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υναγερμό σήμανε  
ο καθηγητής 
πνευμονολογίας, 

Νίκος Τζανάκης, καθώς 
αναμένει κορύφωση 
του 6ου κύματος της 
πανδημίας με τους 
θανάτους να φτάνουν 
μέχρι και τους 300  
την εβδομάδα !!! 
«Ίσως αυτή τη βδομάδα να υπάρξει 
κορύφωση του 6ου κύματος, θα 
δούμε αύξηση στις διασωληνώσεις, 
δεν θα είναι πάνω από 130-140. Αυτό 
που θα συμβεί δυστυχώς είναι ότι θα 
έχουμε παραπάνω θανάτους, 
δηλαδή 200-300 νεκρούς την 
εβδομάδα, γύρω στους 25-35 σε 
καθημερινή βάση» 

 

είπε χαρακτηριστικά. Ακόμα ανέφερε: «Η Κρήτη βιώνει ένα από τα χειρότερα 
κύματα της πανδημίας, πιστεύω ότι είναι πιο μπροστά από την υπόλοιπη χώρα 
σε κρούσματα όπως και όλοι οι τουριστικοί προορισμοί. Έχει ένα επιδημιολογικό 
φορτίο πολύ μεγαλύτερο από το μέσο φορτίο της χώρας, αλλά αυτό το κύμα προς 
στιγμή δεν δημιουργεί προβλήματα ανταπόκρισης του συστήματος του ΕΣΥ». Για 
τα αυξημένα κρούσματα είπε: «Έχουμε χαλαρώσει,  

 

χουν αυξηθεί οι κοινωνικές εκδηλώσεις,  
αλλά το πρόβλημα είναι η νέα μετάλλαξη 
Όμικρον 5, που είναι τρομακτικά μεταδοτική». 

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «αυτό το κύμα προκαλεί πολλά κρούσματα αλλά δεν 
φαίνεται να προκαλεί προβλήματα στις ΜΕΘ». «Υπάρχει πίεση σε απλές κλίνες, 
δεν έχουμε όμως τα περιστατικά με την ένταση που τα είχαμε στο προηγούμενο 
διάστημα. Δεν είναι βαριά και δεν θέλουν τόση αναπνευστική υποστήριξη. Δεν 
υπάρχει πίεση στις ΜΕΘ», σημείωσε. Για την μετάλλαξη Κένταυρος είπε ότι 
φαίνεται έχει τα χαρακτηριστικά της επόμενης μετάλλαξης. 

έλος, ο κ. Τζανάκης συστήνει μάσκα σε μέρη  
που υπάρχει συνωστισμός ιδίως σε όσους  
είναι άνω των 65 και έχουν προβλήματα υγείας. 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Ο Δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση σε ζητήματα Δικαίου 
Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών, Βασίλης Καρκατζούνης, 
αναλύει στο lawspot.gr τις εντυπωσιακές προοπτικές και 
τις ρεαλιστικές προσδοκίες της Τεχνητής Νοημοσύνης 
στην Δικαιοσύνη. Αδιαμφισβήτητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη 
(Artificial Intelligence) συνιστά την κορυφαία τεχνολογική 
τάση σε πολλούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, 
γεγονός που αντανακλάται - συχνά με στοιχεία υπερβολής 
- στα Μέσα Ενημέρωσης. 

αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής 
Νοημοσύνης σε διαρκώς 
περισσότερες και διαφορετικές 

όψεις της καθημερινότητας 
δημιουργεί μεν ενθουσιασμό,  
σε αρκετές όμως περιπτώσεις 
προκαλεί αυξημένο προβληματισμό. 
Μία εξ αυτών είναι η αξιοποίησή της 
σε συστήματα απονομής δικαιοσύνης. 
Προκειμένου να μη χαρακτηριστούν οι παρατιθέμενες 
απόψεις ως τεχνοφοβικές, θα πρέπει κατ’ αρχάς να 
διευκρινιστεί πως τόσο κατά την άποψη του γράφοντος 
όσο και την πρόσφατη εκτίμηση ορισμένων εκ των πιο 
επιφανών διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθενται αμφιβολίες σχετικά με την 
αυξανόμενη σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 
σύγχρονες κοινωνίες και τα προσδοκώμενα οφέλη από την 
αξιοποίησή της. Οι δυνατότητες της ΤΝ αναβαθμίζονται με 
εντυπωσιακούς ρυθμούς και καλύπτουν πλέον ένα 
ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, οδηγώντας μοιραία σε 
συγκρίσεις με τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανθρώπων. 
Αναπόφευκτα, η ανάπτυξη «ευφυών» εφαρμογών φαντάζει 
ιδιαιτέρως δελεαστική στο πλαίσιο των συστημάτων 
απονομής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως 

αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής 
Νοημοσύνης θα έχει πολλαπλά 
οφέλη για τη Δικαιοσύνη, 

οδηγώντας σε πιο προβλέψιμη, 

ομοιόμορφη και αποτελεσματική 
εφαρμογή του Νόμου,  
ειδικά εντός ενός πλαισίου  
βελτιστοποίησης διαδικασιών  
με περιορισμένους ανθρώπινους  
και οικονομικούς πόρους. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να καταστεί σαφές πως το 
διαφορετικό επίπεδο κινδύνου που θέτει η χρήση της ΤΝ σε 
κάθε πτυχή της ζωής μας καθιστά απαραίτητη τη διακριτή 
αντιμετώπισή της. Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει πως η χρήση εργαλείων ΤΝ για την 
κατάρτιση προφίλ και την πρόταση τηλεοπτικών σειρών, 
καταναλωτικών αγαθών ή άλλων υπηρεσιών παρουσιάζει 
σύνθετα ζητήματα από πλευράς προστασίας δεδομένων, 
δικαίου καταναλωτή (λ.χ. αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), 
ανταγωνισμού και άλλα. Αντίστοιχα, η αυξανόμενη 
εισαγωγή της ρομποτικής στη βιομηχανική παραγωγή 
θέτει αμείλικτα ερωτήματα σε σχέση με το μέλλον της 
εργασίας και του επιχειρείν. Eντούτοις, η χρήση μίας 
εφαρμογής ΤΝ στο πλαίσιο ψυχαγωγίας ή για τη 
βελτιστοποίηση μίας βιομηχανικής διεργασίας, δεν μπορεί 
να εξομοιωθεί με την αξιοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών 
στο πλαίσιο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Η 
φύση της σχέσης την οποία «διαταράσσει» μία τέτοια 
εφαρμογή, ο βαθμός αυτονομίας αλλά και διάδρασης της 
ΤΝ με τον άνθρωπο, καθώς και το επίπεδο της επιρροής 
των αποτελεσμάτων στη ζωή του, αποτελούν σημαντικές 
παραμέτρους που  
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καθιστούν απαραίτητη μία διαφοροποιημένη προσέγγιση 
στη χρήση των εργαλείων αυτών. Στην περίπτωση της 
Δικαιοσύνης, τα έννομα αποτελέσματα για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις είναι όχι μόνο σημαντικά, αλλά και 
άρρηκτα συνδεδεμένα με μία εκ των πλέον θεμελιωδών 
λειτουργιών του Κράτους. Ως εκ τούτου, κάθε πρόταση 
χρήσης θα πρέπει να τυγχάνει προσεκτικής αξιολόγησης. 
Ποιες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κατάλληλες 
για τη Δικαιοσύνη; Τα ερωτήματα που εγείρονται γύρω από 
τις πρωτόγνωρες δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η 
Τεχνητή Νοημοσύνη στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
αγγίζουν τεχνικά, νομικά αλλά και βαθύτατα ηθικά 
ζητήματα: Μπορεί ένας νομικός συλλογισμός να 
«μοντελοποιηθεί» εκ των προτέρων; Μπορεί ένας 
αλγόριθμος να εξηγήσει την συμπεριφορά των 
παραγόντων της δίκης εκ των υστέρων; Και αν ναι, τότε με 
ποιον τρόπο θα είναι εφικτός ο έλεγχος της ορθότητας και 
η αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων; Ποια είναι τα 
αναμενόμενα οφέλη και το ποιο το αναπόφευκτο κόστος 
από την εισαγωγή αυτόνομων συστημάτων στη 
Δικαιοσύνη; Αναμφίβολα, οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά είναι περίπλοκες, καθώς ενδέχεται να σημάνουν 
τεκτονικές αλλαγές στα νομικά συστήματα (λ.χ. δικονομικά 
ζητήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών), ενώ 
προϋποθέτουν διάθεση (αυτο)κριτικής σε σχέση με τις 
υφιστάμενες διαδικασίες, τις παθογένειες και τα περιθώρια 
βελτίωσής τους. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση ΤΝ 
στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης θα πρέπει να 
αποθαρρύνεται. Ακόμη όμως και σε αυτό το πλαίσιο, η 
αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι ενιαία. Η αξιοποίηση 
εργαλείων ΤΝ για τη βελτίωση της νομικής έρευνας, την 
πρόσβαση στη νομοθεσία ή στην οργάνωση των 
δικαστηρίων είναι ορισμένα μόνο παραδείγματα με σαφείς 
θετικές πτυχές, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να 
εξεταστούν, αν όχι να ενθαρρυνθούν. Αντιθέτως, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική διεθνή εμπειρία, 

α πρέπει να υπάρχουν 
επιφυλάξεις αναφορικά  
με τη χρήση εργαλείων  

Τεχνητής Νοημοσύνης σε ποινικές 
υποθέσεις, ειδικά για την  
κατάρτιση προφίλ δραστών. 

Πολλά πλεονεκτήματα θα μπορούσε επίσης να εμφανίζει 
και η υιοθέτηση κλιμάκων (λ.χ. για τον καθορισμό των 
ορίων αποζημίωσης), χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται 
το γεγονός πως μία αμιγώς ποσοτική ανάλυση 
νομολογιακών δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μία επικίνδυνη κρυστάλλωση της νομολογίας με βάση 
αποκλειστικά στατιστικά στοιχεία, παραγνωρίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης. Παράλληλα, σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση μίας εφαρμογής ΤΝ διαδραματίζει 
ο σκοπός που καλείται να επιτελέσει.  

 
Πριν λίγους μήνες έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση για 
την απόφαση της Γαλλίας να καταστήσει παράνομη την 
κατάρτιση προφίλ δικαστών με βάση τις αποφάσεις τους, 
με το βλέμμα - προφανώς - στραμμένο σε εμπορικά 
διαθέσιμες εφαρμογές ΤΝ (legal analytics). Η προσέγγιση 
του συστήματος δικαιοσύνης σε μία τέτοια εφαρμογή 
μπορεί να ποικίλει αναλόγως του σκοπού χρήσης της: η  
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απαγόρευση χρήσης τέτοιων εφαρμογών θα μπορούσε 
ενδεχομένως να κριθεί περισσότερο δικαιολογημένη ως 
προς τις εμπορικές τους πτυχές, όπως για παράδειγμα η 
χρήση από δικηγόρους, προκειμένου να διαχειριστούν πιο 
αποτελεσματικά μια υπόθεση με βάση το προφίλ ενός 
δικαστή, παρά ως προς την αξιοποίησή της στο πλαίσιο 
της οργάνωσης των δικαστηρίων, όπως για παράδειγμα η 
εξαγωγή στοιχείων σχετικά με τυχόν προκαταλήψεις ή 
καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Είναι, λοιπόν, 
σαφές πως πέραν από τον τεχνολογικό παράγοντα, 
ιδιαιτέρως σημαντικές παραμέτρους για την αντιμετώπιση 
μίας εφαρμογής TN στο πεδίο της Δικαιοσύνης αποτελούν 
τόσο ο σκοπός που εξυπηρετεί όσο και το νομικό πλαίσιο 
εντός του οποίου αναπτύσσεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο 
πως οι περισσότερες περιπτώσεις που κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης αφορούν εφαρμογές 
που αναπτύσσονται σε δικαστικά συστήματα με 
θεμελιώδεις διαφορές από τα ευρωπαϊκά ηπειρωτικά, 
όπως αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε ό,τι 
αφορά στην Ελλάδα, μία επί της αρχής περιορισμένη 
αγορά με διόλου αμελητέα γλωσσικά - και όχι μόνο - 
εμπόδια στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών, η 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη φαίνεται πως προχωρά με 
σταθερούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. 

ψηφιοποίηση διαδικασιών στο 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
θέτει τις απολύτως απαραίτητες 

βάσεις για οποιαδήποτε περαιτέρω 
εξέλιξη, αν και είναι βέβαιο πως  
η χώρα μας θα πρέπει να καλύψει  
ένα σημαντικό κενό, συγκριτικά  
με άλλα κράτη, σε ζητήματα που 
συνδέονται με την καταλληλότητα  
και τη διαθεσιμότητα νομικών  
δεδομένων, αλλά και την ύπαρξη  
ενός περιβάλλοντος φιλικού  
στην καινοτομία. 

Η εποχή της Τεχνητή Νοημοσύνης έρχεται με πολλές 
υποσχέσεις για τη Δικαιοσύνη, όμως η ανάγκη για 
ρεαλιστικές προσδοκίες και επιφυλάξεις είναι πιο 
επιτακτική από ποτέ. Παρά τα εντυπωσιακά βήματα που 
σημειώνονται σε άλλους τομείς, όπως η Υγεία και οι 
Μεταφορές, τα παραδείγματα ουσιαστικής και λειτουργικής 
αξιοποίησής της ΤΝ στο πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης, 
τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι περιορισμένα. Οι 
ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν τα συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης αλλά και η νομική - ως εξόχως 
ανθρωποκεντρική - επιστήμη εν γένει, καθιστούν, αν μη τι 
άλλο, σύνθετη την εισαγωγή «ευφυών συστημάτων» στον 
τομέα της Δικαιοσύνης. Το γεγονός όμως αυτό δεν αναιρεί 
- απλώς καθυστερεί - κάτι που φαίνεται αναπόφευκτο τα 
επόμενα χρόνια: όσο οι εφαρμογές ΤΝ διαδραματίζουν 
έναν γεωμετρικά αυξανόμενης σημασίας ρόλο σε όλες τις 
πτυχές της ζωής μας, είναι θέμα χρόνου να «συμμετέχουν» 
και στη διαμόρφωση των εννόμων σχέσεών μας. Ενόψει 
αυτού, είναι κομβικής σημασίας να μη λησμονούμε πως 

μετάβαση στη νέα εποχή της 
Δικαιοσύνης δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται με τυφλή 

εμπιστοσύνη σε αποτελέσματα  
black box συστημάτων  
Τεχνητής Νοημοσύνης 
, τα οποία ενδεχομένως επιδιώκουμε και ενδόμυχα 
επιθυμούμε, αλλά με κριτική σκέψη, συνθήκες διαφάνειας, 
εγγυήσεις αμεροληψίας και δίκαιης μεταχείρισης. 
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Στις 6 Οκτωβρίου 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα αναφορικά με την χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στο Ποινικό Δίκαιο και τη χρήση της από τις 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις. 
Συνοπτικά το ψήφισμα αναφέρει: Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η διάδοση της 
επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι πολλά 
υποσχόμενες και, ταυτόχρονα, ενέχουν πολλούς 
κινδύνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ΤΝ έχει 
κάνει ένα μεγάλο άλμα προόδου τα τελευταία χρόνια, 
καθιστώντας την μία από τις στρατηγικές τεχνολογίες του 
21ου αιώνα που δυνητικά αποφέρουν σημαντικά οφέλη 
όσον αφορά την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία, και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια θετική αλλαγή στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, αλλά και σημαντικούς 
κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατίες 
που βασίζονται στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών 
κρατών μελών, χρησιμοποιούν περισσότερο εφαρμογές 
ΤΝ ή ενσωματωμένα συστήματα ΤΝ στον τομέα της 
επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης σε σύγκριση με 
άλλες, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη 
κανονιστικής ρύθμισης και στις κανονιστικές διαφορές που 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της ΤΝ για 
ορισμένους σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στον τομέα του ποινικού δικαίου 
βασίζεται ιδίως στις υποσχέσεις ότι μπορεί να περιορίσει 
ορισμένα είδη εγκλήματος και να οδηγήσει σε πιο 
αντικειμενικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές μοντέλο για τη 
στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης για τις πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ στον τομέα 
του ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανονιστικές διατάξεις στον τομέα αυτό θα πρέπει πάντα 
να διατηρούν την ανθρώπινη λογοδοσία και πρέπει να 
έχουν ως πρωταρχικό στόχο την αποφυγή τυχόν 
επιβλαβών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εργαλεία και οι εφαρμογές TN χρησιμοποιούνται επίσης 
από το δικαστικό σώμα σε αρκετές χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη αποφάσεων σχετικά 
με την προσωρινή κράτηση, την επιβολή ποινών, την 
εκτίμηση της πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της περιόδου αναστολής, την ηλεκτρονική 

επίλυση διαφορών, τη διαχείριση της νομολογίας και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη νομοθεσία. 
Επαναλαμβάνει ότι 

λες οι λύσεις Τεχνητής 
Νοημοσύνης στον τομέα της 
επιβολής του νόμου και της 

δικαιοσύνης πρέπει επίσης να 
σέβονται πλήρως τις αρχές της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων  
και της ελεύθερης κυκλοφορίας,  
το τεκμήριο της αθωότητας και τα 
δικαιώματα της υπεράσπισης 
, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σιωπής, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας 
ενώπιον του νόμου, καθώς και το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, σύμφωνα με 
τον Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου· τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών ΤΝ πρέπει να 
απαγορεύεται, όταν είναι ασύμβατη με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Τα εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται στους τομείς της επιβολής του νόμου ή 
της δικαιοσύνης θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι ασφαλή,  
ισχυρά, προστατευμένα και κατάλληλα για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται, να τηρούν τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
λογοδοσίας, της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και  

 

Ό 
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της εξηγησιμότητας, και ότι η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η 
χρήση τους θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση 
κινδύνου και σε αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας, όπου οι διασφαλίσεις πρέπει να είναι 
αναλογικές προς τους εντοπισθέντες κινδύνους.  

