικά, οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού 
φόρου θα είναι μειωμένοι: από 2,8 σε 2 ευρώ ανά τ.μ. για 
τιμές ζώνης από 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. - από 3,7 σε 2,8 
ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 1.051 έως 1.500 ευρώ 
ανά τ.μ. - από 4,5 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 
1.501 έως 2.000 ευρώ ανά τ.μ. - από 6 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ. 
για τιμές ζώνης από 2.001 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ. θα είναι 
αυξημένοι: - από 11,3 σε 13,4 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης 
από 4.501 έως 5.000 ευρώ ανά τ.μ. - από 13 σε 16,2 ευρώ 
ανά τ.μ. για τιμές ζώνης πάνω από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. Για 
ορισμένα κτίσματα των οποίων οι τιμές ζώνης ανέρχονται 
σε 800, 1.100 ευρώ και 2.050 ευρώ ανά τ.μ. θα ισχύουν 
ακόμη πιο χαμηλοί συντελεστές κύριου φόρου, καθώς τα 
ακίνητα αυτά θα κατατάσσονται σε χαμηλότερα κλιμάκια. 
Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα 
πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια διαδοχικά με τους 
συντελεστές παλαιότητας (κυμαίνεται από 1 έως 1,25 
ανάλογα με τα έτη), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), 
ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφανείας 
(αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το 
τελικό ποσό του κύριου φόρου. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Με τα περιβόητα funds των 
κόκκινων δανείων συμβαίνει το εξής 
απίθανο: Οφειλέτες ρυθμισμένων 
ενήμερων δανείων θέλουν να τα 
αποπληρώσουν πρόωρα και δεν 
μπορούν! Όπως τονίζει το 
sofokleousin.gr ο λόγος είναι απλός: 
Οι εταιρείες αυτές – που δικαίως 
αποκαλούνται «κοράκια» - είναι 
φτιαγμένες για να κυνηγούν 
“πεθαμένους” και να τρέφονται με 
«ψοφίμια». Τρέχουν να εισπράξουν 
χρήματα και να βγάλουν 
(υπερ)κέρδη από οφειλέτες που 
αδυνατούν να πληρώσουν, 
καταλήγοντας σε πλειστηριασμούς. 
Κι αν εμφανιστεί κάποιος που θέλει 
να εξοφλήσει την οφειλή του 
πουλώντας το υποθηκευμένο ή 
προσημειωμένο ακίνητο, απλώς... 
βραχυκυκλώνουν. Δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν. 

μηχανισμός  
των Funds είναι 
φτιαγμένος  

για να κυνηγάει 
προβληματικά δάνεια, 
όχι να εξυπηρετεί 
αυτούς που θέλουν  
να αποπληρώσουν!!! 

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο με τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν σχετικά 
πρόσφατα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, μέσω των τελευταίων 
τιτλοποιήσεων. Το Sofokleousin.gr έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών και 
διαμαρτυριών από οφειλέτες ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων δανείων, που 
έχουν βρεθεί σ' αυτή την αδιανόητη θέση: Να θέλουν να εξοφλήσουν και να μη 
μπορούν!  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οφειλέτης στεγαστικού δανείου το οποίο είχε 
μεταβιβασθεί (ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο) από την Εθνική σε εταιρεία 
διαχείρισης απαιτήσεων, προσπαθεί επί 4 μήνες να πάρει μια απάντηση για το 
ποσό της οφειλής του – τι πρέπει να πληρώσει για να τελειώνει με το δάνειο και 
να αρθεί η προσημείωση ακινήτου. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει... Ανάλογο 
πρόβλημα αναφέρονται και από οφειλέτες δανείων που έχουν μεταβεί από την 
Πειραιώς και την Eurobank σε άλλο fund: Εμπορική επιχείρηση που είχε 
ενυπόθηκο ρυθμισμένο δάνειο και ζήτησε νέο διακανονισμό για πρόωρη 
εξόφληση με πώληση ακινήτου, περιμένει πολλούς μήνες χωρίς να παίρνει 
απάντηση. Ορισμένες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων έχουν δημιουργήσει call 
center για την παροχή πληροφοριών σε οφειλέτες τους και ειδικές ιστοσελίδες-
ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων υποβάλλεται οποιοδήποτε αίτημα.  

