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γιατρός και 
ερευνητής στις 
ΗΠΑ, Γιώργος 

Παυλάκης επισήμανε 
ότι οι κυβερνήσεις 
ευθύνονται για  
την αύξηση των 
κρουσμάτων και 
προχώρησε σε μία 
δυσοίωνη πρόβλεψη 
ότι τα κύματα του 
καλοκαιριού και του 
χειμώνα μπορεί να 
κοστίσουν επιπλέον 
10.000 θανάτους !!! 
Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο 
Facebook αναφέρει ότι «Οι 
κυβερνήσεις μας στερούν ολοένα και 
περισσότερο το δικαίωμα στην 
υγεία, το δικαίωμα να μην 
μολυνθούμε πηγαίνοντας στη 
δουλειά μας, ή το σχολείο μας, ή τις 
διακοπές μας» και προσθέτει ότι 

«δυστυχώς, η πλειοψηφία των κυβερνήσεων έχει παρασυρθεί σε λάθος 
επιλογές». Ο ίδιος υπενθυμίζοντας ότι προειδοποιούσε ήδη από τις αρχές Ιουνίου 
για το κύμα της πανδημίας το οποίο βρίσκεται ήδη σε έξαρση, τονίζει πως «με 
αρκετή βεβαιότητα ο χειμώνας θα είναι δύσκολος αυτό μπορούμε πια να το 
προβλέψουμε». Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτηση του: «Εν τω μεταξύ, 
περιμένοντας τους ταλαντισμούς, τα (μετρημένα στο περίπου) κρούσματα 
τριπλασιάστηκαν σε 3 εβδομάδες. Σε λίγο θα αρχίσω να υποψιάζομαι καλοκαιρινό 
κύμα, όπως δυστυχώς τα λέγαμε, γιατί αυτά τα πράγματα τώρα πια είναι 
προβλέψιμα και από μικρά παιδιά. Οι κυβερνήσεις μας στερούν ολοένα και 
περισσότερο το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να μην μολυνθούμε 
πηγαίνοντας στη δουλειά μας, ή το σχολείο μας, ή τις διακοπές μας. 

 

Θα ήταν δικαιολογημένο να διαμαρτυρηθούμε. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των 
κυβερνήσεων έχει παρασυρθεί σε λάθος επιλογές. Έτσι είναι δύσκολο σε κράτη 
με διαφορετικές αντιλήψεις να κάνουν κάτι καλύτερο. Θα έχουμε άλλο ένα βαρύ 
χειμώνα, αυτό μπορούμε πια να το προβλέψουμε με αρκετή βεβαιότητα. Στις ΗΠΑ 
τα μοντέλα δίνουν 100.000 με 220.000 θανάτους, και ανάλογους αριθμούς από 
χρόνια προβλήματα, που δεν ξέρουμε ακόμα τη χρονική τους διάρκεια και 
βαρύτητα. 

την Ελλάδα τα κύματα του καλοκαιριού και  
του χειμώνα μπορεί να κοστίσουν άλλους  
10 χιλιάδες θανάτους, οι περισσότεροι 

απευκταίοι, αν γίνουν οι σωστές δράσεις. 
Ελπίζω (παρ’ ελπίδα) ότι αυτός είναι ένας εξωπραγματικός υπολογισμός και να 
αποδειχτεί λάθος. Είναι ένας αδρός υπολογισμός κατ’ αναλογία, παίρνοντας 
υπόψιν το επίπεδο εμβολιασμού, την δομή του πληθυσμού και την κατάσταση 
του συστήματος υγείας, και κυρίως την πείρα των προηγούμενων ετών και την 
απροθυμία επιβολής-συμμόρφωσης σε οποιοδήποτε λογικό μέτρο. Ας ελπίσουμε 
ότι θα είναι ο τελευταίος βαρύς χειμώνας της επιδημίας». 

O 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

 

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζει εξίσου καλά με 
τον άνθρωπο.  

τεχνητή νοημοσύνη απειλεί  
την κυριαρχία του ανθρώπου  
σε έναν τομέα όπου το ανθρώπινο 

μυαλό θεωρείται αξεπέραστο. 
Ένας μεταφραστής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft 
«πέρασε» μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες: 
μετέφρασε κείμενο από την κινεζική γλώσσα στα αγγλικά, 
με ακρίβεια συγκρίσιμη με αυτήν ενός δίγλωσσου 
ανθρώπου. Η κινεζική γλώσσα είναι δύσκολη γλώσσα και 
χρειάζονται χρόνια για κάποιον μη γηγενή, ώστε να μάθει 
τους 3.000 χαρακτήρες που χρειάζονται για την ανάγνωση 
εφημερίδας. Προηγούμενες απόπειρες για αυτόματη 
μετάφραση ήταν τόσο άστοχες, ώστε τα κείμενα να 
βγάζουν γέλιο. Ύστερα από χρόνια προσπαθειών, οι 
μηχανικοί της Microsoft πέτυχαν αυτό που αποκαλείται 
«εξομοίωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων». Η ομάδα 
χρησιμοποίησε ένα δείγμα 2.000 προτάσεων από online 
εφημερίδες οι οποίες είχαν ήδη μεταφραστεί από 
επαγγελματίες.  

 

Όχι μόνον το αποτέλεσμα της μηχανικής μετάφρασης 
συγκρίθηκε με την ανθρώπινη, αλλά η διαδικασία 
ελέγχθηκε και από μια ανεξάρτητη ομάδα δίγλωσσων 
συμβούλων. Το να διδαχθεί ένα σύστημα να μεταφράζει 
είναι ιδιαίτερα σύνθετο, επειδή δύο διαφορετικές 

μεταφράσεις της ίδιας λέξης μπορεί να είναι εξίσου σωστές. 
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις σε 
εξάρτηση με το συγκεκριμένο, τη διάθεση και αυτούς με 
τους οποίους επιθυμούν να επικοινωνήσουν. «Η μηχανική 
μετάφραση είναι πολύ πιο σύνθετη από το στόχο 
αναγνώρισης μιας καθαρής δομής», δήλωσε ο Ming Zhou, 
βοηθός επικεφαλής της of Microsoft Research Asia. 

επόμενη πρόκληση θα  
είναι η χρήση της τεχνητής  
νοημοσύνης στη μετάφραση 

ειδησεογραφικού περιεχομένου  
σε πραγματικό χρόνο. 

 

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν έναν αλγόριθμο 
τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να 
αποκωδικοποιήσει τη νευρωνική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου και να τη «μεταφράσει» σε πραγματικό χρόνο 
σε προτάσεις με μεγάλη ακρίβεια.  

 

Η 
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ι επιστήμονες έκαναν ακόμη  
ένα βήμα για τη δημιουργία 
μηχανών που καταλαβαίνουν  

τι λέει ένας άνθρωπος, αναλύοντας  
μόνο τα εγκεφαλικά κύτταρά του  
και μετατρέποντας, στη συνέχεια, 
αυτόματα, σε γραπτό κείμενο,  
τις προτάσεις του. 
Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν έναν αλγόριθμο 
τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να 
αποκωδικοποιήσει τη νευρωνική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου και να τη «μεταφράσει» σε πραγματικό χρόνο 

σε προτάσεις με μεγάλη ακρίβεια (σφάλμα μόνο 3%), κάτι 
που επιτυγχάνεται για πρώτη φορά σε αυτόν τον βαθμό. Οι 
διεπαφές εγκεφάλου-μηχανής (brain-machine interfaces) 
είχαν έως τώρα περιορισμένη επιτυχία στο να 
αποκωδικοποιήσουν τη σκέψη με βάση μόνο την 
εγκεφαλική δραστηριότητα και έτσι να δημιουργήσουν 
τεχνητή ομιλία, έχοντας πετύχει ακρίβεια αρκετά μικρότερη 
από τη φυσική ομιλία, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχαν 
καταφέρει να «διαβάσουν» ολόκληρες προτάσεις παρά 
μόνο λέξεις. Αυτήν τη φορά, οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τους Τζόζεφ Μέικιν και Έντουαρντ Τσανγκ του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
νευροεπιστήμης «Nature Neuroscience», αξιοποίησαν τις 
τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μηχανικής μετάφρασης 
για να εκπαιδεύσουν τεχνητά νευρωνικά δίκτυα να 
μετατρέπουν απευθείας τα σήματα των νευρώνων σε 
προτάσεις. Τέσσερις εθελοντές, στο κρανίο των οποίων 
είχαν εμφυτευθεί ηλεκτρόδια καταγραφής της νευρωνικής 
δραστηριότητας, διάβαζαν φωναχτά προτάσεις κειμένου. 
Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης έμαθε έτσι να συσχετίζει 
τα νευρωνικά σήματα με την ομιλία και τα συστατικά των 
λέξεων (φωνήεντα, σύμφωνα κ.ά.), ενώ στη συνέχεια έμαθε 
να «δένει» τις λέξεις σε προτάσεις. Η ακρίβεια του 
αλγόριθμου είναι ανάλογη εκείνης που χρησιμοποιούν τα 
«έξυπνα» επαγγελματικά υπολογιστικά συστήματα 
αυτόματης μετατροπής της ομιλίας σε γραπτό κείμενο. 
Πάντως, σύμφωνα με τους ερευνητές, το σύστημα 
χρειάζεται ακόμη περαιτέρω βελτίωση, καθώς έως τώρα 
δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30 έως 50 προτάσεις με βάση 
ένα λεξιλόγιο έως 250 λέξεων. Το επόμενο βήμα θα είναι να 
μπορεί το σύστημα να μετατρέπει σε προτάσεις τη 
νευρωνική δραστηριότητα ανθρώπων που απλώς 
σκέφτονται και δεν μιλάνε. 

Οι ερευνητές του MIT και της Google χρησιμοποιούν τη 
βαθιά μάθηση τεχνική της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να 
αποκρυπτογραφήσουν αρχαίες γλώσσες. Ερευνητές από 
το MIT και το ίδρυμα Google Brain ανακαλύπτουν πώς να 
χρησιμοποιούν τη βαθιά μάθηση για την 
αποκρυπτογράφηση αρχαίων γλωσσών. 

τεχνητή νοημοσύνη μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάγνωση γλωσσών που  

έχουν χαθεί εδώ και πολλά χρόνια.  
Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα 
των μηχανών να ολοκληρώνουν  
πολύ γρήγορα μονότονες  
εργασίες που επαναλαμβάνονται. 
Υπάρχουν περίπου 6.500-7.000 γλώσσες που ομιλούνται 
αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά αυτό είναι λιγότερο από 
το ένα τέταρτο όλων των γλωσσών που μιλούσαν οι 

άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. 
Αυτός ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 31.000 γλώσσες, 
σύμφωνα με ορισμένες γλωσσικές εκτιμήσεις. Κάθε φορά 
που χάνεται μια γλώσσα, χάνεται και ένας τρόπος σκέψης, 
ένας γλωσσικός κόσμος, ένας πολιτισμός. Χάνονται και οι 
σχέσεις, η ποίηση της ζωής που περιγράφεται μοναδικά 
μέσα από κάθε γλώσσα. Τι θα γινόταν όμως αν 
μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς διαβάζονται αυτές οι 
«νεκρές» γλώσσες; Ερευνητές από το MIT και το Google 
Brain δημιούργησαν ένα σύστημα βασισμένο σε τεχνητή 
νοημοσύνη (AI) που μπορεί να πετύχει ακριβώς αυτό. Ενώ 
οι γλώσσες αλλάζουν, πολλά από τα σύμβολα και το πώς 
κατανέμονται οι λέξεις και οι χαρακτήρες στο χρόνο 
παραμένουν σχετικά σταθερά έως σήμερα. Εξαιτίας αυτού, 
θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να  

 

Ο 
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αποκωδικοποιήσουμε μια γλώσσα που έχει χαθεί εδώ και 
καιρό, εάν κατανοούσαμε τη σχέση της με μια γνωστή 
σήμερα προγονική γλώσσα. Αυτή η γνώση είναι που 
επέτρεψε στην ομάδα που περιλαμβάνει τους Jiaming Luo 
και Regina Barzilay από το MIT και Yuan Cao από το 
εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της Google να 
χρησιμοποιήσουν μηχανική εκμάθηση για να 
αποκρυπτογραφήσουν την πρώιμη Ελληνική γλώσσα 
Γραμμική Β (από το 1400 π.Χ.) και μια σφηνοειδή 
ουγαριτική (πρώιμη εβραϊκή) γλώσσα που είναι επίσης 
άνω των 3.000 ετών.  

Γραμμική Β είχε προηγουμένως 
αποκρυπτογραφηθεί από  
έναν άνθρωπο-το 1953, τον  

Michael Ventris. Αλλά αυτή ήταν  
η πρώτη φορά που η γλώσσα  
ανακαλύφθηκε από μια μηχανή. 
Η προσέγγιση από τους ερευνητές επικεντρώθηκε σε 4 
βασικές ιδιότητες που σχετίζονται με το πλαίσιο και την 
ευθυγράμμιση των χαρακτήρων που πρέπει να 
αποκρυπτογραφηθούν – ομοιότητα συμβόλων και 
χαρακτήρων, μονοτονική χαρτογράφηση χαρακτήρων, 
δομική τοποθέτηση συμβόλων και συγγενική συσχέτιση 
γραφής. Εκπαίδευσαν το δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης να 
αναζητήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, επιτυγχάνοντας τη 
σωστή μετάφραση του 67,3% των συγγενών λέξεων της 
Γραμμικής Β (λέξεις κοινής προέλευσης) στα Ελληνικά 
αντίστοιχα. Αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 
δυνητικά να κάνει καλύτερα σε τέτοιες εργασίες, σύμφωνα 
με το MIT Technology Review, είναι ότι μπορεί απλώς 
εκτελώντας μαθηματικές πράξεις να συγκρίνει χιλιάδες 
διαφορετικές λέξεις, χαρακτήρες, σύμβολα από διάφορες 
γλώσσες και να βρει τις μεταξύ τους σχέσεις πράγμα που 
θα ήταν πολύ εξαντλητικό για τους ανθρώπους. Μπορούν 

να επιχειρήσουν να μεταφράσουν σύμβολα ενός άγνωστου 
αλφαβήτου δοκιμάζοντας και συγκρίνοντάς τα πολύ 
γρήγορα με σύμβολα από τη μια γλώσσα μετά την άλλη, 
περνώντας τα μέσα από γλώσσες που είναι ήδη γνωστές. 

 

πόμενο για τους επιστήμονες;  
Ίσως η μετάφραση της Γραμμικής Α  
της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 

που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει 
καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει. 

Η 

E 
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Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι κινήσεις των 
χεριών γίνονται λέξεις και τα άτομα με προβλήματα ακοής 
μπορούν να επικοινωνήσουν σαν εμάς. Η νοηματική 
γλώσσα είναι η φωνή για όλους τους συνανθρώπους μας. 
Ακόμα και κωφοί διαφορετικής εθνικότητας από ολόκληρο 
τον κόσμο μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μιας 
και η νοηματική έχει πολλά κοινά σε όλες τις γλώσσες. 
Όμως αυτό δεν αρκεί για την πλήρη ένταξη των κωφών 
στην κοινωνία μας μιας και είναι ελάχιστοι οι μη-κωφοί που 
γνωρίζουν τη νοηματική. Τη λύση ήρθε να δώσει η 
εφεύρεση μιας νεαρής μηχανικού, απλή σαν ιδέα, αλλά 
τεράστια λόγω της δυνατότητας που δίνει. Η Priyanjali 
Gupta είναι φοιτήτρια του Vellore Institute of Technology 
και έφτιαξε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει τον εαυτό του. 

  

ο σκεπτικό του προγράμματος 
είναι ότι συλλέγει εικόνες  
από ανθρώπους που «μιλούν»  

τη νοηματική και τις καταχωρεί  
σε μία βάση δεδομένων. 

Σε αυτή τη βάση οι εικόνες κατηγοριοποιούνται με βάση το 
τι σημαίνουν στην Αμερικάνικη Νοηματική Γλώσσα (ASL) 
και τις μεταφράζει αυτόματα στα Αγγλικά. Έχουν γίνει κι 
άλλες προσπάθειες για απευθείας μετάφραση της 
νοηματικής, αλλά οι μέχρι τώρα απόπειρες μοιάζουν 
περισσότερο με αρχαίο πρόγραμμα μετάφρασης systran 
και τα αποτελέσματά τους ήταν τουλάχιστον αστεία μερικές 
φορές, αν όχι εντελώς ακατανόητα. Το πρόβλημα οφείλεται 
στο ότι ο καθένας κάνει το ίδιο γράμμα ή λέξη της 
νοηματικής με ελαφρά διαφορετικό τρόπο, ακριβώς όμως 
συμβαίνει με το ηχόχρωμα της φωνής. Το πλεονέκτημα του 
προγράμματος της νεαρής μηχανικού είναι μαζεύει 
συνεχώς δεδομένα δηλαδή στη βάση του εμπλουτίζει 
συνέχεια όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να εκφραστεί κάτι στη νοηματική κι έτσι να γίνεται 
όσο πιο κατανοητό γίνεται με τις μεταφραστικές του 
δυνατότητες να εξελίσσονται συνέχεια.  