 
Η προσέγγιση που ακολουθείται σε ορισμένες τρίτες χώρες 
όσον αφορά την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση 
τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης παραβιάζει 
δυσανάλογα τα θεμελιώδη δικαιώματα και, ως εκ τούτου, 
δεν πρέπει να υιοθετείται από την ΕΕ. Επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, ότι οι διασφαλίσεις κατά της κατάχρησης των 
τεχνολογιών ΤΝ από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές πρέπει επίσης να ρυθμίζονται 
ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ένωση. Τονίζει ότι η χρήση 
εφαρμογών ΤΝ, όπως η μηχανική μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων στους οποίους 
βασίζονται οι εν λόγω εφαρμογές, ενέχει τον κίνδυνο 
μεροληψίας και εισαγωγής διακρίσεων· επισημαίνει ότι η 
μεροληψία μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα σύνολα 
δεδομένων, ιδίως εάν χρησιμοποιούνται ιστορικά 
δεδομένα που εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα συστήματα 
εφαρμόζονται σε πραγματικά περιβάλλοντα. Τόσο για την 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
όσο και για τη διαφάνεια των εθνικών συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης, να θεσπιστούν ένα ειδικό, σαφές και 
ακριβές νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, 
τις λεπτομέρειες και τις συνέπειες της χρήσης εργαλείων 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και της 
δικαιοσύνης, καθώς και τα δικαιώματα των στοχευόμενων 
προσώπων και αποτελεσματικές και εύκολα διαθέσιμες 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και άσκησης 
προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής 
προσφυγής· υπογραμμίζει το δικαίωμα των μερών σε 
ποινικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία 
συλλογής δεδομένων και στις σχετικές αξιολογήσεις που 
πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται μέσω της χρήσης 
εφαρμογών ΤΝ. Ζητεί αλγοριθμική εξηγησιμότητα, 
διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και επαλήθευση ως απαραίτητο 
μέρος της εποπτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ΤΝ στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα και εμπνέουν 
εμπιστοσύνη στους πολίτες, καθώς και ότι τα 
αποτελέσματα που παράγονται από τους αλγόριθμους ΤΝ 
μπορούν να καταστούν κατανοητά στους χρήστες και σε 
όσους υπόκεινται στα εν λόγω συστήματα, και ότι υπάρχει 
διαφάνεια όσον αφορά τα δεδομένα πηγής και τον τρόπο 
με τον οποίο το σύστημα καταλήγει σε κάποιο 
συμπέρασμα. Ζητεί από τα κράτη μέλη και τους 

οργανισμούς της ΕΕ να εγκρίνουν κατάλληλες διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων για συστήματα ΤΝ όταν 
χρησιμοποιούνται σε πλαίσιο επιβολής του νόμου ή σε 
δικαστικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την 
ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ότι η τεκμηρίωση λογισμικού και οι 
αλγόριθμοι είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των 
εποπτικών αρχών για σκοπούς επανεξέτασης. Τα σύνολα 
δεδομένων και τα αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ταξινομήσεων, 
αξιολογήσεων και προβλέψεων στα διάφορα στάδια της 
επεξεργασίας δεδομένων κατά την ανάπτυξη της ΤΝ και 
των συναφών τεχνολογιών μπορεί επίσης να οδηγήσουν 
σε διακριτική μεταχείριση, καθώς και σε άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις σε βάρος ομάδων ατόμων. Eπιβεβαιώνει ότι, 
κατ’ ελάχιστον, η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης 
προσώπου πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας των 
δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης, της 
ασφάλειας των δεδομένων και της λογοδοσίας, καθώς και 
να γίνεται με σύννομο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, και για 
έναν συγκεκριμένο, ρητό και θεμιτό σκοπό, ο οποίος 
ορίζεται ρητώς στο δίκαιο του κράτους μέλους ή το 
ενωσιακό δίκαιο. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον 
αφορά τη χρήση ιδιωτικών βάσεων δεδομένων 
αναγνώρισης προσώπου από φορείς επιβολής του νόμου 
και υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Clearview AI, μια 
βάση δεδομένων άνω των τριών δισεκατομμυρίων εικόνων 
που έχουν συλλεχθεί παράνομα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλα μέρη του διαδικτύου, μεταξύ άλλων 
από πολίτες της ΕΕ. Εκφράζει έντονη ανησυχία σχετικά με 
τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία εφαρμόζουν 
τεχνητή νοημοσύνη στα εξωτερικά σύνορα, όπως το έργο 
iBorderCtrl, ένα «έξυπνο σύστημα ανίχνευσης ψεύδους» 
που καταρτίζει προφίλ ταξιδιωτών με βάση μια 
αυτοματοποιημένη συνέντευξη μέσω υπολογιστή, η οποία 
λαμβάνεται από την κάμερα υπολογιστή του ταξιδιώτη 
πριν από το ταξίδι και ανάλυσης, βάσει τεχνητής 
νοημοσύνης, 38 μικροχειρονομιών, το οποίο έχει τεθεί σε 
δοκιμή στην Ουγγαρία, τη Λετονία και την Ελλάδα. Ζητεί 
ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν 
οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές τους, 
τα είδη των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, τους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται, τα είδη εγκλημάτων 
για τα οποία εφαρμόζονται και τα ονόματα των εταιρειών ή 
των οργανισμών που ανέπτυξαν τα εν λόγω εργαλεία. 
Τέλος, καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, σε συνεργασία με το ΕΣΠΔ και τον ΕΕΠΔ, να εκπονήσει 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να προσδιοριστούν 
περαιτέρω τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη, τη χρήση και την υλοποίηση εφαρμογών και 
λύσεων ΤΝ προς χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου 
και τις δικαστικές αρχές. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Την ώρα που στην χώρα της 
«φαίδρας πορτοκαλέας» η 
μνημονιακή πολιτική τάξη συνεχίζει 
να ομφαλοσκοπεί, οι εξελίξεις στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι τρέχουν με 
καταιγιστικούς ρυθμούς. Κομβικό 
ζήτημα στην σύγκρουση της Δύσης 
με την Κίνα όπως επισημάναμε ήδη 
(www.political.gr 9/7/2022 σελ. 18) 
είναι η τελευταία απόφαση των G7 
να χρηματοδοτήσουν ένα 
οικονομικό πακέτο 600 δις δολαρίων 
προκειμένου να ανακόψουν την 
παγκόσμια κινεζική οικονομική 
επέλαση η οποία κυρίως εκφράζεται 
μέσα από τον περίφημο κινεζικό 
δρόμο του μεταξιού (www.capital.gr 
27/6/2022). Στο πλαίσιο αυτό οι 
Βρυξέλλες ανέλαβαν σημαντικό 
ρόλο μέσα από την περίφημη 
«Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) 
της ΕΕ. Μάλιστα όπως δήλωσε η 
Πρόεδρος της Κομισιόν στην 
τελευταία συνάντηση των G7 η 
«Παγκόσμια Πύλη» αποτελεί την 
απάντηση της Ευρώπης στο 
παγκόσμιο επενδυτικό κενό. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που 
εντάσσεται πλέον στην απόφαση 

των G7 «Σύμπραξη για Παγκόσμιες 
Υποδομές και Επενδύσεις». Έτσι 
στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια 
που ανακοινώθηκαν από τον Τζο 
Μπάιντεν, η ΕΕ κινητοποιεί 300 
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027 
(www.ec.europa.eu 26/6/2022). Την 
πρωτοβουλία των Βρυξελλών για τη 
δρομολόγηση της «Παγκόσμιας 
Πύλης της ΕΕ» είχαμε την ευκαιρία 
να αναλύσουμε ήδη από το 
Δεκέμβριο του 2021 
(www.political.gr 4/12/2021, σελ. 14). 
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει 
ότι «με κοινή δήλωσή τους την 
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας ανακοίνωσαν την 
απάντηση της ΕΕ στον κινεζικό 
δρόμο του μεταξιού. 

 

ρόκειται για  
την πρωτοβουλία 
«Παγκόσμια Πύλη» 

που στόχο έχει να 
κινητοποιήσει έως και 
300 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε επενδύσεις 
την περίοδο 2021-2027 
στους τομείς «της 
ψηφιακής τεχνολογίας, 
της ενέργειας και  
των μεταφορών  
και την ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας, 

εκπαίδευσης  
και έρευνας σε  
ολόκληρο τον κόσμο» 
(ec.europa.eu 1/12/2021). Και όλα 
αυτά «προκειμένου να στηρίξει τη 
διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των εταίρων» της «και τα 
συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ». 
Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «οι χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος 
αντιμετωπίζουν σημαντικό έλλειμμα 
χρηματοδότησης υποδομών - η 
Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το 
έλλειμμα αυτό υπερβαίνει τα 2,7 
τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2019» ενώ 
«σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της G20, 
το έλλειμμα επενδύσεων στις 
παγκόσμιες υποδομές θα φτάσει τα 
13 τρισ. ευρώ έως το 2040». 

ροκειμένου λοιπόν 
να καλυφθεί  
το εν λόγω 

επενδυτικό κενό σε 
υποδομές απαιτούνται 
επενδύσεις ύψους  
1,3 τρισ. ευρώ ετησίως 
, καθώς μόνο έτσι εκτιμάται ότι θα 
μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Παρά τις 
γενικόλογες δηλώσεις της ηγεσίας 
της ΕΕ για παγκόσμια ανάπτυξη και 
συνεργασία είναι ηλίου φαεινότερο 
ότι στόχος της «Παγκόσμιας Πύλης» 
είναι η ανάσχεση της κινεζικής 
επέκτασης, η οποία προχωρά με 
εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω 
του σύγχρονου κινεζικού δρόμου 
του μεταξιού που δρομολογήθηκε 
προ οκταετίας με την κινεζική 
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-Ένας 
Δρόμος» (BRI). Μάλιστα στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη-Ένας  

 

Π 
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Δρόμος»  

πό το 2013 μέχρι σήμερα η  
Κίνα έχει προχωρήσει σε  
άμεσες επενδύσεις ύψους  

136 δισεκατομμυρίων δολαρίων  
ενώ περίπου 140 χώρες 
συμπεριλαμβανομένης και της  
Ιταλίας καθώς και 31 διεθνείς 
οργανισμοί έχουν υπογράψει 
συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα 
(www.globaltimes.cn 21/6/2021). Όμως τόσο η Πρόεδρος 
της Κομισιόν όσο και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στην 
παρουσίαση της «Παγκόσμιας Πύλης» δεν αναφέρθηκαν 
ρητά στην Κίνα. Πλην όμως «ουδέν κρυπτόν υπό τον 
ήλιον» καθώς από το σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Παγκόσμια 
Πύλη» 

 

ροκύπτει σαφώς ότι η 
«Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ 
εντάσσεται πλήρως στην 

πρωτοβουλία των ΗΠΑ Build Back 
Better World (Β3W) που ως  
γνωστόν έχει ως στόχο να  
περιορίσει την οικονομική επιρροή 
της Κίνας στη διεθνή σκηνή 
(www.whitehouse.gov 12/6/2021). Ειδικότερα το εν λόγω 
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει επί λέξει 
με νόημα: «Πρωτοβουλίες όπως η Build Back Better World 
και η Παγκόσμια Πύλη θα αλληλοενισχύονται» 
(ec.europa.eu/commission 1/12/2021). Άλλωστε το γεγονός 
ότι η αμερικανική πρωτοβουλία Build Back Better World 
στόχο έχει να κλείσει τον κινεζικό δρόμο ήδη επισημαίνεται 
από την ίδια την Φωνή της Αμερικής (Voice of America) 
(www.voanews.com 4/11/2021). Επιπλέον κοινό μυστικό 
αποτελεί πλέον και το γεγονός ότι η «Παγκόσμια Πύλη» της 
ΕΕ αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στην κινεζική 
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» όπως 
επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ (www.edition.cnn.com 
1/12/2021 & www.dw.com 1/12/2021). Μάλιστα δυτικά MME 
αναφέρουν ότι η Κίνα με την πολιτική της έχει οδηγήσει σε 
υπερχρέωση των χωρών που εντάχθηκαν στην 
πρωτοβουλία BRI κάνοντας λόγο για κινεζική «παγίδα 
χρέους» (www.bloomberg.com 30/11/2021).  
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τσι τα διάφορα παπαγαλάκια επισημαίνουν  
ότι στόχος πλέον της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
«Παγκόσμια Πύλη» είναι να βγάλει τα κράτη  

αυτά από την κινεζική «παγίδα χρέους» στην  
οποία έχουν πέσει. 
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παραπάνω έγγραφό της 
επισημαίνει ότι «η Παγκόσμια Πύλη υιοθετεί μια δεοντολογική προσέγγιση, ώστε 
τα έργα υποδομών να μην δημιουργούν μη βιώσιμο χρέος». 

 

αι όλα αυτά βέβαια 
την ώρα που  
ο ίδιος ο  

Ευρωπαϊκός Νότος 
είναι εγκλωβισμένος  
στην «παγίδα χρέους» 
του EFSF και του ESM,  
με τη Γερμανία να 
αρνείται κάθε σκέψη 
για αναδιάρθρωση  
του χρέους Ελλάδας, 
Ιταλίας, Ισπανίας, 
Πορτογαλίας σε  
EFSF και ESM. 

 
Από την άλλη πλευρά το Πεκίνο 
απορρίπτει τις κατηγορίες περί 
κινεζικής «παγίδας χρέους» 
προβάλλοντας ως παράδειγμα την 
περίπτωση του Τουρκμενιστάν 
(www.globaltimes.cn/ 21/6/2021) 
επισημαίνοντας με νόημα πως η 
«Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά «μια ακόμη 
ακάλυπτη επιταγή της Δύσης» 
(www.globaltimes.cn 1/12/2021). Η 
νέα κόντρα λοιπόν της ΕΕ με την 
Κίνα καλά κρατεί».  

υτά λοιπόν 
επισημαίναμε  
από τη στήλη αυτή 

τον Δεκέμβριο του  
2021 με τις τελευταίες 
αποφάσεις των G7  
στο Σλος Ελμάου, στη  
νότια Γερμανία στις 
27/6/2022 να μας 
δικαιώνουν πλήρως. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Αντιμέτωπος με τη λαϊκή οργή 
βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, καθώς ενώ τόσο καιρό 
όλα τα κυβερνητικά παπαγαλάκια 
διαφήμιζαν την επιστροφή του 
χαρατσιού ρήτρα αναπροσαρμογής 
μέχρι και 600 ευρώ, τώρα που οι 
καταναλωτές πήραν 
φραγκοδίφραγκα, κατάλαβαν το 
μέγεθος της εξαπάτησης. 

α ελληνικά 
νοικοκυριά είναι 
στα κάγκελα για  

τις εξωφρενικές  
τιμές ρεύματος και  
την κοροϊδία της 
κυβέρνησης με  
το Power Pass  
της ξεφτίλας. 

Η ΔΕΗ όχι μόνο τρέχει, απόλυτα εκτεθειμένη, πίσω στον «δαιμονοποιημένο» 
λιγνίτη, μάλιστα με ακατανόητη και προκλητική καθυστέρηση, αλλά επιπλέον η 
ΔΕΗ και τα golden boys της αντί να ασχολούνται με το πώς θα ανακουφιστεί ο 
κόσμος που υποφέρει και υπερχρεώνεται εδώ κι έναν χρόνο με τη ληστρική ρήτρα 
αναπροσαρμογής, ενδιαφέρονται διαρκώς για τις μετοχές, τα μπόνους, τις 
αμοιβές τους, τους μετόχους και τα μερίσματα. 

 

έραν πάσης φαντασίας, που επιμελώς  
έκρυψαν τα ΜΜΕ των ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, είναι η 
νομοθετική διάταξη που ήρθε στη Βουλή  

αυτήν την βδομάδα με πρωτοβουλία Μητσοτάκη  
και την ψήφο των βουλευτών του κόμματός  
του, με την οποία «αναστέλλονται όλες οι  
υποχρεώσεις πληρωμής εφοπλιστών» !!! 
Αναστέλλονται όπως και για τις τράπεζες η καταβολή των φόρων, έτσι και τώρα 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ…παρά το τραγικό γεγονός του Ελλείμματος των 6,55 δισ. ευρώ 
που εμφανίζει το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους! 
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κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε 
να προσφέρει μια ευχάριστη 
καλοκαιρινή έκπληξη στους 

εφοπλιστές και ταυτόχρονα μια 
δυσάρεστη στους μικρομεσαίους 
επαγγελματίες που αποκαλεί 
ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης  
που τάχα ως φιλελεύθερος  
πολιτικός προστατεύει. 
Συγκεκριμένα την ημέρα που ανέστειλε όλες τις 
υποχρεώσεις των εφοπλιστών, έστελνε τα ραβασάκια που 
ζητούν να γυρίσουν πίσω - να καταβληθούν - οι 
επιστρεπτέες προκαταβολές του κορωνοϊού πάρα το 
γεγονός ότι κατά το διάστημα αυτό εισπράχθηκαν ποσά 
φόρων περισσότερα κατά 3,64 δισ. ευρώ από αυτά που 
είχαν προβλεφθεί. O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος έδωσε στην δημοσιότητα την 5η 
μελέτη καταγραφής των τάσεων των καταναλωτών στη 
λιανική μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού 
κλίματος του λιανεμπορίου όπου παρατηρούμε πως 
αλλάζουν συνήθειες οι καταναλωτικές από την ακρίβεια. 
Πρακτικά αυτό που καταγράφεται είναι και χαμηλές 
προσδοκίες, αλλά και επιβάρυνσή των οικονομικών 
στοιχείων των καταναλωτών, γεγονός που σχετίζεται με το 
αυξημένο κόστος ενέργειας όπως φαίνεται και σε άλλους 
δείκτες, αλλά ταυτόχρονα με τις πληθωριστικές τάσεις και 
την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 
Εξάλλου, η σχέση εξάρτησης της Ελλάδας από το ρωσικό 
αέριο έχει συμπαρασύρει μαζί της και πολλούς τομείς της 
οικονομίας. Τα δεδομένα για τον χειμώνα που έρχεται 
φαίνονται δυσμενή με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια 
στα ύψη, την εμπιστοσύνη στη κυβέρνηση και τα κόμματα 
εξουσίας να πέφτει κατακόρυφα και την παγκόσμια 
οικονομία να κινείται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η 
αυξανόμενη δυσαρέσκεια στις κυβερνητικές συμπεριφορές 
του ακραίου κεντρώου Μητσοτάκη και των Σημιτικών 
Πασόκων που έχει μαζέψει, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
πολιτική και στην αποστροφή για συμμετοχή στις εκλογές 
και εν γένει στα κοινά. Είναι τρομακτικό να ακούγεται από 
τους Koulistas ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων πιστεύουν ότι είναι ΑΡΙΣΤΟΙ, κάτι δηλαδή σαν τους 
Χιτλερικούς φασίστες της ΑΡΙΑΣ ΦΥΛΗΣ πως «ένα ολοένα 

και μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού πλούτου θα 
παράγεται από ένα μικρότερο κομμάτι πολύ ταλαντούχων 
ή ευφυών ανθρώπων». Αυτός ο ξενόφερτος 
ΝΕΟΡΑΤΣΙΣΜΟΣ των υπηρετών της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
φαντασιώνεται ότι οι άλλοι, οι δεύτερης κατηγορίας 
άνθρωποι, θα διαβιούν στα κράσπεδα της φτώχειας με 
εισοδήματα από την μερική απασχόληση όπου οι 
απολαβές και τα ωράρια διέπονται από καθεστώς 
αβεβαιότητας και τα κρατικά επιδόματα». 

 

ι Γαλάζιοι Χριστιανοδημοκράτες 
αντιπαλεύουμε αυτό το μοντέλο 
της νέας τάξης πραγμάτων που 

υπηρετεί ο Μητσοτάκης και που  
θέλει ένα μέλλον στασιμότητας  
για τους πολλούς και ολοένα  
αυξανόμενης ανισότητας 
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–ένα μέλλον στο οποίο δεν έχουμε θέση ούτε εμείς, ούτε τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας, αφού θα μας έχει αφαιρεθεί η 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέο πλούτο μέσα από ίσες 
ευκαιρίες… Ένα μέλλον όπου η εθνική, η δημοκρατική και 
η κοινωνική αντίληψη είναι αδύναμη ή ακόμη και 
ανύπαρκτη και στο οποίο η δημοκρατία δεν μπορεί να 
ριζώσει και να ανθίσει! Και ο επίλογος της σημερινής μου 
δημόσιας παρέμβασης είναι σαν το κερασάκι στη τούρτα: 
Ο Μητσοτάκης φέρνει για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, 
που τις προηγούμενες ημέρες το πέρασε από το 
Υπουργικό του συμβούλιο για τη σύσταση του Big Brother, 
ο οποίος θα καταγράφει όλα τα χρέη των πολιτών, προς 
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμους, ΔΕΗ και 
άλλους παρόχους ρεύματος, εταιρείες κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και σε ιδιώτες. 
Έτσι ούτε κινητό τηλέφωνο δεν θα μπορείς να πάρεις!  

τον ΥΠΕΡ-ΤΕΙΡΕΣΙΑ θα μπορούν  
να έχουν πρόσβαση οι  
ιδιωτικοί και οι δημόσιοι  

φορείς, για να τσεκάρουν την  
πιστοληπτική ικανότητα των 
υποψηφίων πελατών τους. 
Στην πράξη, κάποιος που θα χρωστάει μεγάλα ποσά σε 
σχέση με το εισόδημά του, σε εφορία και τράπεζες, 
δύσκολα θα μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ηλεκτρική 
εταιρεία ή σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Με Μητσοτάκη 
ούτε παπάκι ούτε αριθμό κινητού δεν θα παίρνουν όσοι 
χρωστάνε! Επί Μητσοτάκη Β’ του μικρού η Ελλάδα 
τρεκλίζει, ο κορωνοϊός θερίζει, η ακρίβεια γονατίζει, η 
βενζίνη αγγίζει τα 3 ευρώ, ο πληθωρισμός υπόσχεται να 
πιάσει τριψήφιο νούμερο… αλλά για ΚΟΥΛΗ όλα καλά, όλα 
ανθηρά !!! 

