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Αμερικανός 
γιατρός και 
βιοχημικός  

Dr Robert Malone 
υποστηρίζει ότι ο  
λόγος που οι ιώσεις 
συμβαίνουν σε 
ορισμένες περιόδους 
του έτους προέρχονται 
από την ανεπάρκεια  
της βιταμίνης D. 
Η πανδημία του COVID-19 έχει 
τελειώσει, σύμφωνα με τον Dr 
Robert Malone o οποίος 
αμφισβήτησε την 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 
Ο Malone ο οποίος έχει επικριθεί για 
τα σχόλια του, είναι ένας από τους 
εφευρέτες της τεχνολογίας 
αγγελιοφόρου RNA, που αποτελεί 
την βάση των εμβολίων της Pfizer 
και Moderna. Ο Dr Fauci, ο επί 

μακρόν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών 
Νοσημάτων και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Προέδρου Biden είπε τον 
Απρίλιο ότι «είμαστε σίγουρα αυτή τη στιγμή έξω από τη φάση της πανδημίας», 
σημειώνοντας πώς ο COVID-19, τα κρούσματα, οι νοσηλείες και οι θάνατοι 
μειώθηκαν από τότε που έφθασαν στα ύψη τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο ο 
Fauci αμέσως άλλαξε αφήγημα, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
εξακολουθούν να βρίσκονται στη φάση της πανδημίας, αλλά εξελίσσεται σε 
ενδημική. Ο Malone, ωστόσο, πιστεύει ότι τα αρχικά σχόλια του Fauci ήταν 
ακριβή. «Ήταν συναρπαστικό το γεγονός ότι ο Dr Fauci αναγνώρισε ότι διανύουμε 
αυτή την φάση» ανέφερε ο Malone, αναφερόμενος στους συναδέλφους του στην 
Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τον COVID και στη Διεθνή Συμμαχία Ιατρών και 
Ιατρικών Επιστημόνων.  

 

Dr Malone και ορισμένοι άλλοι επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια για τον COVID-19, 
επειδή δεν προστατεύουν καλά από τη  

μόλυνση, μπορούν στην πραγματικότητα να 
οδηγήσουν σε παραλλαγές του ιού που  
προκαλούν πιο σοβαρή ασθένεια… 
«Και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και προσεκτικά αισιόδοξοι», είπε ο 
Malone. Ο Dr  Malone σχολίασε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν 
αυξήσεις στα κρούσματα COVID-19, φτάνοντας τα 146.374 κρούσματα στις 11  
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Μαΐου, από δεκάδες χιλιάδες ημερησίως τον Μάρτιο και αύξηση νοσηλειών στα 
νοσοκομεία με επιβεβαιωμένο COVID-19 να αυξάνονται κατά 17%. Η κυβέρνηση 
Biden έχει προειδοποιήσει για ένα πιθανό κύμα το φθινόπωρο και πρ Dr Robert 
οέτρεψε τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλιο ή αναμνηστικά εμβόλια. Αλλά ο 
Malone υποστηρίζει ότι με βάση την έρευνά του, ο λόγος που οι ιώσεις 
συμβαίνουν σε ορισμένες περιόδους του έτους προέρχονται από την ανεπάρκεια 
της βιταμίνης D. 

χεδόν δεν υπάρχουν θάνατοι που να αποδίδονται 
στον COVID σε άτομα που έχουν επαρκή επίπεδα 
βιταμίνης D, ανέφερε ο Dr Robert Malone. 

 
«Αν ο Λευκός Οίκος ανησυχούσε πραγματικά για τον μετριασμό των κινδύνων για 
την αύξηση του κορωνοϊού αυτό το φθινόπωρο, θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη 
εκστρατεία, την οποία θα υποστήριζα σθεναρά, όπως και οι συνάδελφοί μου, μια 

μεγάλη εκστρατεία για να κάνουν οι 
Αμερικανοί tests για τα επίπεδα 
βιταμίνης D». Στη συνέχεια, όσοι δεν 
έχουν επαρκή επίπεδα μπορούν να 
πάρουν συμπληρώματα ή αλλιώς να 
λάβουν μέτρα. 

  

πιο εύκολη λύση 
δεν είναι ακόμη 
ένα γενετικό 

εμβόλιο ή οι χαμηλές 
δόσεις ενός γενετικού 
εμβολίου. Αλλά να 
ανεβάσουμε τα 
επίπεδα της βιταμίνης  
D σε όλους. Είναι 
πάμφθηνη λύση. 
Λυπούμαστε, εάν οι 
φαρμακευτικές δεν 
βγάζουν χρήματα  
με την βιταμίνη D, 
κατέληξε 
χαρακτηριστικά. 

 

Σ 
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διάσημος εμβολιολόγος Dr. Robert Malone 
ισχυρίζεται πως ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ γνώριζε από νωρίς  

ότι τα εμβόλια για τον COVID θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν επανενεργοποίηση ασθενειών όπως  
ο ιός του έρπητα ζωστήρα σε ορισμένους ανθρώπους, 
αλλά επέλεξε να μην το αποκαλύψει !!! 
To bankingnews.gr αναφέρει: «Ήξεραν για την επανενεργοποίηση του ιού», 
δήλωσε ο Malone κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης που 
διοργανώθηκε από τον Del Bigtree με τους συναδέλφους γιατρούς της Global 
COVID Summit, Dr. Ryan Cole και Dr. Richard Urso. Ο Dr Malone, που συμμετείχε 
στην εφεύρεση της τεχνολογίας εμβολιασμού mRNA και DNA, εξήγησε ότι είχε 
«πολύ ενεργά εμπλακεί» με ανώτερο προσωπικό του FDA στο Γραφείο του 
Επιτρόπου όταν κυκλοφόρησαν τα εμβόλια. Η ομάδα, σημείωσε, περιελάμβανε 
τον Δρ William DuMouchel, τον Επικεφαλής Στατιστικό Επιστήμονα της Oracle 
Health Sciences. «Μιλούσαμε από το Zoom σε εβδομαδιαία βάση ή δύο φορές την 
εβδομάδα», είπε, σχετικά με τα πρώτα δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με τα εμβόλια. «Αυτή είναι η ομάδα που ανακάλυψε πρώτη το σήμα 
της καρδιοτοξικότητας, ανέφερε ο Robert Malone. «Επίσης ήξεραν εκείνη την 
εποχή, ένας από αυτούς είχε στην πραγματικότητα το ανεπιθύμητο συμβάν του 
έρπητα ζωστήρα. Γνώριζαν ότι το σήμα επανενεργοποίησης του ιού - το οποίο τα 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ή CDC δεν αναγνώρισαν ποτέ - ήταν 
ένα από τα σημαντικότερα γνωστά ανεπιθύμητα περιστατικά». Ο Robert Malone 
είπε ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι το CDC και ο FDA - επειδή παρέμειναν 
σιωπηλοί - δεν γνώριζαν τον κίνδυνο επανενεργοποίησης του ιού που σχετίζεται 
με τα εμβόλια. 

ο ήξεραν απολύτως και δεν το αναγνώρισαν.  
Είναι άλλο ένα από αυτά τα πράγματα  
που είναι ανεξήγητα… 

Ο Dr. Malone επεσήμανε ότι 
υποτίθεται ότι υπάρχουν αυστηροί 
κανόνες για τους κλινικούς 
ερευνητές που αναπτύσσουν 
«αυτούς τους τύπους προϊόντων». 
«Πρέπει να αξιολογούνται όλα, πόσο 
καιρό μετά το εμβόλιο κολλάει εκ 
νέου και πόση πρωτεΐνη παράγει ή 
ποιο είναι το ενεργό φαρμακευτικό 
προϊόν. Τίποτα από αυτά τα 
πράγματα δεν έγινε πολύ καλά. Δεν 
υπήρξαν αυστηρά κριτήρια και μια 
σειρά παραποιήσεων σχετικά με το 
ποια ήταν τα δεδομένα αλλοίωσε τα 
δεδομένα». «Και το θέμα είναι ότι ο 
αμερικανικός FDA το άφησε να 
ξεφύγει. Δεν επιτελούσαν το θεσμικό 
τους καθήκον. Υποτίθεται ότι είναι 
ανεξάρτητη Αρχή».  

 
Κανονικά, επεσήμανε, o FDA δίνει 
μεγάλη προσοχή στη διαδικασία και 
εάν υπάρχουν κόκκινες σημαίες, η 
έρευνα διακόπτεται. «Αυτό που 
συνέβη εδώ είναι ότι οι ρυθμιστικοί 
φορείς έδωσαν άδεια στη 
φαρμακοβιομηχανία», είπε ο Dr. 
Malone, προσθέτοντας ότι η Big 
Pharma «παρερμήνευσε επίσης 
βασικά στοιχεία, είπαν πολλά 
ψέματα για τα εμβόλια». «Πολλοί 
από εμάς προσπαθήσαμε να 
καταλάβουμε πώς μπορεί να συμβεί 
αυτό, γιατί συμβαίνει πιθανώς και 
γιατί ο ρυθμιστικός μας μηχανισμός 
ο FDA, τον οποίο όλοι εμείς ως 
γιατροί είχαμε υποθέσει ότι έκανε τη 
δουλειά του ακέραια… και στο τέλος 
ανακαλύπτουμε ότι ο αμερικανικός 
οργανισμός τροφίμων και 
φαρμάκων είναι σάπιος μέχρι τον 
πυρήνα», κατέληξε ο Malone. Στις 11 
Μαΐου 2022, η Παγκόσμια Σύνοδος  

 

Ο 

Τ 
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Κορυφής για τον COVID, ένα συμπόσιο με άλλους 17.000 
γιατρούς και ιατρικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, 
δημοσίευσε την τέταρτη διακήρυξή της με την οποία 
ζητούσε την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την 
αποκατάσταση της επιστημονικής ακεραιότητας και την 
αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.  

ι πολιτικές COVID που 
επιβλήθηκαν τα τελευταία  
δύο χρόνια είναι το 

αποκορύφωμα μιας διεφθαρμένης 
ιατρικής συμμαχίας φαρμακευτικών, 
ασφαλιστικών και  
υγειονομικών ιδρυμάτων  
μαζί με τα Funds που τα ελέγχουν» 

 
, «έχουν διεισδύσει στο ιατρικό μας σύστημα σε κάθε 
επίπεδο και προστατεύονται και υποστηρίζονται από μια 
παράλληλη συμμαχία της νέας τεχνολογίας, μέσων 
ενημέρωσης, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών φορέων που 
επωφελήθηκαν από αυτήν την ενορχηστρωμένη 
καταστροφή». Αυτή η «διεφθαρμένη συμμαχία προωθεί 
αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς λογοκρίνοντας δεδομένα 
και εκφοβίζοντας και απολύοντας γιατρούς και 
επιστήμονες επειδή απλώς δημοσιεύουν πραγματικά 
κλινικά αποτελέσματα ή θεραπεύουν τους ασθενείς τους με 
αποδεδειγμένα αποτελεσματικά φάρμακα που σώζουν 
ζωές». «Αυτές οι καταστροφικές αποφάσεις ήρθαν σε 
βάρος των αθώων, οι οποίοι αναγκάζονται να 
εμβολιαστούν με γενετική θεραπεία, τα εμβόλια δεν είναι 
ούτε ασφαλή ούτε αποτελεσματικά». Τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσίευσαν νέα 

δεδομένα που δείχνουν συνολικά 1.261.149 αναφορές 
ανεπιθύμητων παρενεργειών μετά από εμβόλια για τον 
COVID-19 που υποβλήθηκαν μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2020 
και 6 Μαΐου 2022, στο σύστημα Ανεπιθύμητων 
Παρενεργειών από τα Εμβόλια ή σύστημα VAERS.  

 

ύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξαν 
συνολικά 27.968 αναφορές 
θανάτων από τα εμβόλια σε  

αυτό το χρονικό διάστημα και  
228.477 σοβαροί τραυματισμοί.  
Παρά αυτά τα ανησυχητικά σήματα ασφαλείας, ο FDA 
ενέκρινε μια αναμνηστική δόση του εμβολίου Pfizer-
BioNTech COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, 
παρόλο που η έρευνα δείχνει ότι τα εμβόλια δεν 
προσφέρουν κανένα όφελος στα παιδιά και μπορούν στην 
πραγματικότητα να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες 
στα παιδιά. 

Ο Σ 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

ε δημόσια διαβούλευση τίθεται 
έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου  
2022 από το υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης το έργο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης «Έξυπνες 
Πόλεις», το οποίο χρηματοδοτείται  
με περίπου 230 εκατ. ευρώ από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Όπως έχει ήδη επισήμως ανακοινωθεί από τον υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον 
υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιο, 
αφορά 315 δήμους της χώρας, που έχουν πληθυσμό μέχρι 
100.000 κατοίκους. Το έργο έχει επτά άξονες (βιώσιμη 
μετακίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση Ενεργειακού 
Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων, βελτίωση 
εξυπηρέτησης πολίτη και επιχείρησης, βελτίωση 
ποιότητας ζωής, ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας, 
διαβούλευσης και διαφάνειας, προστασία από 
κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση ψηφιακών υποδομών) και 
39 επιμέρους δράσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιποι 
δήμοι, άνω των 100.000 κατοίκων, θα χρηματοδοτηθούν για 
αντίστοιχες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας με το ποσό των 90 εκατ. ευρώ. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα 
σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
smartota@mindigital.gr. Το έργο «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ανάπτυξη 
Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το 
Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Οι Δράσεις αναλυτικά 1. 

Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 2. 
Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ 3. Έξυπνο σύστημα διασφάλισης 
προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα 4. 
Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ 5. 
Συστήματα ενημέρωσης για κυκλοφορία κ.τ.λ. 6. 
Σύγχρονος τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών (Pay as 
you throw κ.τ.λ.) 7. Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων 8. 
Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο 
διαχείρισης 9. Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση 
Δημοτικού στόλου οχημάτων. 10. Έξυπνα συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων 
11. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών 
κτιρίων 12. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή 
τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών 13. 
Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και 
ψηφιοποίηση φακέλων 14. Πλατφόρμα διαχείρισης 
παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart 
εφαρμογή κτλ 15. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης 
ευπαθών ομάδων16. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών 
χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας 
(προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, 
αγώνες, μαζικός αθλητισμός κτλ) 17. Ψηφιακή Πλατφόρμα 
Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών 18. Σύστημα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών 19. 
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 20. Παροχή 
συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για 
απομακρυσμένη διάγνωση 21. Πολιτιστικές – Αθλητικές  

 

Σ 
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εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου 22. 
Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας 
αέρα στην επικράτεια του δήμου 23. Εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, 
ποταμών, λιμνών και θαλασσών σε βιομηχανικές 
εφαρμογές κλπ) 24. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης 
φακέλων ΔΕΥΑ 25. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και 
αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, 
πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους. 26. Σύστημα έξυπνης 
άρδευσης 27. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και 

κοινοχρήστων χώρων. 28. Ψηφιοποίηση καταλόγων 
δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής 
βιβλιοθήκης 29. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον 
δήμο) 30. Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης 
31. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, 
Τεχνικού Προγράμματος 32. Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων 33. Ηλεκτρονικό 
σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της 
επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ. 34. Υλοποίηση 
δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 
37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες 35. 
Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από 
κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, 
κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας. 36. Κεντρική 
ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων 
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. 37. 
Ψηφιακή Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων 
και επιτροπών 38. Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών 
39. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.  

 

 
Από τις βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες έως τις 
αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, οι έξυπνες πόλεις 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ανεβάσουν τα 
δεδομένα για τον κόσμο του αύριο. Όπως σημειώνει το 
mysmartcity.gr  

ι παγκόσμιες δαπάνες για 
τεχνολογίες έξυπνης πόλης 
αναμένεται να σημειώσουν 

αύξηση 22,7% έως το 2025,  
σύμφωνα με πρόσφατη  
ανάλυση της Frost & Sullivan. 
Όμως, ακόμη και όταν η ώθηση για τη δημιουργία έξυπνων 
πόλεων κερδίζει έδαφος, η προσοχή συνεχίζει να 
επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις αποτυχίες της 
διαδικασίας ή στο κενό μεταξύ των υπαρχόντων και μη και 
όχι στις επιτυχίες που τροφοδοτούνται από τις έξυπνες 
πόλεις. Υπήρξαν αμέτρητες καινοτόμες εξελίξεις σε αυτόν 

τον χώρο, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για 
τους ηγέτες που θα λάβουν το επόμενο κύμα αποφάσεων. 
Γιατί λοιπόν δεν έχουν αναδειχθεί οι θετικοί 
μετασχηματισμοί και οι καινοτομίες; Τμήμα του 
προβλήματος αφορά στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν επακριβώς τι είναι 
πραγματικά μια έξυπνη πόλη. Για πολλούς, οι έξυπνες 
τεχνολογίες πόλης θυμίζουν πράγματα όπως οι υποδομές 
ασφαλείας ή τα έξυπνα συστήματα αυτοκινήτων. Ωστόσο, 
οι εν λόγω τεχνολογίες υπερβαίνουν αυτές τις εφαρμογές. 

ι έξυπνες πόλεις είναι βασισμένες 
σε μια ευρεία υποδομή 
συστημάτων που  

συνεργάζονται μεταξύ τους. 
Οι υποδομές των έξυπνων αυτοκινήτων είναι σίγουρα ένα 
μεγάλο κομμάτι του παζλ, αλλά είναι μόνο ένα στοιχείο ενός 
κατά τα άλλα μαζικού δικτύου δεδομένων.  

 

Ο 
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Πολλά στοιχεία μπορούν να εμποδίσουν τη δημιουργία 
μιας έξυπνης πόλης, όπως π.χ. οι ανησυχίες σχετικά με τη 
διαχείριση δεδομένων. Επειδή η τεχνολογία έξυπνης 
πόλης δημιουργεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων – η 
ζήτηση για τα οποία θα αυξηθεί σημαντικά – η ανάπτυξη 
κατάλληλης τεχνολογίας βάσεων δεδομένων θα συνεχίσει 
να αποτελεί πρόκληση για τις έξυπνες πόλεις. Εκτός από 
αυτά, οι ηγέτες της έξυπνης πόλης πρέπει να 
αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις και όσον αφορά 
στο δίκτυο. Η υποδομή της έξυπνης πόλης θα βασιστεί σε 
μεγάλο βαθμό στη συνδεσιμότητα 5G, αλλά η υιοθέτηση και 
η ενσωμάτωση της κάλυψης 5G δεν είναι απλό θέμα.  

 
Η ταχεία διάθεση του 5G έχει βρει εμπόδια σχεδόν στα 
πάντα, από τα υψηλά τέλη έως τις χρονοβόρες διαδικασίες 
που απαιτούνται για την απόκτηση αδειών. Επιπλέον, δεν 
έχει αναπτυχθεί αντίστοιχα όλη η τεχνολογίας τεχνητής 
νοημοσύνης (AI) που είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων και προκλήσεων στη 
δημιουργία έξυπνων πόλεων. Έχουν σημειωθεί βήματα 
στη δημιουργία «περιορισμένης τεχνητής νοημοσύνης» ή 
μηχανικής μάθησης που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση 
συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη 
δεν είναι ακόμη ικανή να επιλύσει μεγαλύτερα, πιο γενικά 
προβλήματα στο ίδιο επίπεδο που μπορούν να 
λειτουργήσουν οι άνθρωποι. Αυτό παρουσιάζει 
διαφοροποιημένες προκλήσεις στην τεχνολογία των 
έξυπνων πόλεων. Ευτυχώς, τα οφέλη της δημιουργίας 

έξυπνων πόλεων και της υλοποίησης υποδομών έξυπνων 
πόλεων υπερτερούν κατά πολύ αυτών των προκλήσεων. 
Παρακάτω ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους οι 
έξυπνες πόλεις ωφελούν τις επιχειρήσεις και τους 
κατοίκους τους: 1. Οικονομικά οφέλη 

Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την καινοτομία και 
την πρόοδο που ενέχει μια πόλη που τροφοδοτείται και 
συνδέεται με δεδομένα. Για παράδειγμα, το εμπόριο 
καθίσταται πιο αποτελεσματικό όταν οι πόλεις μπορούν να 
χαρτογραφήσουν διαδρομές αποστολής μέσω 
γεωχωρικών δικτύων πληροφοριών. Η Σιγκαπούρη 
αποτελεί το πιο ενδεικτικό παράδειγμα όταν ξεκίνησε την 
πρωτοβουλία Smart Nation και άρχισε να χρησιμοποιεί 
δυναμικό σχεδιασμό δρομολογίων για τη βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών καθώς και του εμπορίου. 2. Αποφάσεις 
βάσει δεδομένων Επειδή οι έξυπνες πόλεις είναι πλήρως 
συνδεδεμένες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνητικοί φορείς 
μπορούν να κάνουν πιο έξυπνες επιλογές με βάση τα 
δεδομένα. Τα ανοιχτά δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα σε 
όλους να δουν πώς οι μεμονωμένες αποφάσεις 
διαδραματίζουν ρόλο στη συνολική δομή της κοινωνίας. 
Τους επιτρέπει επίσης να παρακολουθούν αυτά τα 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που τους δίνει τη 
δυνατότητα να ενισχύουν τις διαδικασίες με την πάροδο 
του χρόνου. Για παράδειγμα, αυτά τα δεδομένα μπορούν 
να συνδέσουν τις αστυνομικές υπηρεσίες με τις περιοχές 
υψηλότερου κινδύνου για πιο αποτελεσματική  
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αστυνόμευση. 3. Περιβαλλοντική συνέπεια Καθώς η 
αυξημένη απόδοση παρέχει οικονομικά πλεονεκτήματα, 
δημιουργεί επίσης θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ταν τα συστήματα διαχείρισης 
πόλεων (π.χ. νερό, ηλεκτρικό 
ρεύμα ή κυκλοφορία) 

ευθυγραμμίζονται καλύτερα με  
τη δύναμη των συνδεδεμένων 
δεδομένων, βλέπουμε μειωμένες 
εκπομπές, απόβλητα και ενέργεια. 
Για παράδειγμα, το Σιάτλ εφάρμοσε το έργο Trash Track για 
να επιτρέψει στους κατοίκους να παρακολουθούν τα 
σκουπίδια τους μέσω του συστήματος αποχέτευσης και να 
τους ενθαρρύνει να μειώσουν τα απόβλητα. Λόγω αυτών 
των περιβαλλοντικών βελτιώσεων, οι κάτοικοι της πόλης 
απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 4. 
Βελτιωμένες μεταφορές Οι κάτοικοι των έξυπνων πόλεων 
βλέπουν επίσης τεράστιες βελτιώσεις στα συστήματα 
μεταφορών. Οι υποδομές μεταφορών που συνδέονται και 
βασίζονται σε δεδομένα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές 
και έξυπνες από τις παραδοσιακές. Σκεφτείτε τα σήματα 
κυκλοφορίας που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή 
των οχημάτων μέσα στην πόλη ή τους κατοίκους που 
μπορούν να παρακολουθούν τη δημόσια συγκοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο, όπως στο Σικάγο. Η τεχνολογία 
έξυπνης πόλης δημιουργεί αποδοτικά οφέλη για ολόκληρη 
την κοινότητα. 5. Πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους Οι 

έξυπνες πόλεις μπορούν επίσης να επεκτείνουν την 
πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους για τους κατοίκους. Η 
Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, φιλοξενεί ένα δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας Wi-Fi που ονομάζεται LinkNYC, το οποίο 
αντικατέστησε τα συνδρομητικά τηλέφωνα με περίπτερα 
που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και 
τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτό το έργο έχει προσελκύσει τη 
δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς 
κόμβους, συμβάλλοντας οικονομικά στην κοινότητα. 
Παρόλο που υπάρχουν εμπόδια στη δημιουργία έξυπνων 
πόλεων, οι επιτυχίες που έχουν δει πολλοί δήμοι στην 
εφαρμογή υποδομών έξυπνων πόλεων υπερτερούν κατά 
πολύ. Εξετάζοντας παραδείγματα περιοχών όπου η 
τεχνολογία έξυπνης πόλης μεταμορφώνει ήδη την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία τους, μπορούμε να 
πάρουμε μια γεύση από τη ζωή στις πόλεις του μέλλοντος. 