τη συνέχεια με την κάμερα του 
κινητού, σαν να σκανάρουμε ένα  
QR code, μπορούμε να διαβάσουμε 

τη νοηματική και να επικοινωνήσουμε 
με κάποιον κωφό χωρίς να ξέρουμε 
τη νοηματική, εντυπωσιακό έτσι; 

 

Τ 

Σ 
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Η «έξυπνη» εφαρμογή, αντί να βασίζεται σε μια ενιαία βάση 
δεδομένων με ήχους από γάτες, προσπαθεί να 
«μεταφράσει» εξατομικευμένα, με βάση το διαφορετικό 
«προφίλ» κάθε γάτας. Την επόμενη φορά που η γάτα σας 
θα νιαουρίσει και ξύνετε το κεφάλι σας για να καταλάβετε τι 
στο καλό θέλει, μπορείτε να έχετε μια απάντηση, χάρη στη 
νέα εφαρμογή Meow Talk, που -με τη βοήθεια της τεχνητής 
νοημοσύνης- «μεταφράζει» τα νιάου σε ανθρώπινες 
φράσεις. Η εφαρμογή είναι δημιούργημα ενός πρώην 
μηχανικού, του Χαβιέ Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναπτύξει τη 
διάσημη ομιλούσα προσωπική ψηφιακή βοηθό Alexa της 
Amazon.  

ο Meow Talk καταγράφει τους 
ήχους που βγάζει η γάτα και  
μετά, με ειδικούς αλγόριθμους, 

προσπαθεί να βρει το νόημα τους. 

 

Μέχρι στιγμής το λεξιλόγιο της εφαρμογής διαθέτει μόνο 13 
φράσεις, όπως «Τάισε με», «Είμαι ερωτευμένη», «Έχω 
θυμώσει» και «Άσε μη ήσυχη». Η δυσκολία είναι ότι κάθε 
γάτα φαίνεται να νιαουρίζει με μοναδικό τρόπο, ανάλογα 
και με τον ιδιοκτήτη της, πράγμα που δυσκολεύει την 
ταυτοποίηση των νιαουρισμάτων. Η «έξυπνη» εφαρμογή 

αντί να βασίζεται σε μια ενιαία βάση δεδομένων με ήχους 
από γάτες, προσπαθεί να «μεταφράσει» εξατομικευμένα, με 
βάση το διαφορετικό «προφίλ» κάθε γάτας. Απώτερος 
στόχος είναι η δημιουργία ενός έξυπνου κολάρου με 
τεχνητή ανθρώπινη φωνή, το οποίο θα μεταφράζει αμέσως 
τα νιαουρίσματα. Ο Σάντσεθ δήλωσε στο BBC ότι «κάτι 
τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, με όλη αυτή την 
κοινωνική αποστασιοποίηση που συμβαίνει, καθώς οι 
άνθρωποι αναγκάζονται να περιοριστούν στο σπίτι τους με 
το κατοικίδιο τους. Η νέα τεχνολογία θα τους επιτρέψει να 
επικοινωνούν με τη γάτα τους ή τουλάχιστον να 
καταλαβαίνουν την πρόθεση της και να δημιουργούν έτσι 
μια πολύ σημαντική σχέση». Η εφαρμογή, η οποία είναι 
ήδη διαθέσιμη δωρεάν στα ηλεκτρονικά καταστήματα 
Google Play Store και Apple App Store, βρίσκεται ακόμη 
στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της. Όπως αναμενόταν, 
έχει κιόλας δεχτεί αρκετά αρνητικά σχόλια από χρήστες 
που παραπονιούνται για τα «μεταφραστικά» λάθη της. 
Ενδεικτικά, ένας χρήστης ανέφερε ότι η γάτα του γρύλιζε 
μάλλον απειλητικά, αλλά η εφαρμογή μετέφραζε συνεχώς 
ότι εκείνη τον…αγαπούσε. Γενικά, πάντως, η εφαρμογή 
έχει την πολύ ικανοποιητική βαθμολογία 4,3 από τους 
χρήστες στο Google Play Store. Όπως ανέφερε ένας άλλος 
χρήστης, «αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά, έχει 
πραγματικά μεγάλη πλάκα». Και στην εποχή της 
πανδημίας, λίγη πλάκα δεν βλάπτει… 

 

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

 

Η Σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη το διήμερο 29-30 Ιουνίου 
2022 απασχόλησε και συνεχίζει να 
απασχολεί την ελληνική κοινή 
γνώμη, τα ΜΜΕ αλλά και τις 
πολιτικές δυνάμεις της χώρας. 
Βεβαίως τα φώτα της δημοσιότητας 
έχουν πέσει εύλογα σε τρεις 
κατευθύνσεις. Πρώτον στις 
αποφάσεις του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη 
Ρωσία και τον Πόλεμο στην 
Ουκρανία, δεύτερον στην 
μελλοντική ένταξη Σουηδίας και 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και τρίτον στις 
απλόχερες παροχές της ηγεσίας της 
Συμμαχίας και κυρίως του Τζο 
Μπάιντεν προς τον Ερντογάν. Στο 
πλαίσιο αυτό 

ημαντικά ήταν  
τα οφέλη που 
αποκόμισε ο 

Ερντογάν στην 

πρόσφατη Σύνοδο των 
ηγετών του ΝΑΤΟ στην 
Μαδρίτη καθώς πέραν 
των άλλων διασφάλισε 
τον απρόσκοπτο 
στρατιωτικό εξοπλισμό 
της Τουρκίας τόσο  
από ΗΠΑ όσο και από 
Βρετανία, Γερμανία, 
Ιταλία, Ισπανία  
και Σουηδία. 
Και αυτό προκειμένου να άρει το 
βέτο που είχε θέσει στην μελλοντική 
είσοδο Σουηδίας και Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς ο αθρόος 
στρατιωτικός επανεξοπλισμός της 
Τουρκίας αναμένεται να ανοίξει 
ακόμη περισσότερο την όρεξη του 
Ερντογάν για να υλοποιήσει τις 
επεκτατικές του βλέψεις στο Αιγαίο. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα 
επιπλέον λόγο που καθιστά 
επιβεβλημένη την στρατικοποίηση 
των νησιών μας, στρατικοποίηση η 
οποία είναι νόμιμη μιας και 
προβλέπεται από τον ίδιο τον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.  

 

Άλλωστε δεν θα πρέπει να μας 
διαφεύγει και η δήλωση του 
Τσαβούσογλου που διαπνέεται από 
την χιτλερική λογική του «ζωτικού 
χώρου» (Lebensraum), καθώς ο 
υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας 
δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να 
εγκλωβιστεί στα σύνορά της, διότι 

«υπάρχει μεγαλύτερη Τουρκία από 
τη χώρα μας» (www.pontosnews.gr 
24/6/2022). Έτσι οι παροχές των 
ΗΠΑ προς την Άγκυρα που 
συμπεριλαμβάνουν πώληση νέων 
F16 στην γείτονα οδηγούν στον 
επικίνδυνο επανεξοπλισμό της 
Τουρκίας γεγονός που αποτελεί 
άμεση απειλή για την άμυνα και 
ασφάλεια της Πατρίδας μας ιδίως σε 
μια φάση που ο Ερντογάν ζητά 
αποστρατικοποίηση συγκεκριμένων 
νησιών του Β.Α. Αιγαίου και 
ολόκληρης της Δωδεκανήσου 
θέτοντας ταυτόχρονα και ζήτημα 
κυριαρχίας των εν λόγω νησιών. Για 
τον λόγο αυτόν θεωρούμε ότι 

περαιτέρω 
στρατικοποίηση 
των ελληνικών 

νησιών είναι 
εξαιρετικά 
επιβεβλημένη. 
Μια στρατικοποίηση η οποία βέβαια 
είναι νόμιμη καθώς εδράζεται στο 
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ που προβλέπει το 
αναφαίρετο δικαίωμα αυτοάμυνας. 
Άλλωστε ο Ερντογάν δεν είναι ο 
μόνος, καθώς σύσσωμη η τουρκική 
κυβέρνηση αλλά και η τουρκική 
αντιπολίτευση εντείνουν καθημερινά 
τις απειλές τους κατά της Ελλάδας, 
απειλές που συνοδεύονται και με 
την αμφισβήτηση της ελληνικής 
κυριαρχίας σε συγκεκριμένα νησιά 
του Β.Α. Αιγαίου αλλά και σε 
ολόκληρη τη Δωδεκάνησο με το 
αιτιολογικό της δήθεν μη 
αποστρατικοποίησης των εν λόγω 
νησιών. Στο πλαίσιο αυτό ο 
Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ 
Οκτάι έθεσε τελεσίγραφο άμεσης 
αποστρατικοποίησης των 
παραπάνω νησιών διαφορετικά, 
όπως είπε, η Τουρκία θα  

 

Σ 
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αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα εν λόγω νησιά 
με βάση δήθεν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες 
(www.kathimerini.gr 23/6/2022). Μάλιστα ο ίδιος επανήλθε 
με νέα εμπρηστική ρητορική, δηλώνοντας 
«αποστρατικοποίηση των νησιών διαφορετικά 
αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους και όπου πάει» 
(www.cnn.gr 26/6/2022 & www.tovima.gr 26/6/2022) 
συνεπικουρούμενος και από την απίστευτη πρόκληση 
τούρκου πολιτικού, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και άνοιξε 
τουρκική σημαία έξω από τη Βουλή κάνοντας δηλώσεις 
(www.iefimerida.gr 26/6/2022). 

τσι επιβεβαιώνεται εξ ολοκλήρου 
η εκτίμηση που είχαμε εκφράσει 
ότι ο Ερντογάν στήνει σκηνικό 

εισβολής σε νησιά του Αιγαίου 

 

(www.political.gr 11/6/2022, σελ. 10). Στο πλαίσιο αυτό 
είχαμε επισημάνει ότι η Άγκυρα ισχυρίζεται «ότι η 
στρατικοποίηση συγκεκριμένων ελληνικών νησιών στο 
Β.Α Αιγαίο αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι δήθεν 
παράνομη, καθώς δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθήκη της 
Λοζάνης αλλά και από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 
του 1947. Κατ΄ ακολουθίαν συνεχίζει η Άγκυρα τα εν λόγω 
στρατικοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» (www.dailysabah.com 
20/9/2020), με τον Ερντογάν να διαμηνύει από την Έφεσο 
στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει πλάκα» (www.tanea.gr 9/6/2022) 

αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα την 
αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς θα ενεργήσει 
με βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες (www.dailysabah.com 
9/6/2022) και τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα 
εισβολή, δηλώνοντας ««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα 
βράδυ» (www.cnn.gr 9/62022). Και όλα αυτά ενώ είναι 
πλέον πανθομολογούμενο ότι 

τουρκική στρατιά του Αιγαίου,  
το τουρκικό casus belli και οι 
συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις 

του ελληνικού εναέριου χώρου 
αποτελούν απειλή για την άμυνα και 
ασφάλεια των ελληνικών νησιών, 
γεγονός το οποίο δικαιολογεί την 
προληπτική τους στρατικοποίηση  
στο πλαίσιο του δικαιώματος 
αυτοάμυνας της Ελλάδας, το οποίο 
κατοχυρώνει το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ» 

 

(www.political.gr 11/6/2022, σελ. 10). Καθώς λοιπόν η 
Άγκυρα σχεδιάζει άμεση κλιμάκωση της επεκτατικής της 
δράσης κατά της Πατρίδας μας είναι αναγκαία όσο ποτέ η 
επιπλέον στρατικοποίηση των νησιών μας εδώ και τώρα. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί για άλλη μια φορά 
ότι η εκ μέρους του Τσαβούσογλου επίκληση της Συνθήκης 
Ειρήνης των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου του 1947 
(www.kathimerini.gr 4/1/2022) για την δήθεν 
αποστρατικοποίηση της Δωδεκανήσου αποτελεί το άκρον 
άωτον του θράσους, καθώς πρόκειται για μια Συνθήκη που  

 

Έ 
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υπογράφτηκε ανάμεσα στην ηττημένη Ιταλία και τους 
νικητές Συμμάχους μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. 
Δεν ήταν όμως μεταξύ των νικητών Συμμάχων και η 
Τουρκία για τον απλό λόγο ότι η Άγκυρα ήταν στενή 
σύμμαχος των ναζί έχοντας υπογράψει Σύμφωνο Φιλίας με 
τον Χίτλερ στις 18 Ιουνίου 1941, τέσσερις ημέρες πριν την 
χιτλερική εισβολή στη Ρωσία. Η Συνθήκη Ειρήνης των 
Παρισίων του 1947 μετά από επιμονή της τότε ΕΣΣΔ 
προβλέπει αποστρατικοποίηση της Δωδεκανήσου αλλά 
αυτό θα μπορούσαν να το επικαλεστούν μόνο τα 
συμβαλλόμενα μέρη, όχι όμως και η Τουρκία καθότι δεν 
ήταν συμβαλλόμενο μέρος. Μάλιστα με βάση το άρθρο 34 
της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών «μια 
συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για 
τρίτες χώρες». 

 

πομένως είναι εντελώς παράνομη 
η εκ μέρους της Τουρκίας 
επίκληση της Συνθήκης Ειρήνης του 

1947 περί δήθεν αποστρατικοποίησης 
της Δωδεκανήσου. 
Έτσι η Ελλάδα ακριβώς λόγω της τουρκικής απειλής έχει 
το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ. Καθώς η Τουρκία έχει ήδη εισβάλει σε Κύπρο και 
Συρία σε συνδυασμό και με την αποκάλυψη του απόρρητου 
σχεδίου τουρκικής εισβολής στα νησιά του Αιγαίου με τον 
κωδικό «Τσάκα Μπέης» δικαιώνεται και φυσικά 
δικαιολογείται η πλήρης στρατικοποίηση όλων των 
Ελληνικών νησιών. Το παραπάνω τελεσίγραφο Οκτάι 
καθιστά πλέον επιβεβλημένη την εκ μέρους της Αθήνας 
άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου 
η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει όχι μόνο την καταδίκη της 
Τουρκίας αλλά και τη λήψη μέτρων εναντίον της σε 
περίπτωση που δεν προχωρήσει σε άμεση άρση του 
παράνομου casus belli κατά της Ελλάδας, όπως ήδη 
έχουμε προτείνει από τον Σεπτέμβριο του 2020 
(www.notismarias.gr 16/9/2020). Ταυτόχρονα και παρά την 
πολιτική ρευστότητα που παρατηρείται στο Παρίσι ως 
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 19ης Ιουνίου 
2022, 

 

Αθήνα θα πρέπει να ζητήσει  
την άμεση ενεργοποίηση  
του Ελληνογαλλικού  

αμυντικού συμφώνου με ρήτρα  
στρατιωτικής συνδρομής 
, καθώς είναι προφανές ότι η εκ νέου πρόσφατη φραστική 
καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(www.consilium.europa.eu 23/6/2022), που δυστυχώς όμως 
δεν συνοδεύθηκε και με κυρώσεις κατά της Άγκυρας, δεν 
αρκεί προκειμένου να μπει φρένο στις ορέξεις του 
Ερντογάν και της παρέας του. 

Ε 

Η 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 
Τίποτα δεν πάει καλά, τίποτα δεν 
κυλάει ομαλά και ήρεμα στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη και 
παρόλα τα στραβά κι ανάποδα 
παρόλες τις θύελλες που έρχονται, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να 
είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στο 
πλανήτη που μήνες πριν 
προαναγγέλλει πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες! Γιατί ο Μητσοτάκης 
θέλει να χάσει το πλεονέκτημα του 
αιφνιδιασμού; 

ιατί ο Μητσοτάκης 
βάζει την πατρίδα 
μας σε μια μακρά 

περίοδο πολιτικής 
αστάθειας; 

 

Γιατί ενώ ο κόσμος καίγεται και φωτιές περικυκλώνουν την Ελλάδα από παντού 
ο Μητσοτάκης ακκίζεται και δροσίζεται; Γιατί ενώ ο Καγκελάριος της Γερμανίας 
κατηγορηματικά και αυστηρά προειδοποιεί ότι η Ευρώπη μπαίνει σε ένα νέο 
κύκλο ύφεσης και ότι οι λαοί θα ζήσουν δύσκολες ημέρες, ο Μητσοτάκης προτιμά 
να αναγγέλλει καθημερινά μόνον ευχάριστες αλλά συνάμα ψεύτικες κυβερνητικές 
αποφάσεις με λεφτά που δεν έχει, μόνον και μόνον για να ανακτήσει την χαμένη 
δημοτικότητα του; 

 

απελπισμένη κίνηση απόδρασης από τα 
εξαιρετικά οξυμένα σήμερα προβλήματα  
της χώρας όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός,  

τα ελληνοτουρκικά, η ενέργεια κι η επικίνδυνη 
μετάλλαξη του κορονοϊού είναι μια ομολογία  
της σοβαρότητα της κατάστασης που έχουμε  
να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα που έρχεται! 