 

Ο 
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κόμη και τα πιο απλά αιτήματα, 
όπως για ενημέρωση σχετικά  
με την εναπομείνασα ανεξόφλητη 

οφειλή, μένουν αναπάντητα επί μήνες. 
Δυνατότητα επικοινωνίας με αρμόδια στελέχη δεν υπάρχει, 
όλα γίνονται μόνον μέσω call center και ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η παραμικρή 
ευελιξία στη διεκπεραίωση απλών υποθέσεων. Τα 
πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα στις περιπτώσεις 
που οι μεταβιβασθείσες από τις τράπεζες δανειακές 

συμβάσεις, περιλαμβάνουν όρους για «επιβράβευση» του 
δανειολήπτη (διαγραφή μέρους οφειλής) εάν γίνει πρόωρη 
αποπληρωμή ή εάν το δάνειο δεν “ξανακοκκινίσει” ώσπου 
να εξοφληθεί. Ενώ οι όροι αυτοί είναι απλοί, 
“στανταρισμένοι” και επαναλαμβανόμενοι στις ρυθμίσεις 
δανείων, γίνονται αιτία ατέλειωτων καθυστερήσεων όταν οι 
συμβάσεις πέσουν στα χέρια των δικηγόρων των εταιρειών 
διαχείρισης απαιτήσεων. Δανειολήπτες που 
αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα στην προσπάθεια να 
αποπληρώσουν τις οφειλές τους, λένε ότι ώσπου να 
τρέξουν τις διαδικασίες οι αργοκίνητοι μηχανισμοί των 
εταιρειών, το πιθανότερο είναι να χαθούν οι ευκαιρίες 
πώλησης των ενυπόθηκων ή προσημειωμένων ακινήτων 
και τα ρυθμισμένα δάνεια να ξανακοκκινίσουν… 

 
Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωρούν οι επιδοτήσεις 
που θα καταβάλλει το Δημόσιο στα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Όπως σημειώνει το mononews.gr τη σχετική απόφαση για 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής στήριξης την έλαβε 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τον 
περασμένο Φλεβάρη, ωστόσο ακόμη οι δικαιούχοι δεν 
έχουν λάβει ούτε σέντς στο λογαριασμό τους. Όπως λένε  

ο μέτρο αφορά περίπου 3.000 
δικαιούχους δανειολήπτες, οι 
οποίοι θα λάβουν από 70 έως  

210 ευρώ το πολύ τον μήνα. Η σχετική 
πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  
και δικαιολογητικά έχει ανοίξει  
όμως η διαδικασία δεν φαίνεται  
να προχωράει.  
Στην καλύτερη περίπτωση εκτιμάται ότι οι επιδοτήσεις θα 
αρχίσουν να καταβάλλονται από τον ερχόμενο μήνα ή 
ασφαλέστερα από τον Ιούνιο. Το πρόγραμμα αυτό θα 
λειτουργήσει για τους επόμενους δεκαπέντε μήνες ως 
γέφυρα για τους δανειολήπτες πρώτης κατοικίας που δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν το Χρέος τους, μέχρι να 
συσταθεί ο Φορέας Ακινήτων. Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες 
που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά 
κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό 
πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης». 

Η δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια 
Άννα Κορσάνου εξηγεί σχετικά με 
τον νέο Πτωχευτικό Νόμο: Ήδη έχει 
περάσει ένα έτος από την εφαρμογή 
του νέου πτωχευτικού νόμου. 

Δηλαδή του νόμου που «αγκαλιάζει» 
όλους τους τρόπους ρύθμισης και 
αντιμετώπισης του ιδιωτικού 
χρέους. Ο νόμος αυτός 
περιλαμβάνει και τον εξωδικαστικό   

Α 
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μηχανισμό και την πτώχευση.  