 

ις έντονες αντιδράσεις της 
αντιπολίτευσης, αλλά και των 
πολιτών προκάλεσε η ειδική 

ρύθμιση - εξαίρεση για τους 
εφοπλιστές, ώστε αυτοί να 
καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές 
το 2024 -2025 αντί για φέτος,  
έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη  
στο πλαίσιο νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ… 
για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις τελωνειακές 
ρυθμίσεις, σε μια ακόμη χαριστική διάταξη υπέρ του 
εφοπλιστικού κόσμου και ενώ το σύνολο των 
επαγγελματιών της χώρας καλείται να καταβάλει την 
επιστρεπτέα προκαταβολή. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το 
άρθρο 52 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών 
για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις τελωνειακές 
ρυθμίσεις, «εξαιρετικά» για το έτος 2021 αναστέλλεται η 
εφαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών των εφοπλιστών. 
«Το ποσοστό προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) που 
αναστέλλεται για το έτος 2021 και εξακολουθεί να 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών φόρου 
και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-
2025, προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στο 
ποσοστό προσαύξησης των δύο τελευταίων ετών της 
πενταετίας αυτής και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη 
αυτά διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%)» σημειώνεται 
στη σχετική διάταξη. 

 

Σ 

Τ 
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ο δικηγορικό 
γραφείο της  
Έλενας Τζούλη 

(συζύγου Πάνου 
Καμμένου), το  
οποίο κατεστράφη 
ολοσχερώς από την 
ισχυρότατη έκρηξη  
της 26/1/2022 επί  
της Λ. Συγγρού, το  
οποίο εκπροσωπεί  
την πλειονότητα  
των πληγέντων, 
ανακοίνωσε ότι 
σύμφωνα με  
την έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης 
που διατάχθηκε από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Εταιρεία Διανομής 
Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ) είναι αποκλειστικά  
υπαίτια της έκρηξης… 
, η οποία προκάλεσε αφενός, τον σοβαρότατο τραυματισμό-αναπηρία ενός 
ατόμου, που σώθηκε εκ θαύματος από βέβαιο θάνατο και η οποία έκρηξη θα 
προκαλούσε μετά βεβαιότητας εκατόμβη θυμάτων, αν η ημέρα εκείνη δεν είχε 
κηρυχθεί «γενική αργία» λόγω του χιονιά και αφετέρου υλικές ζημιές πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ, με δύο κτίρια να έχουν χαρακτηριστεί ήδη ως επικίνδυνα 
προς οποιαδήποτε χρήση. Στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και τις δηλώσεις της δικηγόρου 
κας ΕΛΕΝΑΣ ΤΖΟΥΛΗ, επισημαίνεται ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού 
αερίου από το κεντρικό δίκτυο της ΕΔΑ Αττικής λόγω παλαιότητας του Δικτύου 
και επακόλουθης εισροής φυσικού αερίου στο παρακείμενο κτίριο επί της 
Συγγρού 3. Σύμφωνα δε, με επίσημα έγγραφα τα οποία ισχυρίζεται ότι έχει στην 
κατοχή της η κα ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΥΛΗ, 

ΕΔΑ γνώριζε την πλήρη ακαταλληλότητα και 
υψηλή επικινδυνότητα του πεπαλαιωμένου 
δικτύου της στην συγκεκριμένη περιοχή επί 

σειρά ετών - μεταξύ και άλλων περιοχών του 
κέντρου της Αθήνας και της Αττικής- και δεν έλαβε 
κανένα απολύτως μέτρο για την αντικατάστασή του  
και γι' αυτό θα ελεγχθούν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για πολύ 
σοβαρά κακουργήματα. 

 

Τ 
Η 
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Ακόμα και εάν επιτευχθεί η εξαγορά της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ από 
την Ιταλική ΙTAL GAS, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν έχει 
ακόμη καταστεί σαφές αν έχει γνωστοποιηθεί στους 
Ιταλούς το ζήτημα των αποζημιώσεων που μετά 
βεβαιότητας θα επιδικασθούν στους πληγέντες, αλλά και το 
τεράστιο κόστος για την αντικατάσταση του δικτύου, ενώ 
είναι βέβαιο ότι τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτια για 
την τέλεση όλων των σχετικών με την καταστροφική 
έκρηξη σοβαρών εγκλημάτων, θα λογοδοτήσουν στην 
Δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι, 

  

φόσον επιτευχθεί η εξαγορά από 
την ITALGAS, αφενός οι Ιταλοί θα 
υπεισέλθουν στις υποχρεώσεις 

της ΕΔΑ, καλούμενοι, ενδεχομένως,  
να καταβάλουν τις πιθανολογούμενες 

αποζημιώσεις των δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ, απροσδιορίστου 
ακόμη ύψους, που κατά κάποιες όμως, 
μετριοπαθείς κατά την κα Τζούλη 
εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να ανέλθουν 
ίσως και σε 100.000.000 ευρώ….. 

 
καθώς δύο πολυκατοικίες έχουν χαρακτηριστεί ήδη από τις 
αρμόδιες αρχές ως επικίνδυνες προς χρήση και ως εκ 
τούτου ακατάλληλες, όπως και πάρα πολλές άλλες 
ιδιοκτησίες έχουν υποστεί τεράστιες υλικές ζημιές και οι 
περιουσίες των πληγέντων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 
και, αφετέρου, η ITALGAS θα μπορούσε ενδεχομένως να 
υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το υφιστάμενο 
απαρχαιωμένο και επικίνδυνο δίκτυο φυσικού αερίου σε 
έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. 

 

Ε 
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Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, με 
ανάρτησή του στο Twitter σημείωσε: «Συγχαρητήρια στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, γιατί παρά τις πιέσεις να 
κρύψουν τις ευθύνες της ΕΔΑ λόγω πώλησης στην 
ITALGAS, έκανε το καθήκον της.  

α ξεκινήσει έρευνα για να  
μην τιναχθεί όλη η Αθήνα  
στον αέρα με τις σωληνώσεις  

του παλιού πετρογκάζ ακατάλληλες  
για φυσικό αέριο». 

 

 
Αναλυτικά: Το Δικηγορικό μας Γραφείο, το οποίο 
κατεστράφη ολοσχερώς από την ισχυρότατη και 
καταστροφική έκρηξη της 26/1/2022 επί της Λ. Συγγρού, το 
οποίο εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειονότητα των 
πληγέντων, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι σύμφωνα με την ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ που διατάχθηκε ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, στο πλαίσιο της 
σχηματισθείσας προανακριτικής δικογραφίας, η ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ είναι αποκλειστικά ΥΠΑΙΤΙΑ της έκρηξης. Η 
έκρηξη προκάλεσε αφενός τον σοβαρότατο τραυματισμό-
αναπηρία ενός ατόμου, που σώθηκε εκ θαύματος από 
βέβαιο θάνατο και θα προκαλούσε μετά βεβαιότητας 

εκατόμβη θυμάτων, αν η ημέρα εκείνη δεν είχε κηρυχθεί 
«γενική αργία» λόγω του χιονιά, και αφετέρου υλικές ζημιές 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με δύο κτήρια να έχουν 
χαρακτηριστεί ήδη ως επικίνδυνα προς οποιαδήποτε 
χρήση. Συγκεκριμένα η έκρηξη οφείλεται σε ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜEΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 3. Σύμφωνα, 
δε, με επίσημα έγγραφα τα οποία το Δικηγορικό μας 
Γραφείο έχει στην κατοχή του, η ΕΔΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ 
ΕΤΩΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ όπως και σε άλλες 
περιοχές του κέντρου της Αθήνας και της Αττικής και ΔΕΝ 
ΕΛΑΒΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ και γι’ αυτό θα ελεγχθούν από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για πολύ σοβαρά 
κακουργήματα. Ακόμα και εάν επιτευχθεί η εξαγορά της 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ από την Ιταλική ΙTALGAS όπως έχει 
ανακοινωθεί, χωρίς να έχουν γνωστοποιήσει στο 
αντισυμβαλλόμενο μέρος τις αποζημιώσεις εκατομμυρίων 
που μετά βεβαιότητας θα επιδικαστούν στους πληγέντες, 
αλλά και το τεράστιο κόστος για την αντικατάσταση του 
δικτύου, ένα είναι βέβαιο: Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπαίτια για τέλεση πολλών σοβαρών εγκλημάτων θα 
λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. 

Θ 
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του Άρη Σπίνου 
Δημοσιογράφου 

 

Έπεσε η αυλαία στο πενταμελές 
εφετείο κακουργημάτων για την 
ψευτοδικηγόρο Χαρίκλεια 
Ιατροπούλου που καταδικάστηκε σε 
9,5 χρόνια κάθειρξη (όσο και η 
πρωτόδικη ποινή). Προσποιούμενη 
την δικηγόρο με πάρα πολλές 
γνωριμίες, 

Χαρά Ιατροπούλου 
φέρεται να 
εξαπάτησε 

δεκάδες ανθρώπους 
από το 2013 έως 
σήμερα, υποσχόμενη 
λύσεις σε χρέη προς  
τις τράπεζες και το 

Δημόσιο, αποκομίζοντας οφέλη που φέρεται  
να ξεπερνούν 3 εκατομμύρια ευρώ. 

 
Κομβικό ρόλο στο «ψάρεμα» των υποψηφίων θυμάτων της σπείρας έπαιζαν δυο 
μέντιουμ και δυο ιερομόναχοι, από τους οποίους αποσπούσε πληροφορίες για 
άτομα που είχαν ανοιχτές υποθέσεις με το δημόσιο και οφειλές προς τις τράπεζες 
και στην συνέχεια τα προσέγγιζε και τους έπειθε πως είχε την λύση για το 
πρόβλημα τους. Η 46χρονη είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους και κατάφερνε να 
μαθαίνει το υπόβαθρο των υποψηφίων θυμάτων τους, που είτε εξομολογούνταν 
στους ιερομόναχους, είτε έψαχναν μέσα από τους μελλοντολόγους να μάθουν τι 
θα γίνει με τις υποθέσεις που τους απασχολούσαν. Όπως προέκυψε από την 
έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου 
εγκλήματος, τα τέσσερα μέλη της σπείρας, δυο γυναίκες ηλικίας 46 και 50 ετών 
και δυο άνδρες ηλικίας 44 και 50 ετών, συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη 
αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ημαθία. Η 46χρονη 

 

Η 
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«εγκέφαλος» της σπείρας, παρουσιαζόταν στα υποψήφια 
θύματά της ως δικηγόρος, οικονομολόγος και ιδιοκτήτης 
μεγάλου δικηγορικού γραφείου με συνεργάτες σε όλη την 
Ελλάδα και γνωριμίες σε δημόσιους φορείς, ακόμη και σε 
«μυστικές υπηρεσίες». 

ποσχόταν ρυθμίσεις χρεών προς 
το δημόσιο με άμεση εκδίκαση 
των υποθέσεων, λύσεις σε  

μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω 
διακανονισμού με τις τράπεζες, καθώς 
και ρυθμίσεις ταμειακών οφειλών…… 

 
ακόμα και σε εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις που 
«φάνταζαν αδύνατες» μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα για 
να ακόμη γίνει πιο πειστική υποστήριζε πως δεν ήθελε ούτε 
χρηματική αποζημίωση για τις υπηρεσίες της, άλλωστε 
παρουσιαζόταν ως άτομο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 
Στην συνέχεια τους ζητούσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
της υπόθεσης, επικαλούμενη τη δημιουργία φακέλου, με 
σκοπό στην πραγματικότητα την αξιολόγηση των 
περιουσιακών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικού 
προφίλ για τον εκάστοτε, ώστε να επιλέξει τελικά άτομα με 
οικονομικό υπόβαθρο. Οι συναντήσεις της σπείρας με τα 
υποψήφια θύματα γίνονταν σε καφετέριες, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία ή ακόμη και στα οικίες των θυμάτων. Στις 
συναντήσεις εμφανιζόταν είτε με τον σύζυγό της που 
ψευδώς συστηνόταν ως Αξιωματικός και πιλότος της 
Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, 
θεωρώντας ότι η επαγγελματική του ιδιότητα προσδίδει 
κύρος στη σύζυγο του και αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς 
της. Με τον 55χρονο, ο οποίος συστηνόταν ως καθηγητής 
Πανεπιστημίου καθώς και ως βοηθός και γραμματέας της ή 
με την 50χρονη, η οποία συστηνόταν ως οδηγός και 
«σωματοφύλακας» της. Κάποια από τα θύματά τους τα 
οποία είχαν υποθηκευμένα σπίτια όταν ζητούσαν βοήθεια 
της παρέδιδαν άλλα σπίτια, τα οποία ήταν «καθαρά» από 
χρέη αλλά εκείνη εξαφανιζόταν και πάλι. Αφού η 46χρονη 
κατάφερνε να εξαπατήσει τα θύματά της στην συνέχεια 
διέκοπτε την επικοινωνία με τα θύματα προφασιζόμενη 
λόγους υγεία, λέγοντας μάλιστα πως νοσηλεύεται σε 
νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η δράση των 
απατεώνων είχε ξεκινήσει από το 2013 και το «κουβάρι» 
της απάτης ξετυλίχτηκε μετά από καταγγελία ενός από τα 
θύματά τους. Αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις που τα 
θύματά της, τα οποία δεν είχαν αντιληφθεί τους ψευδείς 
ισχυρισμούς τους, σύστησαν την ίδια και τους συνεργούς 
της σε τρίτα πρόσωπα που επίσης αντιμετώπιζαν 

οικονομικά προβλήματα. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, το 
κύκλωμα από το 2013 κατάφερε να εξαπατήσει 
τουλάχιστον είκοσι 20 άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι 
αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που 
υπερβαίνει τα 2.280.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές 
μεταφορές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές και 
ακίνητη περιουσία. 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική διάταξη τα 
στοιχεία τεσσάρων μελών συμμορίας που κατηγορούνται 
ότι διέπρατταν απάτες σε βάρος υποψήφιων αγοραστών 
ακινήτων ή οχημάτων σε πλειστηριασμούς. Πρόκειται για 
τους συλληφθέντες: 1. ΤΟΛΑΚΗ Σοφία του Νικολάου- 
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Τιμολέοντος και της Κωνσταντίνας, γεννηθείσα την 20-6-
1963 στην Αθήνα, 2. ΘΩΜΑ Μαρία του Γεωργίου και της 
Αντωνίας, γεννηθείσα την 9-12-1952 στην Αθήνα, 3. 
ΚΙΟΥΛΑΝΗ Κωνσταντίνο του Σάββα και της Βασιλικής, 
γεννηθέντα την 13-9-1973 στον Πειραιά και 4. 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο του Αντωνίου και της Μαρίας, 
γεννηθέντα την 19-10-1954 στην Αίγυπτο. Οι αστυνομικοί 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών πέρασαν 
χειροπέδες στην σπείρα, η οποία όπως αναφέρει το 
διαβιβαστικό της ασφάλειας « 

 

ροφασιζόμενοι ότι βρίσκονται  
σε στενή συνεργασία με Πρόεδρο 
Τράπεζας που κατέχει υψηλή 

θέση με επιρροή σε πλειστηριασμούς 
ακινήτων και οχημάτων, καθώς και  
σε διευθετήσεις δανείων, τους έπειθε 
ότι θα τύχουν προτεραιότητας στους  
εν λόγω πλειστηριασμούς προς 
απόκτηση ακινήτου ή οχήματος  
σε πιο οικονομική τιμή, είτε θα 
διευθετηθεί μέρος του δανείου τους». 

 
Για να αποκτήσουν λοιπόν οι πελάτες την προνομιακή 
μεταχείριση ισχυριζόταν συχνά – πυκνά ότι είχαν προκύψει 
προβλήματα με την Εφορία, συμβολαιογράφους και 
νομικές υπηρεσίες. Τα θύματα τα εντόπιζε η 70χρονη, 

Θωμά Μαρία και ο 68χρονος Κυριακόπουλος Νίκολας είχε 
τον ρόλο του εισπράκτορα των χρημάτων από τους 
παθόντες, τα οποία κατέληγαν στην 59χρονη φερόμενη 
αρχηγό. Συνελήφθη επίσης και ο Κωσταντίνος Κιουλάνης 
49χρονος που είχε βοηθητικό ρόλο στην σπείρα. Το 
παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία 
εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 389.556 ευρώ. Από την 
προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής τέσσερις 
περιπτώσεις απάτης, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση 
και άλλων περιπτώσεων συνεχίζεται. Οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. 

Χρήματα από δύο μεγάλες εταιρείες κατηγορείται ότι είχε 
υπεξαιρέσει μια 57χρονη λογίστρια, εις βάρος της οποίας 
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Συγκεκριμένα, από το 2009 
μέχρι το 2017 φέρεται να έχει αρπάξει, τμηματικά, 880 
χιλιάδες ευρώ για να πληρώσει οφειλές ΦΠΑ κάτι όμως 
που δεν έκανε ποτέ. Με τον λογαριασμό της 
«φουσκωμένο» η 57χρονη κυκλοφορούσε χωρίς να 
περιμένει ότι θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να 
βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Το πρωί της 
Πέμπτης αστυνομικοί του τμήματος Αναζητήσεων της 
Ασφάλειας Αττικής την εντόπισαν στην περιοχή του 
Θησείου. Πριν προλάβει να αντιδράσει την πλησίασαν και 
της ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Πολύ γρήγορα κατάλαβε 
περί τίνος πρόκειται. Μετά την εκτέλεση του εντάλματος 
σύλληψης, η 57χρονη πήρε τον δρόμο για τις φυλακές, 
καθώς είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης δέκα ετών για 
υπεξαίρεση. 
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βραβευμένος  
με Νόμπελ 
Αμερικανός 

οικονομολόγος Paul 
Krugman εξηγεί στους 
New York Times την 
διολίσθηση του ευρώ. 
Το καλοκαίρι του 2001, η γυναίκα 
μου και εγώ κάναμε έναν γύρο με 
ποδήλατο στη Βουργουνδία. 
Αγαπήσαμε το τοπίο, το κρασί, το 
φαγητό (εκτός από το andouillette, 
ένα είδος γαλλικού λουκάνικου) και 
τις τιμές. Το -ακόμη- νέο ευρώ 
βρισκόταν σε χαμηλό σημείο, αξίας 
μικρότερης των 90 αμερικάνικων 
σεντς και όλα στη Γαλλία φαίνονταν 
φθηνά. Φυσικά το ευρώ δεν έμεινε 
τόσο χαμηλά. Η συναλλαγματική 
ισοτιμία του με το δολάριο είχε 
διακυμάνσεις με την πάροδο του 
χρόνου, μερικές φορές έφτασε μέχρι 
και το 1,60 ($), αλλά ήταν σχεδόν 
πάντα πάνω από τη συμβολικά 
σημαντική τιμή του 1 $. Μέχρι τώρα. 
Καθώς γράφω αυτό το άρθρο, 

ο ευρώ και το 
δολάριο βρίσκονται 
σε ισοτιμία. Το 

γεγονός αυτό είναι 
βασικά συμβολικό.  
Δεν έχει πραγματική 
διαφορά αν ένα ευρώ 
αξίζει 1,01 $ ή 0,99 $. 
Σημαντικό είναι η εντυ-
πωσιακή διολίσθηση 
του ευρώ. 
Τι συνέβη όμως και γιατί έχει 
σημασία; Σε γενικές γραμμές, η 
πτώση του ευρώ σε σχέση με το 
δολάριο μπορεί να κάνει τις 
ευρωπαϊκές εξαγωγές πιο 
ελκυστικές για αγοραστές εκτός της 
ηπείρου, αλλά προσθέτει στον ήδη 
υψηλό ευρωπαϊκό πληθωρισμό, 
ενισχύοντας τις τιμές σε ευρώ των 
εισαγόμενων αγαθών, από σιτηρά 
έως βιομηχανικά προϊόντα.  