 

Γ 

Η 
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Από την ξαπλώστρα τον αυγουστιάτικων θερινών 
διακοπών του ο Μητσοτάκης, παρά την τοξικότητα του 
παρατεταμένου κατά απαράδεκτο τρόπο προεκλογικού 
κλίματος που ο ίδιος και η κυβέρνηση του συντηρεί, 

πεύδω να προεξοφλήσω την 
τελική του απόφαση. Εκλογές 
γιοκ… Ο Μητσοτάκης και οι 

βαστάζοι του, βαρώνοι, νταβατζήδες 
κλπ κρατικοδίαιτοι του Μαξίμου δεν 
αφήνουν την κουτάλα…Ένα χρόνο  
πριν δεν θα αφήσουν τα καλούδια  
και τις καρέκλες της εξουσίας! 

 

Άλλωστε ο Μητσοτάκης δεν διακρίνεται για την 
ενσυναίσθησή του. Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντιληφθεί το 
μέγεθος της λαϊκής οργής που θα εκφραστεί στην 
εξάντληση της τετραετίας με μια οδυνηρή, εκκωφαντική 
ήττα, ανάλογη και αντίστοιχη εκείνης του 18,8 % που πήρε 
η μνημονιακή μολυσμένη Μνημονιακή συγκυβέρνηση με 
τους «κεντρώους» του ΠΑΣΟΚ και τους δήθεν 
προοδευτικούς της Κεντροαριστερής ΔΗΜΑΡ! 

Μητσοτάκης δεν θα πάει  
σε εκλογές και θα σύρεται  
από τον Οκτώβρη και μετά με 

μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνική 
απαξίωση και σε ατιμωτική ήττα !!! 
Γνωρίζω από την όψη και την ανάποδη τον πολιτικό γόνο 
που με ηλεκτρονική καλπονοθεία βρέθηκε Πρόεδρος στο 
κόμμα που δεν πιστεύει τις αρχές του, δεν τιμά την λαϊκή 
βάση του, δεν σέβεται τα ιστορικά στελέχη του και 
ευκαίρως ακαίρως διαδηλώνει ότι είναι ΚΕΝΤΡΩΟΣ … 
Αποδιοπομπαίος ο Μητσοτάκης από την «δική» του 
μητρική παράταξη των ΚΕΝΤΡΩΩΝ. Θέλει να κάνει την ΝΔ 
μια ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ που θέλει να προχωρήσει στην 
μετάλλαξη της δικής μας κοινωνικής Πατριωτικής 
Καραμανλικής. 

  

εν θα πάει σε εκλογές γιατί ξέρει 
ότι θα βάλουν οριστικά λουκέτο 
στην οικογενειακή επιχείρηση 

Μητσοτάκης ΑΕ οι Ελληνίδες και οι 
Έλληνες απανταχού της γης, για να μην 
δοθεί αντιπαροχή η Πατρίδα μας στους 
νεοταξιτες της Παγκοσμιοποίησης !!! 

  

Σ 

Ο 

Δ 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Η σημερινή επιφυλλίδα μας 
ενδεχομένως παρουσιάζει 
εισαγγελικό ενδιαφέρον. Όπως θα 
διαπιστωθεί στη συνέχεια, η 
επιχειρηματολογία μας έχει 
τεχνοκρατικό υπόβαθρο και 
στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικών και της 
ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). 
Για να γίνει κατανοητή η άποψή μας, 
ότι, το παρόν κείμενο ενδέχεται να 
ενδιαφέρει τις αρμόδιες 
Εισαγγελικές Αρχές θα πρέπει εν 
συντομία να σας εκθέσω το 
ακόλουθο νομικό ιστορικό.  

 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η κυρία 
Δ.Α. από την διοίκηση του ΟΠΑ 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
κοινοποίησε στα μέλη ΔΕΠ 
(Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) 
το εξής μήνυμα: «Σας προωθώ 
έγγραφο του Πταισματοδικείου 
Αθηνών, με το οποίο μας 

ητούνται 
ονοματεπώνυμα 
Καθηγητών του 

Πανεπιστημίου μας, 
προκειμένου να 
κληθούν και να 
εξεταστούν ως 
μάρτυρες σχετικά  
με την οικονομική 
κατάσταση και  
τα μνημόνια. 

 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε 
σχετικά τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός 
σας και να μου κοινοποιήσετε μέχρι 
την Πέμπτη 12/9/2019, τα ονόματα 
όσων δύνανται και επιθυμούν να 
ανταποκριθούν στο ανωτέρω 
αίτημα». Ειδικότερα, το έγγραφο του 
Πταισματοδικείου Αθηνών που είχε 
σταλεί σε όλα τα πανεπιστήμια της 
χώρας ανάφερε τα εξής: 
«Ενεργούντες προκαταρκτική 
εξέταση, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν Α1…..3, Α1….24 
παραγγελία του κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αγρινίου, 
παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 
ονοματεπώνυμα καθηγητών του 

Πανεπιστημίου σας προκειμένου να 
κληθούν και εξεταστούν ως 
μάρτυρες σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση και τα μνημόνια». 
Ανταποκρινόμενος στο 
συγκεκριμένο μήνυμα της διοίκησης 
του ΟΠΑ έγραψα τα εξής: «Θετικά 
ανταποκρινόμενος στην κλήση των 
Εισαγγελικών Αρχών θα ήθελα να 
ενημερώσετε τον (την) αρμόδιο 
(αρμόδια) Πταισματοδίκη ότι με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση δέχομαι να 
εξεταστώ ως μάρτυρας σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση και τα 
μνημόνια». Από την κυρία Δ.Α. 
έλαβα επιστολή στην οποία 
αναφέρεται ότι 

μουν ο μοναδικός 
καθηγητής  
του ΟΠΑ που 

εκδήλωσε ενδιαφέρον 
να καταθέσει  
στις αρμόδιες  
Εισαγγελικές Αρχές  
για την οικονομική  
κατάσταση της χώρας  
και τα μνημόνια. 
Μετά από μερικές μέρες και πιο 
συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου 
2019 έδωσα κατάθεση στο αρμόδιο 
Προανακριτικό Γραφείο του 
Πταισματοδικείου Αθηνών, 
επισημαίνοντας τις οδυνηρές 
επιπτώσεις των μνημονιακών 
οικονομικών πολιτικών στην 
ελληνική κοινωνία και την δραματική 
άνοδο του δημοσίου χρέους σε 
συνθήκες συρρίκνωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ. Τα 
προαναφερθέντα άμεσα σχετίζονται 
με το δίκαιο αίτημα της πλειοψηφίας 
του ελληνικού λαού για το άνοιγμα 
δικαστικού φακέλου σχετικού με τη 
«Χρεοκοπία του 2010 και τα  

 

Ζ 

Ή 
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Μνημόνια». Προσωπικά δεν γνωρίζω την τύχη της 
εισαγγελικής παραγγελίας και την πορεία της δικογραφίας. 
Επίσης, δεν γνωρίζω ποια φυσικά πρόσωπα κλήθηκαν και 
κατέθεσαν και αν αυτή η εθνικής σημασίας υπόθεση έχει 
μπει στο αρχείο. Αναφορικά με τη δική μου κατάθεση και το 
υλικό που προσκόμισα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, 
εστίασα στους αιτιώδεις παράγοντες που προκάλεσαν την 
Χρεοκοπία του 2010. 

πογράμμισα τις τεράστιες ζημιές 
που οι αναποτελεσματικές  
και αλυσιτελείς μνημονιακές 

πολιτικές προξένησαν στην εθνική  
μας οικονομία και γενικότερα στην 
ελληνική κοινωνία, καθώς επίσης 
αναφέρθηκα σε πιθανές μειοδοτικές 
ευθύνες που ενδεχομένως  
ενέχονται σε πολιτικά πρόσωπα. 
Η συγκεκριμένη νομική υπόθεση αδιαμφισβήτητα είναι 
ζωτικής σημασίας. Μακάρι οι αρμόδιοι Εισαγγελείς να μην 
έχουν αρχειοθετήσει αυτή την εθνικής σημασίας υπόθεση. 
Η επιχειρηματολογία μου στηρίζεται στα στατιστικά 
δεδομένα των δύο πινάκων που περιλαμβάνονται στο 
κείμενο. Θεωρώ ότι οι πίνακες 1 και 2 θα αποτελούσαν 
χρήσιμο υλικό για τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές να 
πράξουν τα δέοντα.  

Ο πρωταρχικός λόγος που η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 
μπήκε υπό το πέλμα των μνημονίων, ήταν ο πλήρης 
αποκλεισμός της από τις διεθνείς χρηματαγορές και άρα η 
αδυνατότητα των ελληνικών κυβερνήσεων να δανείζονται 
με εκδόσεις κρατικών ομολόγων πολυετούς χρονικής 
διάρκειας. Ως γνωστόν, ο δανεισμός μιας χώρας είναι 
βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος. Με τις εκδόσεις «εντόκων 
γραμματίων» (treasury bills, T-Βills) διενεργείται ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός της χώρας. Από την άλλη 
μεριά, με εκδόσεις «κρατικών ομολόγων» (government 
bonds) χρονικής διάρκειας άνω των δύο ετών 
πραγματοποιείται ο μεσοπρόθεσμος και ο 
μακροπρόθεσμος δανεισμός. Αν και κατά την περίοδο 
2010-2018, η Ελλάδα δεν είχε την δυνατότητα να δανείζεται 
με εκδόσεις κρατικών ομολόγων, εντούτοις ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν εφικτός και σύμφωνα με 
τα στοιχεία του πίνακα 1 ασύστολος. Μετά το 2010 ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ελληνικού δημοσίου είναι 
αχαλίνωτος. Τα στοιχεία του πίνακα 1 είναι λίαν 
αποκαλυπτικά. Την περίοδο 2010-2022 ο συνολικός 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Ελλάδας ανήλθε στο 
ιλιγγιώδες ποσό των 432,76 δις ευρώ!! Στον πίνακα 1 
αναλύεται ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ελληνικού 
κράτους ανά κατηγορία εντόκων γραμματίων, ήτοι 3μηνης, 
6μηνης και 12μηνης χρονικής διάρκειας.  

διαπίστωση ότι την περίοδο 
2000-2009 ο συνολικός 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός  

ήταν μόλις 31,95 δις, καταδεικνύει  
τις γιγαντιαίες διαστάσεις του 
συντελούμενου βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού της τάξης των 432,76 δις 
ευρώ κατά την περίοδο 2010-2022.  
Ο δανεισμός του ποσού των 432,76 δις ευρώ της περιόδου  

 

Υ 
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2010-2022 δεν είναι «δανεικά και αγύριστα». Αφορούν 
βραχυπρόθεσμο δανεισμό της κεντρικής κυβέρνησης, που 
η Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να 
εξοφλήσουν στους φορείς που κατέχουν τα έντοκα 
γραμμάτια. Η Τράπεζα της Ελλάδας και ιδίως οι εμπορικές 
τράπεζες αποτελούν τους κυριότερους αγοραστές και άρα 
τους βασικούς κατόχους των εντόκων. Επειδή όμως το 
ελληνικό κράτος αδυνατεί να αποπληρώσει αυτό το όντως 
τερατώδες βραχυπρόθεσμο χρέος, το υπουργείο 
Οικονομικών προσέφυγε στο τρικ των repos (repurchase 
agreements). Τα repos είναι «πωλήσεις με συμφωνία 
επαναγοράς» που συμφωνείται μεταξύ του ελληνικού 
δημοσίου και των κατόχων των εντόκων. Οι εκτεταμένες 
συμφωνίες repos ξεκίνησαν μετά το 2011. Τα στοιχεία του 
πίνακα 2 μας πληροφορούν ότι την περίοδο 2011-2021 το 
απόθεμα των εντόκων γραμματίων βάσει συναλλαγών 
repos από 46,6 εκτινάχτηκε στα 1.084,4 δις ευρώ. 

πόψη ότι τα 1.084,4 δις ευρώ  
δεν συνυπολογίζονται στο 
επίσημο δημόσιο χρέος  

της κεντρικής κυβέρνησης. 
Ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι Έλληνες 
φορολογούμενοι, επιβαρύνεται ετησίως με αρκετά δις 
ευρώ για τις καταβολές τόκων στους κατόχους του 
αποθέματος των εντόκων. Στις ετήσιες Εισηγητικές 
Εκθέσεις του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, το 
εκάστοτε απόθεμα των εντόκων γραμματίων που βασίζεται 
σε συμφωνίες repos, αποκαλείται «βραχυπρόθεσμο χρέος 
της κεντρικής διοίκησης».  

 

Δεν είμαι δικαστής για να αποφανθώ αν υπάρχουν 
μειοδοτικές ευθύνες για τους ασκούντες την κυβερνητική 
δημοσιονομική πολιτική της χώρας μετά το 2009. Ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
Κλάους Ρέγκλινγκ έχει υποστηρίξει, ότι, στα πλαίσια των 
μνημονιακών δανειακών συμβάσεων η Ελλάδα την 
περίοδο 2010-2018 δανείστηκε άνω των 400 δις ευρώ. 
Έστω ότι την μνημονιακή περίοδο 2010-2018 στη χώρα μας 
χορηγήθηκαν δάνεια 400 δις ευρώ. Τα φλέγοντα και εθνικής 
σημασίας ερωτήματα προς τις Εισαγγελικές Αρχές είναι τα 
ακόλουθα:  
1) Δοθέντος ότι την περίοδο 2000-2022 το σύνολο του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού μαζί με τις χορηγήσεις των 
μνημονιακών δανείων υπερέβη τα 800 δις ευρώ και παρ’ 
όλα αυτά το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
αυξανόταν με αχαλίνωτους ρυθμούς, ανακύπτουν ναι ή όχι 
ποινικές ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα που ασκούσαν 
την δημοσιονομική και γενικότερα την μακροοικονομική 
πολιτική; 2) 

πάρχουν ποινικές ευθύνες 
κυβερνητικών προσώπων για  
το γεγονός ότι την περίοδο 2009 -

2021 το επίσημο δημόσιο χρέος της 
κεντρικής κυβέρνησης από 298,5  
δις ή 125,7% του ΑΕΠ εξακοντίστηκε  
στα 388,4 δις ευρώ ή 212,4% του  
ΑΕΠ και ταυτόχρονα η συνολική  
αξία των εντόκων γραμματίων  
από 42,0 εκσφενδονίστηκε  
στα 1.084,4 δις ευρώ;  
3) Από ποιες πηγές κρατικών εσόδων θα προέλθουν οι 
απαιτούμενοι χρηματικοί πόροι, ώστε η Ελλάδα να δυνηθεί 
στο μέλλον να ανταποκρίνεται ανελλιπώς στις πελώριες 
δαπάνες τοκοχρεολυσίων για ένα πραγματικό δημόσιο 
χρέος που το 2021 εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1.500 δις ευρώ; 
4) Σε ποιους παράγοντες αποδίδεται η τρομακτική άνοδος 
της συνολικής αξίας του αποθέματος των εντόκων 
γραμματίων από μόλις 31,5 δις το 2010 σε 1.084,4 δις ευρώ 
το 2022;  
5) Δοθέντος ότι τα 1.084,4 δις ευρώ είναι αποτέλεσμα 
συναλλαγών repos, τότε σε πόσες εκατοντάδες δις ευρώ 
προσδιορίζεται το επίπεδο του πραγματικού 
βραχυπρόθεσμου χρέους που θα πρέπει να αθροιστεί στο 
επίσημο δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης;  
6) Ποιοι είναι οι κάτοχοι του αποθέματος των εντόκων 
γραμματίων και άρα σε ποιες τράπεζες και λοιπούς φορείς 
το ελληνικό κράτος, δηλαδή η Ελλάδα, οφείλει το ποσό των 
1.084,4 δις ευρώ;  
7) Σε πόσα δις ευρώ υπολογίζονται οι δαπάνες τόκων για 
την εξυπηρέτηση του βραχυπρόθεσμου δημοσίου χρέους 
και σε ποιο κωδικό ταξινόμησης του κρατικού  

 

Υ 

Υ 
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προϋπολογισμού το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
καταγράφει τις συγκεκριμένες δαπάνες τόκων;  
8) Με ποιες εμπορικές τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και 
λοιπούς φορείς, το Υπουργείο Οικονομικών συνάπτει τις 
ανταλλαγές repos; 
9) Σε πόσα εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται ετησίως οι 
προμήθειες που αποκομίζουν οι εμπορικές τράπεζες από 
το ελληνικό δημόσιο, προμήθειες όμως που επιβαρύνουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό ήτοι τους Έλληνες 
φορολογούμενους; 
10) Σε ποιους κρυφούς ή φανερούς «Λογαριασμούς 
Τάξεως» οι εμπορικές τράπεζες καταγράφουν τις 
συναλλαγές repos που συνάπτουν με το ελληνικό δημόσιο; 
11) Γιατί το απόθεμα των εντόκων γραμματίων σημείωσε 
αλματώδη αύξηση μετά το PSI του 2012; Η πραγματικότητα 
των αριθμών που καταγράφονται στους δύο πίνακες είναι 
σκληρή και αδιαμφισβήτητη. Την περίοδο 2010-2022, ο 
δανεισμός του ελληνικού δημοσίου υπερέβη τα 800 δις 

ευρώ και παρ’ όλα αυτά το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν 
είναι βιώσιμο, ήτοι διαχειρίσιμο. 