 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ, Aθανάσιος 
Τσαδήρας, αναλύει: Αποτελέσματα μελετών αναφέρουν ότι 

παγκόσμιος αστικός πληθυσμός 
θα φτάσει στα επίπεδα 66%-70% 
μέχρι το 2050. Αυτό κάνει  

την ανάγκη για δημιουργία  
έξυπνων πόλεων να γίνεται  
όλο και μεγαλύτερη. 
Για την δημιουργία έξυπνων πόλεων αναγκαία είναι η 
αποτελεσματική αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και βεβαίως του τομέα αιχμής της 
Επιστήμης των Υπολογιστών, δηλαδή της Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η Τεχνητή 
Νοημοσύνη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
φάση. Όταν το 1977 ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Deep 
Blue κέρδισε στο σκάκι τον τότε παγκόσμιο πρωταθλητή 
Garry Kasparov, είχε τροφοδοτηθεί με τους κανόνες που 
διέπουν το σκάκι και μπορούσε να εξετάσει 200 
εκατομμύρια κινήσεις το δευτερόλεπτο. Τόσο στην 
περίπτωση του Deep Blue όσο και μετέπειτα σε αυτή του 

ΙΒΜ Watson, που το 2011 κέρδισε 2 φορές ανθρώπους 
παίκτες του παιχνιδιού ερωτήσεων Jeopardy!, ο τρόπος με  
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τον οποίο τα συστήματα αυτά προγραμματίστηκαν και 
κέρδισαν ήταν ξεκάθαρος και κατανοητός στον άνθρωπο. 
Το 2016 όμως, όταν το σύστημα AlphaGo (και μετά AlphaGo 
Zero) κέρδισε στο επιτραπέζιο παιχνίδι Go (πιθανά το πιο 
πολύπλοκο που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος) τον 
Νοτιοκορεάτη πρωταθλητή Lee Sedol, κανένας άνθρωπος, 
ούτε και οι προγραμματιστές του, μπορούσαν να 
καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε. Και αυτό γιατί 
το σύστημα AlphaGo έμαθε μόνο του να παίζει, 
παρακολουθώντας παρτίδες άλλων παικτών. Έμαθε 
δηλαδή από δεδομένα που του δόθηκαν και ο τρόπος 
«σκέψης» του είναι τελείως διαφορετικός από αυτό των 
παικτών-ανθρώπων. Ανέπτυξε δηλαδή μια μηχανική, δική 
του νοημοσύνη, διαφορετική από την ανθρώπινη. Και όλα 
αυτά βάσει των δεδομένων που έλαβε. Είναι γεγονός ότι 
ζούμε στην εποχή των δεδομένων. Το περιοδικό 
Economist διατείνεται ότι πλέον τα δεδομένα είναι πιο 
πολύτιμος πόρος από το πετρέλαιο, ιδίως εάν 
αναλογιστούμε τις εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google, το 
Facebook, η Microsoft, η Amazon και τα δεδομένα που 
συλλέγουν από χρήστες. 

ροι όπως Μεγάλα Δεδομένα  
(Big Data), Μηχανική Μάθηση 
(Machine Learning), Νευρωνικά 

Δίκτυα (Neural Networks), Βαθιά 
Μάθηση (Deep Learning) και Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων (Internet of Things, 
IoT) γίνονται όλο και πιο επίκαιροι. 

 

Οι ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται καθημερινά 
μέσω Διαδικτύου (π.χ. μέσω IoT, κοινωνικά μέσα, ψηφιακές 
φωτογραφίες, τηλεπικοινωνίες) είναι εξαιρετικά 
αυξανόμενες. Για παράδειγμα, το 90% όλων των 
δεδομένων στον κόσμο που ήταν διαθέσιμα μέχρι τα μέσα 
του 2018 δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι 
Δήμοι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να μείνουν 
έξω από αυτήν την εξέλιξη. Κατέχουν ήδη μεγάλο όγκο 
δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την 
δημιουργία υπηρεσιών έξυπνων πόλεων. Οι νέες 
τεχνολογίες δίνουν επίσης νέες ευκαιρίες για τη συλλογή 
και την επεξεργασία δεδομένων ως βασικό στοιχείο προς 
τον ψηφιακό κυβερνητικό μετασχηματισμό, και την 
«έξυπνη διακυβέρνηση». Όλο και πιο καίρια γίνεται η ιδέα 
του datafication του δημόσιου τομέα δηλαδή της 
ανίχνευσης και της επακόλουθης συλλογής όλων των 
δεδομένων σε μορφές άμεσα αναγνώσιμες από 
υπολογιστή. Η ύπαρξη μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς 
και οι τεχνολογίες αιχμής που αναφέρθηκαν, επιτρέπουν 
την μετάβαση των δήμων από την ανοικτή διακυβέρνηση 
(2.0), στην έξυπνη διακυβέρνηση (3.0) και τελικά στην 
μετασχηματισμένη διακυβέρνηση (4.0), σύμφωνα με την 
παρακάτω εικόνα 

Πλέον πολλές πόλεις γίνονται «ζωντανά εργαστήρια», 
καθώς οι τεχνολογίες δεδομένων ενσωματώνονται στη 
λειτουργία των δημόσιων υποδομών και χώρων ως μέσο 
βελτιστοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και της 
βιωσιμότητας των πόλεων. Βέβαια στο πλαίσιο της 
έξυπνης πόλης εμφανίζεται ένα ευρύ φάσμα τέτοιων  
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υπηρεσιών, κυρίως μέσω μεμονωμένων 
περιπτωσιολογικών μελετών που αφορούν διάφορους 
τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές. 
Ασφαλώς έχει μείνει ανεκμετάλλευτο μεγάλο εύρος 
εφαρμογών που αφορά κυρίως την αποδοτικότητα και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών. Οι νέες αυτές τεχνολογίες 
επιδρούν σε όλα τα δομικά στοιχεία της έννοιας «έξυπνη 
πόλη» δηλαδή τα έξυπνα δίκτυα, τις έξυπνες μεταφορές και 
την έξυπνη υγειονομική περίθαλψη. Ο νέος τρόπος 
συλλογής δεδομένων από κυβερνητικές οντότητες δίνει τη 
δυνατότητα μετασχηματισμού των υπηρεσίες της πόλης. Η 
ανάλυση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει στους 
δήμους να καταφέρουν μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 
Βελτίωση της απόδοσης, της διαχείρισης και της 
συντήρησης μέσω της προληπτικής παρακολούθησης 
κρίσιμων δημόσιων υποδομών και βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών. Βελτιστοποίηση της χρήσης υποδομών και 
της χρήσης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο. Βελτίωση των υπηρεσιών βάση 
πληροφορίων σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες μπορούν να 
βελτιώσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ δήμου και πολιτών. 
Αύξηση της ασφάλειας των πολιτών μέσω της ταχύτερης 
και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, της παρακολούθησης των δρόμων και 
άλλων δημόσιων χώρων. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

εντοπίσει τις νέες δυνατότητες που δίνουν στο δημόσιο 
τομέα οι λύσεις οδηγούμενες από τα δεδομένα και μιλά στις 
αναφορές της για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, 
οδηγούμενη από δεδομένα. Οι συνθήκες και στην Ελλάδα 
έχουν ωριμάσει και επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση των 
δήμων στους παραπάνω τομείς προς όφελος των 
δημοτών. 

 

Όλο και πιο «έξυπνες» γίνονται οι ελληνικές πόλεις 
ενσωματώνοντας την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος 
της βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων. Η νέα 
αυτή πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«προϋποθέτει» καλά αντανακλαστικά στην απορρόφηση 
κεφαλαίων και επικοινωνιακούς ελιγμούς προκειμένου να 
εκπαιδευτεί το κοινό. Σύμφωνα με την Frost & Sullivan, 
στην μετα-Covid εποχή, 

ι δαπάνες για τεχνολογίες στις 
έξυπνες πόλεις αναμένεται να 
φθάσουν τα 327 δισεκατομμύρια 

δολάρια έως το 2025, από 96 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.  
Μεγάλη ζήτηση από τις δημοτικές αρχές της χώρας, τα 
επόμενα χρόνια, αναμένεται να έχουν η τεχνητή 
νοημοσύνη, οι υπηρεσίες ψηφιακής πόλης και γενικότερα 
οι καλές έξυπνες πρακτικές και λύσεις που θα αλλάξουν την 
καθημερινότητα των πολιτών, την προσβασιμότητα τους 
στις υπηρεσίες και θα βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα 
ζωής τους. Οι δήμοι της Ελλάδας αναμένεται να λάβουν 
μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 πάνω από 1 δισ. ευρώ 
προκειμένου να ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους 
«έξυπνες» εφαρμογές και ήδη τα πρώτα σημαντικά βήματα 
έχουν γίνει από την κυβέρνηση η οποία προχωρά τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και, πλέον, περισσότερες από 
600 υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να 
διεκπεραιώσει υποθέσεις του με το Δημόσιο μόνο με ένα… 
κλικ. Φυσικά, η επιτυχία των «έξυπνων πόλεων» είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενημέρωση και την 
ενεργοποίηση των πολιτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτείας και της κοινωνίας. 

Ήδη η Θεσσαλία και η Μεσσηνία καταγράφουν πρωτιές 
στην ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων (εξοικονόμηση 
ενέργειας κλπ), ενώ η Καλαμάτα έδωσε το πράσινο φως για 
την υλοποίηση μιας πρωτότυπης πρωτοβουλίας με 
«έξυπνα στέγαστρα». Πρόκειται για ένα έργο που αφορά 
στην κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την κάλυψη, μεταξύ 
άλλων, τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Συγκεκριμένα, τα 
στέγαστρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τα 
όσα περιγράφονται στην μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου 
Καλαμάτας και περιλαμβάνουν μικρό φωτοβολταϊκό, είναι 
ενεργειακά αυτόνομες, διαθέτουν φωτισμό led, παρέχουν 
δυνατότητα φόρτισης smart συσκευών, έχουν ηλεκτρονική 
πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, ασύρματο 
εξοπλισμό δικτύου wi-fi, κ.λπ. Ανάδοχος της μελέτης ύψους 
125.736,00 ευρώ είναι η εταιρεία «ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ 
URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το έργο θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», προβλέπει την προμήθεια και 
εγκατάσταση 27 στεγάστρων στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών των αστικών λεωφορείων του 
Δήμου Καλαμάτας, με σκοπό την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, την ασφαλή μετακίνηση και την 
προστασία των επιβατών από τις εκάστοτε επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες. 

 

Ο 
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Το 2014, ο πρώην υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ηenry 
Kissinger, έγραψε στην Washington 
Post ότι η Ουκρανία πρέπει να 
λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης και όχι να γίνει 
«προπύργιο της μίας πλευράς 
ενάντια στην άλλη». Το periodista.gr 
σημειώνει πως η ρήση Kissinger 
αγνοήθηκε από το ΝΑΤΟ -υπό την 
καθοδήγηση των ΗΠΑ-, το οποίο 
πίεσε για πέντε μεγάλες επεκτάσεις 
προς ανατολάς και δυτικά της 
Ρωσίας, προκαλώντας ανάφλεξη… 

πρώην ΥΠΕΞ  
των ΗΠΑ,  
Ηenry Kissinger, 

επανέρχεται με 
παρέμβασή του  
στους Financial Times, 
κατακεραυνώνοντας 
την κυβέρνηση Biden 
για το ουκρανικό 
ζήτημα, ενώ 
προειδοποιεί πως  

μια συμμαχία Κίνας - 
Ρωσίας δεν είναι 
διαχειρίσιμη σε 
στρατιωτικό και 
πολιτικό επίπεδο  
από τις ΗΠΑ και τους 
συμμάχους τους.  
Ειδικότερα, όπως αναφέρει, «την 
εποχή που κάναμε ως ΗΠΑ… 
άνοιγμα στην Κίνα, η Ρωσία ήταν ο 
κύριος εχθρός – αλλά οι σχέσεις μας 
με τη Χώρα του Δράκου ήταν κακές. 
Με άλλα λόγια, λέει ο Kissinger, η 
προσέγγιση ΗΠΑ – Κίνας δεν ήταν 
«μια συνετή απόφαση»… «Όταν 
έχεις δύο εχθρούς, πρέπει να 
συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο 
και στους δύο. Αυτό που τότε είχε 
προκαλέσει το άνοιγμα ήταν οι 
σινορωσικές εντάσεις. Ο πρώην 
γενικός γραμματέας της Σοβιετικής 
Ένωσης, Leonid Brezniev, δεν 
μπορούσε να διανοηθεί ότι η Κίνα 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
μπορούσαν να συνεργαστούν.  

 
Όμως ο Mao, παρά την ιδεολογική 
του εχθρότητα, ήταν έτοιμος να 
ξεκινήσει συζητήσεις. Άλλωστε, η 
σινορωσική συμμαχία είναι ενάντια 
στα κεκτημένα συμφέροντα του 
Πεκίνου, επομένως δεν πρόκειται 
για μια εγγενώς μόνιμη σχέση» 
υποστηρίζει ο πρώην Aμερικανός 
αξιωματούχος και συνεχίζει: «Η 
γεωπολιτική κατάσταση 
παγκοσμίως θα υποστεί σημαντικές 
αλλαγές, μετά το τέλος του πολέμου 
στην Ουκρανία. Και δεν είναι φυσικό 
η Κίνα και η Ρωσία να έχουν τα ίδια 
συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι 
μπορούμε να προκαλέσουμε 
διαφωνίες, αλλά θα το κάνουν οι 
συνθήκες. Μετά τον πόλεμο η 
Μόσχα θα πρέπει να επανεκτιμήσει 

τη σχέση της με την Ευρώπη και τη 
στάση της απέναντι στο ΝΑΤΟ. 
Νομίζω ότι δεν είναι συνετό να 
σταθούμε απέναντι στους δύο 
αντιπάλους με τρόπο τέτοιο ώστε να 
προκαλέσουμε την ένωσή τους. 
Κατά τη γνώμη μου, η ιστορία θα 
προσφέρει ευκαιρίες. 

 
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος από 
τους δύο θα γίνει στενός φίλος της 
Δύσης, σημαίνει μόνο ότι σε 
συγκεκριμένα ζητήματα, όπως 
προκύπτουν, θα πρέπει να 
αφήνουμε ανοιχτή την επιλογή μιας 
διαφορετικής προσέγγισης. 

α χρόνια έρχονται, 
δεν πρέπει να 
έχουμε Ρωσία και 

Κίνα μαζί… απέναντι». 
Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές 
της κυβέρνησης Biden, o Kissinger 
αναφέρει: «Πρέπει να έχουμε 
συνείδηση των διαφορών 
ιδεολογίας και ερμηνείας που 
υπάρχουν. Πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας 
για να αναλύουμε σωστά τα 
γεγονότα, αντί να διογκώνουμε τις 
αντιπαραθέσεις μας – εκτός εάν 
είμαστε διατεθειμένοι να 
καταστήσουμε την αλλαγή 
καθεστώτων κύριο στόχο της 
πολιτικής μας. Νομίζω ότι, 
δεδομένων της εξέλιξης της 
τεχνολογίας και των τεράστιων 
καταστροφικών δυνατοτήτων των 
σημερινών όπλων, θα πρέπει να 
αποφύγουμε να παράγουμε ως ΗΠΑ 
εχθρικές συμπεριφορές. Τώρα 
πρέπει να διαχειριστούμε 
τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να  

 

O 

Τ 
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προκαλέσουν απίστευτα επίπεδα καταστροφής. Δεν 
πρέπει να ξεφύγουμε… Αλλά καθώς η τεχνολογία 
εξελίσσεται, η διπλωματία και ο πόλεμος θα χρειαστούν 
διαφορετικό περιεχόμενο και αυτό θα είναι μια πρόκληση». 
«Έχω γνωρίσει τον Putin όταν ήταν φοιτητής διεθνών 
υποθέσεων και τον συναντούσα περίπου μία φορά τον 
χρόνο για μια περίοδο ίσως 15 ετών για καθαρά 
ακαδημαϊκές στρατηγικές συζητήσεις. Νόμιζα ότι τρέφει ένα 
είδος μυστικιστικής πίστης στη ρωσική ιστορία. Υπό αυτή 
την έννοια, ένιωσε βαρύτατα προσβεβλημένος από το 
τεράστιο χάσμα που άνοιξε ανάμεσα στην Ευρώπη και την 
Ανατολή. 

  

Πούτιν προσβλήθηκε και ένιωσε 
να απειλείται επειδή η Ρωσία 
απειλήθηκε από το ΝΑΤΟ.  

Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί  
την επίθεση στη Ουκρανία. 
Επίσης, υπολόγισε λανθασμένα τις δυνατότητες της χώρας 
του, αφού δεν θα μπορούσε να συντηρήσει μια τόσο 
μεγάλη επιχείρηση». «Σε όλες αυτές τις κρίσεις, πρέπει 
κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει ποια είναι η 
εσωτερική κόκκινη γραμμή για τον αντίπαλο…  

 
Το προφανές ερώτημα είναι πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτή 
η κλιμάκωση και πόσα περιθώρια υπάρχουν για περαιτέρω 
κλιμάκωση; Ο Putin πρέπει να κατανοήσει το όριο των 
δυνατοτήτων της Ρωσίας και να αντιληφθεί μέχρι ποιο 
σημείο η κλιμάκωση του πολέμου θα επιτρέψει τη μη 
καταπόνηση της ρωσικής κοινωνίας και οικονομίας, ώστε 
να μην περιοριστεί η δυνατότητά της να ασκεί διεθνή 
πολιτική ως μεγάλη δύναμη στο μέλλον. Αν πιεστεί, ο Putin 
μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα που στα 70 χρόνια της 
ύπαρξής τους δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ; Εάν 
ξεπεραστεί αυτή η γραμμή, αυτό θα είναι ένα εξαιρετικά 
σημαντικό γεγονός. Γιατί δεν έχουμε καθορίσει σε 
παγκόσμιο επίπεδο ποιες θα ήταν οι επόμενες 
διαχωριστικές γραμμές. Ένα πράγμα που δεν μπορούσαμε 
να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι απλώς να τις 
αποδεχθούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, υποψιάζομαι ότι 
οποιοσδήποτε Κινέζος ηγέτης τώρα θα σκεφτόταν πώς να 
αποφύγει να μπει στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο 
Putin» κατέληξε ο Kissinger. 

 

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

 

υμπληρώθηκαν  
103 χρόνια από τη 
Γενοκτονία των 

Ελλήνων του Πόντου και 
σύσσωμος ο απανταχού 
Ελληνισμός παρά  
τις αντιξοότητες της 
πανδημίας τίμησε  
τη μνήμη των 
σφαγιασθέντων 
Ποντίων Αδελφών μας, 
διατρανώνοντας με 
αίσθημα χρέους ότι θα  

συνεχίσει τον αγώνα για την διεθνή Αναγνώριση της 
Γενοκτονίας  
των Ελλήνων του Πόντου και τη συνακόλουθη 
καταδίκη της Τουρκίας. 
Και ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και συνολικά όλα τα όργανα της ΕΕ δεν 
φείδονται δηλώσεων για την καταδίκη της Ρωσίας καταγγέλλοντας γενοκτονία 
στην Ουκρανία, εντούτοις ποιούν για άλλη μια φορά την νήσσαν σε σχέση με την 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ένα θέμα που είχαμε το 
πολιτικό θάρρος και ανάστημα να το θέσουμε τον Μάιο του 2019 στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τη συμπλήρωση τότε 100 χρόνων από 
την γενοκτονία των Ποντίων αδελφών μας. Αναμφισβήτητα η αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
μπορούσε να δράσει καταλυτικά για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Ποντίων Αδελφών μας και από αρκετά εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της 
ΕΕ.  