 
Η πιο σύγχρονη ανάλυση των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών 
βασίζεται σε μια κλασική ανάλυση 
του αείμνηστου οικονομολόγου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της 
Μασσαχουσέττης, Rudiger 
Dornbusch («Expectations and 
Exchange Rate Dynamics»), που 
είχε τεράστια και ωφέλιμη επιρροή 
στο συγκεκριμένο πεδίο —έχω 
υποστηρίξει ότι έσωσε τη διεθνή 
μακροοικονομία. Σύμφωνα με τον 
Dornbusch, οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες καθορίζονται 
μακροπρόθεσμα από τα θεμελιώδη 
μεγέθη. Σε γενικές γραμμές, το 
νόμισμα μιας χώρας τείνει να 

διακανονίζεται στο επίπεδο στο 
οποίο η βιομηχανία της είναι 
ανταγωνιστική στις παγκόσμιες 
αγορές. Ωστόσο, η νομισματική 
πολιτική μπορεί να απομακρύνει ένα 
νόμισμα προσωρινά από αυτή τη 
μακροπρόθεσμη αξία. Ας 
υποθέσουμε ότι η Αμερικανική 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal 
Reserve) αυξάνει τα επιτόκια ενώ η 
αντίστοιχη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, όχι. Οι υψηλότερες 
αποδόσεις των περιουσιακών 
στοιχείων σε δολάρια θα 
προσελκύσουν επενδύσεις στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ωθώντας την 
αξία του δολαρίου προς τα πάνω. 
Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές θα 
αναμένουν, υπό κανονικές 
συνθήκες, την επαναφορά του 
δολαρίου στη μακροπρόθεσμη αξία 
του, έτσι ώστε οι υψηλότερες 
αποδόσεις των περιουσιακών 
στοιχείων σε δολάρια θα 
αντισταθμιστούν με τις 
αναμενόμενες απώλειες κεφαλαίου 
από μελλοντικές μειώσεις του 
δολαρίου —και αυτές οι απώλειες θα 
είναι μεγαλύτερες, όσο υψηλότερα 
θα ανεβαίνει το δολάριο. Συνεπώς, η 
συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου 
προς ευρώ αυξάνεται μόνο στο 
επίπεδο στο οποίο οι αναμενόμενες 
απώλειες κεφαλαίου 
αντισταθμίσουν τη διαφορά στις 
αποδόσεις μεταξύ των ομολόγων σε 
δολάρια και ευρώ. Εκ πρώτης 
όψεως, αυτό δείχνει να συνδέεται με 
τα πρόσφατα γεγονότα. Η Fed 
αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της –το 
βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που 
ελέγχει- επανειλημμένα φέτος, ενώ η  
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ΕΚΤ όχι (αν και η ΕΚΤ έχει δηλώσει 
ότι σχεδιάζει μια μέτρια αύξηση την 
επόμενη εβδομάδα). Και υπάρχουν 
λόγοι για αυτήν την απόκλιση. Αν 
και ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός 
είναι συγκρίσιμος με τον 
πληθωρισμό στις ΗΠΑ, πολλοί 
οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι 
είναι λιγότερο θεμελιώδης, λόγω 
των προσωρινών κραδασμών παρά 
από την υπερθέρμανση της 
οικονομίας, επομένως υπάρχει 
λιγότερη ανάγκη για περιορισμό του 
χρήματος. Αλλά όσο περισσότερο 
κοίταζα τα στοιχεία, τόσο 
περισσότερο είμαι πεπεισμένος ότι 
δεν πρόκειται για κάτι που αφορά τα 
επιτόκια. Υπάρχει, θα έλεγα, μια 
βαθύτερη ιστορία πίσω από τη 
διολίσθηση του ευρώ. Είναι κοινή η 
παρατήρηση ότι ένα αδύναμο 
νόμισμα δεν χρειάζεται να αποτελεί 
σύμπτωμα μιας αδύναμης 
οικονομίας. Όμως, σε αυτή την 
περίπτωση, το αδύναμο ευρώ 
πιθανότατα αντανακλά πραγματικές 
οικονομικές αδυναμίες, ειδικά το 
κακό στοίχημα που έκανε η Ευρώπη 
και η Γερμανία, ειδικότερα, εξαιτίας 
της συνεργασίας τους με 
αμφιλεγόμενους εταίρους. Ας δούμε 
τα επιτόκια Ευρώπης και ΗΠΑ. Ναι, 
έχουν αποκλίνει. Αυτό όμως έχει 
ξαναγίνει. Από το 2016 έως το 2019, 
η Fed αύξησε τα επιτόκια 
περισσότερο από ό,τι μέχρι στιγμής 
φέτος, φοβούμενη (κακώς, όπως 
αποδείχθηκε) ότι η οικονομία 
υπερθερμάνθηκε, ενώ η ΕΚΤ δεν 
έκανε καμία τέτοια ενέργεια: 
Ωστόσο, δεν συνέβη κάτι σαν την 
πρόσφατη βουτιά του ευρώ. 
Επιπλέον, τα βραχυπρόθεσμα 
επιτόκια που ελέγχονται από τις 
κεντρικές τράπεζες σχετίζονται μόνο 
έμμεσα με τα περισσότερα 
πράγματα που έχουν σημασία για 
την πραγματική οικονομία όπως η 
στέγαση, οι επιχειρηματικές 
επενδύσεις και η συναλλαγματική 
ισοτιμία. Τα επιτόκια που έχουν 
σημασία για τέτοιους τομείς είναι 
γενικά πιο μακροπρόθεσμα, για 
παράδειγμα τα 10ετή ομόλογα, και 
αυτά τα επιτόκια εξαρτώνται 

περισσότερο από τις προσδοκίες 
για τη μελλοντική πολιτική της Fed ή 
της ΕΚΤ παρά σε ότι συμβαίνει αυτή 
τη στιγμή. Έτσι, ενώ η ΕΚΤ έχει κάνει 
μέχρι στιγμής πολύ λιγότερα από τη 
Fed, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 
έχουν αυξηθεί -περίπου το ίδιο- τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 
Ακολουθεί μια σύγκριση των 
επιτοκίων των 10ετών ομολόγων 
στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, για τον 
Δεκέμβριο του 2021 και σήμερα (ναι, 
τα γερμανικά ήταν αρνητικά αλλά 
αυτή είναι μια εντελώς άλλη 
ιστορία): Και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού, τα ποσοστά έχουν 
αυξηθεί κατά περίπου 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες. Στην 
πραγματικότητα, αν και η ΕΚΤ 
άργησε να κινηθεί, οι επενδυτές 
φαίνεται να πιστεύουν ότι τελικά θα 
πρέπει να σφίξουν πολύ. Ίσως αυτό 
οφείλεται στο ότι η Ευρώπη, 
περισσότερο από την Αμερική, 
εμφανίζεται ευάλωτη στη σπείρα 
μισθών-τιμών, στην οποία οι 
αυξανόμενες τιμές οδηγούν σε 
αύξηση των μισθών, που οδηγούν 
σε ακόμη περισσότερες αυξήσεις 
τιμών κ.λπ. Εν μέρει αυτό οφείλεται 
στο ότι στην Ευρώπη εξακολουθούν 
να έχουν ισχυρά συνδικάτα, τα 
οποία μπορούν να απαιτήσουν 
υψηλότερους μισθούς προκειμένου 
να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο 
κόστος ζωής. Επίσης, οφείλεται στο 
ότι ο πληθωριστικός αντίκτυπος της 
αύξησης των τιμών της ενέργειας 
ήταν πολύ υψηλότερος στην 
Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ, κυρίως 
λόγω της εξάρτησης της ηπείρου 
από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κάτι 
που με φέρνει κοντά σε αυτό που 
υποπτεύομαι ότι είναι 

 κεντρικός λόγος 
για την πτώση  
του ευρώ: Δεν 

είναι τα επιτόκια,  
αλλά μια σημαντική 
αναθεώρηση προς  
τα κάτω στις απόψεις 
των επενδυτών  
για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα 
και, ως εκ τούτου, για την αντιληπτή 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία του 
ευρωπαϊκού νομίσματος. 

Απλοποιημένα, χωρίς να απέχει 
πολύ από την αλήθεια, τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες η Ευρώπη —ιδίως η 
Γερμανία, ο πυρήνας της οικονομίας 
της ηπείρου— προσπάθησε να 
οικοδομήσει την ευημερία σε δύο 
πυλώνες: Φθηνό φυσικό αέριο από 
τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό, 
εξαγωγές μεταποιημένων 
προϊόντων στην Κίνα.  

 
Ένας από αυτούς τους πυλώνες έχει 
εξαφανιστεί τελείως, χάρη στην 
καταστροφική εισβολή του 
Vladimnir Putin στην Ουκρανία. Ο 
άλλος πυλώνας καταρρέει, καθώς η 
κινεζική οικονομία παραπαίει, εν 
μέρει λόγω των ασταθών πολιτικών 
της ενάντια στην Covid-19. 
Επομένως, η Ευρώπη έχει ένα 
πρόβλημα, και το αδύναμο ευρώ 
μπορεί να είναι σύμπτωμα αυτού 
του προβλήματος. Ωστόσο, η 
οικονομία της Ευρώπης δεν 
πρόκειται να βυθιστεί στην άβυσσο. 
Μιλάμε για απίστευτα εξελιγμένες, 
ικανές οικονομίες που βρίσκονται 
τεχνολογικά στο ίδιο επίπεδο με την 
Αμερική. Σε δεδομένο χρόνο, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να βρουν 
έναν τρόπο να συνεχίσουν χωρίς το 
ρωσικό αέριο και να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από τις κινεζικές 
αγορές. 

Ευρώπη  
πληρώνει το 
τίμημα μίας 

εκούσιας τύφλωσης, 
που αφορά τις σχέσεις 
της με τη Ρωσία και την 
Κίνα και το αδύναμο 
ευρώ είναι σύμπτωμα 
αυτού του τιμήματος. 
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οικονομολόγος και 
ευρωβουλευτής, 
Γιώργος Κύρτσος, 

κρούει τον κώδωνα  
του κινδύνου για την 
επαπειλούμενη 
ενεργειακή κρίση,  
τα επιτόκια και τον 
κίνδυνο ύφεσης  
στην ευρωζώνη.  
Μιλώντας στον Γιάννη 
Παπαδημητρίου και την Deutsche 
Welle ο Γιώργος Κύρτσος επισήμανε 
τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, τις 
συναλλαγματικές αβεβαιότητες, τα 
αυξανόμενα επιτόκια που κλείνουν 
τη στρόφιγγα του φθηνού χρήματος, 
αλλά και τον κίνδυνο ύφεσης που 
συνθέτουν μία «κινούμενη άμμο» με 
πολλαπλούς κινδύνους για την 
ευρωπαϊκή οικονομία. Κύρια αιτία 
για το άλμα του πληθωρισμού, το 
μεγαλύτερο από την πετρελαϊκή 
κρίση του 1973/74, είναι ασφαλώς οι 
τιμές της ενέργειας. Ο Έλληνας 

ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, που 
όμως ακόμη δεν έχουν εξεταστεί 
σοβαρά. «Το πρώτο θα ήταν να 
βάλουμε κάποιους περιορισμούς 
στην κατανάλωση. Μου κάνει 
εντύπωση ότι κάνουμε συζήτηση, αν 
θα μείνουμε από φυσικό αέριο τον 
Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και δεν 
υπάρχει καμία κίνηση για οργάνωση 
της κατανάλωσης προς τα κάτω, 
ίσως επειδή έχει πολιτικό και 
δημοσκοπικό κόστος. Αλλά 

 

ίμαστε εντελώς 
ακάλυπτοι. Το 
δεύτερο είναι ότι 

στην περίπτωση της 
Ελλάδας έχουμε τον 
λιγνίτη, που είναι  
ένας εθνικός πλούτος. 
Βέβαια είναι ρυπογόνος. Αλλά αν 
δείτε τη Γερμανία που, αν δεν κάνω 
λάθος, έχει φτάσει να παράγει πάνω 
από 30% της ηλεκτροπαραγωγής 
από σκληρό άνθρακα και λιγνίτη, 
είναι τουλάχιστον αστείο η Ελλάδα 
να κινείται με μονοψήφια ποσοστά 
λιγνίτη και να διατηρεί το 45 έως 55% 
της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό 
αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο και 
εισαγόμενο». 

 

ι προσπάθειες της 
Κομισιόν για ένα 
κοινό «ευρωπαϊκό 

σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης» δεν φαίνεται 
να αποφέρουν κάτι 
παραπάνω από ένα 
γενικόλογο πλαίσιο 
που απλώς επικυρώνει 
την ελευθερία 
κινήσεων των  
κρατών-μελών. 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
σύντομα, αλλά σύμφωνα με όσα 
έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής η 
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν προτείνει, ως ένα 
κοινό ευρωπαϊκό μέτρο, να 
ρυθμίζεται το καλοριφέρ στα 
δημόσια κτίρια στους 19 βαθμούς. 
Από κει και πέρα «κάθε κράτος-
μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό 
μείγμα», λέει ο Γιώργος Κύρτσος.  

 
«Άλλος επενδύει στις ανανεώσιμες 
πηγές, άλλος στην πυρηνική 
ενέργεια, άλλος έχει πολύ δυνατή 
διεθνή διασύνδεση, άλλος έχει 
λιγνίτη. Γενικοί κανόνες είναι πολύ 
δύσκολο να εφαρμοστούν, αυτό 
φαίνεται από τη διαχείριση της 
κρίσης. Δηλαδή η ΕΕ συνήθως βάζει 
ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο 
τελικά μπορούν να κινηθούν όλοι, ο  
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καθένας με τον τρόπο του». - Έπεσε έξω στις προβλέψεις 
της η ΕΚΤ; Μέσα στον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε μία πρώτη αύξηση 
επιτοκίων - που μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία - κατά 
25 μονάδες βάσης, σε μία προσπάθεια να τιθασεύσει τον 
πληθωρισμό. Μόνο που 

πληθωρισμός δεν οφείλεται  
τόσο στην αύξηση της ζήτησης,  
όσο στη συρρίκνωση της 

προσφοράς σε ενέργεια και τρόφιμα. 
Έχει λοιπόν νόημα να περιορίσει κανείς τη ροή του 
χρήματος; «Παρά το γεγονός ότι είμαι στην Επιτροπή 
Οικονομικών εδώ και οκτώ χρόνια και ασχολούμαστε 
συνεχώς με αυτά τα θέματα, δεν μπορώ να σας κάνω 
ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόγνωση», απαντά ο 
Έλληνας ευρωβουλευτής. «Η μόνη παρηγοριά μου είναι ότι 
συνήθως, επί Λαγκάρντ τουλάχιστον, η ΕΚΤ πέφτει κι αυτή 
έξω στις εκτιμήσεις της. Είναι φανερό ότι είχε υποτιμήσει 
τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Μέχρι πριν μερικούς μήνες 
μας έλεγαν ότι είναι παροδικό φαινόμενο και δεν πρόκειται 
να πάρει διάσταση. Στηρίζω την ΕΚΤ, αλλά ήταν φανερό ότι 
ήταν υπερβολικά αισιόδοξη στις εκτιμήσεις της».  

 

ι πιο απαισιόδοξοι κάνουν λόγο 
για «στασιμοπληθωρισμό», ένα 
εκρηκτικό κοκτέιλ πληθωρισμού, 

ύφεσης και η ανεργίας με την 
οικονομία να μην μπορεί να  
«πάρει μπροστά», ούτε από την  
πλευρά της ζήτησης, ούτε  
από εκείνη της προσφοράς. 
«Μέσω του πληθωρισμού προσδιορίζεται σε ένα βαθμό η 
διεθνής ανταγωνιστικότητα» τονίζει ο Έλληνας 
ευρωβουλευτής. «Δεύτερον, προσδιορίζεται αν τελικά θα 
υπάρξει ανάπτυξη ή θα πας σε ένα είδος 
στασιμοπληθωρισμού. Η Ελλάδα, που είχε διαρθρωτικά 
προβλήματα στην οικονομία της και τεράστια εξάρτηση 
από την εισαγόμενη ενέργεια, είναι αδύναμος κρίκος και σε 
αυτή την περίπτωση. Θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί 
γρηγορότερα. Έχω συμπληρώσει 50 χρόνια παρατήρησης 
στον δημόσιο βίο, πάμε από τη μία ενεργειακή κρίση στην 
άλλη, πάντα αιφνιδιασμένοι και πάντα ανέτοιμοι είμαστε». 
- Ελληνικό «παρακλάδι» για την ομάδα Renew Europe; Η 
πολιτική κριτική που εκφράζει ο Γιώργος Κύρτσος μάλλον 
δεν θα σιγήσει. Άλλωστε ο ίδιος άλλαξε «στρατόπεδο» 
στην Ευρωβουλή, καθώς μετακινήθηκε από τη Ν.Δ. και το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΚΤ), τη μεγαλύτερη πολιτική 
ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, στην ομάδα των 
Φιλελεύθερων Ευρωβουλευτών (Renew Europe), που είχε 
συσταθεί πριν από τις τελευταίες ευρωεκλογές με 
πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Τα 
σχέδια δεν σταματούν εδώ. «Τους είπα ότι θα διερευνήσω 
τον χώρο, ώστε να υπάρξει και μία πολιτική έκφραση του 
Renew στην Ελλάδα», επισημαίνει. «Σίγουρα στις 
ευρωεκλογές του 2024, μακάρι και νωρίτερα. Αλλά βήμα-
βήμα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ 
μπερδεμένα…». 
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Ευρωβουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική 

Συμμαχία,  
Έλενα Κουντουρά 
συνυπέγραψε  
την επιστολή 75 
ευρωβουλευτών  
και 14 δημάρχων 
ευρωπαϊκών πόλεων 
και εκπροσώπων  
της Ευρωπαϊκής 
Συμμαχίας Πόλεων  
για τις Βραχυχρόνιες 
Μισθώσεις 
STHR, προς  τον Επίτροπο 
Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν 
και την Επίτροπο Ανταγωνισμού της 
ΕΕ Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Με την 
επιστολή  ζητούν από την Κομισιόν 
να θεσπίσει  άμεσα νέα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία που να ορίζει το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις STHR στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
αντιμετωπίζει την παράνομη 
δραστηριότητα και να παρέχει  τα 

νομικά εργαλεία στις πόλεις να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους 
σχετικούς κανόνες. Το νέο τοπίο 
που έχει διαμορφωθεί στον τομέα 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην 
ΕΕ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.  

 
Όπως τονίζεται στην επιστολή, η 
επέκταση και η υψηλή κερδοφορία 
των  βραχυχρόνιων  μισθώσεων 
έχουν οδηγήσει σε μία ευρέως 
δεδομένη τακτική μετατροπής της 
μίσθωσης των κατοικιών αυτών από 
βραχυχρόνιας σε μακροχρόνιας.  

πλειονότητα των 
ακινήτων που 
μισθώνονται  

ως STHR ανήκουν  
πλέον σε εταιρίες  
και επενδυτές με 
μεγάλο χαρτοφυλάκιο.  
Η προσφορά  
των διαθέσιμων, 
οικονομικά προσιτών 
κατοικιών  
στην Ευρώπη,   
κυρίως στις πόλεις  
έχει συρρικνωθεί 
σημαντικά. 
Ενώ και η αύξηση του κόστους ζωής, 
των ενοικίων και των τιμών των 
κατοικιών ασκούν εντεινόμενη 

πίεση σε πολλά ευρωπαϊκά 
νοικοκυριά. 