ύτε δέκα Ελλάδες δεν θα 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 
ένα δημόσιο χρέος που  

πλέον υπολογίζεται σε τρις ευρώ. 
Πιστεύω ότι η οικονομική ζημιά την οποία κυβερνητικά 
πρόσωπα και θεσιθήρες της κρατικής-τραπεζικής 
εξουσίας, προξένησαν μετά το 2009 με τις αποτυχημένες 
μνημονιακές οικονομικές πολιτικές και δυστυχώς 
εξακολουθούν να προκαλούν στα Δημόσια Οικονομικά της 
Ελλάδας, είναι ασύλληπτων διαστάσεων και γι’ αυτό 
μάλλον απαιτείται ενδελεχής και διεισδυτική εισαγγελική 
έρευνα. 

 

Συνολική Αξία Εντόκων Γραμματίων (δις ευρώ) 
 

Έτη Έντοκα Γραμμάτια 
Διάρκειας 3 μηνών 
    (δις ευρώ)  1     

Έντοκα Γραμμάτια 
Διάρκειας 6 μηνών 
    (δις ευρώ) 2   

Έντοκα Γραμμάτια 
Διάρκειας 12 μηνών 
    (δις ευρώ)  3  

Συνολική Αξία 
Εντόκων Γραμματίων      
(δις ευρώ) 4 (1+2+3) 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
 
2010-2022 
2000-2009 
2000-2022 

0,33 
0,30 
0,38 
0,71 
0,84 
0,90 
0,80 
0,73 
0,83 
7,9 
8,8 
17,8 
24,2 
20,8 
21,2 
20,8 
22,4 
23,4 
12,4 
7,2 
6,8 
8,0 
10,0 
 
203,8 
13,72 
217,52 

0,35 
0,30 
0,39 
0,48 
0,60 
0,56 
0,52 
0,39 
0,62 
4,42 
7,36 
20,6 
12,2 
19,2 
18,8 
18,4 
18,4 
18,4 
18,4 
18,2 
12,0 
11,6 
12,0 
 
205,56 
8,63 
214,19 

0,50 
1,51 
0,59 
0,36 
0,59 
0,56 
0,53 
0,41 
0,41 
4,14 
2,0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4,0 
4,0 
4,2 
4,2 
5,0 
 
23,4 
9,6 
33,0 

1,18 
2,11 
1,36 
1,55 
2,03 
2,02 
1,85 
1,53 
1,86 
16,46 
18,16 
38,4 
36,4 
40,0 
40,0 
39,2 
40,8 
41,8 
34,8 
29,4 
23,0 
23,8 
27,0 
 
432,76 
31,95 
464,71 

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία του 2022 βασίζονται σε εκτιμήσεις 
 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 09-10 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 240 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |               Σελίδα 17 
 

Συνολικό Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας 
 

 

 

Έτη 

Χρέος 

Κεντρικής 

Κυβέρνησης   

(δις ευρώ)        

Βραχυπρόθεσμο 

Χρέος Κεντρικής 

Κυβέρνησης 

(δις ευρώ) 

Συνολικό 

Δημόσιο 

Χρέος 

Ελλάδας 

(δις ευρώ)    

Ονομαστικό 

ΑΕΠ  

(δις ευρώ) 

Χρέος 

Κεντρικής  

Κυβέρνησης 

προς ΑΕΠ  

Συνολικό 

Δημόσιο Χρέος 

της Ελλάδας 

προς ΑΕΠ  

1970 

1980 

1990 

2000 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,1 

8,0 

46,4 

143,6 

239,7 

262,1 

298,5 

340,3 

368,0 

305,5 

321,5 

324,1 

321,3 

326,4 

328,7 

359,0 

356,0 

374,0 

388,3 

405,0 

0,1 

0,7 

4,7 

14,5 

25,2 

27,6 

42,0 

31,5 

46,6 

52,7 

43,4 

142,5 

740,5 

531,3 

567,0 

806,9 

1.062,0 

1.264,2 

1.084,4 

1.050,0 

2,2 

8,7 

51,1 

158,1 

264,9 

289,7 

340,5 

371,8 

414,6 

358,2 

364,9 

466,6 

1.061,8 

857,7 

895,7 

1.165,9 

1.418,0 

1.638,2 

1.472,7 

1.455,0 

12,9 

40,8 

77,0 

141,2 

232,7 

242,0 

237,5 

224,1 

203,3 

188,4 

179,6 

177,3 

176,1 

174,2 

177,2 

179,7 

183,4 

165,8 

182,8 

202,0 

16,3% 

19,6% 

60,3% 

101,7% 

103,0% 

108,3% 

125,7% 

151,9% 

181,0% 

162,2% 

179,0% 

182,8% 

182,5% 

187,4% 

185,5% 

199,8% 

194,1% 

225,6% 

212,4% 

200,5% 

17,1% 

21,3% 

66,4% 

112,0% 

113,8% 

119,7% 

143,4% 

165,9% 

204,9% 

190,1% 

203,2% 

263,2% 

603,0% 

492,4% 

505,5% 

648,8% 

773,2% 

988,1% 

805,6% 

720,3% 
 
Παρατηρήσεις: ΑΕΠ είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το ονομαστικό ΑΕΠ αποκαλείται επίσης και ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές. Μετά το 2011 στο βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται τα 
έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που μετατρέπονται σε repos (repurchase agreements-συμφωνίες 
επαναγοράς). Πηγή των στοιχείων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η ΕΛΣΤΑΤ.  
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του Διονύση Χιόνη 

Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου Θράκης  

 

Ο πληθωρισμός δεν είναι ένα 
παροδικό φαινόμενο για την 
ελληνική οικονομία και νομίζω ότι 
πλέον αποτελεί κοινή πεποίθηση, 
παρόλη την αρχική εκτίμηση περί 
παροδικότητας του φαινομένου. 

ποδεικνύεται έτσι 
για άλλη μια φορά 
ότι στην ελληνική 

οικονομία οι ευχές  
και οι οικονομικές 
προβλέψεις δεν  
είναι πάντα συμβατές.  

 

Μια σειρά από λόγους 
υποστηρίζουν την εκτίμηση περί 
μακροημέρευσης του πληθωρισμού. 
Κατ’ αρχήν τα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα θα συνεχίσουν 
να πλήττουν την οικονομία και την 
παραγωγή. Στον πόλεμο της 
Ουκρανίας πρέπει να προστεθεί και 

ο υφέρπον εμπορικός πόλεμος 
μεταξύ Δύσης και Κίνας, Ν.Α. Ασίας. 
Τα προβλήματα που ανακύπτουν 
από τον περιορισμό των εισαγωγών 
τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων 
εντείνουν τα προβλήματα της 
παραγωγής πιέζοντας ανοδικά τις 
τιμές. Στην συνέχεια βλέπουμε ότι η 
αύξηση των τιμών της ενέργειας και 
των προϊόντων δεν έχει ακόμα 
περάσει στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών και επιπλέον δεν έχουν 
ακόμα ξεκινήσει οι διεκδικήσεις για 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 
μισθωτών και των συνταξιούχων. 
Πολύ σύντομα οι μισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι θα διεκδικήσουν μέρος 
της απώλειας της αγοραστικής τους 
δύναμης. 

  

πομένως το 
επόμενο χρονικό 
διάστημα είναι  

πολύ πιθανό να 
ενεργοποιηθεί το 
σπιράλ αύξησης των 
τιμών, μισθών, τιμών 
που θα ενισχύσει  
τις πληθωριστικές 
προσδοκίες και  
θα μονιμοποιήσει  
τον πληθωρισμό. 
Δεν είναι καλή εποχή για 
προβλέψεις ιδιαίτερα για τις 
μελλοντικές εξελίξεις των 
μακροοικονομικών μεταβλητών. 
Ωστόσο μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα 
συνεχίσει να κάνει αισθητή την 
παρουσία του για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Η εμπειρία της δεκαετίας 
του 1970 και του 1980 δείχνει ότι 
όταν ενεργοποιηθούν οι 

πληθωριστικές προσδοκίες στην 
ελληνική οικονομία, τότε χρειάζεται 
σημαντικό χρονικό διάστημα για να 
αμβλυνθούν. Στην περίπτωση δε 
όπου η επιβάρυνση της οικονομίας 
από τον πληθωρισμό προκαλέσει 
και ύφεση, τότε πράγματι θα μιλάμε 
για στασιμοπληθωρισμό όμοιο με 
αυτόν της δεκαετίας του 1970. 

  

αντιμετώπιση  
του πληθωρισμού 
εξελίσσεται σε  

μια πολύ δύσκολη 
υπόθεση για την 
ελληνική οικονομία. 
Το κύριο βάρος της 
αντιπληθωριστικής πολιτικής έχει 
μετατοπιστεί στην ΕΚΤ. Μόνο μια 
επιθετική αύξηση των επιτοκίων και 
περιοριστική νομισματική πολιτική 
μπορεί να μειώσει τον πληθωρισμό. 
Το πρόβλημα είναι ότι η αύξηση των 
επιτοκίων θα συμπαρασύρει και τις 
αποδόσεις των ευρωπαϊκών 
ομολόγων οδηγώντας πολλές 
χώρες της ΟΝΕ σε χρεοκοπία και το 
τραπεζικό σύστημα κρίση. Γι’ αυτό 
τον λόγο δεν αναμένουμε άμεσα και 
σημαντικά αποτελέσματα μείωσης 
του σκληρού πυρήνα του 
πληθωρισμού. Απομένουν τα εθνικά 
μέτρα που μπορούν να επιφέρουν 
μειώσεις σε ένα οριακό κομμάτι του  

 

Α Ε 

Η 
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πληθωρισμού και σχετίζονται με την μείωση των φόρων. 

στόσο δε νομίζω ότι υπάρχει  
ο κατάλληλος δημοσιονομικός 
χώρος για μεγάλες μειώσεις  

των φόρων έτσι ώστε να  
συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών. 
Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία πρέπει να επανέλθει σε 
κατάσταση παραγωγής δημοσιονομικών πλεονασμάτων. 
Το 2023 προβλέπεται επιστροφή σε πρωτογενή 
πλεονάσματα τα οποία θα αυξάνονται σταδιακά από το 
1,1% του ΑΕΠ στο 2% το 2027. Αυτά τα πλεονάσματα είναι 
απαραίτητα προκειμένου να συντηρήσουν την 
βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά 
το PSI και να εξυπηρετούνται τα τοκοχρεολύσια. Ιδιαίτερα 
σε μια εποχή όπου οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων 
κινούνται στην περιοχή του 4%, η έξοδος στις αγορές 
γίνεται μια δύσκολη διαδικασία. Είναι επίσης χρήσιμο να 
αναλογιστούμε ότι κατά το 2022 ο πληθωρισμός 
εκδηλώθηκε και άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα στήριξης 
μετά το 2ο τρίμηνο του 2022. Σε αυτή την κατάσταση το 
δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται ότι θα αυξηθεί στο 
4,8% του ΑΕΠ. Είναι απόρροιας άξιο πώς θα μπορέσουν να 
συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης, όταν το 2023 το έλλειμμα 
θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται με γρήγορους ρυθμούς.  

αύξηση των τιμών των  
τροφίμων και της ενέργειας 
υποσκάπτει την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών. 
Οι εισοδηματικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών κλιμακίων 
πλήττονται δυσανάλογα από τον πληθωρισμό. Γι’ αυτές τις 
ομάδες ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερος μια και το 
συντριπτικό μέρος της καταναλωτικής τους δαπάνης 
κατευθύνεται σε προϊόντα που η αύξηση της τιμής τους 
είναι μεγαλύτερη απόν μέσο πληθωρισμό. 

πομένως πρέπει να εξεταστεί  
η δυνατότητα για παροχή 
ενισχύσεων σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες.  

Το πρόβλημα θα προκύψει και νομίζω ότι θα μεγεθυνθεί αν 
συνεχιστεί η άνοδος των τιμών και εδραιωθεί ο 
υπολογισμός του πληθωρισμού σε όλες τις συναλλαγές. 
Αυτό το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι ακόμα 
και αν μειωθεί ο πληθωρισμός, οι τιμές των βασικών 
αγαθών δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακολουθήσουν. 

 

πάρχουν πολλά ιστορικά 
δεδομένα που δείχνουν ότι  
ο μακροχρόνιος πληθωρισμός 

επιδρά διαλυτικά στην κοινωνία, 
ενισχύοντας τον πολιτικό και 
κοινωνικό ριζοσπαστισμό. 
Πολύ περισσότερο για την ελληνική κοινωνία η οποία έχει 
την συσσωρευμένη μνημονιακή κόπωση. 

Ω 

Η 

Ε 

Υ 
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του Άρη Σπίνου Δημοσιογράφου Το 
ρεπορτάζ είναι αποκαλυπτικό: Σιγά 
σιγά φτάνει η ώρα για όλους! Οι 
μηχανισμοί αυτού του κράτους 
αργούν, αλλά ενίοτε δουλεύουν. 

 

Μια σειρά από υποθέσεις που 
αφορούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων 
που προέρχονται από τους 
Αναπτυξιακούς Νόμους για την 
ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας  

 

στην πατρίδα μας και αφορούν 
χρήματα που δόθηκαν σε 
επιχειρηματίες δικαιούχους, όπως 
μαθαίνουμε με εντολή του 
επικεφαλής των Οικονομικών 
Εισαγγελέων κύριο Χρήστο 

Μπαρδάκη, θα ανοίξει ο 
επιχειρησιακός διευθυντής του 
ΣΔΟΕ, κύριος Ηλίας Κωσταντέας. Η 
έρευνα όμως δεν θα περιλαμβάνει 
μόνο αυτά. 

προϊστάμενος  
στην ειδική 
διεύθυνση 

ελέγχου Εθνικών και 
Κοινοτικών Δαπανών 
και Καταπολέμησης 
Απάτης και Διαφθοράς, 
κ. Κωσταντέας έχει  
ήδη στο γραφείο  
τους φακέλους  
με υποθέσεις που 
αφορούν επιδοτήσεις 
του Αναπτυξιακού 
Νόμου που σχετίζονται 
με την πράσινη 
ενέργεια και θα 
ελέγξει την νομιμότητα 
των επιδοτήσεων. 
Μάλιστα τα αποτελέσματα 
αναμένονται να γίνουν γνωστά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη 
ακούγεται στους διαδρόμους του 
ΣΔΟΕ πως ο κύριος Ηλίας 
Κωνσταντέας είναι αποφασισμένος 
να φτάσει την έρευνα σε βάθος. 
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή 
είναι ο Επικεφαλής των 
Οικονομικών Εισαγγελέων κύριος 
Χρήστος Μπαρδάκης που στηρίζει 
με την πείρα του τις ενέργειες του 
Επικεφαλής του ΣΔΟΕ για να 
παραπέμψουν τους παραβάτες 
ενώπιον της δικαιοσύνης. 

α πρώτα 
συμπεράσματα από 
την μέχρι τώρα 

εξέλιξη της έρευνας 

σύμφωνα με 
πληροφορίες μας 
μιλάνε για χορό 
εκατομμυρίων που 
κατέληξε στις τσέπες 
των υποτιθέμενων 
δικαιούχων μέσω 
εικονικών τιμολογίων, 
υπερτιμολογήσεων, 
τριγωνικών 
συναλλαγών και 
αγοραπωλησιών 
μετοχικών μεριδίων. 