εξωδικαστικός 
μηχανισμός που 
ξεκίνησε με 

μεγάλες προσδοκίες 
και ελπίδες από την 
πλευρά των οφειλετών 
για μία δυνατότητα 
ρύθμισης όλων των 
χρεών τους, στην πράξη 
και λόγω τεχνικών 
δυσκολιών της 
πλατφόρμας, σχεδόν 
μόλις τώρα έχει 
αρχίσει να επιφέρει 
αποτελέσματα και 
ρυθμίσεις, οι οποίες, 
ιδίως στις περιπτώσεις 
των οφειλών προς  
το Δημόσιο δεν 
επιφέρουν διαγραφές 
, όπως επιθυμούν οι οφειλέτες, αλλά 
προσφέρουν λύσεις επιμήκυνσης 
του χρέους για 20 χρόνια με την 
επιβολή επιπλέον τόκων. Πολλοί 
είναι οι οφειλέτες που έχουν 
συσσωρευμένα χρέη για πάρα 
πολλά έτη, ίσως και περισσότερα 
από 10 έτη, έχουν περάσει και έχουν 
απορριφθεί από τα Ειρηνοδικεία και 
από το νόμο Κατσέλη και με έναν 
τρόπο σκέψης που ακούγεται 
λογικός μεν, αλλά στην πράξη δεν 
συμβαίνει πάντα, ζητούν να γίνει μια 
ρύθμιση για όλες τις οφειλές τους, 
δηλαδή να πληρώνουν ένα ποσό 
που οι ίδιοι επιθυμούν για όλες τις 
οφειλές τους και έτσι να μην είναι 
κόκκινα τα δάνεια τους, ελπίζοντας 
ασφαλώς σε γενναίες διαγραφές 
χρεών, ούτως ώστε να γίνουν 

βιώσιμα τα χρέη τους, που ήδη 
έχουν αυξηθεί λόγω της τοκοφορίας. 
Για αυτό και χιλιάδες οφειλέτες 
υπέβαλλαν αιτήσεις στην 
πλατφόρμα εξωδικαστικού 
μηχανισμού, αλλά έως τώρα τα 
αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα 
των προσδοκιών των οφειλετών.  

πτώχευση από  
την άλλη πλευρά 
αποτελεί μια 

διαδικασία που  
δεν οδηγεί σε απλή 
ρύθμιση χρεών ή 
μερική διαγραφή 
χρεών, αλλά οδηγεί  
σε ολοσχερή διαγραφή 
όλων των χρεών προς 
τράπεζες, ιδιώτες, 
δημόσιο. 

 
Η διαγραφή αυτή επέρχεται μετά την 
απαλλαγή που ακολουθεί την 
απόφαση του δικαστηρίου που 
κηρύσσει την πτώχευση. Το 
μεγαλύτερο κομμάτι των υποθέσεων 
πτωχεύσεων έως τώρα, αποτελούν 
οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. 
Δηλαδή οι περιπτώσεις των 
οφειλετών που έχουν αξία 
περιουσίας κάτω των 350.000 ευρώ. 
Είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε 
έμποροι, επαγγελματίες, ή 
επιχειρήσεις. Η αίτησή υποβάλλεται 
μέσω μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου 
κατοικίας του οφειλέτη, παίρνει 
αριθμό κατάθεσης από τη 
Γραμματεία του δικαστηρίου και 
χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη 
παρουσία σε δικαστήριο ή εξέταση 
μαρτύρων εκδίδεται η απόφαση που 
κηρύσσει την πτώχευση. Προσοχή 
τα πράγματα δεν είναι εύκολα. 

δικαστής εξετάζει 
τις υποκειμενικές 
και αντικειμενικές 

προϋποθέσεις για την 
αποδοχή της αίτησης 
πτώχευσης και αν 
έχουν επισυναφθεί τα 
απαραίτητα έγγραφα. 
Δηλαδή επιγραμματικά ελέγχει αν το 
χρέος είναι άνω των 30.000 ευρώ, αν 
τα χρέη (τουλάχιστον το 60% αυτών) 
είναι ληξιπρόθεσμα τους 
τελευταίους έξι μήνες, δηλαδή αν 
υπάρχει γενική και μόνιμη αδυναμία 
πληρωμής των χρεών. Επισυνάπτει 
ο οφειλέτης τα οικονομικά του 
στοιχεία, βεβαίωση για τις οφειλές 
του από την εφορία, λίστα των 
πιστωτών του και τα υπόλοιπα 
έγγραφα που απαιτούνται από το 
νόμο. Η απόφαση που κηρύσσει την 
πτώχευση δημοσιεύεται στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσιεύσεων, εφ όσον μέσα σε 
διάστημα 30 ημερών από την αίτηση 
δεν έχει ασκήσει παρέμβαση 
κάποιος από τους πιστωτές και αυτό 
ασφαλώς το ελέγχει ο δικαστής πριν 
εκδώσει την απόφαση του. Η 
απόφαση ορίζει εισηγητή δικαστή 
και σύνδικο πτώχευσης –
διαχειριστή αφερεγγυότητας. Μετά 
από διάστημα 1 έως 3 έτη, ανάλογα 
με τη ρευστοποιήσιμη περιουσία, 
επέρχεται και απαλλαγή από όλα τα 
χρέη. Μέσα στο διάστημα αυτό οι 
πιστωτές έχουν δικαίωμα να 
ασκήσουν προσφυγή κατά της 
απαλλαγής, εφ όσον ασφαλώς 
υπάρχει νόμιμος λόγος από αυτούς 
που αναλύεται στα άρθρα 193 και 
194 του πτωχευτικού νόμου. Πολύ 
ακροθιγώς αναφέρουμε ότι δεν 
πρέπει να υπάρχουν εκκρεμείς  