 

ι κάτοικοι  
πολλών περιοχών 
εκφράζουν 

ανησυχία για τις 
συνθήκες διαβίωσης 
στις γειτονιές τους, όχι 
μόνο λόγω του υψηλού 
κόστους των τιμών 
ακινήτων και ενοικίων, 
αλλά και εξαιτίας  
της ηχορύπανσης,  
των κινδύνων για  
την υγεία και της 
αλλοίωσης  της τοπικής 
φυσιογνωμίας της 
περιοχής και της 
τοπικής αγοράς. 
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Με την επιστολή οι ευρωβουλευτές και  οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 
ευρωπαϊκών πόλεων  επισημαίνουν ότι η Κομισιόν είχε δεσμευτεί μέσω του 
Επιτρόπου Μπρετόν να φέρει νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει σχετική 
παρέμβαση, και ούτε συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα στις προτεραιότητες της 
Επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους. Ζητούν λοιπόν από την Κομισιόν να 
επισπεύσει και να παρουσιάσει τη νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2022 
το αργότερο,  με την οποία να παραχωρεί  ξεκάθαρη αρμοδιότητα στις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές για να ρυθμίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
στο γενικό κοινό και να εισαγάγουν ρυθμιστικά πλαίσια για αυτή τη 
δραστηριότητα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Υπό αυτή την 
έννοια, ο όρος της εναρμόνισης των αγορών, δεν πρέπει να εμποδίζει τη 
διασφάλιση της στέγασης που είναι ανθρώπινο δικαίωμα, τονίζουν 
χαρακτηριστικά. 

  

ια την πάταξη της παράνομης δραστηριότητας 
ζητούν  ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα 
καταχώρησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων 

ακινήτων, ώστε όλες  
οι πλατφόρμες να 
κατανοούν και να 
συμμορφώνονται με 
τους τοπικούς κανόνες 
σε ολόκληρη την ΕΕ….. 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
πλατφόρμας. Ζητείται να 
δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων 
με τους αριθμούς καταχώρησης των 
ακινήτων στην οποία θα έχουν 
πρόσβαση όλες οι πλατφόρμες, οι 
οποίες σε κάθε περίπτωση θα 
αναζητούν, θα ελέγχουν, και θα 
δημοσιοποιούν τον αριθμό 
καταχώρησης πριν αναρτήσουν το 
ακίνητο στο σύστημά τους. 

 

ροτείνεται αυτή  
η βάση δεδομένων 
να είναι 

προσβάσιμη για  
την επιβολή των  
τοπικών κανόνων  
και να δημιουργηθεί 
επιπλέον ένα 
διαδικτυακό  
εργαλείο της ΕΕ  
για την ανταλλαγή 
στοιχείων μεταξύ  
των αρμοδίων αρχών  
και των πλατφορμών 
βραχυχρόνιων 
μισθώσεων. 
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του Αλέξη Αλεξόπουλου 
Δικηγόρου Αθηνών 
παρ’ Αρείω Πάγω 

 
Ενώ στην καθ’ ημάς Ανατολή και εν 
αναμονή της απόφασης του Α1 
Τμήματος του Αρείου Πάγου επί του 
αιτήματος 4.425 δανειοληπτών 
μελών του ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ σε ρήτρα 
αξίας ελβετικού φράγκου, αλλά και 
καταναλωτικών ενώσεων για 
υποβολή προδικαστικού 
ερωτήματος στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την 
νομιμότητα των εν λόγω δανείων, η 
πλειοψηφία των εκδιδομένων 
αποφάσεων σε αγωγές και 
ανακοπές δανειοληπτών ελβετικού 
φράγκου τις απορρίπτουν,  

 
ακολουθώντας ομοιόμορφα το 
σκεπτικό της υπ’ αριθ. 4/2019 
απόφαση της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου, που απορρίπτει, 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΕ, τον δικαστικό έλεγχο της 

καταχρηστικότητας των Γ.Ο.Σ. σε 
συμβάσεις δανείου σε ελβετικό 
φράγκο μεταξύ τράπεζας και 
καταναλωτή (δανειολήπτη). Στην 
Εσπερία εν τω μεταξύ, και 
συγκεκριμένα στο Παρίσι, μετά από 
15νθήμερη εξαντλητική διαδικασία, 
την 26-02-2020 εκδόθηκε απόφαση 
του Tribunal Correctionel de Paris, 
(δηλαδή ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ) 
επί μηνύσεως 2.500 πολιτικώς 
εναγόντων δανειοληπτών εις βάρος 
της Τράπεζας Cetelem θυγατρικής 
της τράπεζας BNP Paribas, μέσω της 
οποίας κατά τα έτη 2008-2009, 
διατέθηκαν στο ανυποψίαστο 
καταναλωτικό κοινό χιλιάδες 
στεγαστικά δάνεια ελβετικού 
φράγκου. 

 

ε την απόφαση 
αυτή επιβλήθηκε 
το μέγιστο 

δυνατό ποινικό 
πρόστιμο των 187.500 
ευρώ στην ανωτέρω 
τράπεζα, συνοδευόμενο 
από ποινικές 
αποζημιώσεις και 
τόκους στους 2.500 
πολιτικώς ενάγοντες, 
που αναμένεται  
να φτάσουν το ύψος  
των τριακοσίων 
εκατομμυρίων 
(300.000.000) ευρώ. 
Το ακριβές ύψος του ποσού, που 
ούτως ή άλλως είναι πρωτοφανές, 

δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς 
στην απόφαση διότι προϋποθέτει 
την πρόσθεση 200 σελίδων πινάκων 
όπως δηλώνει η δικηγόρος κ. 
Helene Feron-Poloni, συνήγορος 
περισσότερων από μίας δεκάδας 
πολιτικώς εναγόντων. 

 

νομολογιακή 
σημασία της 
απόφασης είναι 

τεράστια με δεδομένο 
ότι είναι η πρώτη φορά 
που καταδικάζεται  
σε ποινικό δικαστήριο, 
τράπεζα σε μήνυση 
δανειοληπτών – 
καταναλωτών για 
αθέμιτη εμπορική 
πρακτική, που παρήγε 
τέτοιο εγκληματικό 
αποτέλεσμα….. 
και αναμένεται στο αμέσως επόμενο 
διάστημα σωρεία αγωγών αλλά και 
μηνύσεων σε άλλα δικαστήρια από 
άλλους γάλλους δανειολήπτες. 
Σημειώνεται ότι, η απόφαση είναι 
άμεσα εκτελεστή, άσχετα από την  
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άσκηση έφεσης της τράπεζας.  

 

ίναι χαρακτηριστικό το σκεπτικό 
του Δικαστηρίου, το οποίο 
χαρακτηρίζει την εγκληματική 

συμπεριφορά της τράπεζας ως προς 
την απόκρυψη του συναλλαγματικού 
κινδύνου και την προώθηση του 
προϊόντος των δανείων σε ελβετικό 
φράγκο «…αθέμιτη, απατηλή και 
παραπλανητική εμπορική πρακτική…» 
την οποία έκρινε κιόλας, τιμωρητέα….. 

 

και η οποία επίσης αποτελεί μία από τις βάσεις της 
συλλογικής αναίρεσης ενώπιον του Α1 Τμήματος του 
Αρείου Πάγου, η οποία εκδικάσθηκε την 13-1-2020.  

αι όλα αυτά ενόσω, όλες οι 
συστημικές τράπεζες αλλά και  
τα funds στην Ελλάδα πιέζουν 

καθημερινά, αφόρητα και με κάθε 
μέσο τους δανειολήπτες ώστε να 
κλείσουν το θέμα αποκομίζοντας 
παράνομα και καταχρηστικά τεράστια 
κέρδη σε βάρος των δανειοληπτών 
του ελβετικού φράγκου. 
Έτσι, οικογενειακές κατοικίες και καταστήματα 
εκπλειστηριάζονται, δανειολήπτες υποχρεώνονται να 
παραιτηθούν από ένδικα μέσα με την επίκληση της υπ΄ 
αριθ. 4/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η 
οποία ούτως ή άλλως πλήττεται κατάφωρα ως 
παραβαίνουσα δικαιώματα που προστατεύει η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και ως 
παραβαίνουσα τον ίδιο τον σκοπό της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, 
με ότι αυτό θα σημαίνει για νέο κύκλο αγωγών 
αποζημιώσεως κατά της χώρας μας στα Εθνικά Δικαστήρια 
για παράβαση κοινοτικού δικαίου υπέρ των ζημιωθέντων 
δανειοληπτών. 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ε νομοθετική 
διάταξη του 
Υπουργείου 

Οικονομικών 
παρατείνεται η 
προθεσμία υποβολής 
των φορολογικών 
δηλώσεων έως τις  
30 Αυγούστου 2022. 
Όπως ανακοινώθηκε, παρά το 
γεγονός ότι εφέτος η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων ξεκίνησε να 
λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022 
και μέχρι τις 20 Ιουλίου είχε 
υποβληθεί το 81% των φορολογικών 
δηλώσεων, η χρονική αυτή 
παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικρατούν, για να διευκολυνθούν οι 
φορολογούμενοι πολίτες, οι 
λογιστές και οι φοροτεχνικοί, 

εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. 
Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Η 
Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και 
φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί 
την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά 
και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και  
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λογιστών που νοσούν, προχωρά σε 
παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. 

ρόκειται για  
την τελευταία 
παράταση που 

δίνεται, ώστε να 
μπορέσουν όλοι να 
ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία υποβολής 
δηλώσεων και να  
είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους». 

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του 
οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022. 

 

 
Στοπ στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς από την Εφορία μέχρι τον 
Σεπτέμβριο. Όπως τονίζει το powergame.gr 

Εφορία ρίχνει το βάρος της στον έλεγχο 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών αλλά  
και στο λαθρεμπόριο καυσίμων 

, καθώς και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται έξαρση με ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος θα είναι ένας ήσυχος μήνας για τους 
οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς δεν πρόκειται η φορολογική διοίκηση να βγάλει 
στο σφυρί» κανέναν ακίνητο. Όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό ο 
πρώτος πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου και αφορά 2 
οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη, 1 διαμέρισμα επίσης στη Θεσσαλονίκη, μια κατοικία 
στο Καστρί και μια μεζονέτα στη Κηφισιά. Σημειώνεται ότι πρόσφατη διάταξη που 
ψηφίσθηκε από τη Βουλή και τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί και η 

σχετική απόφαση από την ΑΑΔΕ 
ορίζει ότι η εφορία δεν μπορεί να 
προχωρήσει σε κατασχέσεις 
αντικειμένων και περιουσιακών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για 
τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης 
του οφειλέτη και της οικογένειας του 
τον οφειλέτη. Επίσης, εκτός των 
περιουσιακών στοιχείων που είναι 
αναγκαία για τη διαβίωση του 
οφειλέτη, προκειμένου για 
πρόσωπα τα οποία με την 
προσωπική τους εργασία αποκτούν 
όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, 
εξαιρούνται από την κατάσχεση, τα 
πράγματα που είναι απαραίτητα για 
την εργασία τους. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και 
του κατασχόντος ως προς τα 
αντικείμενα που θα κατασχεθούν εάν 
δηλαδή καλύπτουν ή όχι βασικές 
ανάγκες, τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα κατάσχονται μεν, αλλά 
παραδίδονται στον οφειλέτη, 
«φέροντα πάσας τας ευθύνας του 
μεσεγγυούχου» ενώ η διαφορά 
λύνεται στο Ειρηνοδικείο στο οποίο 
μπορεί να απευθυνθεί με αίτησή του 
ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, 
από της παραδόσεως ή επιδόσεως  
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του αντιγράφου της εκθέσεως 
κατασχέσεως. 

Επίσης με τη νέα νομοθετική 
ρύθμιση επέρχονται αλλαγές και στη 
διαδικασία των πλειστηριασμών. 
Πιο συγκεκριμένα: Καταργείται η 
υποχρέωση σύνταξης έκθεσης 
εκτίμησης των εκποιουμένων από 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψης 
της στο Πρόγραμμα 
πλειστηριασμού. Επί εκποιήσεως 
περιουσίας του πτωχεύσαντος διά 
πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή 
εκούσιου) ο επισπεύδων τον 

πλειστηριασμόν δανειστής ή 
σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή 
ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήσει 
διά δικαστικού επιμελητού 
αντίγραφον του προγράμματος 
πλειστηριασμού. Αντίγραφο του 
προγράμματος πλειστηριασμού 
κοινοποιείται και εις τους τυχόν 
αναγγελθέντος Διευθυντή Δημοσίων 
Ταμείων και Τελωνείων. Ομοίως 
κοινοποιείται στην αρμόδια 
Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων του υπουργείου 
Οικονομικών το αντίγραφο του 
προγράμματος πλειστηριασμού. 
Επί απευθείας εκποιήσεως ο 
σύνδικος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει την ημερομηνία 
εκποιήσεως, το είδος και την αξία 
των προς εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών και στους 
προϊσταμένους των αναγγελθεισών 
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) 
ημέρες τουλάχιστον, πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εκποίησης. 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι 
αγνώστου διαμονής ή διαμένει στο 
εξωτερικό, προκειμένου να του 
επιδοθούν έγγραφα της Εφορίας, ο 
αρμόδιος υπάλληλος μέχρι τώρα θα 
μπορούσε να απευθυνθεί και στον 
παπά της Ενορίας. Με τη νέα διάταξη 
καταργείται η αναφορά στον «ιερέα 
της Ενορίας» και θα παραδίδονται 
στους συγγενείς του υπόχρεους, 
μέχρι 4ου βαθμού. Αν αρνούνται να 
παραλάβουν, τότε το έγγραφο θα 
θυροκολλείται. 

 
Για 181 από τις 365 ημέρες του χρόνου εργαστήκαμε φέτος, 
για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος με 
την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έρχεται την 1η 
Ιουλίου. Σύμφωνα με το protothema.gr εάν συνυπολογιστεί 
και το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2022, το οποίο θα 
κληθούν να πληρώσουν μελλοντικές γενιές, τότε θα έπρεπε 
να εργαστούμε μέχρι και σήμερα, 20 Ιουλίου, για να 
πληρώσουμε φόρους, εισφορές και ελλείμματα. Η μελέτη 
για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας διεξάγεται για 8η 
συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα από το Κέντρο 
Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) με 
στόχο να απεικονίσει με εύληπτο τρόπο τα φορολογικά 
βάρη των Ελλήνων. Δείχνει την ημέρα που οι Έλληνες 
φορολογούμενοι θα «απελευθερώνονταν» από το βάρος 
των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την 
εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους 
προς το κράτος. 

Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά το 2022 εργαστήκαμε 2 
ημέρες λιγότερο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές, 

καθώς σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2021 εργαστήκαμε για το κράτος 183 ημέρες (Ημέρα 
Φορολογικής Ελευθερίας 2021: 3 Ιουλίου). Από το 2010 στο  
2020 προστέθηκαν 25 επιπλέον ημέρες εργασίας για το 
κράτος, μία αύξηση που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
ανάμεσα σε 28 ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αν  
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συνυπολογίσουμε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, 
τότε το 2009 είχαμε τη μεγαλύτερη κατ’ ‘έτος αύξηση 
ημερών εργασίας για το κράτος (+19) μέχρι να φτάσουμε 
στο 2020 όπου η χαμηλή συγκομιδή φορολογικών εσόδων 
εξαιτίας της πανδημίας και η διατήρηση του ύψους των 
κρατικών δαπανών κατέληξε σε κατ’ έτος αύξηση +43 
ημερών. 

ο 2020 η Ελλάδα είχε μία από τις 
μεγαλύτερες φορολογικές 
επιβαρύνσεις στην Ευρώπη, ενώ 

παράλληλα κατέγραφε υψηλό 
μέγεθος παραοικονομίας 
(7η χειρότερη επίδοση), χαμηλή ανταγωνιστικότητα 
φορολογίας επιχειρήσεων (8η χειρότερη επίδοση), υψηλή 

ανισότητα (7η χειρότερη επίδοση) και υψηλό ποσοστό 
πολιτών κάτω από το όριο της φτώχειας (9η χειρότερη 
επίδοση) ανάμεσα στις 29 ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 
οικονομίες που εξετάζονται. 

ι Έλληνες φορολογούμενοι 
συνεχίζουν να πληρώνουν  
κάθε χρόνο έναν πολύ  

ακριβό λογαριασμό στο κράτος και 
παραμένουν απογοητευμένοι από  
την ποιότητα των υπηρεσιών που  
αυτό τους επιστρέφει» 
σημείωσε ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας 
σχολιάζοντας τα φετινά πορίσματα. 

 
Μαζικά «κόβονται», σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις 
για Power Pass κατά τη δεύτερη φάση πληρωμών, μετά 
από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων. Όπως εξηγεί 
το euro2day.gr οι πληρωμές ξεκίνησαν την περασμένη 
Παρασκευή για 1,9 εκατ. δικαιούχους επιδότησης από 18 
έως και 600 ευρώ της πρώτης φάσης ολοκληρώθηκαν στις 
19/7. Τις τελευταίες ημέρες πληρώθηκαν κυρίως 600άρια, 
καθώς οι πιστώσεις ποσών ξεκίνησαν από τα μικρότερα 
προς τα μεγαλύτερα ποσά.  

πό τα περίπου 2,5 εκατ. μοναδικά 
ΑΦΜ που υπέβαλαν σχεδόν 3 
εκατ. αιτήσεις, σε κατάσταση 

αναμονής (υπό επεξεργασία) είχαν 
μείνει περίπου 600.000 αιτήσεις.  
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών  
των αιτήσεων απορρίπτεται 
και οι πληροφορίες αναφέρουν πως το χρώμα του 
χρήματος θα δουν περίπου 40.000 με 50.000 δικαιούχοι. 