 

Σύντομα τα πρώτα πορίσματα θα 
είναι στα χέρια των Οικονομικών 
Εισαγγελέων και οι παραβάτες θα 
κληθούν να επιστρέψουν τα 
χρήματα των επιδοτήσεων έντοκα 
και παράλληλα να ασκηθούν 
ποινικές διώξεις και ότι άλλο ορίζει ο 
Ευρωπαϊκός κανονισμός των 
επιδοτήσεων. Ο Ηλίας Κωσταντέας 
χαρακτηρίζεται από την αθόρυβη 
αλλά αποτελεσματική δουλειά του 
και το πλήθος των επιτυχιών που 
έχει καταγράψει κατά το παρελθόν. 
Θεωρείται από τα «καλά χαρτιά» του 
ΣΔΟΕ με μεγάλες δυνατότητες και 
ένα από τα πλέον αξιοποιήσιμα 
άτομα της υπηρεσίας που χρήζει τον 
σεβασμό και την εκτίμηση όλων των 
στελεχών του επιτελείου του 
Υπουργείου Οικονομικών. Θα 
αναμένουμε τις εξελίξεις και θα 
επανέλθουμε για αυτό το θέμα. 

Ο 

Τ 
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Συνέντευξη Λεωνίδα Στάμου, Maître Ιδιωτικού Δικαίου, 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρου Κινήματος 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ, μέλους του νέου πολιτικού φορέα "Γαλάζιοι" 
 

- Πώς οδηγηθήκατε στην απόφαση να εμπλακείτε ενεργά 
στην πολιτική και να πολιτευθείτε με τους «Γαλάζιους» ;;;  
 
Στην Υπέρβαση είμαστε «πολιτικά ζώα» από ιδρύσεως του σωματείου μας, το 
2013. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν είχε βρεθεί ο πολιτικός φορέας που, στα πλαίσια 
της γενικότερης ιδεολογίας μου, θα υιοθετούσε τις ιδρυτικές αρχές της 
«Υπέρβασης» για το τραπεζικό σύστημα και την βιώσιμη διευθέτηση του 
ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σήμερα, λοιπόν, μετά από 9 
ολόκληρα χρόνια, στην διάρκεια των οποίων ο αγώνας της «Υπέρβασης» κόντρα 
στην τραπεζική αυθαιρεσία δικαιώνεται καθημερινά  στην κοινωνία και στα 
δικαστήρια όλης της χώρας, 

ρθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου  
και βρέθηκε ο νέος πολιτικός φορέας των 
«Γαλάζιων», που τόλμησε να υιοθετήσει, μέχρι 

κεραίας, αυτούσια την πρόταση της «Υπέρβασης» για 
το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, με ομόφωνη απόφαση της διοικούσας επιτροπής 
της «Υπέρβασης», αποφασίσαμε το σωματείο μας να στηρίξει δυναμικά τους 
«Γαλάζιους», με πρώτη, συμβολική κίνηση, την δική μου, προσωπική συμμετοχή, 
ως Αντιπροέδρου της «Υπέρβασης», στο οργανωτικό σχήμα και στα ψηφοδέλτια 
του νέου αυτού πολιτικού φορέα, που τολμώντας να υιοθετήσει τις ιδρυτικές αρχές 
της «Υπέρβασης» για το τραπεζικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος, αποδεικνύει 
στην πράξη ότι δεν έχει δουλείες, εξαρτήσεις και διαμαρτυρημένα πολιτικά 

γραμμάτια, όπως, δυστυχώς, έχει το 
σύνολο του ελληνικού πολιτικού 
συστήματος, από την άκρα 
αριστερά, μέχρι την άκρα δεξιά. 
Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει τα 
οπισθόφυλλα του «Ριζοσπάστη» με 
τις διαφημίσεις της «Eurobank», την 
κατανομή σημαντικού μέρους από 
την πίτα της τραπεζικής 
διαφημιστικής δαπάνης σε μεγάλες 
εφημερίδες της αριστεράς, τα 
αποικιοκρατικά 
τραπεζονομοθετήματα της πρώτης 
φοράς αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη 
από την εποχή Βαρουφάκη, τα 
θαλασσοδάνεια του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, 
των υπουργών, των βουλευτών, 
αλλά και των ίδιων των Προέδρων 
τους και, κερασάκι στην τούρτα, 
ακόμη και την απασχόληση 
δεκάδων στελεχών της «Χρυσής 
Αυγής» ως μπράβοι και συνοδοί 
ασφαλείας σε τραπεζίτες, κλπ 
εθνικούς νταβατζήδες ;;;  
 

- Τι εννοείτε όταν 
αναφέρετε ότι η εμπλοκή 
σας στους «Γαλάζιους» 
είναι πρωτίστως 
συμβολική ;;;  

 
Όπως ήδη σας προανέφερα…. 

δική μου 
συμμετοχή στους 
«Γαλάζιους» είναι 

πρωτίστως συμβολική, 
υπό την έννοια ότι 
ανοίγει τον δρόμο  
της επίσημης,  
θεσμικής στήριξης  
της «Υπέρβασης» και  
των χιλιάδων μελών  
και φίλων της…. 
εντός και εκτός Ελλάδας, στο νέο 
αυτό πολιτικό φορέα, ενώ 
ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την  

Ή 
Η 
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έλευση στους «Γαλάζιους» πολλών ακόμη προσχωρήσεων 
και υποψηφιοτήτων, από τους πρωταγωνιστές της πρώτης 
γραμμής, μέχρι τους μαχητές των μετόπισθεν του 
σωματείου μας.  
 

- Μπορείτε να μας οριοθετήσετε με λίγες 
λέξεις το φλέγον ζήτημα του ιδιωτικού 
χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα του 2022 ;;;  
 
Στην Ελλάδα, σήμερα, είναι πολλοί εκείνοι που μιλούν για 
το Ιδιωτικό Χρέος, έχοντας μάλιστα και το θράσος να 
καταθέτουν προτάσεις για την διευθέτησή του, χωρίς όμως 
να γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη για την σύγχρονη αυτή 
οικονομική μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, 
χωρίς να γνωρίζουν ούτε ακόμη το πραγματικό του ύψος 
και, έτσι, το μέγεθος του ίδιου του προβλήματος που 
ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιλύσουν..... Δεν φταίνε, όμως, 
μόνον οι αυτόκλητοι αυτοί ειδικοί, αφού ακόμη και τα 
εκάστοτε δημοσιευόμενα, επίσημα στοιχεία για το ελληνικό 
Ιδιωτικό Χρέος σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία 
και Παρόχους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, είναι 
πλασματικά, επειδή : Σε ότι αφορά τις οφειλές σε Τράπεζες 
και Funds, αυτές αναφέρονται μόνο ως προς το συνολικό 
κεφάλαιο της οφειλής μέχρι την καταγγελία της πιστωτικής 
σύμβασης, χωρίς έτσι να περιλαμβάνουν τους 
εξολογιστικούς και τους τόκους υπερημερίας, με τους 
ανατοκισμούς και τις κεφαλαιοποιήσεις τους, που 
επιβαρύνουν κάθε τραπεζική οφειλή μετά την καταγγελία 
της αντίστοιχης πιστωτικής σύμβασης. Έτσι, τα συνολικά, 
πραγματικά ποσά που απαιτούνται σήμερα από 
δανειολήπτες και εγγυητές δανείων και πιστωτικών 
καρτών, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 200 Δις ευρώ. Σε ότι 
αφορά τις οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, 
αυτές αναφέρονται μόνο ως προς το βασικό κεφάλαιο 
εκάστης οφειλής, χωρίς να περιλαμβάνουν πρόστιμα, 
προσαυξήσεις και τόκους.  

 

Έτσι, σήμερα, οι συνολικές, πραγματικές οφειλές 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο Δημόσιο, υπολογίζεται 
ότι πλησιάζουν τα 200 Δις ευρώ, ενώ, οι αντίστοιχες 
πραγματικές οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία, 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται στα 40 Δις ευρώ. Τα στοιχεία, 
μάλιστα, αυτά, επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη έρευνα 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  

τσι, λοιπόν, σήμερα, το συνολικό, 
πραγματικό Ιδιωτικό Χρέος των 
ελληνικών νοικοκυριών και  

των επιχειρήσεων, έχει φτάσει  
στα 450 Δις ευρώ, ήτοι στο 250%  
του ΑΕΠ, έχοντας πλέον ξεπεράσει  
ακόμη και το Δημόσιο Χρέος…… 
με αποτέλεσμα, αυτό να καθίσταται προδήλως μη βιώσιμο 
και αδύνατο ποτέ να εξυπηρετηθεί, ακόμη και αν η Ελλάδα 
καταφέρει να πετύχει το θαύμα του αέναου, σταθερού, 
διψήφιου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, για τα επόμενα 50 
χρόνια. Και αν στα 450 αυτά Δις προστεθεί και το ιδιωτικό 
χρέος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τότε το 
νούμερο που προκύπτει κάνει το Δημόσιο Χρέος να 
φαντάζει επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι.  
 

 
 

- Ποια είναι, λοιπόν, η πρόταση της 
«Υπέρβασης» για το ιδιωτικό χρέος, που 
υιοθέτησαν οι «Γαλάζιοι» ;;; 
 
Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ, μετά από 9 χρόνια αγώνα στο πλευρό 
50.000 Δανειοληπτών και Εγγυητών δανείων και 
πιστωτικών καρτών, οι οποίοι, σχεδόν στο σύνολό τους,  

Έ 
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τυγχάνουν ταυτόχρονα και 
Οφειλέτες του Δημοσίου και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων και, 
ιδιαίτερα, με την εξειδικευμένη 
γνώση της Επιστημονικής μας 
Ομάδας και την εμπειρία των 600 
περίπου δικαστικών αποφάσεων 
δικαίωσής των Μελών μας απέναντι 
στις τράπεζες, αλλά και με τα 
απολογιστικά στοιχεία των 2.500 
τουλάχιστον ρυθμίσεων που τους 
βοηθήσαμε να πετύχουν, με γενναία 

κουρέματα των οφειλών τους, είχαμε 
όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά, 
πρωτίστως, την υποχρέωση, ως ο 
μεγαλύτερος συλλογικός φορέας 
δανειοληπτών στα ελληνικά 
χρονικά, να διατυπώσουμε την δική 
μας πρόταση για την διευθέτηση και 
την βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού 
χρέους. Μια πρόταση που δεν 
συνιστά κενό γράμμα δημιουργικών 
παραισθήσεων, χωρίς κανένα 
αντίκρισμα στην πραγματικότητα 

που βιώνουν καθημερινά τα 
ελληνικά νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, αλλά γειωμένη στην 
συνισταμένη και τον κοινό τόπο των 
παράλληλων αναγκών των 
4.500.000 ΑΦΜ στα οποία είναι 
χρεωμένο το ιδιωτικό χρέος, του 
τραπεζικού συστήματος, των 
εθνικών προϋπολογισμών και, εν 
τέλει, της ίδιας της εθνικής μας 
οικονομίας.

 

Οριζόντια, αναλογική διαγραφή, με βάση έναν αλγόριθμο 
σταθμισμένο στην μείωση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων και των ακαθάριστων εισοδημάτων των 
φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
ωφεληθούν όσοι δεν είχαν μείωση εσόδων και 
εισοδημάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ, τα 
χρέη των πληττόμενων θα κουρευτούν, ακόμη και μέχρι 
συνολικής διαγραφής, αναλογικά με την πραγματική ζημία 
που υπέστησαν. 

Μείωση τόκων και οριζόντια διαγραφή του συνόλου 
προστίμων και προσαυξήσεων του κεφαλαίου εκάστης 
οφειλής.  

Τα νέα, μειωμένα ποσά που θα προκύψουν ανά ΑΦΜ, τόσο 
για τα παλαιά χρέη, όσο και για τα χρέη της πανδημίας, θα 
αθροιστούν σε μια νέα, ενιαία οφειλή, η οποία θα ρυθμιστεί, 
αναλόγως του ύψους εκάστης οφειλής, σε 24-360 δόσεις, 
προκειμένου, έτσι, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η νέα 
αυτή Μέγα-Ρύθμιση, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες, 
πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδεθεί και να 
ανεξαρτητοποιηθεί από την μελλοντική εξυπηρέτηση των 

τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να 
εξυπηρετηθούν, ούτε τα παλιά χρέη, ούτε τα τρέχοντα, ούτε 
τα μελλοντικά.  

 

Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων περί Κύριας 
Κατοικίας και επαναφορά της οριζόντιας, νομοθετημένης 
Προστασίας της 1ης Κατοικίας, ανάλογης με εκείνη που 
ίσχυε μέχρι την 31/12/2014, με προστατευόμενη 
αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας για τετραμελή 
οικογένεια τα 350.000 ευρώ. 
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παναφορά των διατάξεων περί 
απαγόρευσης πλειστηριασμών 1ης 
Κατοικίας, με την αναπροσαρμογή 

των όρων και των προϋποθέσεων  
της απαγόρευσης στην αντικειμενική 
αξία των 350.000 ευρώ. 
Νομοθέτηση του υποχρεωτικού για τις Τράπεζες 
επανακαθορισμού, όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων 
από τις πάσης φύσης πιστώσεις φυσικών και νομικών 
προσώπων, αφαιρώντας και διαγράφοντας από τα 
σημερινά, φουσκωμένα υπόλοιπα, όλες τις 
λογιστικοποιήσεις παράνομων και καταχρηστικών 
χρεώσεων, με τους τοκισμούς τους ανατοκισμούς και τις 
κεφαλαιοποιήσεις τους. 
 
Ορισμός του χρόνου αποπληρωμής κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2, άρθ. 39, Ν 3259/2004, ήτοι αποπληρωμή της 
προκύπτουσας μετά τον επανακαθορισμό τραπεζικής 
οφειλής σε διάστημα 5-7 ετών, εκ των οποίων, τα 2 πρώτα  
έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος, με την αποπληρωμή να 
πραγματοποιείται σε ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός 
και αν τράπεζες, servicers και δανειολήπτες συμφωνήσουν 
διαφορετικά. 

 

Τροποποίηση όλων των διατάξεων του ΚΠολΔ που 
ενισχύουν την τραπεζική αυθαιρεσία, με πρώτες αυτές που 
αφορούν: (α) την προνομιακή κατάταξη τραπεζών και 
funds στα πλειστηριάσματα, μπροστά από το Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που νομοθετήθηκε με την 
τροποποίηση του 2015, με την επαναφορά της τάξης των 
πιστωτών, ήτοι της σειράς ικανοποιήσεώς τους, στις προ 
της ανωτέρω τροποποίησης διατάξης του ΚΠολΔ και (β) 
την fast track μείωση του τιμήματος των πλειστηριασμών, 
που νομοθετήθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του 
2021. 
 
Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την 
διενέργεια των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών, με την 
κατάργηση της διάταξης περί ελεύθερης εκποίησης του 
ακινήτου από τον Συμβολαιογράφο, σε οποιοδήποτε 
τίμημα, μετά τον δεύτερο άγονο πλειστηριασμό. 

Νομοθέτηση της υποχρεωτικότητας, για Τράπεζες, 
Servicers και Funds : (α) ως προς την συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες του θεσμού της Διαμεσολάβησης και (β) ως 
προς την αξιολόγηση και την αιτιολογημένη μόνο 
απόρριψη αιτημάτων Δανειοληπτών στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 
Οφειλών. 

 
Κατάργηση της καταχρηστικής και υποχρεωτικής για τον 
Δανειολήπτη αναγνώρισης και αποδοχής των απαιτήσεων 
Τραπεζών, Servicers και Funds, κατά την διαδικασία 
καταχώρησης αιτήματος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και κατά 
την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος, κατά την διαδικασία 
του Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ, στο τραπεζικό κατάστημα, 
στα γραφεία των Servicers και, ηλεκτρονικά, στις 
ιστοσελίδες των τραπεζών. 
 
Νομοθετικός επαναπροσδιορισμός της έννοιας του Μη 
Συνεργάσιμου Δανειολήπτη και παράλληλη νομοθετική 
πρόβλεψη της έννοιας του Συνεργάσιμου και Μη 
Συνεργάσιμου Τραπεζίτη. Αναθεώρηση, 
επαναπροσδιορισμός και τροποποίηση των διατάξεων του 
Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ, περί Ευλόγων Δαπανών 
Διαβίωσης, με την προσαρμογή τους στη νέα 
πραγματικότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, 
όπως διαμορφώθηκε από την πανδημία και τις 
υπέρμετρες, πληθωριστικές αυξήσεις στα κόστη κατοικίας, 
ενέργειας και στο καλάθι της νοικοκυράς. 
 