 

Ο Η 
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ποινικές διώξεις ή καταδίκες για τις πράξεις κλοπής, 
απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, δόλιες ενέργειες 
απόκρυψης περιουσίας ή εισοδημάτων. Ήδη έχουν αρχίσει 
να εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις πτώχευσης μικρού 
αντικειμένου από τα Ειρηνοδικεία Αργοστολίου, Ναυπλίου, 
Χανίων, Δράμας, Αθηνών και ασφαλώς ακολουθούν και 
άλλα Ειρηνοδικεία, ενώ κατατίθενται συνεχώς νέες αιτήσεις 
πτώχευσης σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. Η διαδικασία 
είναι νέα, σοβαρή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και 
μελέτη από την πλευρά του νομικού που εκπροσωπεί τον 
οφειλέτη. Εκτός μίας προς το παρόν αίτησης που 
απορρίφθηκε κατόπιν παρέμβασης Τράπεζας, διότι ο 
οφειλέτης είχε παραλείψει να επισυνάψει κάποια από τα 
απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα, οι υπόλοιπες αιτήσεις 
πτώχευσης έγιναν όλες δεκτές, οδηγώντας σε απόφαση 
πτώχευσης αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, ή αν 
δεν υπάρχει περιουσία διατάζοντας την καταχώριση του 
ονόματος του οφειλέτη στο μητρώο φερεγγυότητας που 
μετά από τα 1 έως 3 έτη οδηγεί στην απαλλαγή του 
οφειλέτη από τα χρέη. 

ο προφίλ των οφειλετών που 
προχωρούν σε αίτηση πτώχευσης 
είναι όσοι έχουν πολύ υψηλές 

οφειλές, για παράδειγμα 800.000 
ευρώ, 1.000.000 ευρώ, δηλαδή χρέη 
που δεν αντιμετωπίζονται στην 
παρούσα ζωή και δεν υπάρχει  
τρόπος να αποπληρωθούν.  
Πρώην επαγγελματίες ή έμποροι που είχαν μια ατυχή 
επαγγελματική δραστηριότητα στο παρελθόν που τους 
άφησε πολλά χρέη, νέοι άνθρωποι ηλικιακά που 
κληρονόμησαν τα χρέη από τους γονείς τους χωρίς να 
έχουν κατανοήσει τι έχει συμβεί όταν δημιουργήθηκαν τα 
χρέη, οφειλέτες χωρίς περιουσία, ή με μικρής αξίας 
περιουσία που αποδέχονται να εκποιηθεί προκειμένου να 
διαγραφούν τα υψηλά τους χρέη. Πρόσφατα διεξήχθη 
συνέδριο για το δίκαιο αφερεγγυότητας παρουσία 
δικαστών, δικηγόρων, καθηγητών νομικών σχολών, όπου 
αναλύθηκαν θέματα του νόμου αυτού. Επίσης η ένωση 
δικαστών και εισαγγελέων διενήργησε διαδικτυακή 
ημερίδα σχετικά με τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου 
όπου αναπτύχθηκαν εισηγήσεις δικαστών εισηγητών 

πτωχεύσεων για νομικά και δικονομικά ζητήματα του 
πτωχευτικού νόμου. 

