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Η

γνωστή Ελληνίδα
ιστορικός και
καθηγήτρια
πανεπιστημίου Ιστορίας
και Αρχαιολογίας,
Μαρία Ευθυμίου
έχει εδώ και καιρό
τονίσει πως εάν η
δυσλειτουργία, η
σήψη και η διάλυση
παραταθούν, κάποιοι
από τους γείτονές μας
που εποφθαλμιούν,
θα μας διαμελίσουν και
θα μας απορροφήσουν.
Μιλώντας στον Νότη Παπαδόπουλο
για
την
«Καθημερινή»
είχε
επισημάνει για το αν υπάρξει μια
πολιτική ηγεσία στον τόπο που θα
ενισχύσει την ανάπτυξη; - Με τα
μυαλά και τη νοοτροπία που έχουμε
σήμερα, δεν σωζόμαστε. Μπορεί για
ένα χρονικό διάστημα λίγων ετών να
έρθουν περισσότερα κεφάλαια στην

Ελλάδα και να υπάρξει ανάκαμψη.
Θα είναι, όμως, πρόσκαιρη. Και θα
ξαναβυθιστούμε – εάν πράττουμε τα
ίδια. Μεγάλη ευκαιρία μας έδωσε,
προ τριακονταπενταετίας, η είσοδός
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς,
όμως, αντί να ταιριάξουμε με τα
προηγμένα κράτη και να αλλάξουμε
τα δυσλειτουργούντα σημεία μας,
ενδιαφερθήκαμε
μόνο
για
τα
χρήματα.
Οι
πλούσιες
και
καλοδιοικούμενες χώρες, όμως, δεν
έγιναν
πλούσιες
και
καλοδιοικούμενες επειδή βρήκαν
ξαφνικά χρήματα. Άμα ήταν έτσι, η
Νιγηρία –που έχει πάμπλουτο
υπέδαφος– θα ήταν μία από τις πιο
πλούσιες και καλοδιοικούμενες
χώρες του κόσμου. Δεν είναι θέμα
πλούτου. Είναι πώς προσλαμβάνεις
τον εαυτό σου και τη λειτουργία σου
μέσα στην κοινωνία που ανήκεις.
Είναι θέμα βαθύτατα πολιτικό,
δηλαδή. Και αφορά όλη την
κοινωνία, έναν έναν τον πολίτη. - Ναι
αλλά έχουμε προχωρήσει αρκετά τα
τελευταία 30 χρόνια… - Ασφαλώς.
Αν δεις την Ελλάδα του ’49, όταν
τελείωσε ο Εμφύλιος, ήταν μια χώρα
καψαλισμένη από πάνω μέχρι κάτω.
Η διαφορά εικόνας με σήμερα είναι
τεράστια. Από τη δεκαετία του ’60
κιόλας είχε βελτιωθεί πολύ η χώρα.
Και, βέβαια, μετά το ’80 ήρθαν πολλά
χρήματα από την Ε.Ε. Άκοπα
χρήματα. Τα οποία μας δίνονταν για
να κάνουμε υποδομές, ώστε να
μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε την
οικονομία μας και να συγκλίνουμε
προς το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς
διαχειριστήκαμε το πράγμα όπως το
διαχειριστήκαμε. Χωρίς σοβαρότητα
και αναμέτρηση με το μέλλον. Έτσι,
ήρθε η κρίση. Και βλέπω γύρω μας
χώρες που βρίσκονταν κάτω να
ανεβαίνουν προς τα πάνω, ενώ εμείς
που
ήμασταν
ψηλότερα
να
πέφτουμε συνεχώς. Σε όλους τους
τομείς.
Και
πώς
να
μην
κατρακυλάμε, όταν δεν θέλουμε να
δούμε τον εαυτό μας και να
αλλάξουμε. Αχούμε εθιστεί να
είμαστε μωρά. Για όσα παθαίνουμε
φταίνε πάντα οι άλλοι και ουδέποτε
εμείς. Έτσι ανατρεφόμαστε και στις
οικογένειές μας, όπου περιμένουμε
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οι γονείς μας να μας συντηρούν
μέχρι τα γεράματά μας. Το ίδιο
κάνουμε και με τις χώρες με τις
οποίες μετέχουμε σε ευρύτερους
συνασπισμούς. Περιμένουμε να μας
νταντεύουν επίσης. Αενάως. Και να
είμαστε,
βέβαια,
πάντοτε
εν
αγανακτήσει.
Το
να
είμαστε
«αγανακτισμένοι» είναι σταθερό
σημείο μας. Έχουμε έφεση σ’ αυτό. Πώς θα ενηλικιωθούμε και θα
γίνουμε πιο ισχυροί; - Για να γίνουμε
πιο ισχυροί,
θα πρέπει
να
συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας και
να πορευτούμε στη ζωή μας με
εντιμότητα. Και όχι να καταφεύγουμε
στη θρασυδειλία που δείχνουμε,
δηλαδή να κοιτάμε πόσα θα
αρπάξουμε, βρίζοντας κι από πάνω,
κατηγορώντας τους άλλους για τα
δικά μας λάθη κι ανεπάρκειες.

Δ

εν γίνεται
με τέτοια
αναξιοπρέπεια να
πορευθεί μια κοινωνία.