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Νόμου, επαναφέροντας 
την διαδικασία της ατομικής και εταιρικής πτώχευσης, από 
τα τραπεζικά καταστήματα και από τα γραφεία servicers 
και funds, στην Δικαιοσύνη. 
Απαγόρευση κατάθεσης αιτημάτων πτώχευσης για μη 
βέβαιες, μη ορισμένες, μη εκκαθαρισμένες και επίδικες 
απαιτήσεις. 
 
Τροποποίηση των μαχητών τεκμηρίων παύσης 
πληρωμών, με πρώτη την κατάργηση, ως τεκμηρίου, της 
Διαταγής Πληρωμής που δεν επιδόθηκε ή που 
εκκρεμοδικεί η εκδίκαση της ανακοπής της. 
 

Ε 
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ομοθέτηση της υποχρεωτικής 
αποδοχής από Τράπεζες, 
Servicers και Funds, της 
δεσμευτικής πρότασης του 

Δανειολήπτη για διευθέτηση και 
βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών του 
ανά κατηγορία πίστωσης και τράπεζα, 
στο διπλάσιο (200%) του μέσου 
τιμήματος μεταβιβάσεων και 
αναμεταβιβάσεων των 
χαρτοφυλακίων εκάστης τράπεζας 
κατά το τελευταίο 12μηνο, με την 
ταυτόχρονη απαγόρευση της 
κερδοσκοπίας, προς βλάβη της 
περιουσίας του Δανειολήπτη, σε 
ποσοστό άνω του 100%.  

 
 
Έτσι, κάθε Δανειολήπτης θα μπορεί να τακτοποιεί την 
οφειλή του στο διπλάσιο (200%) του τιμήματος στο οποίο 
θα το μεταβίβαζε ή θα το επαναγόραζε η τράπεζα ή που θα 
το αγόραζε από την τράπεζα ή την δευτερογενή αγορά το 
fund, με αποτέλεσμα, έτσι, Τράπεζες και Funds, να 
εξασφαλίζουν αποδόσεις της τάξης του 100%, ενισχύοντας 
αντιστοίχως την κερδοφορία και τα ενεργητικά τους. 

 

Ν 
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του Γιώργου Λεχουρίτη 
Πρόεδρου του ΙΝΚΑ  
Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών Ελλάδας 

 

Ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γενικής 
Ομοσπονδίας Καταναλωτών 
Ελλάδας από το 2004 έχω ζήσει 
πολλές καταστάσεις που αφορούν 
στην οικογενειακή οικονομία των 
πολιτών Καταναλωτών. Περάσαμε 
δύσκολες οικονομικές καταστάσεις 
από χρόνια πριν, δηλαδή σχεδόν 
από τον ερχομό του ευρώ το 2002. 
Είκοσι χρόνια έμπα ψυχή, έβγα 
ψυχή. Πάντα η Ελλάδα ήταν στην 
κόψη του ξυραφιού. Πάντα άδεια 
ταμεία… πάντα δεν υπήρχαν 
περιθώρια βελτίωσης της 
οικογενειακής οικονομίας. Και 
φτάσαμε εδώ σήμερα να ζούμε την 
απόλυτη καταστροφή των 
οικονομικών προβλημάτων στην 
οικογένεια. Τελικά το ερώτημα που 
τίθεται είναι: έχουμε επισιτιστική 
κρίση ή επισιτιστική ακρίβεια; 
Έχουμε επισιτιστική αισχροκέρδεια 
εις βάρος των πολιτών - 
καταναλωτών. 

 

  

αντού ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα,  
ενέργεια, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και 
οικοδομικά είδη. Μεταξύ 2021 και έως  

τώρα αύξηση 55% και έως τέλος του έτους  
θα φτάσουμε στο 70% με 80 % αύξηση. 

Δηλαδή θα χάσουμε από το εισόδημα σε δύο χρόνια γύρω στο 70%. Άρα πού 
πάμε; Τι μπορεί να γίνει; Ναι, είμαστε υπέρ της ελεγχόμενης οικονομίας και όχι 
υπέρ της ασυδοσίας της αγοράς. Όταν το εισόδημα των πολιτών από το 2008 έως 
σήμερα είναι εκεί κολλημένο, πώς θα τα βγάλει πέρα μια οικογένεια; Πώς τα νέα 
παιδιά θα δημιουργήσουν οικογένεια; Τι κάνει η πολιτεία υπέρ των νέων 
ανθρώπων; Τι κάνει υπέρ της τρίτης ηλικίας; Δυστυχώς θαυμάζει τα τεκταινόμενα 
της καθημερινότητας του πολίτη. Δεν υπάρχει πολιτική ελέγχου της ακρίβειας, δεν 
υπάρχει πολιτική κατά της αισχροκέρδειας. Ως πολίτες - καταναλωτές θέλουμε 
πραγματικές τιμές. 

παιτείται εχθές η μείωση των τιμών στην  
αγορά ενέργειας, στη ρήτρα αναπροσαρμογής, 
στα καύσιμα, στα τρόφιμα και όχι με επιδόματα. 

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και μείωση του ΦΠΑ όχι 
όμως στα τρόφιμα αλλά σε υπηρεσίες. Η μη μείωση των τιμών των καυσίμων 
παρασύρει και τις τιμές παντού. Άρα την ακρίβεια την πληρώνουμε όλοι μαζί, 
έχοντες και μη έχοντες. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματική κατάσταση της 
οικογενειακής οικονομίας. 

 

Π 

Α 
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Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος ολοκλήρωσε την 6η μελέτη καταγραφής των 
καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο μέσω 
εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος 
λιανεμπορίου την οποία πραγματοποιεί από τον Οκτώβριο 
του 2019. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 19-21 
Ιουνίου 2022 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 900 
καταναλωτών. Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές 
συνήθειες του κοινού την επίδραση των αυξήσεων του 
κόστους ενέργειας και την πανδημίας.  

 

Καταρχάς, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 το οποίο 
καταγράφει τους παράγοντες με τους οποίους επιλέγουν οι 
καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα, το ποσοστό των 
καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα με βασικό 
κριτήριο την χρηματική δαπάνη αυξήθηκε από 46% πέρυσι 
την ίδια εποχή σε 74% των 2022 με όλα τα υπόλοιπα 
κριτήρια να καταγράφουν μείωση. Αυτό το αποτέλεσμα 
δείχνει αφενός τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 
καταναλωτών και αφετέρου ότι η ανησυχία του κοινού σε 
σχέση με τις ανατιμήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά.  

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, 

εκτίμηση των καταναλωτών  
είναι ότι οι αυξήσεις στο  
κόστος ενέργειας μειώνουν 

μεσοσταθμικά το διαθέσιμο  
εισόδημα τους κατά 17%, με 2 στους  
3 καταναλωτές (66%) να δηλώνουν  
ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους 
μειώνεται πάνω από 20%. 
Οι ανατιμήσεις-αυξήσεις τιμών αποτελούν και την κύρια  

 

H 
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ανησυχία των καταναλωτών σήμερα. Όπως απεικονίζεται 
στο σχήμα 3 σε ποσοστό 73%. Το ποσοστό αυτό είναι 
σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά που 
καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Μόνο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο καταγράφεται σχετικά εξίσου υψηλό ποσοστό 
60%. Η δεύτερη κύρια ανησυχία των καταναλωτών είναι οι 
Ελληνοτουρκικές σχέσεις με ποσοστό 11% και ακολουθεί η 
ανεργία με 7%. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που αποτελεί τη 
δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία στη Δυτική Ευρώπη με 
ποσοστά που κυμαίνονται από 15% ‘έως 34%, στην Ελλάδα 
έχει μόλις 2%. Βέβαια πρέπει να καταγραφεί ότι κατά βάση 
η κύρια πηγή των ανατιμήσεων σήμερα οφείλεται στην 
εισβολή στην Ουκρανία και την Ενεργειακή κρίση, 
επομένως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης καταγράφεται 
εντονότερα η αιτία, ενώ στην Ελλάδα το αποτέλεσμα. 
Τέλος, καταγράφονται οι εκτιμήσεις των καταναλωτών σε 
σχέση με τις διακοπές του καλοκαιριού.  

 

πως φαίνεται και στο σχήμα 4,  
η πλειοψηφία του κοινού, 
ποσοστό 48%, δηλώνει ότι δεν θα 

κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. 
Το 22% δηλώνει ότι θα κάνει, αλλά πιο περιορισμένα και 
μόλις 13% ότι θα κάνει όπως κάθε χρόνο. Όσον αφορά το 
ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για διακοπές το 2022, αυτή 
μεσοσταθμικά εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 17%, με την 
πλειοψηφία 35% να δηλώνει ότι θα μειώσει τη δαπάνη της 
πάνω από 35%.  

 

Σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις φετινές 
διακοπές, όπως καταγράφεται στο σχήμα 5, συνολικά το 
μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, 
για το 63% η μείωση εισοδήματος λόγω ανατιμήσεων των 
προϊόντων και για το 50% η μείωση εισοδήματος λόγω του 
κόστους ενέργειας. Το αυξημένο κόστος μεταφορικών με 
52% αποτελεί επίσης έναν πολύ σημαντικό παράγοντα και 
για το 23% το κόστος διαμονής. Η ανησυχία λόγω της 
πανδημίας COVID-19 ή λόγω των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, δεν φαίνεται να παίζει ρόλο. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας καταγράφουν την  

εγάλη επίδραση των 
πληθωριστικών πιέσεων  
στο διαθέσιμο εισόδημα και  

κατ’ επέκταση στην αγορά της  
λιανικής στην Ελλάδα. 

 

Ό 

Μ 
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Χωρίς καμία αξία είναι η «δεύτερη 
ευκαιρία» του εξωδικαστικού 
μηχανισμού για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του 
νέου πτωχευτικού νόμου, σημειώνει 
ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή 
του προς τον αρμόδιο υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 

βουλευτής Λάρισας 
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. 
Βασίλης Κόκκαλης 

ρωτά τον υπουργό 
Οικονομικών αν  
η συγκεκριμένη 
διαδικασία εξυγίανσης 
έχει επί της ουσίας 
απασχολήσει τις 
υπηρεσίες του 
υπουργείου, ώστε  
να είναι πραγματικά 
αποτελεσματική  
και προς όφελος  
της κοινωνίας και  
της οικονομίας. 

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Τον Ιούνιο του 2022 συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από τότε που τέθηκε σε λειτουργία ο εξωδικαστικός μηχανισμός του νέου 
πτωχευτικού νόμου, με τα αποτελέσματα να είναι πενιχρά. Τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία του πρώτου εξαμήνου έκαναν λόγο για 41.000 αρχικές αιτήσεις, που 
έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία σε ρύθμιση, από τις οποίες όμως απειροελάχιστες 
έχουν καταλήξει σε ρύθμιση. Οι υπόλοιπες χάνονται μέσα σε ένα δαιδαλώδες και 
άδικο σύστημα, που λειτουργεί υπέρ των πιστωτών, τους οποίους καθιστά σε 
υπερέχουσα θέση έναντι του οφειλέτη, δίνοντας στους πιστωτές την διακριτική  

 

ευχέρεια ως προς τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και την υποβολή ή μη 
πρότασης. Επίσης, η μη παροχή της συναίνεσης για την άρση του τραπεζικού και 
φορολογικού απορρήτου, φαίνεται να αποτελεί την αιτία για το 30% των άκαρπων 
διαδικασιών, ενώ μεγάλη καθυστέρηση σημειώνεται εξαιτίας της αδυναμίας 
συλλογής στοιχείων από ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, τράπεζες, διαχειριστές δανείων. Μεταξύ 
των φυσικών και νομικών προσώπων που μπορούν εν δυνάμει να ρυθμίσουν σε 
προπτωχευτικό στάδιο τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού ανήκουν και οι 
αγρότες, οι οποίοι βαρύνονται με αγροτικά δάνεια και εάν δεν καταφέρουν να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα βρεθούν στο στάδιο της πτώχευσης και της 
αναγκαστικής εκποίησης ακόμη και της αγροτικής γης. Κατόπιν τούτων ερωτάσθε 
αν έχει απασχολήσει το Υπουργείο Οικονομικών η βελτίωση της διαδικασίας 
διαχείρισης και εξυγίανσης των κόκκινων δανείων του νέου πτωχευτικού νόμου, 
δεδομένης της σημασίας του εξωδικαστικού, ώστε να αποτραπεί η πτώχευση και 
η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας, σε ποιες ενέργειες έχει, ώστε να καταστεί 
ταχύς και αποτελεσματικός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στην πλειοψηφία των 
οφειλετών και των αγροτών και ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία του 1ου έτους;». 

Ο 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια : 

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

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 
Α.1085/2022 με την οποία ρυθμίζεται 
το θέμα των μη ληξιπρόθεσμων 
δόσεων του επιστρεπτέου ποσού 
της επιστρεπτέας προκαταβολής 
αλλά και το θέμα της χορήγησης 
ενημερότητας. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την απόφαση: 
«Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών 
έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται 
από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό 
με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες 
οφειλές αυτών που προκύπτουν 
από την επιστροφή της ενίσχυσης 
της επιστρεπτέας προκαταβολή». 

πίσης, οι μη 
ληξιπρόθεσμες 
δόσεις για την 

επιστροφή της 
επιστρεπτέας  
προκαταβολής δεν  
θα εμποδίζουν  
τη χορήγηση 

αποδεικτικού ενημερότητας. 
Η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
προβλέπει τα εξής: Άρθρο 1: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 
2013 (Β' 1867) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. Στην υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 
1120401 ΕΞ 2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, προστίθεται παράγραφος 
5, ως εξής: «5. Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται 
από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές 
αυτών που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας 
προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  

 

Ε 
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4684/2020 (Α' 86),και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού Κοινές 
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων». Άρθρο 2: Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 (Β' 3398) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Στο τέλος του άρθρου 11 
της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 (Β' 3398) απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: «Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν 
από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας 
προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 
30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και 
τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρ. 8 του 
άρθρου 12 του ν. 4174/2013». Άρθρο 3: Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 (Β' 3398) απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Στην παρ. 4 του 
άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 (Β' 3398) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα προστίθεται περίπτωση 
ζ) ως εξής: «ζ) Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν 
από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας 
προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 
30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και 
τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
αναγράφονται μόνον, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην 
αίτησή του». 

 

Με τεράστια αναδρομικά δημοτικά τέλη, πρόστιμα και 
προσαυξήσεις απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτήτες με 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή με κατοικία που δεν έχουν 
δηλώσει επακριβώς τις επιφάνειές τους. Όπως σημειώνει 
το protothema.gr 

ιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται στο 
αέρα γιατί πλέον δεν καλύπτονται 
από τη ρύθμιση για τα αδήλωτα 

τετραγωνικά. Εκκρεμεί δε και  
το πρόβλημα με όσους δεν έχουν 
δηλώσει στους δήμους τη διακοπή 
ηλεκτροδότησης ακινήτου 
όπως επίσης και το άλλο μεγάλο θέμα με την παραγραφή 
των χρεών στους ΟΤΑ στην 20ετία αντί της πενταετίας! Με 
τη λήξη και την μη συνέχιση -για την ώρα- της ρύθμισης για 
τα αδήλωτα τετραγωνικά επανήλθαν σε ισχύ οι 
δρακόντειες διατάξεις του νόμου που προβλέπουν 
αναδρομικές χρεώσεις 14ετίας που θα αυξάνονται κάθε 
χρόνο μέχρι την συμπλήρωση 20ετούς παραγραφής των 

οφειλών και πρόστιμα έως και 200%, για τα μη 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και για το αδήλωτο μέρος του 
εμβαδού των ακινήτων. 

 

Χ 
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Ο δημοσιογράφος Άρης Σπίνος αποκαλύπτει: Διαπλοκή - κυβέρνηση 1 - 0! Έχει 
«παγώσει» η λίστα της ΑΑΔΕ με τους μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου που 
χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ. «Έχει μπλοκάρει ο server» λένε οι 
υπεύθυνοι... εδώ και 4 μέρες! Σχεδόν τέσσερα 24ωρα έχουν περάσει από την 
ημέρα που η ΑΑΔΕ θα έπρεπε να αναρτήσει τις λίστες με τους μεγαλοοφειλέτες 
του Δημοσίου. 

ανονικά οι 
τεράστιες  
λίστες με τα 

χιλιάδες ονόματα και 
διευθύνσεις όσων 
χρωστούν σε εφορία 
και ταμεία πάνω από 
150.000 ευρώ θα 
έπρεπε να είχε βγει 
στην δημοσιότητα από 
την Πέμπτη 30 Ιουνίου, 
αλλά ακόμη δεν  
έχουμε δει φως… 
Πληροφορούμαστε πως τεχνικά 
ζητήματα (!) ευθύνονται για την 
καθυστέρηση της επίμαχης λίστας, η 
οποία μάλιστα έρχεται για πρώτη 
φορά μετά το 2019, καθώς αυτή η 
«τακτική» είχε «παγώσει» μέσα στην 
πανδημία. Ωστόσο η τεχνολογία 
προχωρά και επομένως η 
πολυήμερη καθυστέρηση της 
δημοσιοποίησης εγείρει εύλογα 
ερωτήματα και απορίες. 