 

Ως γνωστόν με τον Ν. 2193/1994 η 19η Μαΐου ανακηρύχθηκε από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο στυγνά εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας 
αφού στοίχισε τη ζωή σε 350.000 Ποντίους Αδελφούς μας και ξερίζωσε πάνω από 
400.000. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με ομόφωνη 
απόφαση της Ελληνικής Βουλής στις 24 Φεβρουαρίου 1994 αποτέλεσε ένα πρώτο 
βήμα δικαίωσης. Η Διεθνής Κοινότητα κατά το πρότυπο της αναγνώρισης των 
δύο άλλων γενοκτονιών, Εβραίων και Αρμενίων, οφείλει να αναγνωρίσει τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, να προασπίσει την ιστορική αλήθεια, να 
αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίωσης ενός ολόκληρου λαού, να καταδικάσει την 
Τουρκία και να καλέσει την Άγκυρα να αναλάβει τις ευθύνες της. Σύμφωνα με την 

Σ 
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διεθνή βιβλιογραφία ο όρος γενοκτονία σημαίνει τη μεθοδική, ολική ή μερική 
εξολόθρευση μιας εθνικής ή φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας η οποία 
εξοντώνεται όχι για κάτι που δήθεν έκανε αλλά για κάτι που είναι. Στην ουσία 
πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα που δεν έχει καμία συνάρτηση με 
διάφορες πολεμικές συγκρούσεις. Επομένως ορθώς μιλούμε περί Γενοκτονίας 
γιατί η συστηματική εξόντωση των Ποντίων Αδερφών μας τόσο από την 

Οθωμανική αυτοκρατορία όσο και εν 
συνεχεία από τους νεότουρκους του 
Μουσταφά Κεμάλ έγινε ακριβώς 
επειδή επρόκειτο για Έλληνες και 
Χριστιανούς. 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όφειλε να πάρει θέση και για 
τον λόγο αυτόν έθεσα το θέμα από τις 15 Απριλίου 2015 με 
παρέμβασή μου στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής 
δεσμευόμενος να συνεχίσω την προσπάθεια μέχρι τελικής 
δικαίωσης. Στο πλαίσιο αυτό πιστός στη δέσμευση που 
έδωσα κατά το Συναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας στις 
14 Ιουλίου 2017, προχώρησα στη διοργάνωση ειδικής 
εκδήλωσης για το κορυφαίο αυτό ζήτημα η οποία έλαβε 
χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 22 
Μαΐου 2018 σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Παναγίας 
Σουμελά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολούθησε εκ 
μέρους μου παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 28 Μαΐου 2018 στην οποία τόνισα ότι 
ενόψει της συμπλήρωσης το επόμενο έτος, 100 χρόνων 
από τη Γενοκτονία των Ποντίων Αδελφών μας το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να πάρει θέση. Έτσι 
περίπου ένα χρόνο μετά κατέθεσα πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκδοση Ψηφίσματος για 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. 

πως τόνισα στην παρέμβασή  
μου ενώπιον της Ολομέλειας  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

στο Στρασβούργο στις 15 Απριλίου  
2019 «η αναγνώριση εκ μέρους  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
της Γενοκτονίας των Ελλήνων  
του Πόντου αποτελεί πλέον  
μια ιστορική αναγκαιότητα. 

Πολύ δε περισσότερο φέτος που συμπληρώνονται 100 
χρόνια από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το 
1919 μετά την απόβαση του Κεμάλ Πασά στην Σαμψούντα 
του Πόντου οι νεότουρκοι προχώρησαν σε μαζικές σφαγές 
και δολοφονίες χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου».  Και 
συνέχισα: «Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ήταν τα θύματα της 
Γενοκτονίας που ξεπέρασαν τις 350.000. Εκτελέσεις, 
βιασμοί, καταναγκαστικά έργα στα τάγματα εργασίας 
οδήγησαν στο θάνατο τους Ποντίους Αδελφούς μας. Και 
πρόκειται για Γενοκτονία, γιατί οι Έλληνες του Πόντου 
δολοφονήθηκαν επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί».  Και 
κατέληξα ζητώντας «να εκδοθεί Ψήφισμα εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου καλώντας τους Ευρωβουλευτές να στηρίξουν 
την πρότασή μου αυτή ως ένα ιστορικό χρέος ιδίως φέτος 
που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου». 

Η πρωτοβουλία μου να περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη 
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόταση 
για συζήτηση του θέματος της Αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και έκδοση 
ψηφίσματος, έγινε στην πιο κατάλληλη συγκυρία καθώς: 
α)είχε προηγηθεί η Αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων απ’ το ιταλικό Κοινοβούλιο,  β)η Τουρκία είχε 
μπει τότε στο στόχαστρο του Τραμπ και γ)πολλοί 
ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές ήθελαν να ψηφίσουν κατά της 
Τουρκίας, εν όψει των τότε Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019. 
Όμως, η πρότασή μου δεν βρήκε αποδοχή ανάλογη της 
σημασίας του θέματος και της συγκυρίας από τις 
υπόλοιπες Πολιτικές Ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, 
καθώς τόσο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), με τον 
επικεφαλής και τότε υποψήφιό του για την προεδρία της 
Κομισιόν Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και οι Σοσιαλιστές, οι 
Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι την καταψήφισαν. Έτσι προς 
απογοήτευση των Ποντίων Αδελφών μας τελικά η 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο  

 

Ό 
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Στρασβούργο απέρριψε την πρότασή μου να εκδοθεί 
Ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Ειδικότερα 79 Ευρωβουλευτές 
ψήφισαν υπέρ της Πρότασής μου, 199 κατά, ενώ 
καταγράφηκαν και 18 αποχές. 

 
Μεγάλο θέμα δημιουργήθηκε επίσης καθώς από την 
παραπάνω ψηφοφορία απουσίαζαν οι τότε ευρωβουλευτές 
της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού. Απαντώντας στα όσα 
διατείνονται κάποιοι από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, 
που έλαμψαν δια της απουσίας τους από μια τόσο κρίσιμη 
Συνεδρίαση, ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά ότι: 1ον ) Ο 
ισχυρισμός ότι δεν ήταν σημαντική η Συνεδρίαση δεν 
ισχύει, διότι οι ίδιες οι ηγεσίες τους σε επίπεδο Πολιτικών 
Ομάδων ήταν παρούσες. Ήταν τακτική Συνεδρίαση, στην 
οποία συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά θέματα, μεταξύ των 
οποίων και του Άσανζ. 2ον)Ο ισχυρισμός ότι, δήθεν, δεν 
ειδοποιήθηκαν δεν ισχύει, γιατί ήταν γνωστό, όλες οι 
Πολιτικές Ομάδες το ήξεραν, ο κ. Βέμπερ το ήξερε, οι 
δημοσιογράφοι, οι πάντες το ήξεραν και φυσικά το 
γνώριζαν οι ίδιοι, καθώς δεν υπάρχει τίποτε κρυφό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν κατατίθεται επίσημα μία 
πρόταση στο Προεδρείο γίνεται επίσημη ενημέρωση όλων 
των Ευρωβουλευτών. 3ον) 

δικαιολογία πως, υποτίθεται, 
ετοίμαζαν ένα ψήφισμα όλοι μαζί 
είναι ψευτοδικαιολογία, διότι:  

α) πρόκειται για ψήφισμα-φάντασμα 
και β) αν το είχαν διαμορφώσει θα 
έπρεπε να είχαν προσέλθει στην 
Ολομέλεια για να ψηφίσουν την 
πρότασή μου για συζήτηση και έκδοση 
ψηφίσματος επί του ζητήματος της 
αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων αδερφών μας, ώστε να 

καταθέσουν και το ψήφισμά τους, 
το οποίο, προφανώς, θα μπορούσαν  
να το περάσουν, αφού εντάσσονται  
σε μεγαλύτερες ομάδες. 

 

ι απόντες Έλληνες 
Ευρωβουλευτές έχουν τεράστια 
ευθύνη, γιατί απουσίαζαν,  

όπως πολιτικές ευθύνες για την 
καταψήφιση της πρότασης από  
το ΕΛΚ έχει και ο κ. Βέμπερ. 

  

Η 

Ο 
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Ωστόσο, από την ενέργειά μου αυτή αναγκάστηκαν, 
καιροσκοπικά βέβαια και προεκλογικά, ενόψει των τότε 
ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 τόσο ο κ. Μητσοτάκης να 
καλέσει ξαφνικά τις Ομοσπονδίες των Ποντίων και να πει 
ότι δήθεν θα αγωνιστεί ως Νέα Δημοκρατία για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
όσο και ο κ. Τσίπρας, που την τελευταία στιγμή, στο «90» 
πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου και κάλεσε τις ποντιακές 
οργανώσεις και έδωσε υποσχέσεις.  

ποσχέσεις οι οποίες 
αποδείχθηκαν καιροσκοπικές  
και προεκλογικές καθώς μέχρι 

σήμερα κανείς από τους παραπάνω 
δύο πολιτικούς αρχηγούς δεν έχει 
κάνει τίποτε το αξιόλογο για το ζήτημα 
της αναγνώρισης της γενοκτονίας  
των Ποντίων Αδελφών μας σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Έτσι για άλλη μια φορά και φέτος τα μνημονιακά κόμματα 
απλώς αρκέστηκαν σε κροκοδείλια δάκρυα και 
ανακοινώσεις για το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου χωρίς να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ δε περισσότερο καθώς 

διάφοροι κύκλοι της Δύσης και των G7 θέτουν μετ΄ 
επιτάσεως ζήτημα γενοκτονίας με αφορμή τον Πόλεμο 
στην Ουκρανία, ενώ και η Μόσχα από την πλευρά της θέτει 
ζήτημα γενοκτονίας των ρωσόφωνων πληθυσμών της 
Ανατολικής Ουκρανίας. Εν κατακλείδι λοιπόν, παρά τις 
παραπάνω προεκλογικές υποσχέσεις των διαφόρων 
κύκλων που δόθηκαν τον Μάιο του 2019, καμία ενέργεια δεν 
έγινε μέχρι σήμερα σε επίπεδο Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Τελικά πότε 
θα αναγνωρίσει επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη 
Γενοκτονία των Ποντίων Αδελφών μας; Εμείς πάντως σε 
επίπεδο Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέσαμε το 
θέμα και θα συνεχίσουμε να το θέτουμε παντού.  

 

τσι το Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ μαζί με όλο τον Ελληνικό 
λαό θα συνεχίσει αταλάντευτα  

τον αγώνα για την διεθνή αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου και τη συνακόλουθη καταδίκη 
της Τουρκίας, ιδίως τώρα που ο 
Ερντογάν εντείνει την επιθετικότητά 
του κατά της Πατρίδας μας. 

 

Υ Έ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

 

Σύνδεσμος: https://www.topontiki.gr/2019/04/18/aperripse-
o-manfrent-vemper-ti-genoktonia-ton-pontion/ 

 

Σύνδεσμος: 
https://www.ethnos.gr/Politics/article/33491/aporrifthhkehp
rotashmariagiaanagnorishthsgenoktoniastonpontion 

 

Σύνδεσμος: https://www.trapezounta.gr/pontus-
news/11134/ 

 

Σύνδεσμος:https://kanaliena.gr/na-apologithoyn-oi-ellines-
eyrovoyleytes-gia-tin-mi-psifisi-tis-anagnorisis-tis-
genoktonias-ton-pontion/ 

 

Σύνδεσμος: https://armyvoice.gr/2020/05/genoktonia-
pontion-anagnorisi
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Του Προκόπη Παυλόπουλου 
Τέως Προέδρου 
της Δημοκρατίας, 
Επίτιμου Καθηγητή 
της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 
Σε ομιλία του, κατά την εκδήλωση 
απότισης φόρου τιμής στην Μνήμη 
του Βάσου Λυσσαρίδη, ο κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Με αισθήματα 
εξαιρετικής τιμής και βαθιάς 
συγκίνησης αποτίω μαζί σας εδώ, 
στην Μαρτυρική Κύπρο -στο 
αναπόσπαστο απαστράπτον 
κομμάτι του Ελληνισμού ανά τους 
αιώνες- τον οφειλόμενο φόρο τιμής 
στην Μνήμη του Βάσου Λυσσαρίδη. 
Πριν από ένα, περίπου, χρόνο, την 
26 Απριλίου 2021 ο Βάσος 
Λυσσαρίδης άφησε τα εγκόσμια για 
να πάρει τον δρόμο της αιωνιότητας 
που δικαιωματικώς του ανήκει. 
Όμως όλοι εμείς τον νοιώθουμε 
πάντα παρόντα, να μας στέλνει με 
στεντόρεια φωνή το μήνυμα του 
Τεύκρου, από την «Ελένη» του 
Ευριπίδη -αλλά και την «Ελένη» του 
Γιώργου Σεφέρη- που συμπυκνώνει 
ο στίχος: «…Ἐς γῆν ἐναλίαν 
Κύπρον, οὗ μ‘ ἐθέσπισεν οἰκεῖν 
Ἀπόλλων, ὄνομα νησιωτικόν 
Σαλαμῖνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν 
πάτρας». Γιατί ο Βάσος Λυσσαρίδης 

απέδειξε, έργω και λόγω, σε όλη την 
πολυκύμαντη ζωή του, ότι υπήρξε 
γνήσιος απόγονος του Τεύκρου: 
Ένας αυθεντικός Έλληνας που 
τάχθηκε να φυλάσσει, δίχως να 
υπολογίζει θυσίες και κόστος, τις 
Θερμοπύλες του Ελληνισμού στην 
Κύπρο όπου, και πάλι κατά τον 
Γιώργο Σεφέρη, «το θαύμα 
λειτουργεί ακόμη». Ι. Θα ήταν, κατά 
πάντα, μάταιο να διεξέλθω 
αναλυτικώς τον βίο και την 
ανεκτίμητη προσφορά του Βάσου 
Λυσσαρίδη για την Κύπρο και τον 
Ελληνισμό εν γένει. Αρκεί, νομίζω, η 
λακωνική -καθώς ήταν και η ζωή 
του- επισήμανση ότι 

 

Βάσος Λυσσαρίδης 
ήταν ένας 
κορυφαίος 

πνευματικός άνθρωπος, 
ο οποίος εντάχθηκε 
στην πολιτική για  
να υπηρετήσει,  
ως «ιδαλγός» της 
Ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας, την 
ιδιαίτερη Πατρίδα  
του Κύπρο και μαζί  
να υπερασπισθεί  
τις ακατάλυτες  
αρχές και αξίες του  
Έθνους των Ελλήνων 
, όπως διαμορφώθηκαν σε μια 
πορεία που υπερβαίνει τις τρεις 
χιλιετίες. Α. Τα όσα τόνισα ως τώρα 
αποτυπώνονται, με ιδανικό τρόπο, 

στην υπέροχη ποιητική του 
δημιουργία, την οποία, δυστυχώς, 
δεν γνωρίζουμε στο σύνολό της. 
Δανείζομαι μόνο τους ακόλουθους 
στίχους του Βάσου Λυσσαρίδη, που 
τον εκπροσωπούν επαξίως και εν 
συνόλω: «Μαζί σας θ’ αγωνίζομαι 
ζωντανός ή νεκρός ωσότου λεύτεροι 
πορευτούμε στον λεύτερο 
Πενταδάκτυλο. Ως τότε μη με 
αναζητήσετε στους απόντες. Οι 
αγώνες δεν τελειώνουν με τον 
θάνατο αλλά με τη δικαίωση».   

 
Β. Γεννημένος στα Πάνω Λεύκαρα, 
την 13η Μαΐου 1920, σπούδασε 
ιατρική στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και άσκησε το ιατρικό 
λειτούργημα, ως χρέος και 
προσφορά προς τον Συνάνθρωπο, 
ουσιαστικώς ως το τέλος της ζωής 
του. Πάνω απ’ όλα όμως για τον 
Βάσο Λυσσαρίδη ήταν ο αγώνας για 
την Κύπρο, αγώνας ασυμβίβαστος 
υπό όρους αρραγούς ενότητας. 1. 
Φοιτητής ακόμη διετέλεσε Πρόεδρος 
της «Πανσπουδαστικής Επιτροπής 
Κυπριακού Αγώνα», η οποία 
διοργάνωνε μαζικές εκδηλώσεις για 
την Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Συμμετέσχε στον Αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-1959, αφού 
προηγουμένως έπεισε τον Γεώργιο 
Γρίβα να δημιουργήσει, μέσα στους 
κόλπους της, την «Οργάνωση 
Αριστερών Πατριωτών», 
προκειμένου να προσελκύσει 
στελέχη της Κυπριακής Αριστεράς. 
Πόσο λίγο γνώριζε τότε το 
Πατριωτικό Ήθος του Βάσου 
Λυσσαρίδη και την προσήλωσή του 
στην ενότητα για την ευόδωση, με 
κάθε μέσο, του Απελευθερωτικού 
Αγώνα υπέρ της Κύπρου το ΑΚΕΛ – 

 

Ο 
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του οποίου ήταν μέλος- όταν τον 
κατηγόρησε και τον διέγραψε ως, 
δήθεν, «ηγέτη της φραξιονιστικής 
σπείρας»! 2. Συνδέθηκε στενά με τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, του οποίου 
υπήρξε επί χρόνια προσωπικός 
γιατρός. Ας σημειωθεί ότι ο Βάσος 
Λυσσαρίδης δημιούργησε, με την 
επίνευση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, δική του ένοπλη ομάδα 
το 1960, τους «Κοκκινοσκούφηδες», 
οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν από 
Ελλαδίτες αξιωματικούς στην 
ευρύτερη περιοχή της Μονής 
Μαχαιρά. Οι «Κοκκινοσκούφηδες» 
έδρασαν ιδίως μεταξύ 1963-1964 και 
1971-1974, κατά το τελευταίο δε αυτό 
χρονικό διάστημα υπήρξαν και 
υπερασπιστές του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου εναντίον της ΕΟΚΑ Β΄. 
Μετά την εκδήλωση του προδοτικού 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
1974, οι ομάδες του Βάσου 
Λυσσαρίδη αποτέλεσαν σημαντική 
εστία αντίστασης, μαζί με την 
Προεδρική Φρουρά και το Εφεδρικό 
Σώμα, πληρώνοντας τον αγώνα 
τους με το αίμα τους. 3. Εκλεγόταν 
συνεχώς, μεταξύ 1960-2006, 
Βουλευτής Λευκωσίας. Το 1969 
ίδρυσε την «Ενιαία Δημοκρατική 
Ένωση Κύπρου» (ΕΔΕΚ) και έμεινε 
Πρόεδρός της ως το 2001, όταν και 
τον διαδέχθηκε ο άξιος συνεχιστής 
του Γιαννάκης Ομήρου. Διετέλεσε 
60ός Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων μεταξύ 1985-1991. 

αι όταν ακόμη 
αποχώρησε  
από την ενεργό 

πολιτική ουδέποτε 
έπαυσε να συμμετέχει, 
ψυχή τε και σώματι, 
στα πολιτικά δρώμενα 
της Κύπρου, με μόνο 
στόχο και όραμα την 
απελευθέρωσή της  
από την βάρβαρη 
τουρκική κατοχή 
και, συνακόλουθα, την πλήρη 
αποκατάσταση της Κυριαρχίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ευχαριστώ την Θεία Πρόνοια γιατί 
με αξίωσε να γνωρίσω τον Βάσο 
Λυσσαρίδη, έστω και αν οι 

συναντήσεις μας υπήρξαν λιγοστές, 
με τελευταία εκείνη στην Λευκωσία 
στις αρχές της θητείας μου ως 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Και 
σήμερα του επαναλαμβάνω, ως 
ταπεινό «αντίδωρο» για τους 
μεγάλους αγώνες του, την δέσμευσή 
μας ότι για τον Ελληνισμό η 
Εθνεγερσία του 1821, διακόσια 
χρόνια μετά, συνεχίζεται και θα 
συνεχίζεται έως ότου αποχωρήσει 
από την Κύπρο και ο τελευταίος 
τούρκος εισβολέας, και ο τελευταίος 
τούρκος έποικος. ΙΙ. Επισήμανα 
προηγουμένως ότι ο Βάσος 
Λυσσαρίδης υπήρξε «ιδαλγός» της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και 
κατά τούτο μας αφήνει την Ιερή 
Παρακαταθήκη του αυθεντικού 
Έλληνα. Γι’ αυτό ας μου επιτραπεί 
να κάνω, τιμώντας και με αυτό τον 
τρόπο την Μνήμη του, την ακόλουθη 
εκ βαθέων εξομολόγηση: Α. Η 
ιστορική διαδρομή του Έθνους των 
Ελλήνων, αφότου αυτό 
διαμορφώθηκε εδώ και 3.000 χρόνια 
-στην βάση της θεμελιώδους σχέσης 
του με την Ελληνική Γλώσσα, κατά 
τον Θουκυδίδη- δείχνει, με αμάχητα 
τεκμήρια, ότι η σχέση των Ελλήνων 
με την Ελευθερία είναι, 
κυριολεκτικώς, βιωματική.  