Πρέπει
να
γίνουμε
γενναίοι.
Γενναίος
είναι
αυτός
που
αναλαμβάνει την ευθύνη των
πράξεών του και αποφασίζει να
βασιστεί στις δυνάμεις του για να
προχωρήσει. Να τηρήσει μιαν
αντρίκια
συμπεριφορά,
όπως
λέγαμε παλιά. Αλλά δεν νομίζω ότι
θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ φοβάμαι
ότι η μακρόσυρτη αδυναμία μας θα
δώσει χώρο να απορροφηθούμε
από άλλες δυνάμεις. - Με βίαιο

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 30-31 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 243 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
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Μέσα στο υποσυνείδητο σημαντικού μέρους του ελληνικού
λαού οι ηττημένοι του Εμφυλίου κατετάγησαν στα
«παλικάρια», στους «κοινωνικά ευαίσθητους», στους
«προοδευτικούς».
Έτσι,
στη
Μεταπολίτευση,
το
οικοδόμημα της κοινωνίας περιστράφηκε υποδορίως
γύρω από αυτό το αφήγημα. Ο καθένας παρουσίαζε τον

τρόπο εννοείτε; - Ένα τμήμα της εξέλιξης αυτής
αναπόφευκτα θα είναι βίαιο. Και θα μας οδηγήσει,
σταδιακά, να χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα – την
οποία, εξάλλου, οι ίδιοι αποποιούμεθα και για την οποία
αδιαφορούμε. Όπως, π.χ., για τη γλώσσα μας. - Θεωρείτε
ότι η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει αυτό τον ρόλο; -

Η

Τουρκία είναι μεγάλος παίκτης.
Και εξ αυτού, εξαιρετικά
επικίνδυνη. Πάντως, δεν θα
είναι η Γερμανία αυτή που θα μας
απορροφήσει, όπως λένε κάποιοι.

- Ναι, αλλά δεν βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να τονίζουν
ότι πρέπει να αλλάξουμε και να σοβαρευτούμε. - Έχει
λεχθεί σε όλους τους τόνους, από πολλούς και επί μακρόν.
Εμείς, ωστόσο, δεν το ακούμε αυτό. Μας αρέσει να ζούμε
μέσα στη συνωμοσιολογία: ότι όλοι μάς επιβουλεύονται,
ότι μας ζηλεύουν για το ωραίο μας κλίμα, τη χαλαρή ζωή
μας, τα ορυκτά μας κ.λπ. Μέχρι και σήμερα το ένα τρίτο του
ελληνικού λαού πιστεύει ότι το ψεκάζουν. Οπότε τι
συζητούμε; Από ποια βάση ξεκινάμε; Η Μαρία Ευθυμίου
θεωρεί ότι η χώρα συνεχίζει σήμερα να ταλανίζεται και να
μην μπορεί να ξεπεράσει τον διχασμό και τις πληγές του
Εμφυλίου.

Μ

πορεί, λέει, ο Εμφύλιος να
τελείωσε το ’49, πολιτικά,
όμως, ο διχασμός μεταξύ
Αριστεράς και Δεξιάς παρατείνεται,
με μεταλλάξεις, μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, στη διάρκεια των
δεκαετιών που κύλησαν,
συνέβη μία ανατροπή:
οι ηττημένοι του Εμφυλίου
αναδείχθηκαν, μέσα από το λαϊκό
αφήγημα, στους ηθικούς νικητές του.

εαυτό του ως «αριστερό», άρα ως «θύμα» της εκάστοτε
«κακής κυβέρνησης» (που ο ίδιος πάντως εξέλεγε και
παρωθούσε στα άθλια), ώστε να απαιτεί, υπό ιδεολογική
κάλυψη, και άλλες παροχές και άλλες ασυδοσίες που δεν
δικαιούνταν ούτε του αναλογούσαν. Όπως αναφέρει στο
τελευταίο βιβλίο της («Μόνο λίγα χιλιόμετρα. Ιστορίες για
την Ιστορία», που γράφηκε σε συνεργασία με τον Μάκη
Προβατά και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από τις εκδόσεις
Πατάκη), με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αντί ν’
αδράξουμε την ευκαιρία να επανεκκινήσουμε την κοινωνία
μας σε μια νέα βάση, υγιή, βυθιστήκαμε στις αρρώστιες του
παρελθόντος και είδαμε τον εαυτό μας σε αντιπαράθεση με
τις προηγούμενες εποχές. Και καθώς αυτές οι
προηγούμενες εποχές εμπεριείχαν πολύ και πολλές φορές
υποκριτικό «πατριωτικό» λόγο, αποφασίσαμε ότι ο
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πατριωτισμός –το να πονάς δηλαδή και να φροντίζεις τη
χώρα σου, να προστατεύεις την κοινωνία σου και το
δημόσιο αγαθό– είναι «αντιδραστικό» και «φασιστικό», ενώ
το να καταστρέφεις και να βανδαλίζεις τη δημόσια
περιουσία της είναι «προοδευτικό». Σημειώνει, στη
συζήτησή μας, ότι, όπως λέει και ο Ζοζέ Σαραμάγκου,

Ο

αριστερός λόγος σήμερα, αντί να
υπερασπίζεται την αλήθεια, έχει
γίνει η κολυμβήθρα του Σιλωάμ
για την κάλυψη κάθε αθλιότητας.
Αν προλάβεις και βάλεις την ταμπέλα
του «αριστερού», ό,τι και να κάνεις
γίνεται ανεκτό από μια κοινωνία
που φοβάται να καταγγείλει το κακό
μην τύχει και τη χαρακτηρίσουν…

, με την ταμπέλα «αριστερός» φασίστες, «φασιστική» και
«αντιδραστική». Και φέρνει σαν παράδειγμα την τραγωδία
της Marfin. Τους τρεις νεκρούς –μια γυναίκα από τους
οποίους ήταν, μάλιστα, έγκυος– που κάηκαν στο κέντρο
της Αθήνας από ομάδες «αγανακτισμένων αριστερών», οι
οποίοι φώναζαν ηρωικά «να καείτε, να καείτε, να πάτε να
γ…τε». Επειδή εργάζονταν, ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη
των «αριστερών» διαδηλωτών, να απεργούν. Λες κι η
απεργία είναι υποχρεωτική. Και γι’ αυτούς τους τρεις
ανθρώπους δεν μιλάμε καθόλου επειδή κάηκαν από
«αριστερούς». Δεν υπάρχει καμία μνεία. Πουθενά. Ούτε καν
μία πλακέτα έξω από το κτίριο όπου κάηκαν ζωντανοί.
Αντίθετα,
τον τραγουδιστή Παύλο Φύσσα που
μαχαιρώθηκε στον Πειραιά από κάποιες εγκληματικές
φασιστικές ομάδες τον θυμόμαστε και τον τιμούμε – και
σωστά πράττουμε. Τον θυμόμαστε, όμως, και τον τιμούμε
επειδή οι δολοφόνοι ήσαν φασίστες και όχι αριστεροί.
Αυτή, όμως, η ηθική δεν μπορεί, ως κοινωνία, να μας πάει
πουθενά. Από το 2006 η Μαρία Ευθυμίου έχει δώσει
χιλιάδες διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα διδάσκοντας
Παγκόσμια και Ελληνική Ιστορία. Δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπων έχουν προσέλθει στα μαθήματα αυτά για να
μπορούν να ερμηνεύουν καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω
τους. Ως προς το θέμα της παιδείας, λέει πως στην
κοινωνία έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα χαμηλής
απαιτητικότητας. Στα σχολεία όλοι οι μαθητές, έτσι κι