 

Μόνο 185 επί συνόλου 10.380 
μεγαλοοφειλετών των ταμείων 

έσπευσαν να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
προκειμένου να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση του ονόματος τους. Αυτό δείχνουν 
τα στοιχεία του e- ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ τα οποία κατ΄ αποκλειστικότητα έχει στη 
διάθεσή του το Capital.gr. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αυτά, από τις αρχές 
του Ιουνίου οπότε εξεδόθη η ανακοίνωση των ταμείων σε σχέση με την  

 

Κ 
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δημοσιοποίηση (η οποία είχε προγραμματισθεί για τις 30 
Ιουνίου 2022, αλλά ακόμα εκκρεμεί) όσων χρωστούν πάνω 
από 150.000 ευρώ στον e- ΕΦΚΑ (σ.σ. κύρια οφειλή μη 
ρυθμισμένη) έως τις 21 Ιουνίου, οπότε έληξε η προθεσμία 
ρύθμισης ή εξόφλησης των οφειλών τους, μόλις 185 φυσικά 
και νομικά πρόσωπα προέβησαν σε κάποια από τις 
παραπάνω ενέργειες και έτσι δεν θα δουν αναρτημένο το 
όνομα του στην εν λόγω λίστα. Τα δε χρέη τα οποία 
ρύθμισαν ή εξόφλησαν οι οφειλέτες ανέρχονται συνολικά 
σε 74 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των μεγαλοοφειλετών 
ανέρχεται σε 10.380. Έτσι το 1,78% αυτών ρύθμισε τα χρέη 
του (175 έναντι 10.380). 

α δε χρέη που ρυθμίστηκαν 
αντιπροσωπεύουν ακόμη 
χαμηλότερο ποσοστό επί  

του συνόλου και συγκεκριμένα, 
το 0,6% (74 εκατ. ευρώ έναντι  
12,391 δισ. ευρώ). 

 

Όσον αφορά τη μέση οφειλή των φυσικών προσώπων, τα 
οποία ρύθμισαν τις οφειλές τους (κύριες και 
προσαυξήσεις), ανέρχεται σε 505.000 ευρώ, όση περίπου 
είναι και η μέση οφειλή όλων των μεγαλοφειλετών φυσικών 
προσώπων. Αντίθετα, η μέση οφειλή των νομικών 
προσώπων, τα οποία ρύθμισαν τις οφειλές τους (κύριες και 
προσαυξήσεις) ανέρχεται στα 279.000 ευρώ, ενώ η μέση 
οφειλή συνολικά για όλα τα νομικά πρόσωπα (είτε 
ρύθμισαν, είτε όχι τις οφειλές τους) ανέρχεται στα 503.256. 
Με άλλα λόγια, ήταν εκείνα τα νομικά πρόσωπα τα οποία 
είχαν χαμηλότερη από τη μέση οφειλή εκείνα τα οποία 
ρύθμισαν τα χρέη τους. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κοινή 
δημοσιοποίηση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών 
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 κι έκτοτε έχουν 
πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις 
κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας 

COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση 
κατά τα έτη 2020 και 2021. Στις εν λόγω καταστάσεις 
περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές 
προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια 
εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους 
βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, 
δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης 
προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται 
της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Ωστόσο, από την 
δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι παρακάτω οφειλές ακόμα 
και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και 
παλαιότητας οφειλής. Συγκεκριμένα εξαιρούνται: οι οφειλές 
οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 
τηρούνται οι όροι αυτής, οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό 
αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική 
απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, οι 
οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες 
είσπραξης, οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων 
και οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή 
ευρύτερου δημοσίου τομέα. Πριν την δημοσιοποίηση 
οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 
2022, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μη εξαιρούμενες 
οφειλές οι οποίες πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια 
ύψους κύριας εισφοράς και παλαιότητας θα λάβουν από 
την Α.Α.Δ.Ε. στην γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET 
καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής 
τους αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση η οποία θα τους 
προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουνίου 
2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς 
δημοσιοποίηση οφειλές τους. Ωστόσο, ακόμα και μετά την 
δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, δυνατότητα 
διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων 
στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του 
φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Τ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παρά 
την εντυπωσιακή τους μείωση, 
παραμένουν το βασικό πρόβλημα 
για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, 
όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση 
της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική 
2021 – 2022. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του news247.gr 

ημαντικές 
προκλήσεις 
παρουσιάζονται  

από τις αβεβαιότητες 
σχετικά με την 
οικονομική 
δραστηριότητα 
διεθνώς, που 
προκαλούνται  
από την ένταση  
των πληθωριστικών 
πιέσεων,  
τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις και  
την αύξηση στο  
κόστος της ενέργειας. 

Οι εξελίξεις αυτές, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούν να οδηγήσουν στη 
δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ μεσοπρόθεσμα θα πρέπει 
να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτή την 
κατεύθυνση η ΕΚΤ και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός διενεργούν το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους 
κλιματικούς κινδύνους ανά πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των 
τεσσάρων ελληνικών σημαντικών τραπεζών. Επιπρόσθετα, η αρνητική 
επίπτωση στη συνολική ζήτηση από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σε 
συνδυασμό με την πλήρη άρση των μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας εντός 
του 2022, επιτείνει τους παραπάνω κινδύνους, επηρεάζοντας έτσι δυσμενώς τα 
μεγέθη των ελληνικών τραπεζών. Συνολικά τονίζει η ΤτΕ, οι προαναφερθείσες 
προκλήσεις απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και εντατικότερη δράση εκ μέρους 
των τραπεζών. Η περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ και η ενίσχυση της κεφαλαιακής 
τους βάσης θα συμβάλουν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς 
τους. 

 

Σ 
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών συνθετικών 
τιτλοποιήσεων εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Όπως μεταδίδει το 
mononews.gr η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, 

ράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») προχώρησε 
στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις 
συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων 

δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων 
στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα δάνεια 

 

(από κοινού οι «Συναλλαγές»). Στο 
πλαίσιο των Συναλλαγών, η 
Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει 
ασφάλιστρο προστασίας έναντι 
πιστωτικών ζημιών με τη μορφή 
χρηματοοικονομικής εγγύησης. Τα 
υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια 
συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 
περίπου €2,7 δισ. θα παραμείνουν 
στον ισολογισμό της Τράπεζας. Οι 
Συναλλαγές εντάσσονται στο 
Επιχειρηματικό Σχέδιο της 
Τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε στις 
6 Απριλίου 2022 και υπόκεινται σε 
όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, 
ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται 
εντός του τρέχοντος ημερολογιακού 
έτους. 

ς αποτέλεσμα  
των Συναλλαγών,  
η Τράπεζα 

αναμένεται να μειώσει 
το σταθμισμένο έναντι 
κινδύνων ενεργητικό 
της κατά περίπου 
€1,1δισ., με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής θέσης  
της κατά περίπου  
50 μονάδες βάσης 
μετά τη λήψη των απαιτούμενων 
εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές 
(significant risk transfer), σε 
ευθυγράμμιση με τις ανακοινώσεις 
της στις 12 Μαΐου 2022. 

 

Τ 

Ω 
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Μια νέα μεγάλη αγορά επιδιώκει να 
ανοίξει για τις εν Ελλάδι εργασίες του 
ο σουηδικός όμιλος Intrum, εξού και 
εισέρχεται στη διαχείριση 
απαιτήσεων σε καθυστέρηση, που 
έχουν οι επιχειρήσεις από 
εταιρικούς πελάτες (αγορά b2b 
τιμολογίων). Όπως τονίζει το 
euro2day.gr  

ρόκειται για μια 
αγορά της τάξης 
των 18 δισ. ευρώ, 

εκ των οποίων το 35% 
(σ.σ. περίπου 6,3  
δισ. ευρώ) των 
απαιτήσεων βρίσκεται 
σε καθυστέρηση. 
Η φράση «βρίσκεται σε 
καθυστέρηση» βέβαια είναι αρκετά 
σχετική, όταν μιλάμε για το εγχώριο 
επιχειρείν. Πρώτον, λόγω των 
παραδοσιακά χειρότερων χρόνων 
εξόφλησης σε σχέση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεύτερον, 

λόγω του μικρού μεγέθους των 
περισσότερων εγχώριων 
επιχειρήσεων και του βαθμού 
άτυπων σχέσεων που διατηρούν με 
το εταιρικό τους πελατολόγιο. 

Intrum Hellas 
αποτελεί  
το δεύτερο 

μεγαλύτερο σε  
υπό διαχείριση 
απαιτήσεις servicer  
της εγχώριας αγοράς 
με την υψηλότερη 
λειτουργική 
κερδοφορία (EBITDA), 
όπως προκύπτει  
από τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
Παραμένοντας στα... χωράφια της 
Intrum, να σημειώσουμε ότι μίκρυνε 
η περίμετρος των προς πώληση 

απαιτήσεων από δάνεια 
ξενοδοχείων, που έχει βγάλει προς 
πώληση ο servicer για λογαριασμό 
τριών τιτλοποιήσεων. Πλέον, στην 
περίμετρο παραμένουν δάνεια 69 
ξενοδοχείων (σ.σ. 74 αρχικά) 
συνολικής απαίτησης της τάξης των 
250 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη φάση 
ετοιμάζονται να κονταροκτυπηθούν 
οι Apollo, Bain, CarVal, Deutsche 
Bank, Brown καθώς και εταιρείες 
συμφερόντων Λασκαρίδη, Βελάνη 
και το fund που διαχειρίζεται ο Ν. 
Καραμούζης. Κάποιοι εξ αυτών 
έχουν κατέβει μαζί (Λασκαρίδης-
fund Καραμούζη) ή συζητούν να 
συμπράξουν, όπως και τρίτοι που 
δεν εμφανίζονται στους 
ενδιαφερόμενους. Γενικώς, 
πολυκοσμία! 

 

 

 

Το 1voice.gr αποκαλύπτει την είδηση: Σας αποκάλυψα ότι 
μια τράπεζα στράφηκε κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
φθάνοντας σε προσφυγή στον Άρειο Πάγο. Είναι η 

θνική Τράπεζα, που ζήτησε από  
το ανώτατο δικαστήριο -και αυτό 
έγινε δεκτό- να αποφανθεί αν  

και κατά πόσο το Ελληνικό Δημόσιο, 
πρέπει να επωμιστεί το βάρος 
χιλιάδων δανείων που χορήγησε  
η Τράπεζα σε Έλληνες τσιγγάνους  
στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Π 
H 

Ε 
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Η υπόθεση είναι λίγο παλιά και οι νεότεροι δεν έχουν 
κανένα λόγο να τη γνωρίζουν, αλλά πριν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και προκειμένου να μετακινηθούν, 

μεταξύ άλλων από τα χαμόσπιτα του Χαλανδρίου, περί 
τους 10.000 Έλληνες τσιγγάνοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια 
με χρόνο αποπληρωμής τα 22 χρόνια. 

ια μία ακόμη φορά το Δημόσιο  
θα κληθεί «να βάλει το χέρι  
στην τσέπη» για την σωτηρία  

της Τράπεζας Αττικής.  

 

Όπως αναφέρει το mononews.gr στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας όπου μεταξύ των 
άλλων θεμάτων, βρίσκεται και αυτό της ενεργοποίησης των 
διατάξεων που αφορούν στον αναβαλλόμενο φόρο και την 
μετατροπή του σε μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το λεγόμενο DTC ενεργοποιείται διότι η Τράπεζα εμφάνισε 
το 2021 (για μία ακόμη φορά) ζημιές. Η αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση για τη χρονιά αυτή – που 
αναγκαστικά θα μετατραπεί σε μετοχές – φθάνει τα 22,8 δισ. 
ευρώ. Ποσό που φαντάζει αστείο αν συγκριθεί με εκείνο της 
νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα χρειαστεί η 
Τράπεζα η οποία προσδιορίζεται στα περίπου 360 εκατ. 
ευρώ. Το συνολικό ποσό θα προσδιοριστεί μετά τον 
υπολογισμό της ζημιάς από τις τιτλοποιήσεις των 
κόκκινων δανείων, επιτυχημένων και μη. Θυμίζουμε βέβαια 
ότι πρόσφατα η Αττικής είχε ολοκληρώσει μία άλλη αύξηση 
του μετοχικού της κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ στην οποία το 
Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ απέκτησε το 60% της Τράπεζας. 
Προσθέτοντας όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχει κάψει η 
Τράπεζα Αττικής τα τελευταία χρόνια, έφθασα και στο 
επόμενο – αγαπημένο – θέμα, αυτή της έγκρισης αμοιβών 
και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την εταιρική χρήση 2021. Για τις ηγεμονικές αμοιβές 
που εισέπραττε η διοίκηση της Τράπεζας ο Wiseman σας 

είχε ενημερώσει σχετικά πρόσφατα. Όμως πρέπει να 
επανέλθω διότι όπως ενημερώθηκα εσχάτως 

παραιτηθείς διευθύνων 
σύμβουλος Θόδωρος Πανταλάκης, 
ο οποίος αμειβόταν με το  

ποσό των 290.000 ευρώ ετησίως,  
θα αποζημιωθεί κανονικά για  
το διάστημα από τον Φεβρουάριο  
που παραιτήθηκε έως και τον  
Ιούνιο του 2023 που έληγε  
κανονικά η θητεία του. 
Δηλαδή για διάστημα 16 μηνών. 

Γ Ο 
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Ο δημοσιογράφος Άρης Σπίνος αποκαλύπτει: Στα χέρια του τουρκικού ομίλου 
Dardanel περνάει και με τη «βούλα» η εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων 
«Καλλιμάνης». Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου δημοσιεύθηκε 
στις 20 Ιουνίου και με βάση το διατακτικό της, επικυρώνει την από 29/11/2021 
συμφωνία εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 21/1/2022. Το δικαστήριο 
δέχθηκε τις προφορικώς ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις (υπέρ της 
συμφωνίας από τους εργαζομένους και τους πιστωτές που εκπροσωπούν 
οφειλές ύψους 70 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 88 εκατ. ευρώ), ενώ απέρριψε 
τις κύριες παρεμβάσεις.  

ο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει γενναίο 
«κούρεμα» των υποχρεώσεων της «Καλλιμάνης». 
Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι τον Αύγουστο 

υπεγράφη ανάμεσα στη «Dardanel» και τις 
πιστώτριες τράπεζες συμφωνία πώλησης  
των δανείων στο 10% της αξίας τους. 
Έτσι ο τουρκικός όμιλος κατέβαλε για τα δάνεια περί τα 6,05 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 
2,8 εκατ. ευρώ θα διαθέσει για την πληρωμή πιστωτών πλην τραπεζών. 
Παράλληλα, την ενδιάμεση περίοδο, από την ημερομηνία υπογραφής της 
συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, έχει συμφωνηθεί να 
καταβάλει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για την πληρωμή των εργαζομένων και 25.000 

ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα για τις 
εγκαταστάσεις της «Καλλιμάνης» 
στο Αίγιο. Η γνωστή εταιρεία μετά 
την πρώτη αποτυχημένη 
προσπάθεια διάσωσης έπειτα από 
μια μακρά περίοδο 
διαπραγματεύσεων με τις 
πιστώτριες τράπεζες, πέρασε το 
2018 στα χέρια της Pillarstone της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
διαχείρισης μεγάλων 
υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, 
του αμερικανικού fund KKR. Ωστόσο 
η αιφνίδια αποχώρηση της 
Pillarstone από την Ελλάδα άφησε 
εκτεθειμένη την εταιρεία. Έτσι, στο 
νέο διαγωνισμό πώλησης το 
«παρών» έδωσαν το επενδυτικό 
fund SME Remedium Cap του Νίκου 
Καραμούζη, η βουλγαρική Impala 
του επιχειρηματία Δημήτρη 
Βιντζηλαίου και ένα ακόμη fund από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την 
καλύτερη προσφορά, όμως, έδωσε η 
τουρκική Dardanel Onentas που 
ανήκει στην επιχειρηματική 
οικογένεια Ονούν, με έδρα στο 
Τσανάκαλε της 
Κωνσταντινούπολης. Η Dardanel 
ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί 
ισχυρό παίκτη στην τουρκική αγορά 
κονσερβοποιημένων ψαριών. 
Πρόθεση της διοίκησης της 
Dardanel, όπως έχει εκφραστεί σε 
σχετικές δηλώσεις, είναι να 
λειτουργήσει τις μονάδες 
επεξεργασίας αλιευμάτων της 
Καλλιμάνης σε πλήρη δυναμικότητα 
και να επενδύσει στο δυνατό 
εμπορικό σήμα της με στόχο να 
ξαναγίνει η κορυφαία μάρκα στην 
κατηγορία κατεψυγμένων ψαριών 
και θαλασσινών. 