H διαδικασία με τον πτωχευτικό νόμο προχωράει πολύ 
γρήγορα κι έχουν εκδοθεί ήδη μια σειρά αποφάσεων που 
αφορούν σε ολική διαγραφή χρεών των οφειλετών. Οι 
αποφάσεις βγαίνουν και πολύ γρήγορα, μπορεί να υπάρξει 
καθυστέρηση μόνο σε περιπτώσεις που αντιδρούν οι 
πιστωτές. Ενώ ακούγεται άσχημα η λέξη πτώχευση στην 
πραγματικότητα είναι υπέρ των οφειλετών υποστήριξε η 
δικηγόρος Άννα Κόρσανου μιλώντας στην ΕΡΤ. Συμφέρει 
τον οφειλέτη να του διαγραφεί μεγάλο ποσό από τα χρέη 
του, το Δημόσιο και τους πιστωτές δεν τους συμφέρει! Από 
τις μέχρι τώρα περιπτώσεις οφειλετών που υποβάλλουν 
αιτήσεις πτώχευσης οι περισσότεροι έχουν χρέη πάνω 
από 500.000 ευρώ. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πτώχευσης 
ή απορρίπτονται; Στην πλειονότητά τους γίνονται δεκτές. 
Σε πόσο χρονικό διάστημα βγαίνουν οι αποφάσεις; Οι 
αποφάσεις βγαίνουν πολύ γρήγορα σε περίπου δύο μήνες. 
Οι πιστωτές αντιδρούν; Δηλαδή μπλοκάρουν τη 
διαδικασία; Οι πιστωτές μπορεί να αντιδράσουν, αλλά η 
διαδικασία θα προχωρήσει και ο δικαστής ή θα δικαιώσει 
τον πιστωτή ή θα δικαιώσει τον οφειλέτη. Τι κάνει στην 
περίπτωση αυτή ο οφειλέτης; Εφαρμόζει την απόφαση του 
δικαστηρίου. Είναι καλό για έναν οφειλέτη να πτωχεύσει ή 
όχι; Είναι καλό, γιατί του διαγράφονται όλα τα χρέη και 
μπορεί να ξαναρχίσει την επαγγελματική του 
δραστηριότητα από την αρχή. Αν είμαι ευάλωτος οφειλέτης 
προστατεύεται το σπίτι μου; Οι ευάλωτοι οφειλέτες 
μπορούν να μεταβιβάσουν το σπίτι τους σε έναν φορέα για 
να γίνει η διαγραφή των χρεών τους και να συνεχίσουν να 
μένουν μέσα για 12 χρόνια. Το ακίνητο δεν τους ανήκει 
πλέον αλλά μπορούν να μείνουν ως ενοικιαστές με ένα 
μικρό ποσό ενοικίου που παράλληλα το επιδοτεί και το 
κράτος. Μετά τα 12 χρόνια μπορούν να το επαναγοράσουν. 
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Στην περιπέτεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει 
μπλεχτεί η κατοικία του επιχειρηματία και πρώην 
προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, Δρακούλη Φουντουκάκου-Κυριάκου. 
Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί στις 2 Νοεμβρίου να 
χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί-εφόσον δε μεσολαβήσει 
κάποια κίνηση αναστολής-για μια μεζονέτα στην Κηφισιά, 
η οποία ανήκει στον γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος επί 
τουλάχιστον τρεις δεκαετίες ασχολήθηκε με την ναυτιλιακή 
βιομηχανία, μετέχοντας στην ιδιοκτησία ναυπηγείου στο 
Πέραμα με το εμπορικό σχήμα Drakyda ενώ παράλληλα 
ανέπτυξε σημαντική πολυετή δράση στον εγχώριο κλάδο 
της εκπαίδευσης ιδρύοντας τις σχολές ΣΒΙΕ, των οποίων 
έχει υπάρξει συνιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής καθώς 
και πανεπιστημιακού επιπέδου ίδρυμα. Επιπλέον, ο Δρ. 
Φουντουκάκος διετέλεσε πρόεδρος του ΕΒΕΑ από το 2002 
μέχρι το 2006. 

πως φαίνεται το ηλεκτρονικό 
σφυρί δεν κάνει διακρίσεις  
και στα δίχτυα της  

πλατφόρμας βρέθηκε ακίνητο  
του κ. Φουντουκάκου.  
Ο πλειστηριασμός αφορά σε μια μεζονέτα, η οποία έχει 
κατασκευαστεί σε ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης ενός 
στρέμματος, το οποίο βρίσκεται στην Εκάλη της Κηφισιάς. 
Πρόκειται για μια κατοικία εμβαδού 453 τ.μ., η οποία 
αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο και 
κατασκευάστηκε σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης το 
1980. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 534.000 
ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η dovalue Greece με το 
ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση να ανέρχεται 
στα 100.000 ευρώ. Με βάση την εξωτερική αυτοψία, η οποία 
πραγματοποιήθηκε πριν περίπου δύο μήνες, η κατάσταση 

της κατοικίας τουλάχιστον εξωτερικά χαρακτηρίζεται ως 
πολύ καλή. 