Σελίδα 4

αλλιώς, παίρνουν Α στο δημοτικό και 19 ή 20 στο γυμνάσιο,
δουλέψουν δεν δουλέψουν, μάθουν δεν μάθουν. Έχουμε
ένα απίθανο ποσοστό αριστούχων παγκοσμίως. Καμία
σύγκριση με παλαιότερα.

Ο

απόφοιτος του δημοτικού
σχολείου της γειτονιάς
πριν από 40 χρόνια ήξερε
πολύ περισσότερα από πολλούς
αποφοίτους λυκείου σήμερα.

Μετά το 1980 αποφασίσθηκε το κλίμα αυτό προκειμένου
«να μην επιβαρυνθεί η ψυχή των παιδιών». Είναι κι αυτό
άλλη μία έκφανση της δήθεν «αριστερής» πλευράς μας.
Δηλαδή, του τίποτα.
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
σημειώνει επίσης ότι ένα επαρκές επίπεδο ψηφιοποίησης
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση εφαρμογών τεχνητής
νοημοσύνης. Τονίζεται επίσης, ότι

Τ

α συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
στον τομέα της δικαιοσύνης
ενδέχεται στο μέλλον να είναι
σε θέση να εκτελούν ολοένα και
πιο περίπλοκα καθήκοντα…..

Τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα: Μια
αναπόφευκτη επανάσταση έρχεται. Ο Δικηγόρος Γιώργος
Καζολέας αναλύει:

Η

ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης
και η αυξανόμενη χρήση μορφών
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης από
τα νομικά συστήματα των κρατών δεν
είναι μόνο μια πραγματικότητα αλλά
και μια αναγκαιότητα που προέκυψε
από τις άνευ προηγουμένου
συνθήκες που δημιουργήθηκαν
από την πανδημία covid-19.

Ένας πιο προηγμένος τομέας της ψηφιοποίησης της
δικαιοσύνης είναι η τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστικά
συστήματα, η οποία, όπως προβλέπουν οι ειδικοί επί του
θέματος, είναι το σίγουρο μέλλον στον τρόπο λειτουργίας
των δικαστικών συστημάτων. Σε αυτό το θέμα, το
Συμβούλιο της ΕΕ (Access to justice – seizing the
opportunities of digitalisation -2020/C 342 I/01) σημειώνει

ότι η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον
τομέα της δικαιοσύνης έχει ήδη ερευνηθεί και αναπτυχθεί
στην ΕΕ και ότι η πρακτική εφαρμογή τέτοιων συστημάτων
επίκειται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο

εντός του νομικού πλαισίου ενός κράτους μέλους, όπως η
αυτόματη ανάλυση δικαστικών δεδομένων, η διάρθρωση
και προετοιμασία πληροφοριών για τις δικαστικές
υποθέσεις, όπως για παράδειγμα εγγραφή αρχείων
προφορικών
ακροάσεων,
αυτόματη
μετάφραση,
υποστήριξη της ανάλυσης και αξιολόγησης νομικών
εγγράφων και δικαστικών αποφάσεων, εκτίμηση των
πιθανοτήτων επιτυχίας μιας αγωγής και αυτόματη
ανωνυμοποίηση της νομολογίας. Η ανάπτυξη συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται από τη συνολική
διαθεσιμότητα μεγάλων συνόλων δεδομένων, όπως
ανώνυμα αρχεία και αποφάσεις δικαστηρίου. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη
δικαιοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο
παράγοντα, δηλαδή τους δικαστές, τους δικηγόρους και
τους υπόλοιπους φορείς της δικαστικής εξουσίας.
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Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, η χρήση εργαλείων
τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη
λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης προς όφελος των
πολιτών και των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους δικαστές
και το δικαστικό προσωπικό στις δραστηριότητές τους,
επιταχύνοντας τις διαδικασίες των δικαστηρίων και
βοηθώντας στη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της
συνέπειας και, τελικά, της ποιότητας των δικαστικών
αποφάσεων. Υπογραμμίζεται ότι η χρήση εργαλείων
τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επηρεάζει την εξουσία
λήψης αποφάσεων των δικαστών ή την ανεξαρτησία των
δικαστών.