Πολλά και ηχηρά σφυριά αναμένεται να χτυπήσουν το 
επόμενο διάστημα, στο βαθμό βέβαια που δεν θα υπάρξουν 
κινήσεις για την αναστολή των σχετικών πλειστηριασμών. 
Έτσι για τις 27 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να βγουν στο 
σφυρί 19 ιδιοκτησίες επί του μεγάρου της Endeavor 
Shipping στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι 
πλειστηριασμοί, που ήταν αρχικά να γίνουν στις 18 Μαΐου 
αλλά ανεστάλησαν, στρέφονται κατά μελών της   

Τ 
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οικογένειας Τζανετάτου. Επισπεύδουσα είναι η Intrum και 
η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφώνεται σε 
1.768.875 ευρώ. Για τις 15 Φεβρουαρίου 2023 έχει 
προγραμματιστεί να γίνει πλειστηριασμός κατά της 
Mouzenidis Travel, η οποία ανήκει στον Όμιλο Μουζενίδη. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει και η 
αεροπορική εταιρεία «Ellinair» κατέθεσε πέρυσι αίτηση 
αναστολής λειτουργίας και προστασίας από τους πιστωτές 
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στις 27 
Ιανουαρίου 2020 η Mouzenidis Travel LLC και η Mouzenidis 
Travel-SPb LLC υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης στο ρωσικό 
Διαιτητικό Δικαστήριο. Για τον πλειστηριασμό 
επισπεύδουσα είναι η Ολύμπιον Α.Ε. ενώ το ποσό της 
οφειλής 32.188,70 ευρώ. Στο σφυρί θα βγει ένας αγρός 
7,368,20 τ.μ. μαζί με διώροφο ακίνητο επιφάνειας 200 τ.μ. 
στη θέση «Πόρτες» της κτηματικής περιφέρειας Αγίου 
Μάμαντος, στη Χαλκιδική. Το ακίνητο αποκτήθηκε από τη 
Mouzenidis Travel το 1991 και η τιμή πρώτης προσφοράς 
έχει οριστεί στις 560.000 ευρώ.  

 

Επίσης στη Χαλκιδική, αλλά στη δημοφιλή τουριστική 
περιοχή του Χανιώτη βρίσκεται το 4 αστέρων Lesse Hotel, 
της οικογένειας Λεσσέ, που έχει προγραμματιστεί να βγει 
σε πλειστηριασμό στις 19 Οκτωβρίου 2022. Το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα, -το οποίο, σημειωτέον, 
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία-, χτίστηκε το 2003, σε 
έκταση 12 στρεμμάτων, περιτριγυρισμένο από πεύκα και 
ελιές, μόλις 700 μέτρα από την πολυσύχναστη πλατεία της 
Χανιώτης και 80 μέτρα από μια όμορφη, βραβευμένη με 
γαλάζια σημαία παραλία. Επισπεύδουσα του 
πλειστηριασμού είναι η doValue και η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί, δυνάμει της με αριθμό 276/2019 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, στο 
ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ. Στις 27 Ιουλίου αναμένεται ένα 
ακόμη σφυρί σε βάρος του Γιώργου Μουρτζούχου (της 
άλλοτε κραταιάς αλυσίδας γυναικείας ένδυσης Miss 
Raxevsky) και του γιου του Αχιλλέα. Μετά την απώλεια μιας 
βίλας στην Εκάλη και ενός διαμερίσματος στο Καστρί, 
τώρα ο πλειστηριασμός αφορά οικόπεδο επιφάνειας 
796,00 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα και 
Ενότητα Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, και συγκεκριμένα 
στη θέση «Προφήτης Ηλίας» (Γηροκομείο) επί της οδού Ν. 
Πλαστήρα. Ο πλειστηριασμός γίνεται για το ποσό των 
40.000 ευρώ που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης. 
Επισπεύδουσα είναι η Cepal και η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί στις 48.000 ευρώ. Για τις 9 

Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός που 
αφορά ακίνητο της οικογένειας Πολίτη στην Κηφισιά.  

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Πολίτης είναι ο ιδρυτής και 
επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας Pharmacon. Η 
εταιρεία δραστηριοποιείτο σαν φαρμακαποθήκη από το 
1980, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε όμιλο ο οποίος 
περιλάμβανε την Pharmacon Δ. Πολίτης ΑΦΕ, την 
Pharmacon Β. Ελλάδος και την Pharma Communications 
Α.Ε. Το φθινόπωρο του 2006 έγιναν μάλιστα τα εγκαίνια 
των νέων, τότε, εγκαταστάσεων του ομίλου στη 
Μεταμόρφωση, που ήταν μια επένδυση ύψους 6,5 εκατ. 
ευρώ. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όπως φαίνεται και από 
τις οικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία υπολειτουργεί 
και βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα. Το ακίνητο βαρύνεται με αρκετές 
προσημειώσεις και υποθήκες ενώ η τελευταία αναγκαστική 
κατάσχεσή έγινε στις 11 Ιανουαρίου 2022 για ποσό 565.000 
ευρώ υπέρ της «Vega III Finance DAC». Επισπεύδουσα 
είναι η Intrum και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί 
στα 2.261.970,81 ευρώ. 
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Το ρεπορτάζ του newmoney.gr 
αναφέρει: Τον τελευταίο καιρό έχει 
αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρων και 
παραγωγικός διάλογος μεταξύ του 
ΥΠΟΙΚ και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, για να μπει 

φραγμός και ένα λογικό όριο στις -
λίγες, αλλά υπαρκτές περιπτώσεις- 
παράλογων προμηθειών και 
εξαιρετικά υψηλού κόστους 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου που 
χρεώνουν ορισμένοι θεσμικοί 
επενδυτές. 

ίναι χαρακτηριστική 
η περίπτωση  
ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου (σε 
συστημική τράπεζα) 
που για ποσά μέχρι 

100.000 χρεώνει 
κόστος διαχείρισης  
5% (!) του υπό 
επένδυση κεφαλαίου. 
Για ποσά μέχρι 200.000 σε άλλη 
ΑΕΔΑΚ (άλλης συστημικής 
τράπεζας) ζητείται κόστος 
διαχείρισης πάνω από 6.000 ευρώ!  
Ελεύθερη αγορά έχουμε, αλλά 
πρέπει να τεθούν κάποια όρια και η 
συζήτηση αυτή έχει ήδη 
απασχολήσει τόσο τις εποπτικές 
αρχές, όσο και το υπουργείο 
Οικονομικών. 

Το sofokleousin.gr αναφέρει: Δωρεάν κέρδη πολλών 
δισεκατομμυρίων είναι έτοιμες να αποσπάσουν οι 
τράπεζες τους επόμενους μήνες, όταν αρχίσει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξάνει τα επιτόκιά της, 
εκμεταλλευόμενες τα αρνητικά επιτόκια με τα οποία έχουν 
δανεισθεί από την ΕΚΤ το ιλιγγιώδες ποσό των 2,2 τρισ. 
ευρώ. Όμως, η ΕΚΤ έχει αντιληφθεί πόσο σοβαρό πολιτικό 
πρόβλημα θα δημιουργούσε αυτή η δωρεάν διανομή 
κερδών στις τράπεζες και ψάχνει τρόπους για να την 
εμποδίσει, όπως αποκάλυψαν οι «Financial Times». 

ι ελληνικές τράπεζες είναι  
από τις πλέον ωφελημένες  
της ευρωζώνης από το 

πρόγραμμα παροχής ρευστότητας  
με αρνητικό επιτόκιο… 
, TLTRO III, που ενεργοποίησε η ΕΚΤ εν μέσω της 
πανδημίας για να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος (λογιστική κατάσταση για τον Μάιο 2022), το 

υπόλοιπο των δανείων αρνητικού επιτοκίου με 
μακροχρόνια διάρκεια (τρία έτη) που είχαν αντλήσει οι  

 

Ε 
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ελληνικές τράπεζες προσέγγιζε τα 51 δισ. ευρώ. Δεν είναι 
τυχαίο ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου 
οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν αρκετά ισχυρή πίεση μετά 
τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από τους «F.T» με τον 
τραπεζικό δείκτη να κλείνει 1,72% χαμηλότερα. Με 
δεδομένο το τεράστιο άνοιγμα των τραπεζών στα δάνεια 
αρνητικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κάθε αλλαγή των όρων 
δανεισμού προς το χειρότερο θα είχε σημαντική επίδραση 
στην κερδοφορία των τραπεζών. Το πρόβλημα που 
καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΚΤ δεν είναι μόνο 
οικονομικής φύσεως, αλλά κατ' εξοχήν πολιτικό: όσο θα 
αυξάνει τους επόμενους μήνες το επιτόκιο αποδοχής 
καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες, για να περάσει σε 
θετικό πρόσημο πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο, τόσο 
περισσότερα δωρεάν κέρδη θα μοιράζει στις τράπεζες. Θα 
μπορούν, πολύ απλά, να καταθέτουν στην ΕΚΤ ποσά που 
η ίδια τους έχει δανείσει με χαμηλότερο, αρνητικό επιτόκιο 
και να καρπώνονται τη διαφορά από το υψηλότερο 
επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ.  

ε μια περίοδο, όμως, όπου οι 
τράπεζες μοιράζουν μπόνους  
σε στελέχη και μερίσματα σε 

μετόχους, ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία ταλαιπωρείται από μια  
νέα κρίση και οι καταναλωτές από  
τα ρεκόρ του πληθωρισμού, μια  
τέτοια διανομή δωρεάν κερδών  
θα μπορούσε να προκαλέσει  
θύελλα αντιδράσεων. 

 

Όπως αναφέρουν οι «F.T.» τα 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ 
των επιδοτούμενων δανείων που παρείχε η ΕΚΤ στις 
τράπεζες συνέβαλαν στην αποτροπή μιας πιστωτικής 
ασφυξίας όταν ξέσπασε η κρίση covid-19. Όμως, με την 
κεντρική τράπεζα να σχεδιάζει τώρα να αυξήσει τα 
επιτόκια, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα έφερνε πρόσθετα 
κέρδη έως και 24 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Έτσι, το 
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ πρόκειται να συζητήσει πώς 
θα μπορούσε να περιορίσει το επιπλέον περιθώριο 
κέρδους των τραπεζών από τα επιδοτούμενα δάνειά της, 
σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια. 
Υπενθυμίζεται ότι αύριο τα μέλη του συμβουλίου της ΕΚΤ 
έχουν προγραμματισμένη συνεδρίαση που δεν αφορά 
αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, οι οποίες θα ληφθούν 
στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου. Η ΕΚΤ έχει 
προαναγγείλει αύξηση όλων των επιτοκίων κατά 0,25% τον 
Ιούλιο, κάτι που σημαίνει ότι το επιτόκιο αποδοχής 
καταθέσεων θα αυξηθεί από -0,50% σε -0,25%. Το 
πιθανότερο είναι ότι θα προχωρήσει σε μία μεγαλύτερη 
αύξηση, κατά 0,50%, μέσα στον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα 
να περάσει μετά από πολλά χρόνια το επιτόκιο 
καταθέσεων σε θετικό έδαφος, στο 0,25%. Δεδομένου ότι οι 
τράπεζες παίρνουν ρευστότητα μέσω του TLTRO με 
αρνητικό επιτόκιο -0,25% έως - 0,50%, αυτό θα σήμαινε ότι 
το φθινόπωρο η διαφορά με το επιτόκιο καταθέσεων θα 
αυξανόταν έως και σε 0,75%. Με αυτό το επιτόκιο θα 
μπορούν οι τράπεζες να τοκίζουν τα χρήματα που τους έχει 
δανείσει η ΕΚΤ, προχωρώντας απλώς σε μία κατάθεσή 
τους στην ίδια την ΕΚΤ! Πόσο θα μπορούσαν να κερδίσουν 
οι τράπεζες με αυτό τον τρόπο; Η Morgan Stanley εκτιμά ότι 
θα μπορούσαν να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη μεταξύ 4 
και 24 δισ., τοποθετώντας τα φθηνά δάνεια της ΕΚΤ σε 
κατάθεση στην κεντρική τράπεζα από τον Ιούνιο 2022 έως  
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το τέλος του προγράμματος, τον Δεκέμβριο του 2024, 
ανάλογα και με το πόσο γρήγορα θα αυξηθούν τα επιτόκια 
τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις 
της ΕΚΤ, το κέρδος θα μπορούσε να φθάσει ως μισό της 
μέγιστης εκτίμησης της M.S., δηλαδή έως τα 12 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι FT, η κύρια 
επιλογή που έχει η ΕΚΤ για να σταματήσει αυτό το... πάρτι 
επιδοτούμενων κερδών για τις τράπεζες είναι να αλλάξει 
τους όρους των φθηνών δανείων που χορηγήθηκαν με το 
πρόγραμμα TLTRO III. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι 

θα αυξηθούν και τα επιτόκια δανεισμού των τραπεζών 
μέσω του προγράμματος, ώστε να μην ανοίξει η ψαλίδα με 
το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων. Ακόμη και αν αλλάξουν 
οι όροι, πάντως, περιορίζοντας τα πιθανά δωρεάν κέρδη, 
οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τράπεζες δεν έχουν λόγο να 
επιστρέψουν στην ΕΚΤ τα επιδοτούμενα δάνεια του TLTRO 
III. Ο Φάμπιο Ιανό, αναλυτής της Moody's, δήλωσε στους 
«F.T.»: «Αναμένουμε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να 
διατηρήσουν τις TLTRO τους όσο μπορούν, επειδή είναι 
απλώς δωρεάν χρήματα». Ο ίδιος προέβλεψε ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητας της ΕΚΤ δεν θα 
χρηματοδοτήσει δάνεια αλλά θα κατατεθεί στην κεντρική 
τράπεζα. «Αυτή η συναλλαγή ήταν αρκετά κερδοφόρα για 
εμάς», δήλωσε στους «F.T.» ο οικονομικός διευθυντής 
ευρωπαϊκής τράπεζας, παρότι «ήταν δύσκολο για τις 
τράπεζες να το φωνάξουν δυνατά, αφού δεν θα ήθελαν να 
δηλώσουν ότι επωφελούνται από την πανδημία». 
Σημειώνεται ότι, παρότι η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει αναλυτικά τα 
σχετικά στοιχεία, εκτιμάται ότι οι γαλλικές τράπεζες έχουν 
αντλήσει τα μεγαλύτερα ποσά από το πρόγραμμα TLTRO 
και τις ακολουθούν οι ιταλικές και οι γερμανικές. Ως 
ποσοστό του ενεργητικού, πάντως, οι ελληνικές τράπεζες 
είναι πρωταθλήτριες ευρωζώνης στην άντληση 
ρευστότητας από το ειδικό πρόγραμμα για την πανδημία. 

 

Το γιγαντιαίο σύμβολο του ευρώ που βρίσκεται έξω από τα 
γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη 
Φρανκφούρτη είναι προς πώληση, γιατί πλέον η 
συντήρηση κοστίζει πολλά! Το ύψους 14 μέτρων και 
βάρους 50 τόνων γλυπτό «ευρώ» είχε στηθεί έξω από την 
Τράπεζα το 2001 με την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. 
Από τότε έχει «πρωταγωνιστήσει» σε άπειρα ρεπορτάζ για 
την κρίση - αλλά προφανώς και για τις καλές στιγμές της 
Ευρωζώνης. Ωστόσο, το έργο του Γερμανού καλλιτέχνη 
Ότμαρ Χερλ είναι πλέον πολύ ακριβό για τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό Frankfurter Kultur Komitee που 
το συντηρούσε εδώ και 21 χρόνια. Οι βανδαλισμοί και η 
έλλειψη πόρων οδήγησαν στην απόφαση να γίνει 
πλειστηριασμός τον Οκτώβριο, γράφει το Politico. 

οργανισμός προσέγγισε  
πάντως τον τελευταίο χρόνο 110 
τράπεζες για να συνεισφέρουν, 

αλλά οι 90 ούτε που απάντησαν.  
Ακόμη και η ΕΚΤ, που παρείχε 15.000 
ευρώ τον χρόνο για τη συντήρηση, 
δεν έδειξε ενδιαφέρον να  
ενισχύσει τη συνδρομή της. 

 

Ο 
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