 
Εκτός, όμως, από το εν λόγω ακίνητο, για το οποίο θα γίνει 
τον προσεχή Νοέμβριο μια πρώτη προσπάθεια εκποίησης, 
αντιμέτωπες με το σφυρί αναμένεται να βρεθούν για ακόμη 
μια φορά οι εγκαταστάσεις της ACN στη Μεταμόρφωση με 
την τιμή εκκίνησης να έχει πέσει στα 2,785 εκατ. ευρώ από 
τα 3,4 εκατ. ευρώ που ήταν στις προηγούμενες 
προσπάθειες που είχαν γίνει για να εκποιηθούν. Θυμίζουμε 
ότι η ACN είναι μι εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας 
Θεοχαρόπουλου, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία 
κλιματιστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
στον τομέα των πλοίων, των ακινήτων και των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο ακίνητο 
αναπτύσσεται σε οικόπεδο 10.261 τ.μ. και αποτελείται από 
τρία κτίρια. Στις 18 Μαΐου έχει προγραμματιστεί να 
διενεργηθεί πλειστηριασμός, ο οποίος αφορά σε ακίνητο 
που ανήκει σε ένα ακόμη ηχηρό όνομα. Ο λόγος για μια 
μεζονέτα στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, της οποίας 
ιδιοκτήτης είναι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής 
Ιεροκλής Στολτίδης. Ο πλειστηριασμός αφορά σε μια 
κατοικία τριών επιπέδων, η οποία αποτελείται από 
υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο και είναι μέρος ενός 
συγκροτήματος κατοικιών, οι οποίες διαθέτουν 
εφαπτόμενες μεταξύ τους πισίνες. Το κτιριακό συγκρότημα 
έχει ανεγερθεί με πολεοδομική άδεια του 2006 σε ένα 
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αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 8 στρεμμάτων, το οποίο 
εντοπίζεται επί της οδού Θέρμης-Πανοράματος. Όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, κατά την εξωτερική 
αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το συγκρότημα δεν κατοικείται 
και έχει εγκαταλειφθεί με εμφανή τα σημάδια εγκατάλειψης 

ενώ η πρόσβαση εντός του οικοπέδου δεν είναι δυνατή. 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι στην κατοικία υφίστανται 
αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Η 
τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 753.000 ευρώ και 
επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas. 

 
Με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς να έχουν πάρει…φωτιά έχουμε δει να 
βγαίνουν στο σφυρί, όχι μόνο ακίνητα κάθε είδους, από βίλες και απλές κατοικίες 
μέχρι ξενοδοχεία και βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά και μετοχές, αυτοκίνητα, 
σκάφη αναψυχής κ.α. Οσονούπω θα δούμε να βγαίνουν σε πλειστηριασμό και 
φωτοβολταϊκοί σταθμοί… Η αναφορά δεν είναι ούτε υποθετική, ούτε υπερβολική, 
καθώς, όπως αποκαλύπτει το newmoney, 

ια τις 27 Απριλίου έχει προγραμματιστεί να  
βγουν στο σφυρί τρεις φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
συνολικής ισχύος 119,46 KW με συνολική  

τιμή πρώτης προσφοράς 128.000 ευρώ. 
Οφειλέτες είναι οι ιδιώτες Ε.Ε. και Ι.Σ. και επισπεύδουσα η Intrum. Οι 
συγκεκριμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί βρίσκονται σε περιοχή των Ιωαννίνων και 
αποτελούνται: Ο πρώτος, αδειοδοτημένης ισχύος 79,9 KW, από Φ/Β πλαίσια, 
{(33πάνελς x 8σειρές)+(2 πάνελς x 34 σειρές)= 332 τεμάχια} της εταιρείας 
RENESOLA, κινέζικης κατασκευής, αναστροφείς (Inverters) της εταιρείας 
SIEMENS, γερμανικής κατασκευής, σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων, AC και 
DC καλωδίωση και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ο δεύτερος, αδειοδοτημένης 
ισχύος 19,78 KW, από Φ/Β πλαίσια {(16πάνελς x 6 (3 διπλές σειρές)=96 τεμάχια}, 
αναστροφείς (Inverters) της εταιρείας SMA, σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων, 
AC και DC καλωδίωση και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Οι παραπάνω 
φωτοβολταϊκοί σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, 
μονοετούς καλλιέργειας, μη αρδευόμενο, έκτασης 5.186,03 τ.μ. που βρίσκεται 