Βασικές αιτίες απόρριψης η μη ύπαρξη επιβαρύνσεων 
στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα 
Δεκεμβρίου - Μαΐου ή επιβαρύνσεις μικρότερες των 30 
ευρώ, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο επιβάρυνσης 
για να ανοίξει η πύλη της αποζημίωσης. Οι αιτήσεις έγιναν 
μαζικά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλοι όσοι αιτήθηκαν 
αποζημίωση την δικαιούνται κιόλας. Οι πληρωμές αυτής 
της δεύτερης «δόσης» αποζημιώσεων ολοκληρώθηκαν 
μέχρι τις 22 Ιουλίου. Στη συνέχεια, αρχίζει ένας νέος κύκλος 
επεξεργασίας των αιτήσεων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 
θα δοθεί αποζημίωση και για τον Ιούνιο, παρότι αρχικά το 
διάστημα που θα κάλυπτε το Power Pass αφορούσε 
λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν εκδοθεί από τον Δεκέμβριο 
2021 έως και τον Μάιο 2022. Οι καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση δεν θα 
χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση. Τα στοιχεία 
καταναλώσεων και επιβαρύνσεων θα αντληθούν αυτόματα 
από τους παρόχους και το υπουργείο Οικονομικών θα 
καταβάλει τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις, σύμφωνα με 
τον αρχικό σχεδιασμό, τέλος Αυγούστου με αρχές 
Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι Power Pass 
είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με καθαρό 
οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ και η επιδότηση 
αφορά μόνο την πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή νοικιασμένη 
καθώς και τη φοιτητική στέγη. Στην πρώτη φάση 
πληρωμών, το κονδύλι υπολογίζεται σε 230 εκατ. ευρώ (για 
το 1,9 εκατ. δικαιούχων), είχαν προϋπολογιστεί επιπλέον 
30 εκατ. ευρώ για τις 600.000 δυνητικούς δικαιούχους και 
συνολικά για την παρέμβαση έχουν δεσμευθεί κονδύλια 
280 εκατ. ευρώ. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 
Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει 
το νομοσχέδιο για τη σύσταση του 
«Big Brother», ο οποίος θα 
καταγράφει όλα τα χρέη των 
πολιτών, προς τράπεζες, εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία, Δήμους, ΔΕΗ 
και άλλους παρόχους ρεύματος, 
εταιρείες κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και 
σε ιδιώτες. Όπως αναφέρει το 
sofokleousin.gr το συγκεκριμένο 
πλαίσιο εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
σύντομα, θα λάβει τη μορφή 
νομοσχεδίου και θα κατατεθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή. Πρόκειται για 
τον υπερ-ΤΕΙΡΕΣΙΑ, 

ια πλατφόρμα 
στην οποία θα 
καταγράφονται 

όλες οι οφειλές, όλων 
των φορολογουμένων, 
προς κάθε πιστωτή 
στην οποία θα μπορούν  
να έχουν πρόσβαση  
οι ιδιωτικοί και  
οι δημόσιοι  

φορείς, για να τσεκάρουν την πιστοληπτική 
ικανότητα των υποψηφίων πελατών τους. 
Στην πράξη, κάποιος που θα χρωστάει μεγάλα ποσά σε σχέση με το εισόδημά 
του, σε εφορία και τράπεζες, δύσκολα θα μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ηλεκτρική 
εταιρεία ή σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά, μεγαλύτερη σημασία θα έχουν 
τα στοιχεία του υπερ-ΤΕΙΡΕΣΙΑ, για τις τράπεζες, οι οποίες, με βάση την εικόνα 
του υποψήφιου δανειολήπτη, θα αποφασίζουν ανάλογα αν θα χορηγήσουν δάνειο 
ή όχι. Δηλαδή, όποιος χρωστάει μεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταμεία ή έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό 
δανεισμό, προκειμένου να μην δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια. Το 
κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής 
συμπεριφοράς (credit bureau), το οποίο θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο  
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Ανάκαμψης, όπου θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή 
επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς: Δημόσιο από φόρους 

και πρόστιμα, ΕΦΚΑ και άλλα Ταμεία από απλήρωτες 
εισφορές, Δήμοι για απλήρωτα δημοτικά τέλη, κλήσεις κλπ. 
Τράπεζες για δάνεια κάθε μορφής, ΔΕΗ και άλλες εταιρείες 
ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασμούς, 
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ για απλήρωτους 
λογαριασμούς και Εταιρείες ύδρευσης για απλήρωτους 
λογαριασμούς. Οι ανωτέρω φορείς θα κοινοποιούν τα 
«φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που 
θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για 
κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δημιουργείται το προφίλ 
του οφειλέτη. Όταν ο πολίτης θα απευθυνθεί σε μια 
υπηρεσία για δάνειο ή συμβόλαιο, θα προσκομίζει φυσικά 
και το εκκαθαριστικό του και σε συνδυασμό με τα στοιχεία 
που θα αντλεί ο φορέας από τον «Big Brother», θα έχει 
πλήρη εικόνα εισοδημάτων και οφειλών προς τους πάντες. 
Σημειώνεται, ότι κεντρικός στόχος του credit bureau είναι η 
προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα 
πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν 
άμεσα τις οικονομικές δυνατότητες και την προηγούμενη 
οικονομική συμπεριφορά του υποψήφιου δανειολήπτη. 

 

την διαδικτυακή εκπομπή «Ερχόμαστε σπίτι»  
της 15ης Ιουλίου στην Υπέρβαση TV έγινε 
ενδελεχής αναφορά για την κατάρρευση  

του προγράμματος «Ηρακλής» και την επακόλουθη 
κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων. 
Μια βδομάδα μετά το euro2day.gr μεταδίδει: Όσοι παρακολουθούν τη σχετική 
επικαιρότητα θα θυμούνται πρόσφατο θέμα του Euro2day.gr, που αποκάλυψε τον 
«καυγά» του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες 
(τόσο στις τράπεζες, όσο και στους servicers, επαγγελματίες τραπεζίτες είναι 
επικεφαλής), για τις ρυθμίσεις δανείων, όπως και την προχθεσινή συνέντευξη του 
πρώτου, με το ίδιο αντικείμενο. Εν ολίγοις, τον καυγά τον βλέπουμε (εν μέρει), 

μπροστά στα μάτια μας, αυτό που 
δεν έχουμε δει είναι το… πάπλωμα. 
Οι πιστωτές έχουν ήδη επιταχύνει 
τους πλειστηριασμούς, προκειμένου 
να καλύψουν τις απαιτήσεις τους, 
(τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι 
διπλάσιοι σε σχέση με 
προηγουμένως) κάτι που αναμένεται 
να συμβεί με ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση στο 2ο εξάμηνο, ήτοι από 
Σεπτέμβριο και μετά. Το θέμα είναι 
εξαιρετικά «ευαίσθητο» πλέον για 
την κυβέρνηση για δύο λόγους. 
Πρώτον διότι με τέτοια ακρίβεια, 

ολύς κόσμος 
ζορίζεται να 
πληρώσει το 

ρεύμα και τα έξοδα του, 
πόσο μάλλον τα δάνεια 
του παρελθόντος,  
ενώ οι εκτιμήσεις  
είναι πως συντόμως  
θα «χτυπήσουν» και 
ρυθμισμένα δάνεια 
, καθώς θα εξαντληθούν τα 
«αποθέματα λίπους» που 
δημιούργησε η επιδοματική 
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πολιτική της πανδημίας. Δεύτερον, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ότι βρισκόμαστε 
σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο, με τους επόμενους μήνες, ως τα μέσα του 
ερχόμενου έτους, να είναι πολύ κρίσιμοι για το κυβερνών κόμμα και τα ποσοστά 
του. Στο παρελθόν, τέτοια θέματα τα έλυναν οι κυβερνήσεις με μια νομοθετική 
ρύθμιση για «πάγωμα» των πλειστηριασμών, οπότε ξεμπέρδευαν. Ωστόσο, «this 
time is different», που λένε και οι αγγλοσάξονες. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι τα 
business plan για τα κόκκινα δάνεια, περιλαμβάνουν (κατά μέσο όρο περίπου στο 
1/3 του συνόλου) ανάκτηση απαιτήσεων μέσω πλειστηριασμών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, "γνωρίζω" σημαίνει και αποδέχτηκα. Αν παγώσουν ξανά οι 
πλειστηριασμοί, τότε οι σχεδιασμοί ανάκτησης (που ήδη πήγαν πίσω λόγω 
πανδημίας) θα πάνε «άκλαυτοι». Κάτι που αφενός δεν θα αρέσει καθόλου στα 5-6 
μεγάλα ξένα funds που πήραν τα δάνεια, (αγοράζοντας έστω κι έτσι Ελλάδα), κι 
αφετέρου, θα «χτυπήσει» στον περίφημο «Ηρακλή» με τις κρατικές εγγυήσεις 
πίσω του. Εκείνες τις εγγυήσεις για τις οποίες μέχρι τώρα η κυβέρνηση κερδίζει 
τη μάχη με την Eurostat, να μην περάσουν στο δημόσιο χρέος. 

ν όμως αρχίσουν να καταπίπτουν οι εγγυήσεις, 
τότε το πράγμα ζορίζει, ενώ δεν αποκλείεται  
να αρχίσουμε να βλέπουμε και παράπλευρες 

απώλειες για τα τραπεζικά ιδρύματα, ως προς  
τις απαιτήσεις του «επόπτη» για προβλέψεις. 

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα 
λοιπόν; Όχι απαραίτητα. Η 
κυβέρνηση τηρώντας σκληρή 
στάση, περίπου «υποσχέθηκε» 
στους τραπεζίτες να φέρει το θέμα 
των ρυθμίσεων στη Βουλή. Πέρα 
από τις… αγριάδες όμως, δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ούτως 
εχόντων των πραγμάτων, ο γόρδιος 
δεσμός μπορεί να λυθεί, μέσα από 
μια διευρυμένη περίμετρο 
«οικονομικά αδύναμων», σε 
συμφωνία κυρίων μεταξύ της 
κυβέρνησης και των τραπεζιτών, 
χωρίς κατά τα λοιπά να αλλάξει κάτι 
στο πλαίσιο των πλειστηριασμών. 
Ίδωμεν...  

 

 
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σήκωσε 
πάλι τα μανίκια και έριξε το γάντι σε τραπεζίτες και 
servicers για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που εξακολουθεί 
να σέρνεται… Σύμφωνα με το υπουργείο οι τράπεζες και οι 
διαχειριστές είναι εκείνοι που ευθύνονται που ο 
εξωδικαστικός δεν έχει πάρει μπροστά. «Γκρινιάζει ο 
Σταϊκούρας, αλλά οι λόγοι είναι πολιτικοί» λέει στο 
mononews.gr πηγή που παρακολουθεί τις εξελίξεις από 
κοντά και συνεχίζει: «Οι τράπεζες και οι servicers κάνουν 
την δουλειά τους. Έχουμε βάλει πλάτη να στήσουμε αυτόν 
τον μηχανισμό, μέχρι το help desk του εξωδικαστικού το 

πληρώνουμε εμείς, άρα αυτά που λέει ο Σταϊκούρας ότι 
σαμποτάρουμε τον μηχανισμό δεν «παίζουν» γιατί αν το  
σαμποτάραμε δεν θα πληρώναμε και ούτε θα βάζαμε τα 
στελέχη μας να ασχολούνται με τον εξωδικαστικό». Και 
καθώς ο υπουργός έδωσε στοιχεία ότι οι απορρίψεις από 
τις τράπεζες διαμορφώνονται στο 67% και στο 34% από  
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τους servicers, η ίδια πηγή αναφέρει πως οι λόγοι 
απόρριψης είναι τρεις: Πρώτον, υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις δανειοληπτών που δεν μπορούν να 
εγκριθούν τα αιτήματα που έχουν υποβάλλει στον 
εξωδικαστικό, διότι έχουν ενήμερα δάνεια στις τράπεζες ή 
στους servicers. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι 
δανειολήπτες που έχουν πλειστηριασμούς μπροστά τους 
και προσπαθούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό για να 
αναστείλουν τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Τρίτον, 
υπάρχουν και πολλοί («καλόπαιδα» τους χαρακτηρίζει) 
που βρίσκονται στην προστασία του νόμου 3869 (νόμος 
Κατσέλη) και προσπαθούν να μπουν και στον 
εξωδικαστικό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι εγκρίνονται τα 7 

στα 10 αιτήματα και σημειώνει: «Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει 
εξομάλυνση και περισσότερες ρυθμίσεις το επόμενο 
διάστημα. Τα αιτήματα που οριστικοποιούνται θα είναι 
περισσότερα βδομάδα με τη βδομάδα». Μάλιστα όπως λέει 
από τους 37 χιλιάδες οφειλέτες που είχαν συναινέσει στην 
άρση τραπεζικού απορρήτου μόνο 6.000 είχαν 
οριστικοποιήσει τα αιτήματα… Και καταλήγει:  

υπουργός ασκεί πιέσεις στις 
τράπεζες και στους servicers  
για καθαρά πολιτικούς λόγους. 

Να σημειωθεί ότι οι 6.300 υποθέσεις που έχουν 
οριστικοποιηθεί αφορούν οφειλές ύψους 3,2 δις ευρώ. Για 
τους 37 χιλιάδες οφειλέτες έχουν που έχουν δώσει έγκριση 
για την άρση του τραπεζικού τους απορρήτου και έχουν 
χρέη ύψους 20 δις ευρώ, η διαδικασία ρύθμισης δεν έχει 
ξεκινήσει, ενώ υπάρχουν και άλλα 11.000 αιτήματα που 
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της αίτησης. Προϋπόθεση 
για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό είναι να έχει 
υποστεί μείωση του εισοδήματός του κατά 20%, τα χρέη 
του να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται 
σε έναν και μόνο πιστωτή κατά 90%. Η ρύθμιση μέσω του 
εξωδικαστικού είναι αυτοματοποιημένη με βάση έναν 
αλγόριθμο, που υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής 
του οφειλέτη. Στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού οι δόσεις 
για χρέη προς το δημόσιο φτάνουν τις 240, και μέχρι τις 420 
για οφειλές προς τις τράπεζες. 

Το mononews.gr αναφέρει: Ήταν 
γνωστό σε όσους παρακολουθούν 
από κοντά και χωρίς παρωπίδες ότι 
όλη αυτή η ιστορία με τους 
διακανονισμούς των κόκκινων 
δανειοληπτών και τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό δεν πήγαινε τόσο καλά. 
Ήρθε να το επιβεβαιώσει και ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας ο οποίος άφησε σαφείς 
αιχμές κατά των servicers και των 
τραπεζιτών. Παρούσα στην 
παρουσίαση των στοιχείων και νέα 
ειδική Γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Μαριαλένα 
Αθανασοπούλου, η οποία μου 
μεταφέρουν ότι είναι «καλή στη 
δουλειά της». Ο λαλίστατος 
προκάτοχος της Φώτης 
Κουρμούσης φρόντισε να 
εγκαταλείψει εγκαίρως το «πλοίο» 
πριν πάρει επικίνδυνη κλίση και 
εντάχθηκε στην οικογένεια του ΤΧΣ. 
Τα πενιχρά αποτελέσματα των 
ρυθμίσεων τα έχετε διαβάσει 
σίγουρα. Οπότε σήμερα σας 
μεταφέρω τα «εύσημα» που 
απένειμε ο Χρήστος Σταϊκούρας 
στην Παγκρήτια Τράπεζα (εξ ού και η 

στήριξη στο Μιχάλη Σάλλα) για το πολύ αποδοτικό έργο και τα αποτελέσματα που 
έχει να επιδείξει στο συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος έχει και μία έντονη κοινωνική 
διάσταση. Όπως και να το κάνουμε δεν μπορεί να χάνει το σπίτι της μία 
ταλαίπωρη συνάδελφος για χρέος 15.000 ευρώ. 

 

Ο 
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Το 1voice.gr έχει το ρεπορτάζ: Στο β’ τρίμηνο του 2022 τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν 
αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2022, εξέλιξη 
σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην 
έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με την 
σχετική έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον, οι 
τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν 
αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2022. 
Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ 
παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 
του 2022, παρόλο που το περιθώριο επιτοκίου των 
τραπεζών για τα συνήθη δάνεια παρουσίασε μικρή κάμψη. 

συνολική ζήτηση δανείων  
από τις Μη Χρηματοπιστωτικές 
Επιχειρήσεις στο β΄ τρίμηνο  

του 2022 αυξήθηκε τόσο από τις 
μικρομεσαίες όσο και από τις  
μεγάλες επιχειρήσεις. 

 
Οι παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης 
ήταν η χρηματοδότηση παγίων επενδύσεων, αλλά και η 
επέκταση κεφαλαίων κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο, η 

συνολική ζήτηση δανείων από τις μικρομεσαίες, αλλά και 
από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να αυξηθεί 
περαιτέρω. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά 
δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το β΄ τρίμηνο του 
2022 τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων 
προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ 
τρίμηνο του 2022, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που 
είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου 
τριμήνου. Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για τα στεγαστικά μειώθηκε, σε 
αντίθεση με ό,τι αναμενόταν από την έρευνα του 
προηγούμενου τριμήνου. Οι παράγοντες που επηρέασαν 
την μείωση της ζήτησης των στεγαστικών δανείων ήταν 
αφενός το επίπεδο των επιτοκίων και αφετέρου η 
χειροτέρευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Για το 
γ’ τρίμηνο του 2022, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια 
αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, ενώ η 
ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να αυξηθεί ως 
ένα βαθμό. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν 
σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 
2022. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά 
που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Η 
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H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) αύξησε τα επιτόκια, για πρώτη 
φορά μετά από 11 χρόνια, με μία 
αύξηση μεγαλύτερη από αυτή που 
είχε προαναγγελθεί να φαίνεται όλο 
και πιο πιθανή καθώς οι 
αξιωματούχοι της φοβούνται ότι θα 
χάσουν τον έλεγχο του 
πληθωρισμού που αυξάνεται 
συνεχώς. Σύμφωνα με το 
thepresident.gr 

πληθωρισμός  
στην Ευρωζώνη 
πλησιάζει σε 

διψήφιο επίπεδο και 
υπάρχει κίνδυνος να 
παγιωθεί σε επίπεδα 
υψηλότερα από τον 
στόχο 2% της ΕΚΤ, 
απαιτώντας αυξήσεις 
των επιτοκίων 

ακόμη και αν αυτές θα επιβραδύνουν 
ή συρρικνώσουν την οικονομία της 
που υποφέρει ήδη από τον 
αντίκτυπο του πολέμου στην 
Ουκρανία. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι 
της ΕΚΤ κάθε άλλο παρά είναι στην 
ίδια γραμμή σχετική με την ταχύτητα 
που πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια, 
με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι 
η τράπεζα είναι ήδη πολύ πίσω από 
τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε σύγκριση 
με άλλες μεγάλες κεντρικές 
τράπεζες, όπως των ΗΠΑ (Fed), ενώ 
άλλοι τονίζουν ότι θα διογκωθεί ο 
κίνδυνος της ύφεσης. Έως 
πρόσφατα, η ΕΚΤ έστελνε το μήνυμα 
για μία αύξηση 25 μ.β., την οποία θα 
ακολουθούσε μία μεγαλύτερη 
αύξηση τον Σεπτέμβριο, αλλά πηγές 
ανέφεραν στο Reuters ότι σήμερα θα 
είναι στο τραπέζι και μία αύξηση 50 
μ.β. καθώς ο πληθωρισμός 
αυξάνεται γρήγορα. Οικονομολόγοι 
που είχαν ερωτηθεί από το Reuters 
προέβλεπαν μία αύξηση 25 μ.β., 
αλλά οι περισσότεροι από αυτούς 
θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είναι 
διπλάσια και το επιτόκιο αποδοχής 
καταθέσεων να γίνει μηδενικό από -
0,5% σήμερα. Στην περίπτωση μίας 
μεγαλύτερης αύξησης, ωστόσο, η 
ΕΚΤ θα πρέπει να θωρακίσει 
περισσότερο τις υπερχρεωμένες 
χώρες, όπως την Ιταλία ή την 
Ισπανία, από την εκτίναξη του 
κόστους δανεισμού τους και 
επομένως θα πρέπει να υπάρξει 
συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο 
αγοράς ομολόγων, η οποία είναι 
κοντά στο να επιτευχθεί, σύμφωνα 

με πηγές του Reuters. Και αυτό, 
επειδή όταν τα επιτόκια αυξάνονται, 
το κόστος δανεισμού των χωρών 
της περιφέρειας της Ευρωζώνης 
συχνά αυξάνεται δυσανάλογα. Αν 
και δεν αναμένεται να ανακοινωθούν 
όλες οι λεπτομέρειες αυτού του 
εργαλείου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, 
Κριστίν Λαγκάρντ, είναι πιθανόν να 
αναλάβει μία ισχυρή δέσμευση και 
θα πρέπει να δώσει στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές 
τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία του, 
περιλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων για την 
ενεργοποίηση της βοήθειας από την 
ΕΚΤ. Στην τελευταία συνεδρίαση του 
Ιουνίου, η Λαγκάρντ έκανε μόνο μία 
γενική δέσμευση, με τους επενδυτές 
να την αμφισβητούν άμεσα, 
ωθώντας τις αποδόσεις των 
ιταλικών ομολόγων στο υψηλότερο 
επίπεδό τους εδώ και μία δεκαετία 
και αναγκάζοντας την ΕΚΤ να 
προχωρήσει σε μία ισχυρότερη 
δέσμευση μετά από έκτακτη 
συνεδρίαση. 