Μ

ια δικαστική απόφαση πρέπει
πάντα να λαμβάνεται από
έναν άνθρωπο και δεν
μπορεί να μεταβιβάζεται σε ένα
εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
Άλλωστε η απονομή της αφορά ανθρώπους και αυτούς
επηρεάζει. Η τυποποίηση της απονομής δικαιοσύνης, σε
ένα ολοένα και πιο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί
υπαρκτό κίνδυνο, στον οποίο θα συνέτεινε αναμφισβήτητα
η εσφαλμένη χρήση μέσων τεχνητής νοημοσύνης στα
δικαστικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της
τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης πρέπει
να ρυθμίζεται από αυστηρούς κανόνες και χωρίς αμφιβολία
πρέπει να οριοθετείται ως προς το ακριβές πεδίο
εφαρμογής της. Η χρήση της θα πρέπει πάντα να
προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ελευθερία,
τη μη διάκριση, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων και βέβαια το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Ήδη το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Αποτελεσματικότητα
της
Δικαιοσύνης
(European
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) του
Συμβουλίου της Ευρώπης έχει υιοθετήσει τις πέντε (5)
θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τη χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης σε δικαστικά συστήματα, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες: Αρχή του σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων: διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή εργαλείων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης
είναι συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.
Αρχή της μη διάκρισης: αποτροπή κάθε διάκρισης μεταξύ
ατόμων ή ομάδων ατόμων. Αρχή ποιότητας και ασφάλειας:
Όσον αφορά στην επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων
και δεδομένων, χρήση πιστοποιημένων πηγών και άυλων
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δεδομένων σε ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον. Αρχή της
διαφάνειας και της αμεροληψίας: Καθιέρωση προσιτών και
κατανοητών μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων. Αρχή
«υπό
τον
έλεγχο
του
χρήστη»:
Αποκλεισμός
προδιαγεγραμμένης προσέγγισης και διασφάλιση ότι οι
χρήστες είναι ενημερωμένοι και ότι ελέγχουν τις επιλογές
που έχουν γίνει.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της
δικαιοσύνης είναι πιθανότατα το επόμενο αναπόφευκτο
βήμα στη νέα εποχή των δικαστικών συστημάτων. Ως
μέρος της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την μετεξέλιξη του σημερινού
δυσλειτουργικού, γραφειοκρατικού, αργού και απρόσιτου
δικαστικού συστήματος. Η σωστή χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης στον νομικό τομέα είναι πιθανό να αποδειχθεί
μια πραγματική επανάσταση στον παραδοσιακό χώρο της
εφαρμογής του δικαίου.
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Η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο απονομής της
δικαιοσύνης έχει αρχίσει να συζητείται και στην Ελλάδα. Το
μοντέλο κορυφαίας τεχνολογικής τάσης μπορεί τα
τελευταία χρόνια να εφαρμόζεται όλο και σε
περισσότερους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας,
αλλά όταν αγγίζει τον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης
προκαλεί αυξημένο προβληματισμό. Ο Ευρωπαϊκός
Χάρτης Δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα υιοθετήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της
Δικαιοσύνης στο Στρασβούργο, τον Δεκέμβριο του 2018.

Η

τεχνητή νοημοσύνη
χρησιμοποιώντας αλγόριθμους,
εξετάζοντας προηγούμενες
δικαστικές αποφάσεις και
λαμβάνοντας υπόψη το υλικό της κάθε
δικογραφίας μπορεί να προβλέψει
την απόφαση ενός δικαστηρίου για
συγκεκριμένο κύκλο υποθέσεων.

Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που εγείρονται γύρω από τις
πρωτόγνωρες δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η
τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης
αγγίζουν, πέρα από τεχνικά ζητήματα, μια σειρά από
θέματα νομικής και ηθικής φύσης. Πώς μπορεί να χωρέσει
στο καλούπι ενός «μοντέλου» ο δικαστικός συλλογισμός;
Μπορεί ένας αλγόριθμος να εξηγήσει τη συμπεριφορά των
παραγόντων σε μια δίκη; Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη
και ποιο το αναπόφευκτο κόστος από τη «μοντελοποίηση»
της Δικαιοσύνης, ιδίως στο κομμάτι των ποινικών
υποθέσεων; Πριν από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε στο
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υπουργείο Δικαιοσύνης εκδήλωση από κοινού με τον
σύμβουλo Επικρατείας και διευθυντή του νομικού γραφείου
της Προεδρίας της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κουσούλη.
Τότε, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, χωρίς να
παραβλέπει
την
αναγκαιότητα
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού στον χώρο των δικαστηρίων, είχε τονίσει
πως «κανείς και ποτέ δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αποστερήσει από τον πολίτη τον φυσικό του δικαστή. Και
κανείς και ποτέ δεν μπορεί να αποστερήσει από τον
δικαστή τον δικαιοδοτικό του ρόλο, που αποτελεί
θεμελιώδη κανόνα της δημοκρατικής αρχής και του
κράτους δικαίου». Αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση και των
άλλων χωρών δεν είναι ενιαία, σύμφωνα με στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο άρθρο τριών δικαστικών λειτουργών
(Χριστόφορος Σεβαστίδης, Αικατερίνη Ντόκα, εφέτες, και
Ιωάννα Ξυλιά, πρόεδρος Πρωτοδικών), με τίτλο «Τεχνητή
νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη – Πρόοδος ή προαναγγελία
ενός δυστοπικού μέλλοντος;». Η Εσθονία, που πολλές
φορές χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
«πιλότος» σε «καινοτόμες μεταρρυθμίσεις», ανακοίνωσε
ότι θα θέσει σε εφαρμογή εντός του 2020 ένα πρόγραμμα
τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα εκδίδει δικαστικές
αποφάσεις για υποθέσεις μικροδιαφορών έως 7.000 ευρώ.
Η Λετονία μαζί με τη Βρετανία και την Ολλανδία έχουν
επίσης επεξεργαστεί σχέδια ανάθεσης υποθέσεων μικρού
χρηματικού αντικειμένου στην τεχνητή νοημοσύνη.
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Οι ΗΠΑ έχουν περάσει στο στάδιο της υποχρεωτικής
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τους δικαστές.

Τ

ο περίφημο λογισμικό της
COMPAS, που αναπτύχθηκε
από ιδιωτική εταιρεία, είχε
ως στόχο να αξιολογήσει τον κίνδυνο
υποτροπής του καταδικασμένου
και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά
από τους δικαστές σε
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ.
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προσεγγίζοντας το θέμα από όλες τις πλευρές του
διατυπώνουν προβληματισμούς και σοβαρές επιφυλάξεις,
που σε καμία περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν, «δεν
συνδέονται
με
την
αδιαμφισβήτητη
ανάγκη
εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά
δεδομένα». Αντίθετα, προσθέτουν, «αποτελεί πάγιο αίτημα
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η κάλυψη κάθε
δικαστηρίου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές
και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ώστε
να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο». Το
παράδειγμα που επικαλούνται μιλά από μόνο του: στο
μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, το Πρωτοδικείο
Αθηνών, όπου υπηρετούν 450 δικαστές, υπάρχουν έξι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τρεις εκτυπωτές, με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη ακόμα και η πρόσβαση στο
Διαδίκτυο.

Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι στα άτομα αφροαμερικανικής
καταγωγής αποδόθηκε βαθμός υποτροπής δύο φορές
μεγαλύτερος από αυτόν σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Η
Γαλλία, τέλος, από πέρυσι ενσωμάτωσε σε νόμο για τη
μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης την απαγόρευση της
αλγοριθμικής ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων (με ποινή
φυλάκισης μέχρι 5 ετών), της χρήσης δηλαδή προσωπικών
δεδομένων δικαστικών λειτουργών με σκοπό την ανάλυση,
σύγκριση, αξιολόγηση και πρόβλεψη των επαγγελματικών
τους πρακτικών. Παράλληλα, οι τρεις δικαστικοί λειτουργοί

ρίσκου και κατάρτισης προφίλ στους
τομείς της ποινικής δικαιοσύνης
και της αστυνόμευσης στις διατάξεις της προτεινόμενης
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη! Οι
προβλέψεις των εν λόγω συστημάτων είναι αφερέγγυες και
μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και δεν θα πρέπει πότε να
χρησιμοποιούνται για να ενημερώνουν αποφάσεις της
ποινικής δικαιοσύνης και των αστυνομικών αρχών! Από
την Ελλάδα την κοινή δήλωση υπογράφει το
Παρατηρητήριο του Ελσίνκι και το Homo Digitalis.
Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται σε
διάφορα μέρη του κόσμου για να καταρτίσουν
αυτοματοποιημένα προφίλ ανθρώπων και να προβλέψουν
τη πιθανότητα εγκληματικής συμπεριφοράς, οδηγώντας
στην
υπέρμετρη
παρακολούθηση
συγκεκριμένων
κοινωνικών ομάδων, σε λανθασμένες αποφάσεις
υπεραστυνόμευσης συγκεκριμένων περιοχών και σε
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Μαζί με την EDRi, τη Fair Trials και περισσότερες από 40
άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Κ

αλούμε την ΕΕ να απαγορεύσει
τη χρήση συστημάτων
αυτοματοποιημένης πρόβλεψης
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για την αποφυλάκιση
του Δημήτρη Λιγνάδη.

Η

παραίτηση
της Χρύσας
Ρουμελιώτη
ύστερα από 33
χρόνια παρουσίας στο
Προεδρικό ρεπορτάζ
προκάλεσε αίσθηση,
καθώς η γνωστή
ρεπόρτερ κατήγγειλε
λογοκρισία και
παρεμβάσεις, ενώ
δεν έλλειψαν οι
συνειρμοί μετά τις
δηλώσεις της Κατερίνας
Σακελλαροπούλου
ενάντια στο κοινό
περί δικαίου αίσθημα

Η Χρύσα Ρουμελιώτη που κάλυπτε
επί χρόνια το ρεπορτάζ της
Προεδρίας
της
Δημοκρατίας
παραιτήθηκε
το
βράδυ
της
περασμένης Κυριακής και αφού είχε
μεταδώσει το ρεπορτάζ της από το
Προεδρικό
Μέγαρο
για
την
καθιερωμένη δεξίωση με αφορμή
την
Αποκατάστασης
της
Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα
η
δημοσιογράφος
ανάρτησε
στο
Facebook: «ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ. Το
χοντρό βιβλίο που άνοιξε στην
πρώτη του σελίδα το 1989, κλείνει
σήμερα με εκκωφαντικό κρότο το
οπισθόφυλλό του. Το νέο που θα
αρχίσει τώρα να γράφεται, θα είναι
σίγουρα
πιο
ενδιαφέρον,
απελευθερωμένο και δημιουργικό.
Οι
εξελίξεις
εξάλλου
που
προδιαγράφονται μας θέτουν και
πάλι το δίλημμα:

Α

ξιοπρεπείς,
χρήσιμοι και
αξιόπιστοι ή
δουλικοί και κόλακες;

Στο δύσκολο παζλ προστίθενται δύο
σκοτεινές ψηφίδες. Δεν υπάρχουν
πια βράχοι, όπως η Βλάχου, ο
Καραπαναγιώτης, ο Φυντανίδης, ο
Παπαϊωάννου... που τα κύματα των
παρεμβάσεων ’σπαγαν και μέναν
στα γραφεία τους, χωρίς να αγγίζουν
τη δουλειά των συντακτών. Και,
δυστυχώς, αυτό το ξέρουν, όσοι
επιφανείς,
αγνοώντας
τις
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συνταγματικές
επιταγές,
παρεμβαίνουν. ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ
ΜΑΣ
ΤΟΥΣ
ΑΦΑΝΕΙΣ;
Η
περιφρούρηση της αξιοπρέπειάς
μας
και
η
προάσπιση
της
αξιοπιστίας
μας.
Επ'
αυτού
κρινόμαστε εξάλλου. Όχι από τους
επιφανείς,
αλλά
από
τους
αναγνώστες, τους ακροατές και τους
τηλεθεατές μας. Καλή ΔΥΝΑΜΗ σε
όλους. Καλή ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, γιατί μας
περιμένουν δύσκολα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ.

Η

αποχώρηση
αφορά το
ρεπορτάζ της
προεδρίας της
Δημοκρατίας. Δεν
αφορά την ΕΡΤ.

Την οποία έχω υπηρετήσει με θυσίες
και αίσθηση χρέους όλα αυτά τα
χρόνια. Επίσης. Η ΕΡΤ είναι οι
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ που έχουν δώσει
διαπιστευτήρια στο πέρασμα των
χρόνων. Είναι εργαζόμενοι στην
πλειονότητα τους όπως εγώ». Να
σημειωθεί πως

Η

δημοσιογράφος
είχε
«προαναγγείλει»
την παραίτησή της μόλις
μία μέρα πριν, με άλλη
ανάρτησή της, όπου
κάνει επίσης λόγο
για ελευθερία του
Τύπου, λογοκρισία
και παρεμβάσεις
στη δημοσιογραφική
δουλειά….