στην Κοινότητα Νεοκαισάρειας της 
Δημοτικής Ενότητας Ανατολής του 
Δήμου Ιωαννιτών. Όπως 
σημειώνεται στην έκθεση, τμήμα 
1.200 τ.μ. είναι μισθωμένο στον 
δεύτερο οφειλέτη (σύζυγο της 
πρώτης), με ετήσιο μίσθωμα 220 
ευρώ, με διάρκεια της μίσθωσης 25 
έτη, ήτοι: από 2-11-2009 έως 1-11-
2034. Σε αυτό το τμήμα είναι 
εγκατεστημένος ο τρίτος 
φωτοβολταϊκός σταθμός 
αδειοδοτημένης ισχύος 19,78 KW, ο 
οποίος αποτελείται από Φ/Β 
πλαίσια {(16πάνελς x 6 (3 διπλές 
σειρές)=96 τεμάχια)}, της εταιρείας 
RENESOLA, κινέζικης κατασκευής, 
αναστροφείς (Inverters) της 
εταιρείας SMΑ, σύστημα στήριξης 
σταθερών βάσεων, AC και DC 
καλωδίωση και ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό. Το συνολικό 
αγροτεμάχιο είναι εκτός ζώνης, 
εντός ΖΟΕ και χαρακτηρίζεται άρτιο 
και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, ενώ 
δεν έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης ή 
οικισμού και συνεπώς δεν οφείλει 
εισφορά σε γη και χρήμα του Ν. 
1337/83. 

ο ποσό για το  
οποίο επιβλήθηκε 
η κατάσχεση 

ανέρχεται σε 412.096 
ευρώ πλέον τόκων και 
εξόδων εκτέλεσης 
μέχρι εξοφλήσεως. 
Σημειώνεται ότι η αρχική 
επισπεύδουσα (Τράπεζα Πειραιώς) 
προέβη σε κατάσχεση δυνάμει της 
υπ’ αριθμόν 1.227/2019 έκθεσης  
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αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής περιουσίας, ενώ στη 
συνέχεια υποκαταστάθηκε από την Intrum ως διαχειρίστρια 
απαιτήσεων της «SUNRISE I NPL FINANCE DAC». Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 
άλλες δύο προσπάθειες εκπλειστηριασμού. Όσον αφορά 
τις τιμές πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί, για τον πρώτο 

φωτοβολταϊκό σταθμό (ισχύος 79,9KW) στις 80.000 ευρώ 
και για τους άλλους δύο (ισχύος 19,78KW έκαστος) στις 
24.000 ευρώ για τον καθένα. Έτσι, η συνολική τιμή 
εκκίνησης για τον πλειστηριασμό της 27ης Απριλίου 
διαμορφώνεται στις 128.000 ευρώ. 

 
Η Alpha Bank, υλοποιώντας τη δέσμευσή της για στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχει χρηματοδότηση 
με 70% εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤαΕ), μέσω συμμετοχής της στο Pan-European 
Guarantee Fund (EGF), στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με 
το ΕΤαΕ. Σύμφωνα με το sofokleousin.gr 

ι επιλέξιμες ΜμΕ που θα 
συμμετέχουν στο «EGF» μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν από την 

Alpha Bank για την κάλυψη δαπανών 
υλοποίησης επενδυτικών και 
αναπτυξιακών σχεδίων και την 
κάλυψη αναγκών κεφαλαίου  
κίνησης με ευνοϊκούς όρους. 
Αναλυτικά: Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης έως του ποσού 
Ευρώ 5 εκατ. ευρώ,  Διάρκεια χρηματοδότησης έως 10 έτη 
με δυνατότητα περιόδου χάριτος. Προνομιακό επιτόκιο 