 
 

Στον όμιλο ANT1 καταλήγει 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
η Village Roadshow, η οποία 
διαχειρίζεται τις γνωστές 
κινηματογραφικές αίθουσες Village 
Cinemas στην Ελλάδα, 
συμφερόντων μέχρι πρότινος της 
ΔΕΜΚΟ Α.Ε. του επιχειρηματία, 
Δημήτρη Κοντομηνά. Όπως 
επισημαίνει το capital.gr αρχικό 

ενδιαφέρον για την απόκτηση της 
Village και των κινηματογραφικών 
αιθουσών που αυτή διαχειρίζεται 
είχαν επιδείξει η Deca Investments, 
ένα fund αυστριακών συμφερόντων, 
το SMERemediumCap, fund με 
επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, 
καθώς και ο όμιλος ANT1. Ο όμιλος 
ΑΝΤ1 σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες είναι αυτός που έχει 

καταθέσει επί του παρόντος την 
καλύτερη οικονομική προσφορά, 
ενώ σημειώνεται ότι στην τελική 
ευθεία της διεκδίκησης της εταιρείας, 
είχαν προχωρήσει το fund του Νίκου  

 

O 
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Καραμούζη και ο ΑΝΤ1.  

ύντομα επίκειται η 
οριστικοποίηση  
της συγκεκριμένης 

συμφωνίας του ANT1 με 
την Eurobank, η οποία 
διαχειριζόταν τα δάνεια 
της Village και έναντι 
της οποίας διατηρούσε 
οφειλές η εν  
λόγω επιχείρηση. 
Σημειώνεται ότι την διαδικασία για 
την πώληση της εταιρείας στους 
ενδιαφερόμενους είχε αναλάβει να 
τρέξει η Grant Thornton. Της 
συγκεκριμένης εξέλιξης προηγήθηκε 
η μη καταβολή δόσης ύψους 202,7 
χιλιάδων ευρώ από πλευράς της 
Village προς την Eurobank, προϊόν 
ιδιωτικού συμφωνητικού που είχαν 
υπογράψει οι δύο πλευρές για τη 
ρύθμιση οφειλών έναντι 
ομολογιακού δανείου που είχε λάβει 
η εταιρεία. Παρά το γεγονός ότι 
ακολούθησε επιστολή από πλευράς 

Eurobank, με την οποία καλούσε τη 
Village να αποπληρώσει το 
οφειλόμενο ποσό, εν τέλει κάτι 
τέτοιο δεν συνέβη με αποτέλεσμα 
στις 30 Ιουλίου του 2021 να 
συνταχθεί έκθεση επίδοσης 
αναγκαστικού πλειστηριασμού των 
μετοχών της Village Roadshow με 
επισπεύδουσα τη Eurobank, η 
οποία λειτούργησε ως εκπρόσωπος 
των ομολογιούχων δανειστριών 
τραπεζών στο δάνειο συνολικού 
ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ που 
είχε χορηγηθεί στην επιχείρηση το 
2009.Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 
του 2017 η Village είχε προχωρήσει 
στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
της δανεισμού για την αποπληρωμή 
υπολοίπου 42,5 εκατ. ευρώ σε 14 
χρόνια και με την υποχρέωση 
πληρωμής δόσης ballοon κατά την 
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος. Να 
σημειωθεί ότι καίριο πλήγμα στην 
πορεία της εταιρείας αποτέλεσε η 
πανδημία, καθότι ο τζίρος της από 
τα 35,18 εκατομμύρια ευρώ του 2019, 
μειώθηκε σε μόλις 9,6 εκατ. ευρώ το 
2020. Το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων της το 2019 προήλθε από 
εισιτήρια, ήτοι ποσό 19,95 εκατ. 
ευρώ, το οποίο συρρικνώθηκε σε 
5,37 εκατ. ευρώ, ενώ στα έσοδά της 

καταγράφονται πωλήσεις στα 
κυλικεία των κινηματογράφων, 
έσοδα από ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
bowling και μπιλιάρδο αλλά και από 
διαφημίσεις επί της οθόνης πριν την 
έναρξη προβολής των ταινιών στις 
αίθουσες. Ως προς τα αποτελέσματα 
προ φόρων στη χρήση του 2020 που 
είναι και η τελευταία δημοσιευμένη 
μέχρι στιγμής ήταν ζημιογόνα στα 
7,34 εκατ. ευρώ, από κέρδη 116,5 
χιλιάδες ευρώ το 2019. Αυτή τη 
στιγμή η Village διατηρεί συνολικά 7 
κινηματογραφικές αίθουσες στο The 
Mall Athens στο Μαρούσι, στην 
περιοχή του Ρέντη, στο Μetro Mall 
Αγίου Δημητρίου, στο Παγκράτι, στο 
εμπορικό κέντρο Mediterranean 
Cosmos της Θεσσαλονίκης, στον 
Βόλο και στο Athens City Outlet της 
Λάρισας. 

 

 
Αγροτεμάχια, διαμερίσματα, μονοκατοικίες σε πλούσιες 
συνοικίες, χώροι στάθμευσης, αποθήκες, βιομηχανικές 
μονάδες, ακόμη και ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε 
περιζήτητα νησιά όπως η Κρήτη. Όπως τονίζει το enikos.gr 
κάθε είδους ακίνητο, από το πιο φτωχικό έως και το πλέον 
χλιδάτο, περιλαμβάνει το μενού των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών της εβδομάδας που διανύουμε. Ακίνητα 
τα οποία βγαίνουν στο σφυρί για λογαριασμό των 

εισπρακτικών. Από Σεπτέμβριο πάντως στο «παιχνίδι» 
μπαίνει και η… Εφορία! 

λίστα περιλαμβάνει από ημιτελή 
κτίσματα εντός αγροτεμαχίων  
ως και βιομηχανικούς χώρους 

και ξενοδοχειακές μονάδες με τίμημα  
που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, αλλά  
και πολυτελείς κατοικίες σε πλούσιες 
συνοικίες της πρωτεύουσας όπως  
η Βούλα ή κοσμοπολίτικα νησιά όπως 
η Μύκονος. 
Το «παιχνίδι» όλο πάντως των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών δεν γίνεται πλέον από τα τραπεζικά 
ιδρύματα όπως θα περίμενε κανείς: Αντίθετα, μετρημένες 
στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι οι τράπεζες ως 

Σ 
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επισπεύδοντες πλειστηριασμών, 
καθώς στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, τις έχουν 
υποκαταστήσει εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων… ή αλλιώς 
εισπρακτικές! Εξέλιξη βεβαίως που 
δεν είναι τυχαία, δηλαδή το να 

αρπάξουν τα ηνία των 
πλειστηριασμών από τις τράπεζες οι 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. 
Και αυτό γιατί, μπορεί από το 2016 
έως και τον Δεκέμβριο του 2021 τα 
«κόκκινα δάνεια» που είχαν 
συσσωρευτεί στα χαρτοφυλάκια των 

τραπεζών από 110 δισ. ευρώ 
περιορίστηκαν δραστικότατα στα 
μόλις 18 δισ., όμως περί τα 100 δισ. 
απλά «μετακόμισαν» από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις 
εισπρακτικές που είναι εκείνες που 
κάνουν πλέον το «παιχνίδι». 

 
Ικανοποίηση επικρατεί σε τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) για την επιστροφή των 
πλειστηριασμών στην κανονικότητα μετά από δύο 
πανδημικά έτη. Όπως καταγράφει το businessdaily.gr το 
τελευταίο τρίμηνο ολοκληρώθηκαν περισσότεροι από 
10.000 πλειστηριασμοί, τα 2/3 περίπου όσων είχαν 
αναρτηθεί στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για τους 
μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο είχαν προγραμματιστεί 
περίπου 5.000 πλειστηριασμοί μηνιαίως, εκ των οποίων 
περίπου το 1/3 αντιστοιχεί σε κατοικίες. Τα υπόλοιπα 
ενέχυρα που εκπλειστηριάζονται αφορούν είτε εμπορικά ή 
βιομηχανικά ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες 
κ.α. Για το διάστημα από 16 Ιουλίου έως το τέλος 
Αυγούστου, όπου οι πλειστηριασμοί «παγώνουν» λόγω 
των δικαστικών διακοπών -συνεπώς και των 
συμβολαιογράφων- έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-
auction.gr σχεδόν 2.800 πλειστηριασμοί. Σημειώνεται ότι 
φέτος το διάστημα των δικαστικών διακοπών είναι 
μειωμένο κατά ένα μήνα, ώστε να ανακτηθεί έδαφος που 
χάθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Σε κανονικές 
συνθήκες, οι δικαστικές διακοπές θα άρχιζαν την 1η Ιουλίου 
και θα έληγαν στις 16 Σεπτεμβρίου. Με ιδιαίτερη 
ανακούφιση υποδέχθηκαν δε οι εταιρείες του κλάδου τις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που 
διαψεύδουν τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. «Η 
διεξαγωγή εκλογών, και μάλιστα επαναληπτικών, θα 
οδηγούσε σε πάγωμα των πλειστηριασμών τουλάχιστον 
κατά δύο μήνες λόγω της αναστολής στη λειτουργία των 
δικαστηρίων», αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος servicer 

στο BusinessDaily. «Κάτι τέτοιο θα εκτροχίαζε την 
επανεκκίνηση των πλειστηριασμών που πήγαν πολύ καλά 
τους τελευταίους μήνες», προσθέτει. Όπως εξηγεί η ίδια 
πηγή, 

ο 1/3 των συνολικών  
εισπράξεων έναντι των 
«κόκκινων» δανείων  

προέρχονται από ρευστοποιήσεις  
των ενεχύρων και τα 2/3  
από τη θεραπεία των δανείων  
μέσω ρυθμίσεων. 
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Στο σφυρί οδηγείται το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας Αλλατίνη 
στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί δύο σχετικοί 
πλειστηριασμοί. Ο ένας σε βάρος της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας «Αστικές 
Αναπτύξεις Θεσσαλονίκης Α.Ε», που αφορά το 25% της κυριότητας της έκτασης 
και έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, με τιμή εκκίνησης 1.508.000 ευρώ. Ο 
δεύτερος και βασικότερος σε βάρος της Αλλατίνη Εταιρεία Δημητριακών Βορείου 
Ελλάδος ΑΒΕΕ, γνωστής τα τελευταία χρόνια ως Nutriart, που έχει οριστεί για τις 
16 Νοεμβρίου, με τιμή εκκίνησης 3.204.500 ευρώ. Δηλαδή η συνολική τιμή 
εκκίνησης διαμορφώνεται σε 4.712.500 ευρώ. Επισπεύδουσα και στις δύο 
περιπτώσεις είναι η doValue, με τα ποσά των απαιτήσεων να είναι 2.861.697,47 
ευρώ, για την πρώτη περίπτωση και 2.149.654,07 ευρώ για τη δεύτερη.  

ι «Μύλοι Αλλατίνη» μπορεί να είναι  
πλέον σήμερα ένας ερειπωμένος και 
εγκαταλελειμμένος χώρος στην ανατολική 

Θεσσαλονίκη, αλλά αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό 
ίσως σύμβολο των περασμένων εποχών, όπου η 
πόλη γνώριζε σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη. 
Είναι, με άλλα λόγια, ένα κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς της 
Θεσσαλονίκης που λόγω κακοδαιμονιών και γραφειοκρατίας έχει καταλήξει στη 
σημερινή μορφή του, παρά τα διάφορα σχέδια αξιοποίησης. Πρόκειται για τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «Μύλοι 
Αλλατίνη» στην περιοχή Ποσειδώνιο της συνοικίας Ντεπώ, το οποίο 
κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί από το 1991 
διατηρητέο στο μεγαλύτερο τμήμα του, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα 
της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της τότε εποχής. Το συγκρότημα εδράζεται επί 
οικοπέδου επιφάνειας 41.305,50τ.μ. κατά τους αρχικούς τίτλους κτήσης, 
35.860,60τ.μ. κατά μεταγενέστερο τίτλο κτήσης του 1987 και 27.752,77τ.μ. κατόπιν 
διαδοχικών μεταβολών στην έκτασή του. Το οικόπεδο διαθέτει περίφραξη 
(παραβιασμένη σε ορισμένα σημεία) εν μέρει με τοιχία οπτοπλινθοδομής και εν 
μέρει με κυματοειδής λαμαρίνες επί μεταλλικού σκελετού. Στο εσωτερικό του 
οικοπέδου υπάρχει κατά τόπους πυκνή άγρια βλάστηση που καθιστά την είσοδο 
στο ακίνητο επικίνδυνη. Στη σημερινή κατάστασή του το ακίνητο αποτελεί 

πολεοδομικά αρρύθμιστο χώρο και 
για οποιαδήποτε αξιοποίησή του 
απαιτείται έγκριση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και καθορισμός 
συντελεστή δόμησης, που θα δοθεί 
με Προεδρικό Διάταγμα με βάση την 
κείμενη νομοθεσία, ως προς τη 
μορφή αποκατάστασης και το 
σκοπό της χρήσης. Σημειώνεται ότι 
ο συντελεστής δόμησης 4,2 που είχε 
καθοριστεί παλαιότερα ακυρώθηκε 
με την υπ’ αρ. 669/2010 απόφαση 
του ΣτΕ. Το συγκρότημα 
περιελάμβανε αρχικά 35 κτίσματα 
(διατηρητέα και μη) συνολικής 
επιφάνειας 18.291,52τ.μ., εκ των 
οποίων μη διατηρητέα κτίρια 
συνολικής επιφάνειας 3.747,98τ.μ. 
κατεδαφίστηκαν περί το 2003-4. 
Όπως προαναφέρθηκε, ορισμένα 
από τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα. Έτσι, σήμερα τα 
υφιστάμενα κτίσματα έχουν 
συνολική επιφάνεια 14.543,54τ.μ., εκ 
των οποίων τα 1.121,74τ.μ. αφορούν 
σε υπόγεια/ημιυπόγεια, τα 987,02τ.μ. 
αφορούν σε μη διατηρητέα κτίρια 
που μπορούν να κατεδαφιστούν και 
τα 12.434,78τ.μ. αφορούν σε κτίρια 
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα είτε 
πλήρως είτε μόνο κατά το κέλυφός 
τους. Η αγοραία αξία του συνολικού 
ακινήτου κατά την ημερομηνία της 
εκτίμησης (20/1/2022) και για το 
100% της πλήρους κυριότητας 
υπολογίστηκε σε 7.540.000 ευρώ. Ο 
πλειστηριασμός σε βάρος της 
«Αλλατίνη» αφορά ουσιαστικά το 
50%, ενώ ο πλειστηριασμός σε 
βάρος της «Αστικές Αναπτύξεις 
Θεσσαλονίκης», το 25%. Κατά 
πληροφορίες, μετά από πολυετή 
«ακινησία» επενδυτικό σχήμα στο 
οποίο συμμετέχει γνωστός 
επιχειρηματικός όμιλος εξαγόρασε 
το υπόλοιπο 25% το οποίο είχε 
περάσει στην Alpha Αστικά Ακίνητα. 
Έτσι οι δύο πλειστηριασμοί για το 
75% της κυριότητας του ακινήτου 
θεωρούνται ως ένα βήμα προς την 
κατεύθυνση της αξιοποίησης, καθώς 
μετά την ολοκλήρωσή τους  
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αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία 
αδειοδοτήσεων που θα οδηγήσει 
στην όποια «επόμενη μέρα». Το 
συγκρότημα Αλλατίνη μετράει 168 
χρόνια ιστορίας, καθώς ο πρώτος 
αλευρόμυλος χτίστηκε στο 
συγκεκριμένο σημείο το 1854 από τη 
γαλλική εταιρεία Darblay de Corblay. 
Το 1883 το συγκρότημα πέρασε στον 
έλεγχο της γνωστής εβραϊκής 
οικογένειας Αλλατίνι, στην οποία 
οφείλει και την ονομασία του. Επί 
των ημερών τους εγκαταστάθηκε ο 
πρώτος ηλεκτροδοτούμενος 
κυλινδρικός μύλος, ενώ μετά από 

μια καταστροφική πυρκαγιά το 1898 χτίζεται νέο συγκρότημα με κυλινδρόμυλο, 
φούρνους, μηχανουργεία κ.α. καθώς και την εμβληματική καμινάδα των 35 
μέτρων. Το 1926 πέρασε από την οικογένεια Αλλατίνι στον εισαγωγέα σιτηρών 
Κοσμά Πανούτσο που το επέκτεινε, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά του ακόμη 
και κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το συγκρότημα σταμάτησε να λειτουργεί το 
1980 και έκτοτε εγκαταλείφθηκε, ενώ το 1991 κηρύχθηκε διατηρητέο. Τα επόμενα 
χρόνια υπήρξαν κάποιες προσπάθειες αξιοποίησης με πιο σοβαρή αυτή του 2003, 
με το project «Πολιτεία Αλλατίνη». Σε αυτήν συμμετείχαν η Αλλατίνη Α.Ε. η 
Θεμελιοδομή Α.Ε, οι Αστικές Αναπτύξεις Θεσσαλονίκης Α.Ε. και η Ωμέγα Τράπεζα. 
Το σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, στόχευε στην επανάχρηση 
των διατηρητέων κτηρίων, την ανέγερση κατοικιών, την κατασκευή υπόγειου 
χώρου στάθμευσης και χώρων πρασίνου. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το όλο 
εγχείρημα ναυάγησε λόγω της αδυναμίας ανέγερσης νέων κτισμάτων και των 
προσφυγών στο ΣτΕ. 

 
Για πολλοστή φορά θα χτυπήσει το σφυρί των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις 26 Οκτωβρίου για την 
περίφημη «Βίλα Μεταξά» στο Σούνιο και μάλιστα με τιμή 
εκκίνησης λίγο κάτω των 6 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα 
στα 5.998.000 ευρώ. Όπως σημειώνει το newmoney.gr 
πρόκειται για ένα μοναδικής αισθητικής και σχεδιασμού 
ακίνητο, το οποίο και λόγω θέσης, -σε απόσταση αναπνοής 
από τις Καβοκολώνες-, θα έπρεπε να έχει προσελκύσει 
χρόνια τώρα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, αν 
και η «περιπέτεια» με τους πλειστηριασμούς ξεκίνησε το 
2017, ακόμη παραμένει στα αζήτητα. 