 
Ειδικότερα, αρχής γενομένης κατ’ 
εξοχήν από τους Μηδικούς 
Πολέμους -από τον Μαραθώνα, τις 
Θερμοπύλες και την Σαλαμίνα- οι 
Έλληνες ουδέποτε ανέχθηκαν να 
ζήσουν υπό καθεστώς κατάκτησης 
και δουλείας. Και όταν ακόμη η 
Ελλάδα κατακτήθηκε, όπως κατά την 
περίοδο του οθωμανικού ζυγού από 
το 1453 ως το 1821, οι Έλληνες 
πάντα αγωνίζονταν για την 
αποτίναξη της ξένης κατοχής και 
ουδέποτε συμβιβάσθηκαν, έστω και 
καθ’ υποφοράν, με την κατακτητική 
καταπίεση ή και βαρβαρότητα. Κατά 
γενική, λοιπόν, αναγνώριση 
παγκοσμίως, οι Έλληνες υπήρξαν, 
είναι και θα παραμείνουν Έθνος και 
Λαός της Ελευθερίας.  Β. Υπ’ αυτό το 
πρίσμα, η σχέση των Ελλήνων με 

την Ελευθερία είναι, κατά τα 
προμνημονευόμενα, βιωματική. Με 
την έννοια ότι οι Έλληνες μόνον 
ελεύθεροι -και, άρα, μέσα σε 
καθεστώς αντίστοιχης δημοκρατικής 
διακυβέρνησης και ανάλογης 
συμμετοχής «στα κοινά», δια της 
ακώλυτης άσκησης των 
κατάλληλων πολιτικών 
δικαιωμάτων- μπορούν να 
υπερασπισθούν την αξία τους και ν’ 
αναπτύξουν ελεύθερα την 
προσωπικότητά τους. Πολλώ 
μάλλον, όταν στην σύγχρονη εποχή 
έχουν την «πικρή» εμπειρία των, 
έστω και «παρενθετικών», 
δικτατορικών περιόδων, οι οποίες 
στοίχισαν ακόμη και τμήματα του 
Εθνικού μας Κορμού. Έτσι εξηγείται 
και το γεγονός ότι στους Έλληνες η 
πιο «οικεία» μορφή οργάνωσης και 
εφαρμογής των θεσμών της 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας 
είναι η Κοινοβουλευτική, ως προς 
τον πυρήνα της, Δημοκρατία. ΙΙΙ. Η 
Μνήμη και οι Αγώνες του Βάσου 
Λυσσαρίδη μας υποχρεώνουν 
σήμερα να συστρατευθούμε όλοι, 
Κύπριοι και Ελλαδίτες, για ν’ 
αγωνισθούμε με την σειρά μας, 
ομονοούντες και ανυποχώρητοι, ως 
την τελική δικαίωση και την επίτευξη 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού 
Ζητήματος, με πλήρη εφαρμογή του 
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου. Και η λύση αυτή νοείται 
μόνον υπό τις ακόλουθες επτά, κατ’ 
ελάχιστο, προϋποθέσεις: Α. 

Κυπριακή 
Δημοκρατία 
πρέπει να έχει  

την πολιτειακή μορφή 
Ομοσπονδιακού 
Κράτους, κατά τα Διεθνή 
και κυρίως κατά  
τα Ευρωπαϊκά 
αντίστοιχα πρότυπα. 
Ουδεμία μορφή 
συνομοσπονδίας, 
ευθεία ή 
συγκεκαλυμμένη,  
είναι ανεκτή. 
Και τούτο πρωτίστως διότι πέραν 
του ότι μια τέτοια «λύση» είναι, εξ 

Κ Η 
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ορισμού, «θνησιγενής» και εξυπηρετεί μόνο τις βλέψεις και τα συμφέροντα της 
Τουρκίας με το να οδηγεί σε αποσύνθεση την Κυπριακή Δημοκρατία, έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τον «πυρήνα» του Πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου, κυρίως 
δε με τις διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την 
πολιτειακή μορφή και την κυριαρχία των Κρατών-Μελών της. Πραγματικά, 
αποτελεί κοινό νομικό και πολιτικό «τόπο» ότι συνομοσπονδιακό κράτος δεν 
μπορεί να είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέντος ότι δεν 
δύναται, εκ φύσεως, ν’ ανταποκριθεί, μεταξύ άλλων, και στις απαιτήσεις 
ουσιαστικής τήρησης του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Β. Δεύτερον, η Κυπριακή 
Δημοκρατία πρέπει να στηρίζεται, καθ’ ολοκληρία, στις θεμελιώδεις αρχές της 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, ως θεσμικής εγγύησης της Ελευθερίας in 
globo, άρα ως θεσμικής εγγύησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
όχι μόνο κατά το Εθνικό αλλά και κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γ. 
Τρίτον, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει, ως μέλος της Διεθνούς 
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης, μια Νομική Προσωπικότητα. Δ. 
Τέταρτον, στην Κυπριακή Δημοκρατία νοείται μία και μόνον Ιθαγένεια. Ε. Πέμπτον, 
η Κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι πλήρης, μ’ εξίσου πλήρη 
σεβασμό όλων, ανεξαιρέτως, των διατάξεων του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου. Τούτο σημαίνει πληρότητα και της stricto sensu Κυριαρχίας της -π.χ. σε 
ό,τι αφορά την εδαφική της ακεραιότητα, τα σύνορά της, την αιγιαλίτιδα ζώνη της 
κ.λπ.- και της lato sensu Κυριαρχίας της, άρα την πλήρη άσκηση όλων, δίχως 
οιαδήποτε διάκριση, των Κυριαρχικών της Δικαιωμάτων, μ’ επίκεντρο τα 
Δικαιώματά της επί του συνόλου των Θαλάσσιων Ζωνών της κατά το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση του Montego Bay του 1982), π.χ. επί της 
Υφαλοκρηπίδας της και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Ουδεμία δε 
επιρροή ασκεί επ’ αυτού το ότι η Τουρκία δεν έχει προσχωρήσει στην ως άνω 
Διεθνή Σύμβαση, αφού αυτή, κατά την νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, παράγει διεθνώς παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, οι 
οποίοι ισχύουν erga omnes. ΣΤ. Έκτον -και κατά συνέπεια- επί της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι επιτρεπτό να παραμένουν, κατ’ ουδένα τρόπο, 
στρατεύματα κατοχής ούτε να ισχύουν, επίσης κατ’ ουδένα τρόπο, εγγυήσεις 
τρίτων. Και στις «εγγυήσεις» αυτές περιλαμβάνονται ενδεχόμενες «εγγυήσεις» και 
της Μεγάλης Βρετανίας, ιδίως αφότου συντελέσθηκε το Brexit. Ζ. Και, έβδομον, 

α προαναφερόμενα συνεπάγονται ότι από την 
Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει ν’ αποχωρήσουν, 
χωρίς προϋποθέσεις, οι «έποικοι», τους οποίους 

εγκατέστησε 
παρανόμως,  
σύμφωνα μάλιστα και  
με την νομολογία  
του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου  
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, η Τουρκία 
και να επανέλθουν  
οι αποχωρήσαντες  
από τις εστίες τους,  
λόγω της τουρκικής  
εισβολής, πρόσφυγες, 
ανακτώντας πλήρως 
όλα τα κατά την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων  
του Ανθρώπου  
Δικαιώματά τους. 
Η δεινή διεθνής συγκυρία του 
βάρβαρου πολέμου εις βάρος του 
Λαού της Ουκρανίας μου επιβάλλει 
να ολοκληρώσω αυτή την οιονεί 
«επιμνημόσυνη δέηση» υπέρ της 
Ελληνικής ψυχής του Βάσου 
Λυσσαρίδη με τις εξής ακροτελεύτιες 
σκέψεις που συνιστούν, 
ταυτοχρόνως, και Εθνικές μας 
δεσμεύσεις: Ελλάδα και Κύπρος –σε 
πλήρη αντίθεση προς την Τουρκία– 
συμπαραστάθηκαν, 
συμπαρίστανται και θα συνεχίσουν 
να συμπαρίστανται, ειλικρινώς και 
ποικιλοτρόπως ιδίως στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
δοκιμαζόμενο Λαό της Ουκρανίας. 
Αμέσως όμως μόλις τελειώσει ο 
αδιανόητος αυτός πόλεμος και ο 
υπαίτιος εισβολέας πληρώσει το 
βαρύ τίμημα του εγκλήματός του, 
πρέπει να συναγάγουμε, τόσο σ’ 
επίπεδο Διεθνούς Κοινότητας όσο 
και σ’ επίπεδο Ευρωπαϊκής  

 Τ 
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Ένωσης, τ’ αναγκαία διδακτικά συμπεράσματα και για τα 
αίτιά του και για τις επιπτώσεις του. 

π’ αυτό το πνεύμα και ως συνεπείς 
υπέρμαχοι της Διεθνούς και της 
Ευρωπαϊκής Νομιμότητας,  

Ελλάδα και Κύπρος –κατ’ ουσία δε ο 
Ελληνισμός, στο σύνολό του– πρέπει 
να καταδείξουν στην Διεθνή Κοινότητα, 
και πρωτίστως στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μεγάλες 
είναι οι ευθύνες τους διότι ανέχθηκαν 
και ανέχονται, για τόσες δεκαετίες,  
τις επιπτώσεις και τα τετελεσμένα  
της βάρβαρης τουρκικής εισβολής  
και κατοχής στην Μαρτυρική Κύπρο.  

 
Οφείλουμε, μέσα στην δεινή συγκυρία της βάρβαρης 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, να υπενθυμίζουμε, urbi 

et orbi, και την εξίσου βάρβαρη τουρκική κατοχή μέρους της 
Μαρτυρικής Κύπρου επί 50, σχεδόν, χρόνια. Της πρώτης 
τέτοιας ωμής καταπάτησης της Εδαφικής Ακεραιότητας και 
της Κυριαρχίας Κράτους-Μέλους της Διεθνούς Κοινότητας 
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ιας εισβολής που στοίχισε την 
ζωή δεκάδων χιλιάδων αθώων 
θυμάτων, πολλών από τα οποία 

η τύχη αγνοείται ακόμη και σήμερα. 
Ελλάδα και Κύπρος, λοιπόν, πρέπει να θέσουν την Διεθνή 
Κοινότητα, κυρίως δε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προ των ευθυνών τους επισημαίνοντας, χωρίς 
περιστροφές, υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις, πως 
όπως όλοι στεκόμαστε σήμερα στο πλευρό της Ουκρανίας, 
καταδικάζοντας απερίφραστα το πολεμικό έγκλημα της 
Ρωσίας, στην ίδια γραμμή υπεράσπισης της Διεθνούς και 
της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας πρέπει να καταδικασθεί -με 
χρησιμοποίηση του veto αν χρειασθεί σε μελλοντικές 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ- 
απεριφράστως και εμπράκτως και η συνεχιζόμενη 
εγκληματική τακτική της Τουρκίας εις βάρος της 
Μαρτυρικής Κύπρου. Διότι η επιλεκτική εφαρμογή της 
Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας οδηγεί, 
μοιραίως, στην ουσιαστική αναίρεσή τους. 

 

Υ 

Μ 
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του Γιώργου Πιπερόπουλου 
Δρ. Κοινωνιολογίας – 
Ψυχολογίας του  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Την πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση 
αφού γιορτάσαμε την Εργατική 
Πρωτομαγιά του 2022 και τη 
συρρίκνωση των μέτρων της 
πανδημίας covid-19 την βίωσε όλος 
ο Πλανήτης. Τσουρούφλισε ιδιαίτερα 
εμάς τους Έλληνες, που με λαχτάρα 
περιμέναμε να τελειώσουν οι 
υποχρεώσεις μας στο ΔΝΤ, πράγμα 
που έγινε πρόσφατα, αλλά 
παραμένουμε, άγνωστο για πόσο 
ακόμη, οικονομικά γονατισμένοι!.. Η 
προσωπική μου άποψη, 
διαποτισμένη με περισσή αφέλεια, 
είναι ότι  

ια όλα φταίει η 
καθυστέρηση  
της πτώσης του 

Νεοφιλελεύθερου 
Καπιταλισμού: πιστεύω 

δηλαδή ότι δύο - τρία 
χρόνια μετά την πτώση 
του «Τείχους του 
Βερολίνου» και της 
Ένωσης Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών έπρεπε 
να είχε οδηγηθεί  
στο πυρ το εξώτερο  
ΚΑΙ το Καπιταλιστικό 
σύστημα στην  
δεδομένη του μορφή. 
Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, 
μας προέκυψαν σε δυναμικό 
επίπεδο η απληστία, η 
καταβαράθρωση της εντιμότητας, η 
κραυγαλέα απουσία κρατικών 
ελέγχων και απαραίτητων 
παρεμβάσεων, η γιγάντωση της 
διαφθοράς και η επικράτηση της 
αδιαφάνειας… Γιατί; Το σενάριο, σε 
υπέρ απλουστευμένη μορφή, ήθελε 
τους εργαζόμενους στον πρωτογενή 
τομέα ως «δούλους» στους 
τσιφλικάδες και τους γαιοκτήμονες, 
ως «χαμάληδες» στον δευτερογενή 
τομέα και την μεταποίηση Ευρώπης 
και Αμερικής.  
Στη συνέχεια ακούστηκαν φωνές και 
μας προέκυψε μετά την Γαλλική και 
την Αμερικανική κυρίαρχα η Ρωσική 
Επανάσταση και οι εργαζόμενοι σε 
γεωργία, κτηνοτροφία, φάμπρικες 
απέκτησαν δικαιώματα, 
μετουσιώθηκαν σε ανθρώπινα όντα 
από απλά «θηλαστικά» (ίσως 
και…ζώα) και επειδή ο φόβος 
πάντοτε φυλάει τα έρμα, τα 
Συνδικάτα ανδρώθηκαν και 
«έβγαλαν γλώσσα στις υπερβολές 
των αφεντικών….» Στην Ευρώπη και 
την Αμερική η δύναμη των 
Συνδικαλισμένων όχι μόνο 
κατόρθωσε να διασφαλίσει για την 
Εργατική Τάξη δικαιώματα (κάποιοι 
λένε και προνόμια) αλλά αποσόβησε 
και το φάσμα μιας Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης, ιδιαίτερα στην 

Ευρώπη, μετά την ήττα της 
Γερμανίας του Κάϊζερ, και στην 
Αμερική, μετά το μεγάλο Κραχ της 
Γουώλ Στρητ!... Αυτό είναι το υπέρ 
απλουστευμένο σενάριο που 
περιέγραφε το σχετικά μακρινό χτες 
του 19ου και του 20ου αιώνα.  

 

ελικά η Αμερική,  
η αδιαμφισβήτητη 
Μέκκα του 

Καπιταλισμού, 
καθιερώθηκε ως ο 
κυρίαρχος πόλος έλξης 
για εργατικό δυναμικό 
όλων των επιπέδων 
, ή σε απλή Μαρξιστική γλώσσα, όχι 
μόνο για χειρώνακτες και κατόχους 
φυσικών δεξιοτήτων αλλά και για 
κατόχους γνώσεων, για 
επιστήμονες και μεσαία 
επιχειρηματικά στελέχη. Η Ευρώπη 
κατά κύριο λόγο και ο υπόλοιπος 
κόσμος με φθίνουσα σημασία, 
προσέφεραν στις ΗΠΑ το 
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 
για να επιτευχθεί η κατάκτηση της 
ηγετικής της θέσης σε επιστήμες, 
εμπόριο και παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών λίγα χρόνια μετά τη λήξη 
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, 
ώσπου, τελικά, μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1990 η  

 

Γ 

Τ 
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Αμερική καθιερώθηκε ως παντοδύναμος πλανητάρχης. 
Από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν δημοσιεύθηκε το 
«Κομμουνιστικό Μανιφέστο», μέχρι και την προτελευταία 
δεκαετία του 20ου αιώνα, σε Ευρώπη και Αμερική η 
Εργατική Τάξη, παρά την τόσο προσδιοριστικά 
επιτυχημένη άποψη του Μαρξ για «την αυταπάτη της 
Μεσαίας Τάξης» ότι αποτελεί δυνατή οικονομική οντότητα 
ικανή να αναστείλει την επέλαση του βάρβαρου Κεφαλαίου 
στην μορφή του «άκρατου» φιλελευθερισμού της Αγοράς 
κατόρθωνε να ακουμπά τον παράδεισο της οικονομικής 
ευημερίας, εισπράττοντας αξιόλογες αμοιβές για την 
προσφερόμενη εργασία της, εφόσον ήταν ακόμη 
οικονομικά ενεργή, και υποσχέσεις για επάρκεια 
οικονομικών πόρων, όταν έμπαινε στο στάδιο της 
συνταξιοδότησης. Οι Συνδικαλιστές της Δύσης επέκριναν 
τα αντίστοιχα στελέχη της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς εκεί 
Συνδικάτα και κορυφαίοι Συνδικαλιστές κατείχαν θέσεις 
στην Κομματική ηγεσία της ΕΣΣΔ, οπότε και δεν υπήρχαν 
προϋποθέσεις διαφοροποίησης. Ενώ στη Δύση οι 
Συνδικαλιστές φρόντιζαν την Εργατική Τάξη, και μόνο!.. 
Αυτό ίσχυε έως ότου το Καπιταλιστικό κατεστημένο 
κατόρθωσε να αφομοιώσει, σταδιακά και μεθοδικά, 
κορυφαίους Συνδικαλιστές. Μετά την πτώση του Τείχους 
δεν χρειαζόταν να είναι κάποιος Κοινωνιολόγος, 
Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμονας ή «μάγος» για να 
προβλέψει τι θα προέκυπτε! 

 

ι δήθεν «συγκρούσεις» ανάμεσα 
σε Κυβέρνηση και Εργατικά 
Συνδικάτα είχαν προκαλέσει 

έντονη αηδία σε ανθρώπους που είχαν 
πιστέψει και στηρίξει την Ιδέα του 
Συνδικαλισμού, θυμηδία σε άλλους, 
που δεν μπορούσαν να περιμένουν 
ούτε ένα λεπτό περισσότερο για να 
«εξαργυρώσουν» τους αγώνες με μια 
παχυλά αμειβόμενη θέση σε ΔΕΚΟ  
ή μια έδρα στο πολιτικό στερέωμα 
και πολυποίκιλα ερωτηματικά στην Κοινή Γνώμη, η οποία 
αδυνατεί να συλλάβει και να συνθέσει σε μια εικόνα που να 
έχει νόημα τα επιμέρους στοιχεία του ακατανόητου πλέον 
σύγχρονου εργασιακού πάζλ! Να θυμηθούμε κάποια 
δεδομένα, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της 
σημερινής πραγματικότητας. Όταν τις περασμένες 
δεκαετίες μας ερχόταν από την Αμερική και την Ιαπωνία οι 
πρωτότυπες τότε ιδέες με νέα εργασιακά σχήματα που 
εξέφραζε ο ευρηματικός τίτλος «ελαστικά ωράρια 
εργασίας» κανείς δεν μπορούσε να φαντασθεί τις εξελίξεις 
που θα μας προέκυπταν ραγδαία που ξεπερνώντας τα 
προσχήματα απογύμνωσαν τον μύθο της «Μεσαίας 
Τάξης», η οποία στηριζόμενη στα ελαστικά ωράρια 
υποτίθεται ότι θα μπορούσε να απολαύσει «τον ελεύθερο 
χρόνο» δημιουργικά, να αναπτύξει καλύτερες 
διαπροσωπικές σχέσεις με μέλη της οικογένειας, να αποβεί 
περισσότερο ανταγωνιστική στην παραγωγική διαδικασία.  

 Ο 
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εκινώντας και πάλι από την 
Αμερική, η ευρεσιτεχνία των 
«ελαστικών ωραρίων» 

απασχόλησης μετουσιώθηκε σε έναν 
απίστευτα διψασμένο για κέρδη και 
αδηφάγα άπληστο δράκουλα που 
απομυζεί το αίμα της εργατικής τάξης 
, δικαιώνοντας την πράξη με το πρόσχημα της ανάγκης για 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπροστά στην επέλαση 
του «κίτρινου κινδύνου» ο οποίος, ΑΚΟΥ και ΦΡΙΞΕ φίλε 
μου Διεθνιστή Μαρξιστή, εκπορεύεται από την πατρίδα του 
Μάο, ανδρώνεται μέσα στα σπλάχνα της Κομμουνιστικής 
ΚΙΝΑΣ και απειλεί όχι μόνο το οικοδόμημα του Δυτικού 
Καπιταλισμού (είδωλο του οποίου είναι και το ίδιο) αλλά τις 
ίδιες του τις ρίζες!.. Η εικονική πραγματικότητα 
εξαφανίζεται με απίστευτα γοργούς ρυθμούς, δίνοντας τη 
θέση της στην θλιβερή εικόνα μιας Μεσαίας Τάξης, που την 
διαγράφει συστηματικά από τον χάρτη των κοινωνικών 
συστημάτων χωρίς κανείς Λαός, να συνειδητοποιεί ότι 
μόλις εκλείψει η Μεσαία Τάξη αυτομάτως η εργατική τάξη 
θα «χάσει» τον παράδεισο! 

την Πατρίδα μας, μετά την 
αποβιομηχάνιση της ελληνικής 
οικονομίας με τις νέες ρυθμίσεις 

στα εργασιακά θέματα λέτε να 
ξαναδούμε «παιδιά κάτω των δώδεκα 
ετών να εισέρχονται στο χώρο 
εργασίας μία ώρα πριν την ανατολή 
του ήλιου και να εξέρχονται μία  
ώρα μετά τη δύση του;» 
Για τους γονείς τους ΔΕΝ θα πω κουβέντα, καθώς κάποιοι 
είναι ήδη άνεργοι, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν 
μεταναστεύσει σε άλλες χώρες και άλλοι επιβιώνουν με τα 
μειωμένα ωράρια ενώ οι υπόλοιποι τρέμουν την ημέρα της 

οικονομικά «θανατηφόρας» απόλυσης. Η Φεουδαρχία στην 
εποχή μας αντεπιτίθεται στη Μεσαία τάξη με βαρώνους, 
κόμηδες, δούκες, μαρκήσιους; Όχι βέβαια! Η Φεουδαρχία 
με τη σύγχρονη μορφή της Τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, 
αντεπιτίθεται με «Συστημικά επιλεγμένους» Δημάρχους, 
Περιφερειάρχες, Βουλευτές, Γερουσιαστές και Υπουργούς, 
τους οποίους στα δημοκρατικά πολιτεύματα εκλέγουμε 
εμείς οι Λαοί! 

  

ήπως οι ισχυροί της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι G-20, έχουν 
λησμονήσει τι οδήγησε τους 

Karl Marx και Friedrich Engels να 
συνθέσουν και να δημοσιεύσουν τον 
Φεβρουάριο του 1848 το ανατρεπτικό 
κάλεσμα «Εργάτες όλου του κόσμου 
ενωθείτε, δεν έχετε τίποτε να χάσετε 
παρά μόνο τις αλυσίδες σας;». 

Ξ 

Σ 

Μ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Πριν φύγει για την Αμερική ο 
Μητσοτάκης στον στενό κύκλο του 
Μαξίμου δεν έκρυψε τον μεγάλο 
φόβο που τον διακατέχει για τα 
επερχόμενα δεινά. Ιδιαίτερα 
ανήσυχος εξαιτίας των ανατιμήσεων 
σε βασικά αγαθά και προϊόντα στην 
ελληνική αγορά αποκάλυψε πως 
φοβάται μήπως τους επόμενους 
μήνες, αρχής γενομένης από τον 
Μάιο, «σπάσει» το πληθωριστικό 
ρεκόρ του 10,2% που καταγράφηκε 
τον Απρίλιο. 