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ. Ήταν
κάποτε μια χώρα, που ευτύχησε να
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υπηρετείται από άρχοντες που ΔΑΚΡΥΖΑΝ όταν μιλούσαν
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές ελευθερίες
και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Το τελευταίο δε, ήταν
θέμα ιδιαιτέρως προσφιλές. Γκαλά, βραδιές, αναλύσεις και
εκδηλώσεις για αυτό, προσέλκυαν σαν τις χρυσόμυγες
τους παράγοντες. Και Ω του θαύματος!!!!!

Σελίδα 10

χώρα, περισσότερο ο απλός κόσμος, αλλά και το
δημοσιογραφικό σινάφι, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ.. Δυστυχώς δεν έχει το κουράγιο και το
σθένος να τα υπερασπιστεί. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΕΜΑΛ. Αυτός ο
κόσμος θα αλλάξει όταν αποφασίσουμε να αποκτήσουμε το
ΚΟΥΡΑΓΙΟ».

Στο τελευταίο ρεπορτάζ της Χρύσας Ρουμελιώτη από την
εορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας η γνωστή
ρεπόρτερ δεν μετέδωσε την αμφιλεγόμενη αναφορά της
ΠτΔ για το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Ό

σο μεγαλύτερη ήταν η συγκίνηση
στις ομιλίες και τις συναθροίσεις,
τόσο επίμονη, συστηματική
και ατεκμηρίωτη, η υπονόμευση
δημοσιογράφων στο παρασκήνιο.

Η

πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου
στην ομιλία της ουσιαστικά
υπεραμύνθηκε την απαράδεκτη
απόφαση της Δικαιοσύνης να
αφήσει ελεύθερο με αναστολή
έναν καταδικασμένο παιδεραστή,
τον Δημήτρη Λιγνάδη…

, μια απόφαση που εξόργισε το πανελλήνιο και ήρθε σε
ευθεία αντίθεση με το κοινού περί δικαίου αίσθημα.
Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Ο
λαϊκισμός ριζώνει στις αντιφάσεις και τις ανισότητες,
αμφισβητώντας ανοικτά τις βασικές
αρχές της
φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπονομεύει τη διάκριση των
εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος. Τα θεσμικά
αντίβαρα, όμως, είναι θεμέλια του Κράτους Δικαίου και δεν
υποτάσσονται στις πλειοψηφίες και τους εφήμερους
συσχετισμούς.

Η

δικαιοσύνη δεν απονέμεται
με βάση το κοινό περί δικαίου
αίσθημα, αλλά σύμφωνα με
το Σύνταγμα και τους νόμους».

Στη χώρα που ευτύχησε να υπηρετείται από ευσυγκίνητους
άρχοντες,
οι
προσωπικές
αξιολογήσεις,
οι
συναισθηματικές μεταπτώσεις, ίσως και κάποιες
ανασφάλειες ή εμμονές, υπερίσχυσαν των συνταγματικών
επιταγών για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, την
απαγόρευση της λογοκρισίας και την απρόσκοπτη και
χωρίς παρεμβάσεις δουλειά του δημοσιογράφου. Η ίδια
όμως χώρα, ευτύχησε να κατοικείται και από ανθρώπους
που αξιολόγησαν την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ τους περισσότερο
από τη δουλική συμμετοχή σε αυλές. (Εδώ γελάμε...αλλά
ναι!!!!) Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ. Το
καταπληκτικό όλων είναι, ότι σ 'αυτή την ευτυχισμένη
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Το θράσος φουντώνει την οργή και
την αγανάκτηση. Όχι μόνον για τις
πυρκαγιές & για την τεράστια
καταστροφή αλλά και για τις
προκλήσεις των τσοκάρων που
συγκροτούν την διεφθαρμένη ΕΛΙΤ
του
πολιτικοοικονομικού
και
μιντιακού συστήματος των Αθηνών!

Η

Ελλάδα καίγεται,
54 μέτωπα φωτιάς
από τον Έβρο
μέχρι το Αιγαίο, την
Πελοπόννησο την
Κρήτη κ.α. και παρόλη
την καταστροφή,
το πολιτειακό και
κυβερνητικό
προσωπικό δεν έχασε
τη διάθεση του να
φορέσει τα πανάκριβα

Σελίδα 11

ρούχα του και να πάει στη φιέστα…
, που έγινε στους πρώην βασιλικούς κήπους για να επιδείξει το πλούτο των
μαργαριταρένιων κοσμημάτων και των χρυσαφικών που απέκτησε από τον
«βιασμό» της Δημοκρατίας.

Η μη αναβολή της γιορτής δείχνει πως τόσο ο Μητσοτάκης, αλλά και όλο το
πολιτικό προσωπικό που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν
έχουν καταλάβει τον κοινωνικό αυτοματισμό που διατρέχει την Ελληνική
Κοινωνία εναντίον τους. Πολύ περισσότερο εναντίον όλου του «σάπιου» και
ανήθικου συστήματος, που είχαν το ΘΡΑΣΟΣ παρά την τεράστια καταστροφή από
την λαίλαπα των φωτιών, αυτοί να κάνουν πασαρέλα και επίδειξη του
«κλεμμένου» πλούτου.