την αρχή ο πήχης της πρώτης 
προσφοράς είχε τεθεί στα 11  
εκατ. ευρώ και στη συνέχεια  

διολίσθησε στα 10 εκατ., ενώ πλέον 
τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε πέσει 
στα 6,8 εκατ. και στις 21 Οκτωβρίου 
2020 στα 6 εκατ. Τώρα γίνεται ένα 
ακόμη μικρό «σκόντο» ώστε το 
ελάχιστο ζητούμενο τίμημα να 
«γράφει» μπροστά το νούμερο «5»… 

Το ακίνητο ανήκε στον αρχιτέκτονα Nικόλαο Mεταξά, 
ιδιοκτήτη της εταιρείας Sunland Properties, η οποία 
διοικείται τα τελευταία χρόνια από τους γιούς του, 
Κωνσταντίνο και Δημήτρη, επίσης αρχιτέκτονες και 
αποκτήθηκε από τον ίδιο «κατά πλήρη κυριότητα και σε 
ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου» τον Δεκέμβριο του 1990. 
Bρίσκεται στην περιοχή του Σουνίου, σε εκτός σχεδίου 
περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής. Η θέση του εντοπίζεται 
από την πλευρά του παραλιακού μετώπου, έναντι του Ναού 
του Ποσειδώνα. Πλησίον του ακινήτου υπάρχουν 
ξενοδοχειακά καταλύματα και κατοικίες πολυτελούς 
κατασκευής, ενώ η πρόσβαση γίνεται μέσω του 
δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Σύμφωνα με την έκθεση 
εκτίμησης «πρόκειται για πολύ προνομιακή θέση, λόγω της 
απρόσκοπτης θέας και της εγγύτητας στο παραλιακό 
μέτωπο» και «η ευρύτερη περιοχή είναι αραιοδομημένη». 
Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 7.268 τ.μ. και συνορεύει με 
ιδιοκτησία της οικογένειας Εμπειρίκου, ενώ διαθέτει  
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πλευρά μήκους 123 μέτρων μπροστά στον αιγιαλό και στη 
θάλασσα. Τα όρια του οικοπέδου είναι υλοποιημένα με 
μανδρότοιχο. Επί του οικοπέδου υφίσταται πολυτελής 
κατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 
101,61 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 259,54 τ.μ. Επίσης 
υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κτίσματα συνολικής επιφάνειας 
120 τ.μ. και υπαίθρια μεγάλη πισίνα. Το ποσό για το οποίο 
επιβλήθηκε η τελευταία κατάσχεση, στις 28 Μαρτίου 2022, 
είναι 500.000 ευρώ, πλέον των τόκων και εξόδων 
εκτελέσεως, που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος 
κεφαλαίου, ενώ επισπεύδουσα είναι η Intrum. Παράλληλα, 
το ακίνητο φέρει πολλές προσημειώσεις και υποθήκες 
υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και ιδιωτών για ποσά 
ύψους 7,1 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, 
φαίνεται ότι αφορά τη νομιμότητα των κτισμάτων, κάτι που 

εξηγεί και το γιατί τόσα χρόνια, ένα τόσο πολυτελές και 
ξεχωριστό ακίνητο παρότι βγαίνει στο σφυρί, μένει χωρίς 
μνηστήρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της θέσης 
(πλησίον του αρχαιολογικού χώρου του Ναού του 
Ποσειδώνα), οι πολεοδομικοί περιορισμοί επέτρεπαν την 
ύπαρξη μόνο ενός μικρού κτίσματος, όπως αυτό που 
προϋπήρχε της βίλας την περίοδο της εξαγοράς. Στη 
συνέχεια παρότι έγιναν καταγγελίες, οι εργασίες ανέγερσης 
των νέων κτισμάτων εξελίχθηκαν απρόσκοπτα, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι είναι και νόμιμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες 
στη συνέχεια η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια με 
αποτέλεσμα την καταδίκη του ιδιοκτήτη. Έτσι, η 
περιπεπλεγμένη κατάσταση γύρω από τη νομιμότητα του 
εντυπωσιακού ακινήτου αποτρέπει τους υποψήφιους 
επενδυτές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον… 

 
Δύο δεσμευτικές προσφορές δέχθηκε η PQH, ο ειδικός 
εκκαθαριστής για το project Αριάδνη, των 5,2 δισ. ευρώ. Η 
μία προσφορά από την κοινοπραξία Bain – Fortress – 
doValue σε συνεργασία με την Davidson Kempner – Cepal, 
η άλλη από το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, 
που έχει σχέση συνεργασίας με την Intrum (η οποία 
αποκλείστηκε στην πρώτη φάση της διαδικασίας). Και ενώ 
η αγορά περιμένει να πληροφορηθεί το ύψος στο οποίο 
κινήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές, καλά 
πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στο mononews.gr ότι 
ενδεχομένως να είναι χαμηλότερες από το minimum των 
730 εκατ. ευρώ. «Το μάκρο περιβάλλον είναι χειρότερο, ο 
διαγωνισμός ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο, οι συνθήκες 
έχουν διαφοροποιηθεί και όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη», 
λέει πηγή με γνώση της διαδικασίας στο mononews.gr και 
συμπληρώνει με έμφαση: Αν παγώσουν τώρα την πώληση 
και βγάλουν ξανά το project σε ένα εξάμηνο δεν θα πιάσουν 
ούτε 600 εκατ ευρώ…». Σε κάθε περίπτωση το ύψος των 
δεσμευτικών προσφορών για το «Αριάδνη» είναι το 
κρίσιμο crash test για το πού θα κινηθούν οι τιμές για τα 
πακέτα δανείων που έχουν βγάλει προς πώληση, καθώς οι 
συνθήκες έχουν αλλάξει στο δυσμενέστερο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες το Ellington σε περίπτωση που προκριθεί θα 
έχει «σύμμαχο» την Intrum σε κάθε επίπεδο τόσο για 
δανεισμό, κεφαλαιακή ενίσχυση αλλά και διαχείριση αυτών 
των δανείων. Όπως είναι γνωστό η τιμή βάσης της PQH, 
για την πώληση του πακέτου των 5,2 δις ευρώ «κόκκινων» 
δανείων, είναι τα 730 εκατ ευρώ. Το ελάχιστο τίμημα όμως 

είχε καθοριστεί πριν έρθει η τελευταία γεωπολιτική κρίση 
και η αναταραχή στις αγορές.  

ο project «Αριάδνη» είναι το 
μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο 
κόκκινων δανείων που έχει βγει 

προς πώληση στην ελληνική αγορά. 
Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται στα 
5,2 δισ. ευρώ, αλλά σε όρους συνολικής ονομαστικής 
απαίτησης, δηλαδή μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους, η 
αξία του φτάνει στα 13,9 δισ. ευρώ. 

α δάνεια του «Αριάδνη» έχουν 
εξασφαλίσεις σε ακίνητα, η  
αξία των οποίων ανέρχεται σε  

7,4 δισ. ευρώ 
και συγκεκριμένα: στα 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται η αξία 
των οικιστικών ακινήτων, στα 2,3 δισ. ευρώ ανέρχεται η 
αξία των εμπορικών ακινήτων, ενώ στο 1,4 δισ. ευρώ 
εκτιμάται η αξία των οικοπέδων. Συνολικά υπάρχουν 
εξασφαλίσεις σε 83.000 ακίνητα, με τις 44.000 να είναι  

 

Τ 
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οικιστικά ακίνητα, σχεδόν 10.000 είναι εμπορικά και τα 
υπόλοιπα οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.α. Όπως είναι γνωστό 
το πωλητήριο αφορά 97.000 δάνεια με εμπράγματες 
εξασφαλίσεις (αφορούν 72.000 δανειακές συμβάσεις) που 
έχουν χορηγηθεί σε 53.000 δανειολήπτες. Πιο αναλυτικά 
τώρα από τα 5,2 δισ. ευρώ της λογιστικής αξίας των 
δανείων, τα 2,1 δισ. ευρώ είναι οφειλές από μεγάλες 
επιχειρήσεις, το 1,2 δισ. ευρώ είναι οφειλές από 
μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, το 1,5 δισ. ευρώ είναι 
οφειλές από στεγαστικά δάνεια και τα υπόλοιπα οφειλές 
από καταναλωτικά δάνεια. 

«Στον αέρα τίναξε την δουλειά της πώλησης κόκκινων 
δανείων με την κωδική ονομασία “Αριάδνη” ύψους 
περίπου 5 δισ. ευρώ, η διοίκηση της PQH Ειδικός 
Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων, υπό τις εντολές της 
CEO κ. Τάνιας Σουσάρη». Αυτό υποστηρίζουν πηγές κοντά 
στην διαδικασία. Μαζί με την βοήθεια της MORGAN 
STANLEY, που λειτουργούσε ως σύμβουλος, οι άνθρωποι 
της PQH έβγαλαν ένα τεράστιο πακέτο για πώληση 
περίπου 5 δισ. ευρώ με προδιαγραφές 6 μηνών πριν, όταν 
δηλαδή ο πληθωρισμός και τα επιτόκια ήταν στο 0. «Αντί 
να κάνουν στροφή 180 μοιρών ανάλογα με τις συνθήκες της 
αγοράς σήμερα, επέμεναν να ζητάνε ένα υψηλό νούμερο 
για να πουλήσουν όλα αυτά τα δάνεια» λένε οι ίδιες πηγές. 
Και όλα αυτά όταν ο πληθωρισμός είναι στο 10% και 
πρόσφατα η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,5% τα επιτόκια του ευρώ. 
«Αποτέλεσμα ήταν να γραφτεί ο μεγάλο φιάσκο» σύμφωνα 

με τα όσα λέγονται στην αγορά. Βέβαια υπάρχει και ο 
αντίλογος: «Οι δεσμευτικές προσφορές ήταν οικονομικά 
απαράδεκτες» απάντησε χαρακτηριστικά στέλεχος της 
PQH σε ερώτηση του mononews και συμπλήρωσε πως «οι 
προσφορές στην ουσία, δεν ήταν δεσμευτικές καθώς 
εμπεριείχαν όρους και προϋποθέσεις που ακύρωναν τη 
δεσμευτικότητα». Σπάει το Αριάδνη; Απέτυχε λοιπόν η 
προσπάθεια να πουληθεί το μεγάλο πακέτο κόκκινων 
δανείων 5 δισ. ευρώ της PQH . Τώρα, απ΄ ότι φαίνεται, 
κάποιοι προωθούν την λύση «διεμερίσαντο τα ιμάτια μου 
εαυτοίς, και επί τον ιματισμό μου έβαλον κλήρο». Για να 
αφήσουμε τα Ιερά Πάθη κατά μέρος, να σπάσει σε κομμάτια 
το πακέτο και τα καλά να πουληθούν ξεχωριστά. Πράγματι, 
μέσα στον ορυμαγδό των κόκκινων δανείων που 
περιλαμβάνει το πακέτο, υπάρχουν και ορισμένα τα οποία 
καλύπτονται με «ενδιαφέρουσες εξασφαλίσεις». Συνολικά 
υπάρχουν εξασφαλίσεις σε 83.000 ακίνητα, η αξία των 
οποίων ανέρχεται σε 7,4 δισ. ευρώ. Τι ήθελε λοιπόν να 
«πιάσει» για όλο το πακέτο αυτό η PQH που το πωλούσε 
μόλις 730 εκατ. ευρώ; Χονδρικά, δηλαδή, το 10% της αξίας 
των ακινήτων που συνοδεύουν το πακέτο. Η προσφορά 
όπως απεδείχθη εκ των πραγμάτων ήταν χαμηλότερη. 
Έτσι λειτουργεί η αγορά όταν διαμορφώνονται συνθήκες 
μονοπωλίου. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι να σπάσει σε 
δύο, τρία κομμάτια το Αριάδνη, διότι στο ισοδύναμο 
αποτέλεσμα μπορείς να φθάσεις χαμηλώνοντας το πήχη 
του τιμήματος για όλο το πακέτο. Συνεπώς το ερώτημα που 
προκύπτει είναι σε ποια τιμή μπορούν να ρευστοποιηθούν 
τα ακίνητα χωρίς να υπάρχουν νομικές ή άλλες συνέπειες 
για τον εκκαθαριστή του Δημοσίου. 

 
Η Εθνική Τράπεζα σε συνέχεια 
σχετικής ανακοίνωσης της 16ης 
Οκτωβρίου 2020 ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό για την 

ολοκλήρωση της πώλησης του 
100% της θυγατρικής εταιρείας 
εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο, 
CAC Coral Ltd, η οποία κατέχει και 
διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο μη 
εξυπηρετούμενων εταιρικών 
δανείων, δανείων προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς 
επίσης και καταναλωτικών και 
στεγαστικών δανείων συνολικής 
λογιστικής αξίας €325 εκατ. 
(περίπου €200 εκατ. διασφαλιστική 
αξία ακινήτων), στην επενδυτική 
εταιρεία Bain Capital Credit (“Bain 
Capital”). Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, 

στην πλειοψηφία του, περιλαμβάνει 
δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 10 
χρόνια. H συναλλαγή έχει ουδέτερη 
επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση 
της Τράπεζας.Η Alantra Corporate 
Portfolio Advisors International Ltd 
ενήργησε ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, 
ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank 
LLP και Χρυσσαφίνης & Πολυβίου 
LLC ως επίκουροι νομικοί 
σύμβουλοι και η εταιρεία Deloitte 
Ελλάδος ως σύμβουλος πώλησης 
και λογιστικών θεμάτων. 

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου 
επισημαίνει: Στο προσκήνιο και πάλι το οξύτατο θέμα των 
δανείων σε ελβετικό φράγκο με αφορμή τη νέα 
δυσβάσταχτη ανατίμηση της ισοτιμίας, το γεγονός ό,τι 
πλησιάζουμε σε εκλογές (πολλοί εικάζουν σύντομα), αλλά 
και τις πρόσφατες σχετικές -άκαρπες- κοινοβουλευτικές 
επερωτήσεις αλλά χρήσιμες ως προς την αποκάλυψη των 
προθέσεων των αρμοδίων Υπουργών και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζουν θεσμικά το ζήτημα κατά τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Την ίδια στιγμή που το πολιτικό 
σύστημα αρχίζει να πιέζεται κάνει την εμφάνισή του το 
παλιό αφήγημα των Τραπεζών περί ζημίας τους σε 
υποτιθέμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι αλήθεια πως  

για το εν λόγω μείζον ζήτημα διαχρονικά έχει πάρει θέση το 
σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Χώρας, 
προκαλώντας μάλιστα οι ίδιοι πλήθος επερωτήσεων στη 
Βουλή, αναγνωρίζοντας από κοινού την καταστροφή που 
έχουν υποστεί χιλιάδες νοικοκυριά. Αντιστάθμιση κίνδυνου  
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(hedging) για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει σε ελβετικό 
φράγκο. Το γεγονός ότι ουδέποτε ζημιώθηκαν τα Πιστωτικά 
Ιδρύματα τα οποία δάνειζαν με ρήτρα αξίας 
συναλλάγματος, και ότι εκατομμύρια δανειολήπτες σε όλη 
την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα είχαν πέσει θύματα των 
διεθνών οικονομικών συμφερόντων, ήρθε να επιβεβαιωθεί 
με μια σειρά γεγονότων. Συγκεκριμένα, την «αποφράδα 
ημέρα» για τους δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη, την 15η 
Ιανουαρίου 2015, που η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας 
προέβη σε άρση του κλειδωμένου ορίου ισοτιμίας 
ευρώ/chf, τότε (σύμφωνα με σωρεία δημοσιευμάτων) ο κ. 
Αντώνης Σαμαράς ζήτησε από τον Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα ενημέρωση για τις 
εξελίξεις σχετικά με το ελβετικό φράγκο και εάν αυτές 
επηρεάζουν τις Ελληνικές τράπεζες. Ειδικότερα (με βάση τα 
δημοσιεύματα) σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο κ 
Στουρνάρας ανέφερε στον Πρωθυπουργό πως δεν υπάρχει 
πρόβλημα με το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
καθώς οι Τράπεζες έχουν κάνει αντιστάθμιση κίνδυνου 
(hedging) για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει σε Ελβετικό 
φράγκο. Ζημιώθηκαν οι Τράπεζες; Ήταν ένα από τα κύρια 
ερωτήματα που ακούγονταν σχεδόν σε όλες τις αίθουσες 
δικαστηρίων που εκδικάζανε υποθέσεις δανείων με ρήτρα 
ελβετικού φράγκου, το εάν δηλαδή από την αλλαγή 
ισοτιμίας ευρώ/chf, ζημιώθηκαν μονομερώς οι χιλιάδες 
δανειολήπτες ή εάν επιμερίστηκε έστω και ένα μέρος αυτής 
της ζημιάς στις Τράπεζες που χορήγησαν τα εν λόγω 
δάνεια και τέλος εάν επηρεάστηκαν τα κέρδη των 
Τραπεζών. Γι’ αυτό αρκεί να θυμηθούμε την 16η Ιανουαρίου 
2015 όταν μια εκ των συστημικών τραπεζών σε δημόσια 
ανακοίνωσή της, με αφορμή την προσφυγή της στον ELA, 
αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις της τράπεζας σε 
ελβετικό φράγκο και πως αυτές είναι καλυμμένες (hedge) 
από θέσεις τέτοιες για να αποδεχθούν επιπτώσεις όπως 
συνέβη κατά την υποτίμηση του ευρώ στις 15/1/2015. 
Μάλιστα η ίδια τράπεζα λίγο αργότερα κατά τα τέλη 
Νοεμβρίου του ίδιου έτους (26/11/2015), ενόψει της 
επικείμενης ανακεφαλαιοποίησής της από το Ελληνικό 
Δημόσιο, στο πλαίσιο της από 13-07-2015 Συμφωνίας της 
Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους της και τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αναγκάστηκε να 
προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 
δημοσιεύοντας σχετικό ενημερωτικό δελτίο για τους 
υποψήφιους μετόχους, αναφέροντας ότι αντισταθμίζει την 
μακροοικονομική κρίση από την αυξητική επίπτωση που 
είχε στο δανειακό χαρτοφυλάκιο η ανατίμηση του ελβετικού 
φράγκου, ενώ στο ίδιο δελτίο στην σελίδα 314 αναφέρει 
μεταξύ άλλων «Την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, τα 
συνολικά δάνεια προ απομείωσης επηρεάστηκαν 
σημαντικά από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου 

(CHF) και του δολαρίου (USD) έναντι του Ευρώ στη διάρκεια 
του πρώτου τριμήνου 2015, η οποία οδήγησε σε αύξησή 
τους κατά € 0,7 δισ. περίπου». Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως 
η εν λόγω τράπεζα όχι μόνο δεν είχε ζημία από την 
ισχυροποίηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, 
αλλά αντιθέτως φαίνεται να απολαμβάνει εν δυνάμει κέρδη 
ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, όταν στον αντίποδα 
χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να επιβαρύνονται 
σημαντικά. Στα δικαστήρια αλλά και στον φιλοτραπεζικό 
Τύπο έγινε πολύς λόγος για μία επιστολή ενημέρωσης που 
παρείχαν τα Τραπεζικά Ιδρύματα για το συναλλαγματικό 
κίνδυνο, η οποία όμως κατά ρητή παραδοχή πληθώρας 
δικαστικών αποφάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Ευρώπη, δόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης. Γνώριζαν 
τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε τι κίνδυνο εκτίθενται οι 
δανειολήπτες; Τον Μάρτιο του 2018 ο τότε αρμόδιος 
Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κος 
Δραγασάκης, εξέφρασε ενδιαφέρουσες απόψεις, όταν 
μεταξύ άλλων δήλωσε «…Ενημερώθηκα και εγώ ότι το ΔΝΤ 
είχε ενημερώσει έγκαιρα τότε ότι επίκειται ανατίμηση του 
ελβετικού φράγκου. Ελήφθη αυτό υπόψη από τις 
τράπεζες;»… «Όταν μπλέκεται στεγαστικό δάνειο με 
κερδοσκοπικά παιχνίδια τι να πεις μετά;» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε την 
σύσταση του Ευρωπαϊκού συμβουλίου συστημικού 
κινδύνου της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 – σχεδόν 4 χρόνια 
πριν την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου 15/01/2015- 
σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα 
(ΕΣΣΚ/2011/1)(2011/C 342/01), όπου στην 1η σελίδα 
αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι: «Σε ορισμένα κράτη μέλη της 
Ένωσης έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χορήγηση δανείων 
σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου». 

συντριπτική πλειοψηφία των 
δανειοληπτών παραμένουν  
έως και αυτήν την στιγμή 

εκτεθειμένοι χωρίς να έχουν 
αντισταθμίσει τον συναλλαγματικό 
κίνδυνο, καθώς τα σχετικά 
προγράμματα ασφάλειας που 
προσέφεραν οι Τράπεζες ήταν  
πολύ μικρής χρονικής διάρκειας  
έως και ανύπαρκτα. 
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή τα Πιστωτικά 
Ιδρύματα παρείχαν (ως όφειλαν) την προστασία στον 
δανειολήπτη και για όλη την διάρκεια εξυπηρέτησης του 
δανείου, προβαίνοντας σε αντιστάθμιση του 
συναλλαγματικού κινδύνου, θα εξαφάνιζαν με αυτήν τους 
την πράξη (τα Πιστωτικά Ιδρύματα) το όποιο δελεαστικό 
επιτοκιακό όφελος, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο 
απαγορευτικό αυτό το είδος των παρεχόμενων δανείων 
στους καταναλωτές. Εξάλλου, η υποχρέωση των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την ασφάλεια του όποιου 
συναλλαγματικού τους κινδύνου είναι υποχρέωση που 
επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, (ν. 3601/2007), 
βάση της οποίας υποχρεούνται να αντισταθμίζουν 
αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους. 

Η 
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