αύξηση των τιμών 
σχεδόν όλων των 
καταναλωτικών 

αγαθών, όπως 
προκύπτει από τα 
πρόσφατα στοιχεία  
που δημοσίευσε η 
ΕΛΣΤΑΤ, θα ενταθεί  
με αποτέλεσμα να 

γονατίσει τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. 
Οι επίσημες κυβερνητικές προβλέψεις «δείχνουν» περαιτέρω αύξηση των τιμών 
στα τρόφιμα κατά 20% και ότι το κύμα ακρίβειας θα έχει μεγάλη διάρκεια. 

 

λλωστε το πετρέλαιο έχει χυθεί και ένα σπίρτο 
είναι ικανό να βάλει φωτιά στην πολύπαθη 
ελληνική κοινωνία που αδυνατεί να τα  

βγάλει πέρα, ειδικά μετά τις τεράστιες άδικες και 
σκανδαλώδεις αυξήσεις στα ενεργειακά τιμολόγια. 
Αυτοί που κάνουν πολιτική σε συνθήκες εντατικής ΜΕΘ, αυτοί που είναι 
κλεισμένοι στα χρυσά κλουβιά τους, αυτοί που κινούνται με λιμουζίνες, 
θαλαμηγούς και ιδιωτικά τζετ αυτοί είναι που λένε να πηγαίνουμε με τα πόδια με 
το ποδήλατο με το τρένο και να μην ανάβουμε φώτα είναι αυτοί που 

εν μπορούν να καταλάβουν ότι η σιωπηλή 
πλειοψηφία των φιλήσυχων Ελληνίδων  
και Ελλήνων φορολογουμένων βρίσκεται  

ένα βήμα πριν την εξέγερση. 
Και αυτή τη φορά η ΑΝΑΤΡΟΠΗ και η ΠΤΩΣΗ της ΒΑΣΤΙΛΗΣ θα γίνει από τους 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΥΣ… Οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ που ΕΦΤΙΑΞΑΝ το «ΙΧ επιτελικό κράτος 
Μητσοτάκη» πολλαπλώς εξέθεσαν τη χώρα και το λαό σε τεράστιους κινδύνους.  

 

Η 

Ά 
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Η Ελλάδα είναι μία από τις ακριβότερες χώρες σε όλη την 
Ευρώπη στην βενζίνη και στο ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα 
έχει μισθούς πείνας και βρίσκεται τελευταία στην 
Ευρωπαϊκή κατάταξη. Αξίζει να μνημονευθούν μερικά-
ελάχιστα - ευρήματα από την δημοσκόπηση που έγινε για 
λογαριασμό του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ όπως: Το 59%των εργαζομένων 
δηλώνει ότι η άνοδος των τιμών τους έχει οδηγήσει σε 
μείωση της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής. Το 
74% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος των τιμών 
τους έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δαπανών για 
θέρμανση. Το 80% των εργαζομένων δηλώνει ότι η άνοδος 
των τιμών τους έχει οδηγήσει σε περιορισμό των δαπανών 
για ψυχαγωγία.  

 

ίνεται καθαρό και από άλλες 
ποιοτικές έρευνες ότι «η σιωπηλή 
πλειοψηφία» των φιλήσυχων 

φορολογουμένων βρίσκεται  
ένα βήμα πριν την βίαιη 
κοινωνικοπολιτική αντίδραση. 
Το 61% των εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο και ο 
δείκτης αισιοδοξίας βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από 
το Σεπτέμβρη του 2019. Μετά από αυτά τα στοιχεία 
αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν πρόκειται περί της 
εκτίμησης ενός κόμματος, ενός προσώπου, αλλά για τη 

σκληρή πραγματικότητα όπως ανάγλυφα αποτυπώνεται 
σε αριθμούς. Η αναχαίτιση της πληθωριστικής λαίλαπας 
που σαρώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και 
απειλεί την οικονομία έπρεπε να έχει ήδη αναχαιτιστεί με 
μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ΕΦΚ στα 
καύσιμα κ.ο.κ. Από τον προηγούμενο μήνα οι 
δημοσιευμένες έρευνες μας πληροφορούν ότι η αύξηση της 
τιμής του φυσικού αερίου έφτασε στο 122,6%, του 
ηλεκτρικού ρεύματος στο 88,8%, του πετρελαίου 
θέρμανσης στο 65,1% και των καυσίμων και λιπαντικών 
στο 29%!!! Αξίζει επίσης να θυμόμαστε ότι η ΕΛΣΤΑΤ 
χρησιμοποιεί τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή για τις 
σταθμίσεις της και επομένως θεωρείται βέβαιο ότι κάνει 
υποεκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και άρα ο πραγματικός 
πληθωρισμός ίσως και να πλησιάζει το 18% έως και 20%! 
Ασφαλώς στον Κυριάκο Μητσοτάκη οφείλουμε τις πρωτιές 
που πήρε η χώρα κατά την διακυβέρνηση των άριστων 
φίλων του που μας κουβάλησε από Σημίτη μεριά, καθώς και 
από το αξέχαστο ΠΟΤΑΜΙ και βέβαια και από το χρήσιμο 
ΚΚΕ. Σύμφωνα με την Eurostar πήραμε το πρωτάθλημα του 
δημόσιου χρέους, αφού χάρις στις πολιτικές του 
Μητσοτάκη δανειστήκαμε τόσα πολλά όπου το δημόσιο 
χρέος σκαρφάλωσε στο 200,7% του ΑΕΠ. Είναι ένα 
επίτευγμα του Μητσοτάκη που δεν κατάφερε ούτε ο 
Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Επίτευγμα του Μητσοτάκη 
επίσης είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο βάθρο των 
πρωταθλητών και στην ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Ο επίσημος χάρτης που δημοσιεύει καθημερινά 
η ΡΑΕ επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Επίτευγμα κατά 
δικό του είναι και η διάκριση της Ελλάδος να διαθέτει την 
τέταρτη υψηλότερη τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σε 
όλη την Ευρώπη, καθώς διαθέτει την υψηλότερη φορολογία 
στα καύσιμα που φθάνει το 60% της τελικής τιμής. Τέλος, 
για να μην ξεχνάμε κατά δικό του επίτευγμα είναι στο ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης σε θανάτους από covid 19 ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού μεταξύ 227 χωρών με την Σουηδία που δεν 
κατήργησε καμία από τις ελευθερίες των πολιτών της να 
βρίσκεται στην 57η θέση.  Κοντά ένα χρόνο οι λαϊκές 
οικογένειες οι μικρομεσαίοι και οι συνταξιούχοι ανεβαίνουν 
το Γολγοθά τους που τους επέβαλε με κυνικό τρόπο η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη…  
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του Βασίλη Κορκίδη 
Προέδρου Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά 

 
Την ορθή κατεύθυνση του σχεδίου 
νόμου «Κίνητρα Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών 
και εταιρικών μετασχηματισμών», 
που κατατέθηκε στη Βουλή 
επισημαίνει το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιώς, με επιστολή στον 
υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα. Προτείνει τα ελκυστικά 
φορολογικά κίνητρα που 
προβλέπονται στον νόμο να 
εφαρμοστούν και μεταξύ ελληνικών 
και ευρωπαϊκών εταιρειών της 
Ευρωζώνης, με την προϋπόθεση να 
επιλέξουν ως φυσική και 
φορολογική έδρα την Ελλάδα. Όπως 
επισημαίνει το ΕΒΕΠ, 

βασικός στόχος  
της παροχής 
κινήτρων είναι η 

δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας μέσα από 
μετασχηματισμούς 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
αλλά και συνεργασίες προσώπων, για όλους  
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

 
Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, θα δίδεται ένα σημαντικό κίνητρο στις 
επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαλλαχθούν, κατά 30%, από 
την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας 
εταιρίας, ενώ, στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ 
επάγγελμα αγροτών, η απαλλαγή αυτή θα ανέρχεται σε 50%. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Οικονομικών, τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής 
μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς 
ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες 
προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών, είτε με την 
από κοινού ίδρυση νέων εταιριών. Το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα έτη από 
την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο, ενώ υπάρχει μια σειρά 
από φορολογικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα συμπεριλαμβανομένου του  

 

Ο 
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τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της 
προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με το 
μετασχηματισμό. Σημειώνεται ότι, σε επαγγελματίες 
αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων 
συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς 
και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές 
συμβάσεις με επιχείρηση – αγοραστή για την απορρόφηση 
των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής 
γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο 
εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον όμως το 75% των 
προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως 
άνω συνεργασιών. 

 

ο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς τονίζει 
πως προσπαθεί, διαχρονικά,  

μέσα από ρεαλιστικές και μετρήσιμες 
προτάσεις, να στηρίξει την υγιή 
επιχειρηματικότητα με στόχο  
την ευρύτερη ανάπτυξη της  
ελληνικής οικονομίας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιμελητήριο χαιρετίζει το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
και ζητεί την διεύρυνσή του με περαιτέρω κίνητρα, έτσι 
ώστε να ωφεληθούν, όσο το δυνατόν, περισσότερες 
επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει, με έμφαση στην 
εξωστρέφεια, θα πρέπει, επίσης, να δοθούν κίνητρα για να 
συνενώσουν τις δυνάμεις τους πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες ελληνικές ημεδαπές με αλλοδαπές 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανεξάρτητα με το μέγεθός τους.  

ναλυτικότερα, το ΕΒΕΠ προτείνει 
να δοθούν φοροαπαλλαγές σε 
ποσοστό 30-50% για διάστημα  

9 ετών σε όλες τις νέες εταιρείες  
που θα δημιουργηθούν στη χώρα  
μας και θα προκύψουν από τη 
συγχώνευση, τόσο μεταξύ ελληνικών, 
όσο και μεταξύ ελληνικών και 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

 
Προτείνει να δοθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
να έρθουν στην χώρα μας και να συνεργαστούν με 
ελληνικές, δηλαδή, να φέρουν τα κεφάλαια και μέρος του 
κύκλου εργασιών τους στη χώρα μας, για τα οποία θα 
αποδίδονται οι αναλογούντες μειωμένοι φόροι στο  
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ελληνικό κράτος. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να 
υπάρξουν κλίμακες μείωσης, αλλά και ρήτρες, ανάλογα με 
το ύψος των νέων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Εάν η Ελλάδα θέλει να έρθει 
νωρίτερα από άλλες χώρες πιο κοντά στο ευρωπαϊκό flat 
tax 15%, που σχεδιάζεται στην ΕΕ και να είναι σε 
συνδυασμό με τον φόρο μερισμάτων 5%, φορολογικά 
ανταγωνιστική και επιχειρηματικά ελκυστική, θα πρέπει να 
επεκτείνει τα κίνητρα στο νομοσχέδιο με τα εξής: Να 
δοθούν φοροαπαλλαγές σε ποσοστό μεταξύ 30-50%, για 
διάστημα 9 ετών, σε όλες τις εταιρείες που θα 
μετασχηματιστούν από την ενοποίηση εταιριών που θα 
εδρεύουν στην Ελλάδα με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρίες 
σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Να ενισχυθούν τα 
φορολογικά κίνητρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα 
μετασχηματιστούν εταιρικά με θυγατρικές ελληνικών 
συμφερόντων σε χώρες της Ευρωζώνης σε 
συγκεκριμένους, δυναμικούς, καινοτόμους και εξωστρεφείς 
κλάδους, που επιζητά η ελληνική Οικονομία. Να 
συμπεριληφθούν στις εκπτώσεις φόρου ενδιάμεσες 
κλίμακες, ανάλογα με το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου και 
των θέσεων εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή 
μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φυσική και 
φορολογική έδρα την Ελλάδα. 

  

ύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, 
Βασίλη Κορκίδη, η αρχαία φράση 
«η ισχύς εν τη ενώσει» είναι 

διαχρονική και επίκαιρη, όσο  
ποτέ άλλοτε στο επιχειρείν. 

Τα φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση των 
επιχειρήσεων θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρών 
επιχειρηματικών σχημάτων, που θα μπορούν να 
αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές οικονομικές κρίσεις, να 
δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και να προωθήσουν 
αποτελεσματικότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Αυτές οι συνεργασίες, συγχωνεύσεις και 
μετασχηματισμοί δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο μεταξύ 
ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά να επεκταθούν και να 
συμπεριλάβουν «ελληνόκτητες» και άλλες επιχειρήσεις της 
Ευρωζώνης για την επιστροφή εταιριών και κεφαλαίων 
στην έδρα τους, τονίζει και συνεχίζει λέγοντας: «Στο ΕΒΕΠ 
πιστεύουμε ότι μετά το business drain, ήρθε για την Ελλάδα 
η ώρα του business gain. Οι επιχειρήσεις, εκτός από 
σταθερό οικονομικό περιβάλλον, επιζητούν και το 
ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Τα φορολογικά 
κίνητρα, για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να 
διευρυνθούν, με μοναδικό στόχο την, όσο μεγαλύτερη, 
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Ο μεγάλος αριθμός 
πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός 
Ελλάδος και Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες 
μικροεπενδύσεις στη χώρα μας.  

ι ελληνικές επιχειρήσεις και τα 
κεφάλαια που «μετανάστευσαν» 
λόγω υπερφορολόγησης στα 

χρόνια των μνημονίων ήρθε η ώρα  
να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, 
μέσω συνεργασιών και εταιρικών 
μετασχηματισμών». 

Σ 

Ο 
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πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος 
Αδαμίδης  

εξαπέλυσε σφοδρή 
επίθεση στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη αναφορικά 
με το υπέρογκο κόστος 
της ηλεκτρικής 
ενέργειας και την 
τακτική της μη 
αξιοποίησης των 
λιγνιτικών μονάδων.  
Μιλώντας «Στο Κόκκινο» και στον 
Γιώργο Τραπεζιώτη, ο πρόεδρος της 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ τόνισε πως: «Ο 
πρωθυπουργός κοροϊδεύει τον 
κόσμο όταν μιλά για υπερέσοδα και 
όταν οι τιμές της ενέργειας στη χώρα 
μας, ήδη πριν από τον πόλεμο έχουν 
πενταπλασιαστεί». «Το κόστος της 

μεγαβατώρας στη χονδρική έχει εκτοξευτεί από τα 60 ευρώ που ήταν πέρυσι, στα 
260 ευρώ, μεσοσταθμικά, δηλαδή πέντε φορές πιο πάνω, χωρίς ακόμα να έχουμε 
δει τις συνέπειες του πολέμου. Αυτό το κόστος το έχουμε πληρώσει όλοι οι 
καταναλωτές και δεν το πλήρωσαν ούτε οι πάροχοι, ούτε πολύ περισσότερο οι 
παραγωγοί ενέργειας των οποίων τα κέρδη είναι προφανώς περισσότερα από 
1.3 δισ. ευρώ.  

 

πό την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει  
τις 160.000 εντολές αποκοπής ρεύματος, ενώ  
οι διακανονισμοί που προσπαθεί να κάνει  

ο κόσμος δεν επιτυγχάνονται, γιατί αδυνατεί  
να τους εξυπηρετήσει! 

 

Ο Α 
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Ο μηχανισμός αισχροκέρδειας της ρήτρας 
αναπροσαρμογής, αλλά και ο χωρίς αντίβαρα τρόπος που 
λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα 
οι καταναλωτές να επιβαρύνονται στο 100% και με τρόπο 
που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. 

 
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στο επόμενο χρονικό 
διάστημα, με την κρίση που θα προκύψει από τις συνέπειες 
του πολέμου η οποία θα έρθει τους επόμενους μήνες, το 
κόστος της ενέργειας θα αυξάνεται συνεχώς. 

  

υστυχώς η κυβέρνηση έχει 
εμμονή στο θέμα του λιγνίτη  
και στην εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του φυσικού αερίου, 
ενώ αν αξιοποιούσε τις λιγνιτικές 
μονάδες θα μπορούσε να ρίξει το 
κόστος της ενέργειας κατά 50%. 

 
Στην Ελλάδα η συμμετοχή των λιγνιτών στο μείγμα 
παραγωγής ενέργειας είναι στο 5%, ενώ θα μπορούσε να 
είναι πάνω από 25%, κάτι που θα σήμαινε αυτόματη μείωση 
κατά 50% στην τιμή της χονδρικής. 

επιλογή της κυβέρνησης όμως 
δεν είναι να μειώσει το κόστος 
που βαρύνει τους καταναλωτές, 

αλλά να επιδοτεί τους παίκτες της 
αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια». 

 Δ 

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 21-22 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 233 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 33 

 

υνεχίζονται οι δικαιώσεις των 
δανειοληπτών της Υπέρβασης, 
αφού 7 ακόμη Δανειολήπτες,  

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

 

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ 
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους 
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης 
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς 
προβλήματα. Οι οριζόντιες δικαιώσεις αφορούν και όλους 
εσάς που δεινοπαθείτε από τράπεζες, servicers και funds. 
Θερμά συγχαρητήρια στους Δικηγόρους της 
Επιστημονικής μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα 
Στάμο,………………………………... Η οργανωμένη, 
συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη 
μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, 
Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, 
Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, 
Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι το 
μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των 
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού 
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, 
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων 
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!! 

είτε εδώ τις νέες δικαστικές 
αποφάσεις που προστίθενται  
στις εκατοντάδες προηγούμενες,  

που δικαιώνουν τους Δανειολήπτες 
της Υπέρβασης: 
ΜΠΑθηνών 2457/2022 https://bit.ly/3G77c7d ΜΠΑθηνών 
2720/2022 https://bit.ly/3sPecQy ΜΠΑθηνών 3659/2022 
https://bit.ly/3NrfZmN ΜονΕφΑθηνών 4215/2021 
https://bit.ly/3Lt3Jkx ΕιρΑθηνών 329/2021 
https://bit.ly/3G52w1s ΕιρΑθηνών 591/2021 
https://bit.ly/3NpCo3Y ΕιρΑθηνών 196/2021 
https://bit.ly/3PBljps 

Σ 
Δ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ιλιάδες ανοιχτές 
φορολογικές 
υποθέσεις 

βρίσκονται στο 
στόχαστρο της ΑΑΔΕ  
με τον διοικητή της, 
Γιώργο Πιτσιλή, να  
έχει δώσει οδηγίες 
στους φοροελεγκτές  
να ρίξουν το βάρος  
στις υποθέσεις που 
παραγράφονται  
στο τέλος του έτους. 
Όπως σημειώνει το insider.gr 
πρόκειται για εκκρεμείς υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος, 

αναδρομικών, εισοδημάτων εξωτερικού, ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ 
έχει αρχίσει να διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά 
Κέντρα με εντολή να τρέξουν τις διαδικασίες ελέγχου των υποθέσεων και να 
στείλουν τα «ραβασάκια» με τους φόρους και τα πρόστιμα στους 
φορολογουμένους μέχρι το τέλος του έτους. Στο έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων 
αναμένεται να βοηθήσουν και τα έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα που στήνονται στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ αναμένεται 
να λειτουργήσουν τον επόμενο μήνα.  

 

Χ 
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ι ελεγκτές της  
ΑΑΔΕ έχουν 
επικεντρωθεί στις 

υποθέσεις του έτους 
2016 οι οποίες στις 31 
Δεκεμβρίου 2022 θα… 
περάσουν στην Ιστορία 
και θα «σβήσουν» 
οριστικά από τα  
αρχεία της Εφορίας. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας το δημόσιο χάνει το 
δικαίωμα επιβολής φόρων και 
προστίμων σε περίπτωση που 
εντός του προβλεπόμενου από τη 
νομοθεσία χρονικού διαστήματος 
για την παραγραφή δεν 
κοινοποιήσει στο φορολογούμενο 
τη καταλογιστική πράξη, πράγμα 
που σημαίνει ότι θα πρέπει η πράξη 
προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο 
να εκδοθεί εντός της προθεσμίας 
παραγραφής δηλαδή μέχρι το τέλος 
του έτους αλλά και να κοινοποιηθεί 
στο φορολογούμενου μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας και όχι έπειτα από 
αυτή. Βασικός κανόνας της 
παραγραφής είναι πλέον η 
πενταετία, μετά τις αποφάσεις του 
ΣτΕ ενώ μόνο για ειδικές 
περιπτώσεις ο χρόνος της 
παραγραφής επεκτείνεται σε 8, 10 ή 
και 15 χρόνια ανάλογα με την 
περίπτωση και την παράβαση. Έτσι, 

στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται φέτος: 1. Υποθέσεις φορολογουμένων 
που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία 
εισέπραξαν μέσα στο 2016 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. 2. Υποθέσεις 
επιχειρήσεων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις 
δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2016. 3. Υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές 
εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής 
προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (5 
χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική 
εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2022, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 
5ετούς περιόδου παραγραφής. 4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ 
για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς 
περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών 
«συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης. 5. Υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2006, για τις οποίες 
δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη 
αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις υποθέσεις αυτές η προθεσμία 
παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να 
διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006. 

 

Απλήρωτοι φόροι ύψους 3,326 δισ. ευρώ προστέθηκαν στα 
ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου το πρώτο τρίμηνο του 2022, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως επισημαίνει το reporter.gr το ποσό 
αυτό είναι αυξημένο κατά 53,7% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021.  

ον περασμένο Μάρτιο οι 
απλήρωτοι φόροι ανήλθαν  
στα 790 εκατ. ευρώ, 

καταγράφοντας αύξηση 26% 

σε σύγκριση με τα 626 εκατ. ευρώ του περσινού Μαρτίου. 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Tax Administration Monitor 
Μαρτίου 2022 της ΑΑΔΕ: 

 
Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών 
ήταν: 3.991.846 (μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με Μάρτιο 
2022). 