Ο

ι κυβερνώντες βρίσκονται εκτός τόπου
και χρόνου, ακόμα και τις ώρες της
δοκιμασίας, διασκεδάζουν,
αλληλοσυγχαίρονται και αποκαλύπτουν την
θλιβερή πραγματικότητα του επιτελικού κράτους.
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Είναι το ίδιο πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε επί
ΠΑΣΟΚ ΣΗΜΙΤΗ & ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και τώρα πάλι
επί ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Είναι αυτοί που έφεραν τους ξένους
δυνάστες τροϊκανους και ανάγκασαν τους Έλληνες να
δουλεύουν 7 μήνες το χρόνο για να συντηρούν το κράτος
της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ της ΡΕΜΟΥΛΑΣ και της ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Χωρίς
καμία δόση υπερβολής και σύμφωνα με την έρευνα του
Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης»
(ΚΕΦίΜ), το 2022 ο μέσος Έλληνας έπρεπε να δουλέψει 76
ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 62 ημέρες για
την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 42 ημέρες για την
πληρωμή άμεσων φόρων. Τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ «ΡΕΤΑΛΙΑ» που
συμπληρώνουν τη ΠΡΑΣΙΝΟΚΟΚΚΙΝΗ «ΚΟΥΡΕΛΟΥ» της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, μαζί και με τα «ξεπλύματα» της
Ν.Δ. που συγκροτούν το νέο ΑΝΤΙΔΕΞΙΟ ΠΟΤΑΜΙ στο
ΜΑΞΙΜΟΥ, έχουν επάγγελμα την φορο-αφαίμαξη του
Ελληνικού λαού.

Τ

α κόμματα του εθνομηδενιστικού
Τόξου δεν τολμούν να χαράξουν
και να εφαρμόσουν φιλολαϊκές
πολιτικές που να αντιμετωπίζουν
το σφοδρό κύμα των αυξήσεων
και των ανατιμήσεων σε βασικά
είδη διατροφής κι άλλα αγαθά.

Μοιραίοι και άβουλοι παρακολουθούν το παιχνίδι της
αισχροκέρδειας των βαρόνων της ολιγαρχίας, όπως
διαπράττουν για παράδειγμα με τα καύσιμα, το αέριο και το
ρεύμα, που είναι τα ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη
Ευρώπη. Επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η Ελλάδα
πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διαφθορά. Σύμφωνα με την
έρευνα Ευρωβαρόμετρο, 98% των Ελλήνων θεωρούν ότι
υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα. Αντίστοιχα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 68% όσων
πιστεύουν ότι η χώρα τους καλύπτει την διαφθορά. Οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ θέλουμε επιτέλους να
αλλάξει το κράτος που έφτιαξαν οι συγκυβερνώντες
ΑΚΡΑΙΟΙ δήθεν φιλελεύθεροι ΔΕΞΙΟΙ και ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ.
Θέλουμε να αλλάξει το κράτος γιατί είναι φιλικό στους
ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΕΣ και εχθρικό απέναντι στους πολίτες, χωρίς
να τους παρέχει κανένα προστατευτικό πλαίσιο. Κυρίως
και πρωτίστως στους αδύναμους οικονομικά όπου η
ανεργία και η ακρίβεια τους θερίζουν, όπως η πανούκλα

Σελίδα 12

που έχει προσβάλει κάθε λαϊκή οικογένεια που ζει χωρίς
καμιά αισιόδοξη προοπτική. Το κράτος που αδιαφορεί και
όταν η φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού στη
δεκαετία υπερβαίνει τις 400 χιλιάδες. Το κράτος που μένει
ασυγκίνητο όταν στο διάστημα αυτό μετανάστευσαν στο
εξωτερικό περισσότεροι από 600 χιλιάδες Έλληνες, νέοι με
γνώσεις. Το κράτος που διαπιστώνει μια πραγματική
μείωση των Ελλήνων κατά 1.000.000 περίπου! Το κράτος
που ευνοεί μία αντεστραμμένη, ηθικά, κοινωνία, όπου ο
σεξουαλικώς αποκλίνων πολίτης, θεωρείται ως άριστος
λόγω της αποκλίσεως του και τιμάται από τον
Πρωθυπουργό και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, λόγω
της προκλητικότητας του. «Η απαισιοδοξία όμως είναι
γνώρισμα των δειλών» έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος. Εμείς οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ, παιδιά της Ελλάδας πιστεύουμε πως με τις δικές
μας προσπάθειες, μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος και
να αναγεννήσουμε την ελληνική κοινωνία με την ακατάλυτη
δύναμη των ελληνοχριστιανικών αξιών και την
εγκαθίδρυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αρκεί

Ν

α ενωθούμε οι Δημοκρατικές,
Κοινωνικές, και Πατριωτικές
δυνάμεις σε μια μεγάλη Γαλάζια
Συμμαχία και ΟΛΟΙ μαζί δώσουμε
την μάχη μέχρι την τελική νίκη.
Σήμερα, απαιτείται η ευρύτερη αφύπνιση των πολιτών, για
την υπεράσπιση των δημοκρατικών και κοινωνικών
κεκτημένων, ακόμη περισσότερο απαιτείται η παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας, στην νέα εποχή της λεγόμενης
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, με προτεραιότητες: Την
Αναδημιουργία της Μεσαίας τάξης, το Σύγχρονο Κράτος
Δικαίου, την Κοινωνική Δικαιοσύνη, την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης και την θωράκιση απέναντι στα
αναμενόμενα κύματα των υγειονομικών κρίσεων. Οι
εφησυχασμοί κάθε είδους είναι επικίνδυνοι. Η Νέα
Μεταπολίτευση ξεκίνησε…
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του Προκόπη Παυλόπουλου
τέως Προέδρου της Δημοκρατίας
και Επίτιμου Καθηγητή
της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέσα στην δίνη των καιρών μας,
όπου οι
λέξεις
ασκούν μια
«διαλυτική» επικυριαρχία πάνω στις
ιδέες και σπρώχνουν ολοένα και πιο
βαθιά σ’ ένα παρακμιακό περιθώριο
την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία,
δεν είναι ακόμη πολύ αργά τουλάχιστον ας ενστερνισθούμε
αυτήν
την
υπαρξιακή,
κυριολεκτικώς, για την «Γηραιά
Ήπειρό» μας ελπίδα και προσδοκία