λόγω της μεταφοράς οφέλους από την Εγγύηση του ΕΤαΕ. 
Ευελιξία αποπληρωμής με πολλαπλούς τρόπους 
εξυπηρέτησης και μορφές χρηματοδότησης (Δάνεια και 
Ανακυκλούμενα Πιστωτικά Όρια). Οι χρηματοδοτήσεις 
επωφελούνται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων 
του EGF, που υλοποιείται από το ΕΤαΕ, με την οικονομική 
στήριξη των Κρατών-Mελών που συνεισφέρουν στο 
«EGF». Για την υποβολή του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στους Υπεύθυνους Σχέσεων 
Επιχειρηματικής Πελατείας και στα Καταστήματα της Alpha 
Bank, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 
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Ήταν θέμα χρόνου να καταγραφεί το τελευταίο κύμα 
ιδιωτικού χρέους και διόγκωσης των οφειλών προς το 
Δημόσιο. Όπως μεταδίδει η efsyn.gr ήδη από το 
περασμένο φθινόπωρο, αλλά πολύ περισσότερο 

πό το πρώτο τρίμηνο του έτους, 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
είναι αντιμέτωπα με ένα 

πρωτοφανές για τον 21ο αιώνα  
κύμα ακρίβειας με επίκεντρο τους 
λογαριασμούς του ρεύματος. 
Όταν μια οικογένεια καλείται να πληρώσει για ρεύμα το 
μισό ή και ολόκληρο το μηνιαίο εισόδημά της, όταν 
επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου αντιμετωπίζουν 
ενεργειακό κόστος ακόμη και τριπλάσιο από τη δαπάνη για 
ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης τους, είναι μοιραίο να 
καταλήξουν σε «στάση πληρωμών». Όχι από θυμό ή από 
άποψη. Αλλά λόγω πραγματικής αδυναμίας. Ήδη, στους 
παρόχους ρεύματος, ΔΕΗ και ιδιώτες, συσσωρεύεται ένας 
σημαντικός όγκος απλήρωτων λογαριασμών και 
αυξάνονται οι καταναλωτές που ζητούν διακανονισμό 
οφειλής. 

ώς να πληρώσει κάποιος 
λογαριασμό 1.000 ευρώ για  
μια συμβατική κατανάλωση 

ρεύματος, όταν παίρνει μισθό  
800 ευρώ; 
Πώς να εξοφλήσει ένα νοικοκυριό τη ληστρική ρήτρα 
αναπροσαρμογής, που τριπλασιάζει τις χρεώσεις, όταν 
έχει ταυτόχρονα να πληρώσει τις δόσεις της Εφορίας, τις 

ρυθμισμένες οφειλές από τις παλιότερες «στάσεις 
πληρωμών», τον ΕΝΦΙΑ; Εκεί, λοιπόν, αρχίζουν οι 
οδυνηρές επιλογές των πολιτών. Δεν διακινδυνεύουν να 
τους κοπεί το ρεύμα και αφήνουν απλήρωτη την Εφορία. 
Δεν μπορούν να στερηθούν τα βασικά τής ήδη ακριβότερης 
διατροφής και αφήνουν να χαθεί ο διακανονισμός του 
χρέους τους και να καταστεί όλο ληξιπρόθεσμο. Και 
ανάλογες, δύσκολες επιλογές θα κάνουν με το δάνειο προς 
τις τράπεζες. Έτσι όμως ξαναμπαίνουν στον φαύλο κύκλο 
του ιδιωτικού χρέους. Πριν καλά καλά βγούμε από την 
πανδημία και ενώ ακόμη τρέχουν οι ρυθμίσεις των 
λεγόμενων κορωνοχρεών, μια νέα φουρνιά οφειλών 
απειλεί τα δημόσια ταμεία και το εισόδημα των πολιτών. Η 
πηγή της είναι διαφορετική -ο πληθωρισμός, οι 
ανατιμήσεις, η ενεργειακή κρίση- τα θύματα όμως είναι τα 
ίδια. Οι κακοπληρωμένοι μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι 
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, συχνά και ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
κατάρρευσης υπό το βάρος κυρίως του ενεργειακού 
κόστους. Μολονότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει στην 
ιδέα του δημοσιονομικού κόστους, μια γενναία ρύθμιση και 
ελάφρυνση των χρεών που τροφοδοτεί η ακρίβεια είναι 
μονόδρομος. Αν δεν το κάνει αυτή, θα το κάνει η επόμενη 
κυβέρνηση. 
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