Ο 

Τ 



 

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

 Σ/Κ 21-22 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 233 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 36 

 
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που 
προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες: 
Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιο), το νέο ληξιπρόθεσμο 
έφτασε τα 832 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε 
φτάσει τα  683 εκατ. (αύξηση κατά 22%). Το 96,3 % 
προέρχεται από τις εξής κατηγορίες: 

 
Η ανωτέρω αύξηση ερμηνεύεται από την περιορισμένη 
οικονομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους  που 
οδήγησε σε μείωση της βεβαίωσης στις κύριες 
φορολογικές κατηγορίες (Εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ), 
περιορισμό των εσόδων αλλά και περιορισμό των 
απωλειών δηλαδή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, σε 
σχέση με το 2022 που η οικονομική δραστηριότητα έχει 
επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Ειδικότερα, το 
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 1/2/2022-28/2/2022 
είναι αυξημένο κατά περίπου 20% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021, ωστόσο το ποσό της 
βεβαίωσης από την οποία προήλθε το προαναφερόμενο 
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο του 2022 είναι αυξημένο κατά 46% 
σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2021 (κυρίως από 
Εισόδημα, ΦΠΑ και ΦΜΥ που αντανακλούν την οικονομική 
δραστηριότητα), ενώ και οι αντίστοιχες εμπρόθεσμες 
εισπράξεις υπολογίζονται αυξημένες κατά 37%. Για το 
3μηνο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,472 δις, ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,310 δις 
(αυξημένο κατά 50,2%). Η ανωτέρω αύξηση ερμηνεύεται 
τόσο από τη μειωμένη βεβαίωση της αντίστοιχης περιόδου 
του προηγούμενου έτους, όσο και από τις ακραίες τιμές 
που είχαμε αναφέρει τους προηγούμενους 2 μήνες. Σε ό,τι 
αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε 
στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών 
κατηγοριών: Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιο), το νέο 
ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 790 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια 
περίοδο είχε φτάσει τα 626 εκ. (αύξηση κατά 26%). Για το 
3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,326 δις, ενώ την 

αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,164 δις 
(αυξημένο κατά 53,7%). Ομοίως, η αύξηση ερμηνεύεται από 
τα ανωτέρω. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός 
ΜΦΚ): Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Μάρτιος, 
(εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν 
τα 246εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 
έφτασαν τα 169εκ € (αύξηση κατά 46%). To 94 % περίπου 
προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 
Επισημαίνεται ότι τα ποσά  νέου ληξιπρόθεσμου 
υπόλοιπου που αναφέρονται στον μήνα Νοέμβριο  
αφορούν στο μήνα Οκτώβριο (αντίστοιχα και για τα 
υπόλοιπα εξαιρουμένων των μη φορολογικών 
κατηγοριών), καθώς σύμφωνα και με την παρατήρηση ΙΙΙ 
του πίνακα Παρακολούθησης Φορολογικής Διοίκησης: 
Μέρος Α - Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών,  «Τα 
στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται 
με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο 
είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το 
"Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το ληξιπρόθεσμο 
υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα 
αναφοράς...» 
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ωτιά παίρνει  
το πρόγραμμα 
πλειστηριασμών 

της ΑΑΔΕ με τον 
κατάλογο να 
περιλαμβάνει  
από καταστήματα  
και οικόπεδα  
μέχρι κτηριακά 
συγκροτήματα  
και μεζονέτες. 

 
Σύμφωνα με το bankingnews.gr οι 
τιμές πρώτης προσφοράς στα 
ακίνητα των οφειλετών με 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 
δημόσιο ξεκινούν από τα 22.000 
ευρώ και φθάνουν στα 469.000 ευρώ. 
Το ηλεκτρονικό σφυρί χτύπησε για 
μια κατοικία 124 τ.μ. στην Χαλκιδική 
που ανήκει σε μεγαλοοφειλέτη, ενώ 
ακολουθούν άλλες 11 εκποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων μέχρι τον 
Οκτώβριο. Ωστόσο, όπως 
αναφέρουν αρμόδιες πηγές η 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν θα 
αργήσει να γεμίσει με νέα ακίνητα, 
καθώς 

ο κύμα των 
κόκκινων οφειλών 
προς την Εφορία 

φουσκώνει με την 
ακρίβεια να αλλάζει  

τις προτεραιότητες των 
πολιτών που δίνουν 
έμφαση στην κάλυψη 
των βασικών τους 
αναγκών μετά τις 
ραγδαίες ανατιμήσεις 
που αφαιρούν προϊόντα 
από το καλάθι  
της νοικοκυράς. 
Με τους e - πλειστηριασμούς η 
ΑΑΔΕ επιχειρεί να πιέσει τους 
οφειλέτες και κυρίως όσους έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να 
εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη 
τους με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 
των 48 δόσεων.  

α τελευταία 
στοιχεία της ΑΑΔΕ 
δείχνουν ότι τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη 
(παλαιά και νέα) έχουν 
σπάσει το φράγμα  
των 113 δισ. ευρώ,  
ενώ στο προθάλαμο 
των κατασχέσεων 
τραπεζικών 
λογαριασμών  
και περιουσιακών 
στοιχείων βρίσκονται 
πάνω από 2 εκατ. 
φορολογούμενοι. 
Πιο συγκεκριμένα με χρέη στην 
Εφορία εμφανίζονται σε 4.087.432 
άτομα εκ των οποίων 1.342.432 
οφειλέτες βρίσκονται υπό τη 
«δαμόκλειο σπάθη» των 
αναγκαστικών μέτρων και 2.020.892 
φορολογούμενοι απειλούνται με 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, για την είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 500 
ευρώ που δεν έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά 
την κρίση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας εφορίας, τα εξής μέτρα: α) 
Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια 
του οφειλέτη, είτε κινητών και 
απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη 
που βρίσκονται στα χέρια τρίτου β) 
κατάσχεση ακινήτων. Πριν από τη 
λήψη μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η 
κοινοποίηση από τη φορολογική 
διοίκηση ατομικής ειδοποίησης 
καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με 
εξαίρεση την κατάσχεση 
χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια 
του φορολογουμένου ή τρίτου. Από 
την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη 
αντιγράφου της έκθεσης 
κατάσχεσης, αυτός στερείται του 
δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης 
του ακινήτου, ενώ εάν δεν έχει 
εντάξει τις οφειλές του σε 
πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την 
παρέλευση σαράντα ημερών και το 
αργότερο σε τέσσερις μήνες από την 
κατάσχεση, ορίζεται ημερομηνία 
πλειστηριασμού το αργότερο σε 
πέντε μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης του προγράμματος. 

Με βάση το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ 
μέχρι τον Οκτώβριο έχουν 
δρομολογηθεί οι εξής 
πλειστηριασμοί: 18 Μαΐου: Κατοικία 
124,86 τ.μ. και περίπου 12 τ.μ. 
βοηθητικοί χώροι σε οικόπεδο 
1.622,35 τ.μ.- Τιμή 1ης προσφοράς: 
365.000 ευρώ. 8 Ιουνίου: Οικόπεδο 
170 τ.μ. - Τιμή 1ης προσφοράς: 
71.000 ευρώ. 15 Ιουνίου: Διαμέρισμα 
48,00 τ.μ. 5ου ορόφου. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 48.000 € 22 Ιουνίου: 
Κατάστημα 27,50 τ.μ. και 25,30 τ.μ. 
αποθήκη - Τιμή 1ης προσφοράς: 
22.000 ευρώ. 22 Ιουνίου: 
Επιχειρηματικό γήπεδο με κτηριακό 
συγκρότημα 4.552,50 τ.μ. - Τιμή 1ης 
προσφοράς: 471.000 ευρώ. 22  
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Ιουνίου: Διαμέρισμα 165 τμ 2ου 
ορόφου σε οικόπεδο 801 τμ. Τιμή 
1ης προσφοράς: 177.000 ευρώ. 22 
Ιουνίου: Οικόπεδο με διώροφη 
οικοδομή 133,59 τ.μ. Τιμή 1ης 
προσφοράς: 119.000 ευρώ. 24 
Ιουνίου: Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου 

4.711,12 τμ – Τιμή 1ης προσφοράς 
54.000 ευρώ. 29 Ιουνίου: Οικόπεδο 
με κτίσματα 3.562 τ.μ. - Τιμή 1ης 
προσφοράς: 150.000 ευρώ. 21 
Σεπτεμβρίου: Κτίριο 1.200 τμ και 374 
τμ. - Τιμή 1ης προσφοράς: 469.000 
ευρώ. 21 Σεπτεμβρίου: Μεζονέτα 

247,77 τμ σε οικόπεδο 800 τμ. – Τιμή 
1ης προσφοράς: 469.000 ευρώ. 19 
Οκτωβρίου: Οικόπεδο 616,96 τμ με 
διώροφη κατοικία 148,50 τμ και 
αποθήκη 25,62 τμ - Τιμή 1ης 
προσφοράς: 56.000 ευρώ. 

 
Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και το 
υπουργείο Εργασίας προέβαλλαν κατά κόρον τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική 
ασφάλιση που θα τρέξει από τον Ιούνιο, 

γγραφο του ΕΦΚΑ δρομολογεί 
μεγάλη αύξηση των εισφορών 
για 220.000 ελεύθερους 

επαγγελματίες, αλλά και 600.000 
αγρότες από τον νέο χρόνο, 
επικαλούμενο τις πληθωριστικές 
πιέσεις. 
Όπως αναφέρει το avgi.gr σύμφωνα με το αποκαλυπτικό 
έγγραφο, οι ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις του 
ασφαλιστικού ορίζουν πως από 1/1/2023 έως 31/12/2024 
όλες οι ασφαλιστικές κατηγορίες που είναι πλέον σταθερού 
ποσού και όχι ποσοστού, για κύρια και επικουρική 
ασφάλιση, «προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική 
πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους». Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει τόσο για 
τις εισφορές κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, για 
ασφαλισμένους στα πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, 
αφορά δηλαδή γιατρούς, μηχανικούς και άλλους 
ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η ίδια διάταξη αφορά και 
τις εισφορές υπέρ υγείας των ελεύθερων επαγγελματιών, 
αλλά και  των αγροτών. Σύμφωνα επίσης με το έγγραφο, 
«σε περίπτωση αρνητικής τιμής του πληθωρισμού το ποσό 
της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου 
έτους». Η εξέλιξη αυτή ακυρώνει ουσιαστικά σε μεγάλο 
βαθμό την εξαγγελία Χατζηδάκη, σύμφωνα με την οποία 

από την 1η Ιουνίου οι εισφορές για την επικουρική 
ασφάλιση θα επανέλθουν στο 3% για τους εργοδότες και σε 
αντίστοιχο 3% για τους εργαζόμενους, από 3,25% που είναι 
σήμερα για την κάθε πλευρά, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν 
και τα ποσά των εισφορών που προβλέπονται για τις τρεις 
κλίμακες εισφορών, για τους μη μισθωτούς. Ωστόσο με το 
έγγραφο του ΕΦΚΑ και την επίκληση των πληθωριστικών 
πιέσεων εκτιμούν γνώστες του ασφαλιστικού, είναι πολύ 
πιθανό να υπάρξουν νέες, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στις 
εισφορές των ασφαλισμένων, στην περίπτωση που ο 
πληθωρισμός κινηθεί σε ποσοστά άνω του 5%, καθώς 
υπάρχουν ήδη οι προβλέψεις της  Κομισιόν για μέσο 
πληθωρισμό 6,3% το 2022. Να θυμίσουμε πάντως ότι από 
το 2025, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα 
ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται 
κατ' έτος, με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών. Πάντως 
κυβερνητικές διαρροές δεν στέκονται στις πληθωριστικές 
πιέσεις, αλλά εξετάζουν (μόνιμες) αλλαγές στον τρόπο 
αναπροσαρμογής των εισφορών σταθερού ποσού που 
πληρώνουν σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
αγρότες, προκειμένου «η αναπροσαρμογή των ποσών, 
που δεν μπορούν να μένουν επ' αόριστον σταθερά, να μην 
εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον μέσο ετήσιο 
πληθωρισμό όπως ισχύει σήμερα»! Ο σχεδιασμός αυτός 
προβλέπει σύνδεση του ποσού της ελάχιστης 
ασφαλιστικής κατηγορίας που πληρώνουν οι 
επαγγελματίες με την αναπροσαρμογή του κατώτατου 
μισθού. 

Έ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

αρύτατο κόστος 
είχε για τις 
τράπεζες η 

εξυγίανση των 
χαρτοφυλακίων  
τους με τιτλοποιήσεις 
κόκκινων δανείων 
, καθώς τη διετία 2020 - 2021, όπως 
προκύπτει από στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, είχαν 
απώλειες που ξεπέρασαν τα 14 δισ. 
ευρώ από το σχηματισμό 
προβλέψεων για τον πιστωτικό 
κίνδυνο, ενώ πλησίασαν τα 7 δισ. 
ευρώ οι καθαρές ζημιές που 
εμφάνισαν, την ίδια περίοδο. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
sofokleousin.gr η ΤτΕ προειδοποιεί 
ότι η βελτίωση της κερδοφορίας θα 
αποτελέσει μια δύσκολη πρόκληση 
για τις τράπεζες, παρότι αναμένεται 
να μειώσουν φέτος σε μονοψήφιο 
ποσοστό τον δείκτη μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Οι 
ζημιές των τραπεζών 
υπερδιπλασιάστηκαν το 2021, ενώ 
ήταν ήδη μεγάλες το 2020. Η ΤτΕ 
σημειώνει, στην τελευταία έκθεση 
για τη Χρηματοπιστωτική 
Σταθερότητα, ότι «το 2021 οι 

ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν υψηλές ζημίες μετά από φόρους και 
διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,8 δισεκ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 δισεκ. 
ευρώ το 2020». Και εξηγεί ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα, κυρίως, «των ζημιών από 
την πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων». Επισημαίνει, 
μάλιστα, ότι  

ελληνικός τραπεζικός τομέας παρέμεινε  
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο  
μοναδικός ζημιογόνος μεταξύ των  

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα, η κορύφωση των τιτλοποιήσεων, τη διετία 2020 - 
2021, με την ώθηση από το Σχέδιο Ηρακλής για την παροχή κρατικών εγγυήσεων, 
ήταν ο κύριος παράγοντας που υποχρέωσε τις τράπεζες να προχωρήσουν σε 
μεγάλες εγγραφές προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου, ύψους 5,56 δισ. το 2020 και 
8,48 δισ. το 2021. Αυτός ο «λογαριασμός» που πληρώθηκε για την εξυγίανση 
χαρτοφυλακίων οδήγησε τις τράπεζες σε καθαρές ζημιές που ξεπέρασαν τα 2 δισ. 
το 2020 και τα 4,8 δισ. ευρώ το 2021 (αύξηση ζημιών 131%). Η Τράπεζα της 
Ελλάδος δεν φαίνεται να συμμερίζεται απόλυτα τις εκτιμήσεις των τραπεζικών 
διοικήσεων για μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας μετά την ολοκλήρωση της 
εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων, που θα επιτρέψει στις τράπεζες να εμφανίσουν,  
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ύστερα από πολλά χρόνια, δείκτες 
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων κοντά ή 
και πάνω από το 10% και να 
επανέλθουν στη διανομή 
μερισμάτων στους μετόχους. 
Θεωρεί ότι αποτελεί πρόκληση για 
τις τράπεζες η χαμηλή οργανική 
κερδοφορία και επισημαίνει ότι «η 
αύξησή της και η συνακόλουθη 
δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 
αποτελούν προϋπόθεση όχι μόνο 
για την ενίσχυση της κεφαλαιακής 
επάρκειας, αλλά και για τη συνολική 
ενδυνάμωση του τραπεζικού 
τομέα».  

δρόμος που δείχνει 
η ΤτΕ στις τράπεζες 
για να βελτιώσουν 

την κερδοφορία τους 
είναι να χορηγήσουν 
περισσότερα δάνεια, 
καθώς, όπως  
τονίζεται, «η βελτίωση 
της οργανικής 
κερδοφορίας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ενίσχυση  
της χρηματοδότησης».  
Οι τράπεζες, όπως αναφέρει η ΤτΕ, 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν την 
απόσυρση των έκτακτων 
διευκολυντικών μέτρων 
νομισματικής πολιτικής που 
ελήφθησαν από την ΕΚΤ για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας, που θα επιβαρύνει τα 
έξοδα τόκων, ενώ πρόσθετη 
επιβάρυνση θα προκύψει και από τις 
ανάγκες για την έκδοση ομολόγων 
για την κάλυψη εποπτικών 
απαιτήσεων. Για να αντισταθμίσουν 
αυτές τις πιέσεις στα έξοδα τόκων, οι 
τράπεζες δεν έχουν άλλη επιλογή, 
σύμφωνα με την ΤτΕ, από τη 
συνέχιση της γνωστής προσπάθειας 
μείωσης του λειτουργικού κόστους, 
που έχει οδηγήσει τα τελευταία 
χρόνια σε μεγάλη έξοδο υπαλλήλων 
από το τραπεζικό σύστημα. 
«Ενέργειες οι οποίες στοχεύουν 
στον περιορισμό του λειτουργικού 
κόστους, όπως η επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των 
τραπεζών (digitalisation), θα 

αμβλύνουν την τελική επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα», σημειώνει η ΤτΕ. 
Εξάλλου, η κερδοφορία των τραπεζών είναι εκτεθειμένη σε έναν νέο κίνδυνο, 
καθώς το ράλι των κρατικών ομολόγων έχει διακοπεί πλέον και το 2022 είναι 
πιθανό να εγγράψουν ζημιές από τα χαρτοφυλάκια κρατικών τίτλων. Το 2020, οι 
τράπεζες είχαν έσοδα της τάξεως των 2,3 από χρηματοοικονομικές πράξεις, 
δηλαδή πρωτίστως από αγοραπωλησίες κρατικών ομολόγων, ενώ το 2021 αυτό 
το ποσό μειώθηκε στα 946 εκατ. ευρώ.  

 

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, «στο πλαίσιο της διενέργειας ανάλυσης ευαισθησίας για 
τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, μία δυνητική αύξηση των επιτοκίων κατά 
1 μονάδα βάσης (μ.β.) στο σύνολο των χαρτοφυλακίων αναμένεται να επιφέρει 
ζημίες ύψους 33,7 εκατ. ευρώ για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα 
με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2021, έναντι ζημίας 29,7 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του 2020». Έτσι, σε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων κατά 50 μ.β., η 
ζημιά των τραπεζών θα πλησίαζε τα 1,7 δισ. ευρώ. Οι επισημάνσεις της ΤτΕ για 
τα τραπεζικά κέρδη: Το 2021 τα λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών 
μειώθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από 
τόκους υποχώρησαν, παρά τη μείωση των εξόδων για τόκους. Τα έσοδα από 
τόκους μειώθηκαν κατά 4,2%, επηρεασμένα από τη συρρίκνωση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών, κυρίως λόγω των πωλήσεων δανείων, καθώς και 
από τη μικρή μείωση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των δανείων. Η 
υποχώρηση των εξόδων για τόκους οφείλεται τόσο στο μειωμένο κόστος των 
καταθέσεων όσο και στη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων πιο 
Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) του Ευρωσυστήματος με 
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε σε σχέση  
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με το 2020 και διαμορφώθηκε σε 
1,7%, παραμένοντας ωστόσο 
σημαντικά υψηλότερο από το 
αντίστοιχο των τραπεζικών ομίλων 
στην Τραπεζική Ένωση που 
εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. 
Σημαντική αύξηση κατά 21,6% 
παρατηρήθηκε στα καθαρά έσοδα 
από προμήθειες, με θετική συμβολή 
των εσόδων από νέες εκταμιεύσεις 
δανείων, διενέργεια πληρωμών και 
μεταφορών κεφαλαίων, πιστωτικές 
κάρτες, διαχείριση χαρτο-φυλακίου 
και επενδυτική τραπεζική.  

α έσοδα από  
κύριες τραπεζικές 
εργασίες (δηλαδή 

τα καθαρά έσοδα τόκων 
και προμηθειών) 
αυξήθηκαν κατά 1,4%. 
Ωστόσο, μεγάλη μείωση κατά 59,6% 
εμφάνισαν τα έσοδα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις το 
2021, τα οποία εξακολούθησαν να 
προέρχονται από συναλλαγές σε 
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 
Επισημαίνεται ότι τα μη 
επαναλαμβανόμενα έσοδα, όπως τα 
κέρδη από χρηματοοικονομικές 
πράξεις, τα κέρδη από την πώληση 
θυγατρικών και περιουσιακών 
στοιχείων καθώς και το όφελος από 
το πρόγραμμα TLTRO III, ανέρχονται 
σε περίπου 1,6 δισεκ. ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 18,6% των 
λειτουργικών εσόδων. Όσον αφορά 
τα λειτουργικά έξοδα, αυτά 
αυξήθηκαν οριακά, καθώς 

επιβαρύνθηκαν περαιτέρω από έκτακτα έξοδα, όπως οι προβλέψεις για 
προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, τα έξοδα εταιρικού 
μετασχηματισμού καθώς και η απομείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. Παράλληλα, η τάση εξορθολογισμού του προσωπικού και του δικτύου 
καταστημάτων συνεχίστηκε. Επιπλέον, οι αποσβέσεις αυξήθηκαν, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω επενδύσεων 
σε υποδομές πληροφορικής στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Κατά συνέπεια, το 2021 επιδεινώθηκε ο δείκτης 
αποτελεσματικότητας (λόγος λειτουργικών εξόδων προς έσοδα – cost-to-income 
ratio) των ελληνικών τραπεζών. Η επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού 
των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 
πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, το 2021 σχηματίστηκαν προβλέψεις για τον 
πιστωτικό κίνδυνο συνολικού ύψους 8,5 δισεκ. Ευρώ, έναντι 5,6 δισεκ. ευρώ το 
2020. Από αυτές, 7,2 δισεκ. ευρώ σχετίζονται με την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΔ 
από δύο σημαντικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι 
τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν ζημίες μετά από φόρους και διακοπτόμενες 
δραστηριότητες και οι δείκτες αποδοτικότητας του ενεργητικού (RoA) και των 
ιδίων κεφαλαίων (RoE) των τραπεζικών ομίλων επιδεινώθηκαν περαιτέρω (-1,5% 
και -20% αντίστοιχα).  

Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την κερδοφορία, οι έντονες 
πληθωριστικές πιέσεις και οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν 
αβεβαιότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον των τραπεζών. Επιπλέον, τα έξοδα 
τόκων αναμένεται να επιβαρυνθούν από την απόσυρση έκτακτων μέτρων, όπως 
το TLTRO, που λήφθηκαν στο πλαίσιο της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής 
της ΕΚΤ για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και την 
ανάγκη έκδοσης ομολόγων για την κάλυψη εποπτικών απαιτήσεων. Κατά 
συνέπεια, οι τράπεζες οφείλουν να επιταχύνουν την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών τους σχεδίων σχετικά με τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων, 
με έμφαση σε εξωστρεφείς κλάδους και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και νοικοκυριών, εφαρμόζοντας συνετά 
πιστοδοτικά κριτήρια. Παράλληλα, καλούνται να αναπτύξουν περαιτέρω 
εναλλακτικές πηγές εσόδων στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης 
αποταμιευτικών πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η 
επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η 
ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που θα επιτρέπει την 
επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργανικής κερδοφορίας θα ενισχύσει την 
ικανότητα του τραπεζικού τομέα να απορροφά τις επιπτώσεις ενδεχόμενων 
αναταράξεων (είτε ενδογενών είτε εξωγενών) και θα συμβάλει στη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

 
«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 52 δισ. 
ευρώ, έχουν βγάλει από τους 
ισολογισμούς τους οι τράπεζες από 
το 2017 έως σήμερα, με την αγορά να 
«μετρά» 43 deals και τους επενδυτές 

να διαγκωνίζονται για το ποιος θα 
αποκτήσει τα υπόλοιπα 17 
χαρτοφυλάκια που είναι προς 
πώληση, ισχυροποιώντας 
περαιτέρω τη θέση τους. Σύμφωνα 
με το protothema.gr «Η αγορά 
ξεκίνησε αρκετά διστακτικά, όταν 
ακόμη δεν υπήρχε μία ευρεία και 
ανταγωνιστική γκάμα των servicers, 
κάτι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση για να 
επιταχυνθούν τα deals. Ξεκινήσαμε 
με το project Αrtemis της Attica 
Bank, τα Venus και Eclipse, κυρίως 

απλά χαρτοφυλάκια που δεν είχαν 
εξασφαλίσεις. Σιγά – σιγά 
ακολούθησε το Amoeba, το πρώτο 
με εξασφαλίσεις από την Tράπεζα 
Πειραιώς. 

πό τον Ιούλιο  
του 2017 μέχρι 
σήμερα μετράμε 43 

ολοκληρωμένα deals, 
ύψους 52 δισ. ευρώ» 
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ανέφερε ο συνιδρυτής και senior 
partner της OCTANE Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων, κ. Γιώργος 
Παυλάτος, στο πλαίσιο του 4ου NPL 

Summit, υπογραμμίζοντας πως τα 
42 δισ. ευρώ αφορούσαν σε 16 
συμφωνίες, οι οποίες έγιναν εντός 
του 2021. «Για το 2022 αναμένουμε 

άλλα 17 deals, με το μείγμα να είναι 
εξίσου τιτλοποιήσεις και πωλήσεις», 
πρόσθεσε. 

 
Στα χέρια της Bain Capital κατέληξε ξανά το πεντάστερο 
Grande Mare στις Μπενίτσες, αφού είχε βγει και ξαναβγεί 
στο σφυρί, αλλά ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν 
εμφανιζόταν. Όπως μεταδίδει το mononews.gr: 

Bain Capital ακολούθησε τη 
στρατηγική των τραπεζών και 
αγόρασε από την πλατφόρμα  

των πλειστηριασμών το ξενοδοχείο, 
προκειμένου να το λειτουργήσει,  
να βάλει στο ταμείο ό,τι μπορέσει  
κι έτσι να το πουλήσει με  
μεγαλύτερα θέλγητρα. 
Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, με συνολική επιφάνεια 3.777 
τ.μ. και δυναμικότητας 96 δωματίων, είναι κτισμένο σε 
προνομιακό οικόπεδο 22.000 τ.μ. στις Mπενίτσες βγήκε στο 
σφυρί με τιμή εκκίνησης τα 5,9 εκατομμύρια. Έχει 
ανακαινιστεί το 2014 και διαθέτει συνεδριακό κέντρο 256 
τ.μ., εστιατόριο, δύο μπαρ, γυμναστήριο και εξωτερική 
πισίνα. Μένει να φανεί αν θα έχει την ίδια τύχη και το Ionian 
Princess, ξενοδοχείο που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η 
doValue, αποτελούμενο από 99 δωμάτια 3 αστέρων. 
Βγαίνει σε πλειστηριασμό την 1η Ιουνίου – όταν οι 
συμβολαιογράφοι θα απέχουν – έναντι 4,3 εκατ. ευρώ. 

 
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων (servicers) τη δυνατότητα που τους παρέχει το 
νομοθετικό πλαίσιο να αναχρηματοδοτούν μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια με δυνατότητα θεραπείας, ιδίως 
επιχειρηματικά. Ανώτατες πηγές του κλάδου εξηγούν στο 
Business Daily ότι,  

αρότι η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα της 
αναχρηματοδότησης των 

κόκκινων δανείων προβλέπεται  
από την Τράπεζα της Ελλάδος στη 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία 
των servicers, δεν αξιολογείται  
ως συμφέρουσα από τους παίκτες  
του κλάδου. 
Ο λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι διπλός: Πρώτον, 
οι servicers δεν θέλουν να αναλαμβάνουν πιστωτικό 
κίνδυνο. Δεν διαθέτουν τους πόρους, ούτε έχουν 
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προδιαγράψει τμήματα credit risk ώστε να προβούν σε 
νέες χρηματοδοτήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι το κόστος 
του χρήματος. Οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος με ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους -ιδίως όσο θα ισχύουν οι πολιτικές 
ποσοτικής χαλάρωσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι 

τράπεζες θα δανείζονται πιο φθηνά από τους servicers, 
γεγονός που καθιστά τον τραπεζικό δανεισμό πιο 
ανταγωνιστικό και κερδοφόρο για τα πιστωτικά ιδρύματα. 
«Στόχος μας δεν είναι να αναχρηματοδοτούμε τα δάνεια, 
αλλά να τα θεραπεύουμε ώστε οι δανειολήπτες να 
επιστρέφουν υγιείς στις τράπεζες και στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα», τονίζουν τα ίδια στελέχη. Και 
προσθέτουν ότι 10-15 δισ. κόκκινων δανείων από τα 125 
δισ. ευρώ που διαχειρίζονται οι servicers εκτιμάται ότι θα 
εξυγιανθούν και θα επιστρέψουν στους ισολογισμούς των 
τραπεζών σε διάστημα 2-3 ετών. Κυρίως, αυτά αφορούν 
κυρίως στεγαστικά και μικρά δάνεια μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που θεωρούνται πιο εύκολα θεραπεύσιμα. 
Το κρίσιμο στοίχημα, πάντως, για τις εταιρείες διαχείρισης 
είναι η ανάκτηση απαιτήσεων από τα χαρτοφυλάκια που 
ήδη διαχειρίζονται. Σε πρόσφατη τοποθέτησή της, η 
υποδιοικήτρια της ΤτΕ, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, 
υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των ανοιγμάτων από τις εταιρείες διαχείρισης, 
«προκειμένου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα 
ενέχυρα αλλά και να προσφέρουν λύσεις αναδιάρθρωσης». 
Σύμφωνα με τα business plans των τιτλοποιήσεων, 
αναμένεται το μεγαλύτερο τμήμα των εισπράξεων, σχεδόν 
60%, να προέλθει από διενέργεια ρυθμίσεων και το 
υπόλοιπο να προέλθει κυρίως από ρευστοποιήσεις και 
εύρεση συναινετικής λύσης (36%), ενώ ένα πολύ μικρό 
ποσοστό (5,5%) θα αφορά απλές εισπράξεις. Τα σχέδια των 
servicers, ωστόσο, τίθενται εν αμφιβόλω καθώς, όπως έχει 
αναφέρει το BD, τον Ιούνιο προγραμματίζεται αποχή από 
τους συμβολαιογράφους με κίνδυνο να εκτροχιαστούν τα 
business plans των τιτλοποιήσεων. Οι αντίξοες συνθήκες 
επιτείνονται από τη γενικότερη αβεβαιότητα που έχει 
κατακλύσει την οικονομία εν μέσω της ενεργειακής 
ακρίβειας και της κλιμάκωσης του πληθωρισμού που 
ροκανίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και περιορίζει 
την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, 
γεγονός που αντανακλάται ήδη στα ρυθμισμένα δάνεια 
σύμφωνα με πηγές του κλάδου. 

ερισσότεροι από 1.800 πλειστηριασμοί είναι 
προγραμματισμένο να διενεργηθούν μέχρι τα 
τέλη Μαΐου με τον κατάλογο να περιλαμβάνει 

από επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχεία μέχρι 
πολυτελείς κατοικίες και σκάφη αναψυχής ενώ  
οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από τα 200 
ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 24,4 εκατ. ευρώ. 
Όπως αναφέρει το capital.gr ανάμεσα στα μεγάλα ακίνητα που βγαίνουν προς 
εκποίηση, συγκαταλέγονται και ορισμένα, τα οποία «λιμνάζουν» εδώ και αρκετό 
καιρό στην πλατφόρμα, έχοντας στο ενεργητικό τους μια σειρά από άκαρπες 
προσπάθειες για την ανεύρεση ενδιαφερόμενου πλειοδότη. Σε αυτή την 
κατηγορία εντάσσεται το ακίνητο που εμφανίζει την υψηλότερη τιμή εκκίνησης 
στο σύνολο των πλειστηριασμών που έχουν δρομολογηθεί για τον τελευταίο μήνα 
της άνοιξης. Ο λόγος για το Ερασίνειο Ογκολογικό Θεραπευτήριο, το νοσοκομείο-

«φάντασμα», το οποίο στέκει 
εγκαταλελειμμένο για πάνω από 12 
χρόνια στην περιοχή της Βάρης. Στις 
25 Μαΐου αναμένεται να αναμετρηθεί  
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για ακόμη μια φορά με το ηλεκτρονικό σφυρί με την τιμή πρώτης προσφοράς να 
ανέρχεται στα 24,4 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχε 
ξεκινήσει τότε σαν τη μεγαλύτερη επένδυση που θα γινόταν στον εγχώριο τομέα 
της υγείας με προϋπολογισμό που άγγιζε το ιλιγγιώδες ποσό των 90 εκατ. ευρώ, 
ωστόσο λίγο πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες και τεθεί σε λειτουργία, το 
μεγαλεπήβολο εγχείρημα «πάγωσε». Πίσω από το υπό ανέγερση νοσοκομείο, το 
οποίο είχε σχεδιαστεί με γνώμονα αντίστοιχα ιδιωτικά θεραπευτήρια του 
εξωτερικού βρισκόταν ο όμιλος Ρέστη, ο μαιευτήρας Νίκος Λοΐσιος, ο οποίος 
υπήρξε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ερασίνειου, καθώς και μια ομάδα 
από διακεκριμένους κυρίως ακαδημαϊκούς ιατρούς. Την ίδια ημέρα αντιμέτωπο με 
το σφυρί θα βρεθεί ένα παραθαλάσσιο ακίνητο στο Λαγονήσι, το οποίο ανήκει 
στην Starlet Κτηματική την τιμή εκκίνησης να έχει τεθεί στα 14,65 εκατ. ευρώ 
ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ένας μεγάλος 
αριθμός κτιρίων που βγαίνει προς εκποίηση αφορά σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν από τις πιο δύσκολες κατηγορίες ακινήτων 
για να βρεθεί ενδιαφερόμενος αγοραστής. Με τιμή εκκίνησης τα 4,1 εκατ. ευρώ 
έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για τις εγκαταστάσεις τα ΕΛΙΟΘΕΡΜ στην 

Θεσσαλονίκη ενώ για ακόμη μια 
φορά στις 26 Μαΐου θα γίνει 
προσπάθεια για την αναζήτηση 
πλειοδότη των εγκαταστάσεων της 
γαλακτοκομικής επιχείρησης Δελφοί 
στο Μεσολόγγι. Η τιμή πρώτης 
προσφοράς παραμένει στα 3,048 
εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι 
η Intrum Hellas με το ποσό για το 
οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση να 
ανέρχεται στα 500.000 ευρώ, το 
οποίο αποτελεί μέρος ενός 
συνολικού ποσού 1,428 εκατ. ευρώ. 
Αν και παλαιότερα η γαλακτοκομική 
επιχείρηση είχε προσελκύσει το 
ενδιαφέρον επίδοξων επενδυτών, οι 
όποιες ωστόσο συζητήσεις δεν 
κατέληξαν σε κάποια συμφωνία με 
αποτέλεσμα το όνομα της 
γαλακτοκομικής επιχείρησης να 
φιγουράρει στην πλατφόρμα των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
Ξανά στο σφυρί βγαίνουν και οι 
εγκαταστάσεις της ΑΝΚΕΡ στην 
Αλεξανδρούπολη με τιμή εκκίνησης 
τα 1,625 εκατ. ευρώ, καθώς και τρεις 
οριζόντιες ιδιοκτησίες στην 
Καλλιθέα, οι οποίες ανήκαν στο 
Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριο «Η 
Ανάστασις του Χριστού" με τον τίτλο 
Μονή Εμμαούς, το όνομα του οποίου 
είχε εμπλακεί πριν μερικά χρόνια 
στην αποκαλούμενη υπόθεση των 
«ιερών αγοραπωλησιών». Το 
ακριβότερο σε αξία ακίνητο αφορά 
σε ένα διαμέρισμα επιφάνειας 1.380 
τ.μ. με την τιμή πρώτης προσφοράς 
να έχει τεθεί στα 1,248 εκατ. ευρώ. 

Ηχηρά και «επώνυμα» σφυριά πραγματοποιήθηκαν την 
περασμένη Τετάρτη με βάση τη λίστα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών.  

νάμεσα στα ακίνητα που 
ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το 
luxury boutique hotel του Πάνου 

Δάβαρη στην Αράχωβα, η μεζονέτα του 
παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ιεροκλή 
Στολτίδη στο Πανόραμα, οικόπεδο της 
Agripan (οικογένεια Παντελεημονίτη) 
στην Ιερά Οδό, καθώς και άλλες 
γνωστές ξενοδοχειακές μονάδες  
σε Κέρκυρα και Λειψούς.  

Βγήκε στο σφυρί το luxury boutique hotel Elafivolia που 
ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Δάβαρη, για το οποίο 
φαίνεται να έχει σχηματιστεί και «οριστικοποιημένη λίστα 
συμμετοχών». Ο πλειστηριασμός αφορά ένα αγροτεμάχιο  
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άρτιο και οικοδομήσιμο, με συγκρότημα δύο κατοικιών, το 
οποίο βρίσκεται στην θέση «Τρουβουλός» της Αράχωβας. 
Το αργοτεμάχιο έχει προέλθει από τη φυσική συνένωση 4 
μικρότερων με τη συνολική επιφάνεια να φτάνει τα 2.976,27 
τ.μ. και αποκτήθηκε από την εταιρεία το 2004. Το Elafivolia 
αποτελείται από δύο κτίρια με υπόγεια, ισόγεια και πρώτο 
όροφο που έχουν συνολικό εμβαδόν 670 τ.μ., ενώ διαθέτει 
μεγάλη εξωτερική πισίνα. Το ποσό της οφειλής ανέρχεται 
σε 512.870 ευρώ, ενώ στον πλειστηριασμό με 
επισπεύδουσα την Cepal η τιμή πρώτης προσφοράς έχει 
οριστεί στις 902.000 ευρώ. Ανάμεσα στους 
πλειστηριασμούς περιλαμβάνεται και ο επαναληπτικός για 
μια μεζονέτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, που ανήκε 
στον Ιεροκλή Στολτίδη, τον παλαίμαχο διεθνή 
ποδοσφαιριστή, που αγωνίστηκε ως αμυντικός μέσος στον 
Ηρακλή, στον Ολυμπιακό και στην Κέρκυρα.  

 
Ο «Ιέρο» όπως τον αποκαλούσαν, ξεχώρισε για το πάθος, 
τη δύναμη και το θάρρος στις διεκδικήσεις κατά τους 
αγώνες, αλλά και τη φυσική του κατάσταση. Ολοκλήρωσε 
την καριέρα του στο τέλος της περιόδου 2010-11 έχοντας 
συμπληρώσει 542 συμμετοχές και 75 γκολ σε όλες τις 
διοργανώσεις. Στη συνέχεια επανήλθε ως προπονητής. Ο 
πλειστηριασμός αφορά σε διώροφη κατοικία με υπόγειο, 
στέγη και πισίνα και είναι μία από τις τρεις παρόμοιες 
συγκροτήματος κατοικιών, που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο 
επί της οδού Θέρμης-Πανοράματος, της Δημοτικής 
Ενότητας Πανοράματος, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Ο 

πρώτος πλειστηριασμός με επισπεύδουσα την Intrum και 
με τιμή πρώτης προσφοράς στις 725.000 ευρώ έγινε στις 23 
Φεβρουαρίου και ήταν άγονος. Επίσης, βγήκε ξανά στο 
σφυρί οικόπεδο της εταιρείας Agripan, –της οικογένειας 
Παντελεημονίτη-, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για 
οικόπεδο έκτασης 3.629,45 τ.μ. που βρίσκεται στη γωνία 
της Ιεράς Οδού, με την οδό Χαλκιδικής. Το 2018 η τιμή 
πρώτης προσφοράς για το ακίνητο ήταν στα 2.889.473 
ευρώ. Στον νέο πλειστηριασμό, με επισπεύδουσα την 
Alpha Bank, -για είσπραξη ποσού 250.000 ευρώ το οποίο 
αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης-, η τιμή εκκίνησης 
έχει μειωθεί στα 1.878.157 ευρώ. Το οικόπεδο που 
βρίσκεται στη γωνία της Ιεράς Οδού με την οδό Χαλκιδικής 
Για πολλοστή φορά και με σημαντικά μειωμένη την τιμή 
εκκίνησης βγήκαν σε πλειστηριασμό το 5άστερο 
συγκρότημα Grande Mare Hotel, Spa & Wellness στον Άγιο 
Στέφανο Μπενιτσών, της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, 
στην Κέρκυρα. Το συγκρότημα βγήκε, -με επισπεύδουσα 
την Special Financial Solutions-, τελευταία φορά στις 15 
Απριλίου με τιμή πρώτης προσφοράς 7.248.000 ευρώ, 
ωστόσο ελλείψει πλειοδοτών ο πλειστηριασμός κατέληξε 
άγονος. Το νέο σφυρί χτυπάει με την τιμή εκκίνησης 
μειωμένη στο 65% της αρχικώς ορισθείσας, στα 5.889.000 
ευρώ, καθώς έχουν προηγηθεί τρεις άγονοι 
πλειστηριασμοί. Με ακόμη μεγαλύτερο «σκόντο» 
ξαναβγήκε στο σφυρί και το Nefeli Hotel στους Λειψούς. 
Υπενθυμίζεται ότι το Nefeli Hotel Lipsi θεωρείται η καλύτερη 
μονάδα του νησιού και βγήκε για πολλοστή φορά σε 
πλειστηριασμό στις 30 Μαρτίου με τιμή εκκίνησης 2,88 
εκατ. ευρώ και με επισπεύδοντα πρώην μέτοχο της 
εταιρείας. 
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ωρίς να έχει δοθεί απάντηση  
στο ερώτημα «ποιος θα πληρώνει  
τον ΕΝΦΙΑ», αναμένεται η 

προκήρυξη του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού καθώς και η πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για τον Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων, που βγαίνουν σε 
πλειστηριασμό και ανήκουν  
σε ευάλωτους δανειολήπτες. 
Όπως μεταδίδει το mononews.gr ύστερα από 
αλλεπάλληλα πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις η 
δημιουργία του Φορέα φαίνεται πως μπαίνει στην τελική 
ευθεία, ωστόσο οι διαδικασίες για την λειτουργία του δεν 
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τελευταίο 
τρίμηνο του 2023. Καθώς λοιπόν οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως από τον Ιούνιο θα τριπλασιαστεί ο αριθμός 
των ακινήτων για τα οποία θα κινηθούν διαδικασίες 
πλειστηριασμού η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους κα Μαριαλένα Αθανασοπούλου έτρεξε τις 
διαδικασίες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια 
καθυστερήσεων. Ωστόσο οι καλά πληροφορημένες πηγές 
αναφέρουν στο mononews.gr ότι ένα από τα κρίσιμα 
θέματα, αυτό δηλαδή του ποιος θα πληρώνει τον 
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, παραμένει σε εκκρεμότητα και 
είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν με τους 
υποψήφιους επενδυτές. Όπως είναι γνωστό ο Φορέας θα 
αγοράζει την πρώτη κατοικία εκείνων των νοικοκυριών –
που έχουν χαρακτηριστεί μέσα από την πλατφόρμα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως ευάλωτα-και για τον λόγο 
αυτό αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους προς 
τις τράπεζες και προς τους διαχειριστές των δανείων τους. 
Βασική αρχή του Φορέα είναι η προστασία των ευάλωτων, 
ώστε να μην αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο έξωσης από 
το σπίτι τους και βρεθούν στο δρόμο αλλά και για να 
αποφευχθεί κοινωνική αναταραχή. 

πενθυμίζεται ότι σύμφωνα  
με το νόμο για να θεωρηθεί  
κάποιος ευάλωτος θα πρέπει  

να πληρούνται συγκεκριμένα 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια: ο άγαμος θα πρέπει να  
έχει ετήσιο εισόδημα έως 7.000  
ευρώ και η αντικειμενική αξία  
της κύριας κατοικίας να μην 
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.  
Για ζευγάρι το εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
10.500 ευρώ και η αξία της κατοικίας τις 135.000 ευρώ, για 
τριμελή οικογένεια το εισόδημα αυξάνεται στις 14.000 ευρώ 
και αξία κατοικίας στις 150.000 ευρώ, ενώ για τετραμελή 
οικογένεια στις 17.500 ευρώ και 165.000 ευρώ αξία 
κατοικίας. Μάλιστα για την προστασία αυτών των 
νοικοκυριών, μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας, έχει 
ψηφιστεί ειδική ρύθμιση που προβλέπει ότι το κράτος θα 
επιδοτεί την δόση του δανείου που έχει υποθήκη την  
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πρώτη κατοικία, με μηνιαίο ποσό από 70 έως 210 ευρώ (το 
ποσό εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του 
δανειολήπτη), με την επιδότηση να καταβάλλεται για 
διάστημα έως 15 μήνες. Να σημειωθεί ακόμα πως σε 
γενικές γραμμές το τίμημα που θα καταβάλει ο φορέας 
προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα της πρώτης 
κατοικίας θα ισούται με την εμπορική αξία του ακινήτου, με 

βάση έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή. Αν το ακίνητο έχει 
δρομολογηθεί για πλειστηριασμό και το ύψος της πρώτης 
προσφοράς υπερβαίνει την αποτίμηση του εκτιμητή 
τουλάχιστον κατά 15%, τότε ο Φορέας θα το αποκτά στην 
χαμηλότερη τιμή, που θα προκύπτει ανάμεσα στην τιμή 
πρώτης προσφοράς και την εκτίμηση από τρίτο 
ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. 

 
Παρά την πρόοδο που έχουν κάνει οι 
ελληνικές τράπεζες στη μείωση των 
κόκκινων δανείων δεν επιτρέπεται 
εφησυχασμός, καθώς από τις 
πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έχουμε 
νέες ροές μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και αύξηση των 
ρυθμισμένων δανείων. Όπως 
σημειώνει το paraskhnio.gr την 
προειδοποίηση αυτή απεύθυνε η 
υποδιοικήτρια της Τράπεζας της 
Ελλάδος Χριστίνα 
Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο 
4th NPL Summit. Η κα 
Παπακωνσταντίνου επεσήμανε ότι η 
μέχρι τώρα εμπειρία από την 
εφαρμογή της νέας πτωχευτικής 
νομοθεσίας είναι θετική, αλλά όχι 
ικανοποιητική. Βέβαια, η πανδημία 
δημιούργησε δυσλειτουργίες σε 
κάποιους μηχανισμούς. Από εδώ 
και πέρα, είναι ύψιστης σημασίας το 
να χρησιμοποιηθούν από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη τα εργαλεία του 
νόμου και να στηριχθούν οι 
οφειλέτες που έχουν προοπτικές 
βιωσιμότητας, ώστε να καταστούν 
στο μέλλον ενήμεροι, συμβάλλοντας 
έτσι τόσο στην βελτίωση της 
ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών, όσο 
και στην συνολική προσπάθεια 
αντιμετώπισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 
Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη 
λεγόμενη δευτερογενή αγορά 
δανείων η κα Παπακωνσταντίνου 
ανέφερε ότι υπό προϋποθέσεις η 
συγκεκριμένη αγορά θα 
προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων 
επενδυτών. Επιπλέον, επέκταση 
αναμένεται και στην αγορά της 
ακίνητης περιουσίας με το 
ενδιαφέρον να στρέφεται σε 
συναλλαγές δανείων με 
εξασφαλίσεις κατοικιών από 
εξειδικευμένες εταιρίες.  

ήμερα στην 
ελληνική 
δευτερογενή αγορά 

κόκκινων δανείων 
δραστηριοποιούνται  

23 Εταιρίες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια 
και Πιστώσεις, οι 
οποίες έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας  
από την Τράπεζα  
της Ελλάδος. 
Ο βαθμός δραστηριοποίησης των 
υφιστάμενων εταιριών 
διαφοροποιείται σημαντικά. 
Ειδικότερα, ο κλάδος εμφανίζει 
σημαντική συγκέντρωση με μόλις τις 
3 από αυτές να κατέχουν περίπου 
80% του μεριδίου της αγοράς, με 
βάση τη συνολική αξία των υπό 
διαχείριση ανοιγμάτων [123 δισ. 
ευρώ στο τέλος 2021]. Με βάση τις 
εκτιμήσεις των επιχειρηματικών 
πλάνων για τα τιτλοποιημένα 
ανοίγματα, αναμένεται το 
μεγαλύτερο τμήμα των εισπράξεων, 
σχεδόν 60%, να προέλθει από 
διενέργεια ρυθμίσεων και το 
υπόλοιπο, να προέλθει κυρίως από 
ρευστοποιήσεις και εύρεση 
συναινετικής λύσης [36%], ενώ ένα 
πολύ μικρό ποσοστό [5,5%] θα 
αφορά απλές εισπράξεις.

 

   

 

Δημοφιλέστερο προϊόν στη στεγαστική πίστη έχουν 
καταστεί τα δάνεια σταθερού επιτοκίου, τα οποία 
προτιμώνται πλέον από την πλειονότητα των 
ενδιαφερόμενων. Όπως μεταδίδει το moneyonline.gr τα  
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σχετικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα 
της Ελλάδος είναι ενδεικτικά των τάσεων που επικρατούν 
στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων με εξασφάλιση 
οικιστικά ακίνητα. Σύμφωνα με αυτά,  

ο 2021 χορηγήθηκαν συνολικά 
δάνεια ύψους 782 εκατ. ευρώ σε 
περίπου 10.700 πελάτες.  

Από αυτά, οι επιλογές ως προς τα επιτόκια ήταν οι εξής: Το 
32% προτίμησε κυμαινόμενο επιτόκιο, Το 51% προτίμησε 
σταθερό επιτόκιο 10 ετών και άνω, Το 17% προτίμησε 
σταθερό διάρκειας 3 ή 5 ετών. Το μέσο δάνειο 
διαμορφώθηκε σε 73.000 ευρώ και η μέση διάρκεια 
προσέγγισε τα 24 έτη. Το 43% των νέων δανειακών 
συμβάσεων έχουν διάρκεια έως 20 έτη, το 19% από 20 έως 
25 έτη, ενώ το υπόλοιπο 38% από 25 έως 35 έτη. Οι 
τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση επί της αξίας του 
ακινήτου έως και το 80% της εμπορικής του αξίας. Ωστόσο, 
οι δανειολήπτες το 2021 δεν χρειάστηκε να δανειστούν 
τόσο πολύ για να αποκτήσουν το σπίτι τους. 

Μεσοσταθμικά τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν 
αντιπροσώπευαν το 64,5% της αξίας της μεταβιβαζόμενης 
κατοικίας και το υπόλοιπο 35,5% καταβλήθηκε με μετρητά 
από τους αγοραστές. Μάλιστα, στο 25% των εκταμιεύσεων 
ο δείκτης του δανείου προς αξία κατά τη χορήγηση 
υπολειπόταν του 50%. Δηλαδή ο δανειολήπτης εισέφερε 
περισσότερο από το 50% του τιμήματος απόκτησης του 
ακινήτου. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες 
ενέκριναν δάνεια σε υποψηφίους με ικανοποιητικά 
εισοδήματα. Ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη 
δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση ενός δανείου (LTI-
O) διαμορφώθηκε σε 3,8. Δηλαδή το σύνολο των δανείων 
που εξασφαλίζονται με οικιστικά ακίνητα είναι σχεδόν 
τέσσερις φορές υψηλότερο από το ετήσιο διαθέσιμο 
εισόδημα των δανειοληπτών. Με άλλα λόγια, αν κάποιος 
έχει ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ, λαμβάνει δάνειο 160.000 
ευρώ. Επιπλέον, ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη 
χρέους προς εισόδημα (DTI-O) διαμορφώθηκε σε 4,6, με το 
35% των εκταμιεύσεων να παρουσιάζει δείκτη μικρότερο ή 
ίσο του 3. Δηλαδή για κάθε 100.000 ευρώ δανείου, κατά 
μέσο όρο οι δανειολήπτες έχουν ετήσιο εισόδημα περίπου 
22.000 ευρώ. 

 

ι πρώτες αρνητικές συνέπειες  
της ακρίβειας που διατρέχει σε 
όλο το εύρος των δαπανών του 

οικογενειακού προϋπολογισμού 
αποτυπώθηκαν τον Απρίλιο και στη 
ζήτηση για στεγαστικά, καταναλωτικά 
και δάνεια αγοράς αυτοκινήτου. 
Σύμφωνα με το euro2day.gr η εικόνα είναι καλύτερη στο 
μέτωπο των εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
αναζητούν ρευστότητα μέσω του κεφαλαίου κίνησης, με 
στόχο την αύξηση του στοκ των εμπορευμάτων τους. 

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr πως στον 
retail δανεισμό (σ.σ. στεγαστικά, καταναλωτικά και 
χορηγήσεις αυτοκινήτου) τον Απρίλιο παρατηρήθηκε 
σημαντικό φρενάρισμα στις νέες αιτήσεις, εξαιτίας των 
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης αλλά και της 
αβεβαιότητας που προκαλεί η διάρκεια του πολέμου στην 
Ουκρανία. Στον αντίποδα, όσες αιτήσεις εκκρεμούσαν ή 
είχαν πάρει έγκριση και οι οποίες είχαν υποβληθεί σε 
προγενέστερο του πολέμου χρόνο προχωρούν κανονικά, 
με τους εν δυνάμει δανειολήπτες να συνεχίζουν τη 
διαδικασία της εκταμίευσης του δανείου.  
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Ακόμη κι αν ο πληθωρισμός φρενάρει εντός του 
καλοκαιριού και υπάρξει πτωτική πορεία του τους 
επόμενους μήνες, όπως εκτιμούν στο οικονομικό επιτελείο 
με βάση τις παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας, οι 
τράπεζες δεν προσδοκούν σε αύξηση της ζήτησης στο 
μέτωπο του retail. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρει αρμόδια 
τραπεζική πηγή, « 

πολίτης βλέπει σήμερα τις 
σημαντικές ανατιμήσεις και 
σχεδιάζει με μεγαλύτερη  

σύνεση τα όποια ανοίγματά του σε  
δάνεια. Αυτό, λοιπόν, που φαίνεται  
να εδραιώνεται στη συμπεριφορά  
των πελατών είναι η στροφή σε  
μια πιο συντηρητική στάση.  

Γεγονός που είναι αναμενόμενο, όταν τα έξοδα τρώνε 
σημαντικό μέρος του εισοδήματος». Στις επιχειρήσεις, από 
την άλλη πλευρά, η κατάσταση αλλά και ο πυρήνας λήψης 
των αποφάσεων σε ό,τι αφορά στον δανεισμό είναι 
διαφορετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιχειρηματίες 
εκτιμούν, στις συζητήσεις με τις τράπεζες, ότι το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και νέοι κύκλοι αυξήσεων 
των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, εξού και 
προχωρούν στη λήψη κεφαλαίου κίνησης, με στόχο να 
αγοράσουν σήμερα όσο το δυνατόν περισσότερο 
εμπόρευμα, πριν οι τιμές ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα. 
«Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για νέο κύμα αυξήσεων 
και με δεδομένο ότι οι αγορές ομολόγων είναι 
απαγορευτικές, αυτό αφορά τις μεγάλες, αυξάνουν τον 
τραπεζικό τους δανεισμό με στόχο να μην ξεμείνουν από 
πρώτες ύλες και εμπόρευμα», αναφέρει τραπεζική πηγή. 
Ένας ακόμη παράγοντας για τις επιχειρήσεις είναι η 
επικείμενη αύξηση των επιτοκίων, εξέλιξη που 
προσπαθούν να αποφύγουν μέσω της άμεσης σύναψης 
τραπεζικού δανείου. 

 
Το 1voice.gr αποκαλύπτει: Οι 
τράπεζες στα πλαίσια των 

σχεδιασμών τους έχουν αποφασίσει 
εδώ και καιρό να μειώσουν την 
παρουσία τους σε πολλά σημεία 
μεγάλων πόλεων, 
συμπεριλαμβανομένου του κέντρου 
της Αθήνας. Να το δεχθώ αυτό και να 
παραδεχθώ, ότι η πανδημία άλλαξε 
και τη συμπεριφορά των πελατών 
των τραπεζών, που στράφηκαν στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αλλά, 
μήπως οι διοικήσεις των τραπεζών 

θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη 
φροντίδα για τα κτίρια που 
εγκαταλείπουν, ιδιαίτερα αν αυτά 
ανήκουν στην ιδιοκτησία τους; Γιατί 
γέμισε το κέντρο της πρωτεύουσας 
με «κουφάρια» εγκαταλελειμμένων 
κτιρίων, που πολλά από αυτά είναι 
νεοκλασικά. Θα κάνουν κάτι ή να 
αρχίσω να… εξειδικεύω την 
υπόθεση; 

 
Αχρήματη κοινωνία: Ευκαιρία χρηματοπιστωτικής 
ασφάλειας ή απειλή της ελευθερίας; Ο Στυλιανός Ειρηναίος 
Μακρής επισημαίνει στο epixeiro.gr:  

Σουηδία ήταν η πρώτη  
ευρωπαϊκή χώρα που εισήγαγε 
χαρτονομίσματα το 1661. Ήδη 

προετοιμάζεται να απαλλαγεί από  
το φυσικό χρήμα και να εισάγει  
το ψηφιακό. 
Στις περισσότερες σουηδικές πόλεις, τα δημόσια 
λεωφορεία δεν δέχονται μετρητά. Τα εισιτήρια 
προπληρώνονται ή αγοράζονται με ένα γραπτό μήνυμα 
από το smartphone. Μια μερίδα των επιχειρήσεων 
συναλλάσσεται πλέον μόνο μέσω πλαστικού χρήματος, 
φαινόμενο με αυξητικές τάσεις. Τα χαρτονομίσματα της 
χώρας, χρησιμοποιούνται μόλις στο 20% των εμπορικών 
συναλλαγών. Οι σουηδικές τράπεζες είναι ανάμεσα στις 
καλύτερα κεφαλαιοποιημένες στην Ευρώπη, λόγω των 
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αυστηρών εποπτικών κανόνων που ακολουθούνται στη 
χώρα, θέτοντας το ελάχιστο απαιτούμενο core tier 1 στο 
10%, δείκτης που αποτυπώνει την κεφαλαιακή επάρκεια 
μίας τράπεζας, αποτελεί τη βασική «μέτρηση’ της 
χρηματοοικονομικής της υγείας και εξασφαλίζει την 
κάλυψη απρόβλεπτων χρηματοοικονομικών ζημιών των 
τραπεζών, προστατεύοντας έτσι τις καταθέσεις των 
πελατών τους. Και η κατάργηση των υπηρεσιών με 
μετρητά βοηθά τον κλάδο να περιορίσει το κόστος 
λειτουργίας του αλλά και να αυξήσει τα κέρδη από τον 
τομέα των πιστωτικών καρτών. Πέρα από τις κάρτες και τις 
υπηρεσίες e-banking, ένα σημαντικό εργαλείο που 
επιταχύνει τη μεταμόρφωση της χώρας είναι το Swish, ένα 
app που αναπτύχθηκε από μεγάλες σουηδικές και 
δανέζικες τράπεζες και επιτρέπει άμεσες πληρωμές μεταξύ 
ιδιωτών και επαγγελματιών σε πραγματικό χρόνο.  

μείωση των τραπεζικών 
ληστειών και της διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών και όπλων, 

ήταν επίσης ένας από τους λόγους  
που η Σουηδία έλαβε την απόφαση  
να καταργήσει τα μετρητά. 
Οι τραπεζικές ληστείες έχουν μειωθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια, καθώς δεν υπάρχουν μετρητά στις 
περισσότερες τράπεζες στη Σουηδία, ενώ ο αριθμός των 
τραπεζικών υποκαταστημάτων συνεχώς μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς. Παρόλα αυτά, οι οικονομικές εποπτικές 
αρχές ενθαρρύνουν τις τράπεζες να συνεχίσουν να δίνουν 
και να δέχονται μετρητά, μέχρι να καταλήξουν με ποιον 
τρόπο θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκαλεί ο 
περιορισμός της χρήσης μετρητών σε ηλικιωμένους και σε 
άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που είτε είναι 
ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, είτε έχουν χαμηλό βαθμό 
προσβασιμότητας σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 
Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας δοκιμάζει 
πιλοτικά το δικό της ψηφιακό νόμισμα, το e-Krona, το 
οποίο αναμένεται να επιταχύνει τη μετάβαση της χώρας σε 
μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Το πιλοτικό πρόγραμμα e-
Krona ξεκίνησε το 2019 και θα υιοθετηθεί σε όλη τη χώρα 
μέσα στο 2021. Σχεδόν το ένα τρίτο των Δανών σήμερα 
χρησιμοποιεί αντί για μετρητά το MobilePay, μια εφαρμογή 
για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με την οποία μεταφέρονται 
χρήματα σε άλλα τηλέφωνα και σε καταστήματα. Οι 
συναλλαγές σε μετρητά άνω των € 2.500 έχουν ήδη 
απαγορευθεί στην Ισπανία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία έχουν 
απαγορεύσει όλες τις συναλλαγές με μετρητά άνω των € 

1.000. Οι γαλλικές Αρχές θα πρέπει, επίσης, να 
ενημερώνονται για κάθε μεταφορά χρημάτων-κεφαλαίων 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνούν τα 10.000 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επιταγών, πληρωμών 
με Prepaid κάρτες, ή αγορές-πωλήσεις χρυσού. 

α χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
ασκούν ασφυκτικές πιέσεις  
προς τις κυβερνήσεις ώστε να 

προωθηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες 
κατάργησης του φυσικού χρήματος, 
διότι εξοικονομούν πολύτιμους 
πόρους από τις περικοπές 
προσωπικού και μεγιστοποιούν  
τα κέρδη από τα τέλη συναλλαγής 
μέσω πιστωτικών καρτών. 
Ακόμη, τονίζουν ότι αποτελεί μέσο πάταξης της 
φοροδιαφυγής, λησμονώντας όμως τις υπεράκτιες 
εταιρίες, τους λεγόμενους παραδείσους της 
φοροαποφυγής, τις αμαρτωλές τριγωνικές συναλλαγές οι 
οποίες καθίστανται παράνομες όταν χρησιμοποιούνται 
στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με απώτερο σκοπό την 
φοροαποφυγή και την απόκρυψη φορολογητέου 
εισοδήματος. Αυτό συμβάλλει είτε στην πληρωμή 
ελάχιστου εταιρικού φόρου, είτε ακόμα και μηδενικού, 
ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται θυγατρικές με έδρα σε 
φορολογικούς παραδείσους. Τέλος, εδώ και δεκαετίες δεν  
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αίρεται το απόρρητο των καταθέσεων των ελβετικών 
υπερτραπεζών και δεν καταργείται το ιδιότυπο άβατο σε 
ομιχλώδεις προσωπικούς λογαριασμούς. Όμως, κάθε 
νόμισμα έχει δυο όψεις. Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως 
προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
των πολιτών.  

α ηλεκτρονικά συστήματα  
είναι διάτρητα σε οποιαδήποτε 
επιβουλή. Ήδη στις χώρες  

οπού ανθούν οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές πολλαπλασιάστηκαν  
τα κυβερνοεγκλήματα. 

 
Στην χώρα μας, η περίοδος έκρηξης της χρήσης του 
πλαστικού χρήματος συμπίπτει με την αύξηση του χρέους 
των νοικοκυριών. Οι προϋπολογισμοί των οικογενειών 
ξετινάχτηκαν από τότε που στην ζωή τους πέρασε το 
"πλαστικό" χρήμα, αφού όλοι αγόραζαν με φρενίτιδα 
πέραν των πραγματικών τους δυνατοτήτων με πίστωση. 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση μιας τεχνολογικής ή 

φυσικής καταστροφής και ενός βίαιου γεγονότος το οποίο 
θα επηρεάσει την επικρατούσα κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί, οι χώρες που έχουν ελαχιστοποιήσει ή 
τείνουν να καταργήσουν το φυσικό χρήμα κινδυνεύουν να 
ξεμείνουν από ρευστό. Η Σουηδική τράπεζα Riksbank 
ανησυχεί για τον κίνδυνο να καταστραφούν από την 
αχρηστία οι αναγκαίες υποδομές για την έκδοση 
χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Η διοίκηση της εν λόγω 
τράπεζας έχει προτείνει την διασφάλιση του νομικού 
πλαισίου με στόχο να διασφαλιστεί ότι θα έχει η κεντρική 
τράπεζα την εποπτεία του συστήματος πληρωμών. 
Υφίστανται νομικές ρυθμίσεις που υποχρεώνουν κάθε 
κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης να αποδέχεται τα 
τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τις υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες 
των χωρών της ευρωζώνης, όπως επίσης και την άμεση 
αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του 
τραπεζογραμματίου, εφόσον ο κάτοχός του έχει στην 
κατοχή του πάνω από το μισό τεμάχιο του 
χαρτονομίσματος. Στην περίπτωση της πλήρους 
απονομισματοποίησης της κοινωνίας ή της 
αποχρηματοποίησης των συναλλαγών, η πολιτεία 
υποχρεούται να επιτρέψει την παράλληλη χρήση και την 
αντικατάσταση εντός έλλογης χρονικής προθεσμίας του 
παλαιού νομίσματος με το νέο. Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να προτάσσουν 
την κερδοφορία τους και να μειώνουν το λειτουργικό τους 
κόστος. Οι κυβερνήσεις, όμως, οφείλουν να εφαρμόσουν 
τον νόμο ο οποίος είναι σαφής και επιτρέπει την χρήση του 
φυσικού χρήματος για τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, έχοντας σαν προμετωπίδα τον 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την συναλλακτική 
ιδιωτικότητα, την προσωπική ελευθερία και την 
δημοκρατία. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει 
τον συναλλακτικό τρόπο που επιθυμεί και ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες του. Όπως είπε και ο Ντοστογιέφσκι 
το 1861 «το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα». 
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