Ν

α χαράξουμε
τον δρόμο προς
τον ορίζοντα της
υπεράσπισης του
Ευρωπαϊκού Ιδεώδους.
Που δεν είναι άλλος
από την συνέχιση και
ευόδωση του αγώνα
για την θεσμική και

πολιτική ολοκλήρωση
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
, υπό συνθήκες μιας μορφής
ομοσπονδιακής
οργάνωσης,
πάντοτε με «αντηρίδες» τις αρχές και
τις αξίες της Αντιπροσωπευτικής
Δημοκρατίας.
Econtrario,
οι
Ευρωπαίοι Πολίτες δεν έχουμε,
απέναντι
στα
στοιχειώδη
προτάγματα
της
Ευρωπαϊκής
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού,
το
δικαίωμα
ν’
αρκεσθούμε
στον
ρόλο
«ασθμαίνοντος αχθοφόρου» του
παρελθόντος
μιας
Ευρώπης
γεμάτης από εμβληματικές μνήμες
γεγονότων και έργων, τα οποία
«σημάδεψαν» βαθιά την διαδρομή
της Ανθρωπότητας, ή ακόμη και
στον ρόλο «υπαλλήλων» και
«ξεναγών» στο «Μουσείο της
Ευρώπης».
Με
μια
πιο
συμπυκνωμένη αλλά ίσως πιο
παραστατική
διατύπωση,
οι
Ευρωπαίοι Πολίτες δεν έχουμε το
δικαίωμα να παρατηρούμε απαθείς
την μετατροπή της ιδέας της
Ενωμένης Ευρώπης σε χίμαιρα,
αποδεχόμενοι μοιρολατρικώς την
ήττα του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους, υφ’
όλες του τις εκφάνσεις. Ι.
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Ακριβώς γι’ αυτό, όσοι είμαστε
πραγματικά αποφασισμένοι -και οι
Έλληνες είμαστε, στην μεγάλη μας
πλειοψηφία,
συνειδητοποιημένοι
Ευρωπαίοι, όπως το αποδείξαμε και
εντελώς
προσφάτωςνα
υπερασπισθούμε την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση,
μέσω
της
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης κατά τον
προορισμό της, έχουμε χρέος, το
συντομότερο
δυνατό,
ν’
αναζητήσουμε, ν’ ανακαλύψουμε και
να εξουδετερώσουμε τα αίτια που
«τροφοδοτούν» την ενδυνάμωση και
την εξάπλωση του φαινομένου του
σύγχρονου,
δυστυχώς
εντεινόμενου, ευρωσκεπτικισμού. Α.
Ενός φαινομένου που γίνεται τόσο
περισσότερο «τοξικό» για τον
«οργανισμό»
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσο το «βαρυτικό πεδίο»
του από την μια πλευρά ενισχύει τις
φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες
αντιμάχονται
το
Ευρωπαϊκό
Ιδεώδες. Και, από την άλλη πλευρά αλλά
και
συνακόλουθααποδυναμώνει,
σταδιακώς
και
υποδορίως,
όλες
εκείνες
τις
κεντρομόλες δυνάμεις, που δίχως
αυτές το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα
οδηγείται, οιονεί νομοτελιακώς, σε
μια μοιραία απαξίωση ή και
κατάρρευση. Με απλές λέξεις δεν
έχει πια κανένα νόημα το να
«θρηνούμε», ως άλλοι «άγγελοι επί
τάφου σαλπίζοντες», το δήθεν
«ξόδι» της Ευρώπης, όπως κάποιοι,
όσοι και αν είναι, θέλουν να το
εμφανίσουν.

Α

ποστολή μας
πρέπει να είναι
η αναβίωση του
Ευρωπαϊκού Ιδεώδους

, κατ’ εξοχήν μέσ’ από την
επικαιροποίηση και
αντίστοιχη
ειλικρινή ενσυναίσθηση των λόγων
εκείνων, οι οποίοι ώθησαν τους
«Πατέρες» της ιδέας της Ενωμένης
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Ευρώπης ν’ αφοσιωθούν σε αυτήν
και να επιδιώξουν κάτι, που στα
μέσα του 20ου αιώνα φαινόταν από
ουτοπικό ως εντελώς ανέφικτο. Ο
δικός τους, σχεδόν «επικός» για τα
δεδομένα της συγκυρίας των
χρόνων τους, προσανατολισμός
μπορεί και πρέπει να μετουσιωθεί
στον «αστρολάβο» της δικής μας
πορείας συνέχισης και έμπρακτης
δικαίωσης των οραματισμών τους.
Β. Και αυτό το «πρόταγμα»
νοηματοδοτούν πολύ πιο έντονα τα
δεδομένα της εποχής μας, σύμφωνα
με τα οποία ο ρόλος της
ολοκληρωμένης
Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν αφορά μόνο τα ΚράτηΜέλη της και τους Λαούς της αλλά
και το σύνολο της Ανθρωπότητας,
εφόσον αντιληφθούμε το τι και πόσα
μπορεί να προσφέρει, πάνω στην
βάση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού,
στην «πλανητική» εμπέδωση του
Ανθρωπισμού, της Ειρήνης, της
Δικαιοσύνης και, πρωτίστως, της
Κοινωνικής Δικαιοσύνης. ΙΙ.

Ας αναλογισθούμε, λοιπόν, ότι οι
ρίζες είναι εκείνες που κρατάνε
όρθια τα «μεγάλα δένδρα». Και το
«δένδρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν μπορεί να στεριώσει, ν’ ανθίσει
και
να
καρπίσει
αν
δεν
εναρμονίσουμε, με συνέπεια και
συνέχεια, τον Ευρωπαϊκό μας
διαλογισμό με το «πνεύμα» των
«Πατέρων»
του
Ευρωπαϊκού
Ιδεώδους. Α. Ήταν εκείνοι, οι οποίοι
έβαλαν τα θεμέλια της Ενωμένης
Ευρώπης,
προκειμένου
το
οικοδόμημα αυτό ν’ αποτελέσει το
μελλοντικό και «αειθαλές» αντίβαρο
στα αίτια που οδήγησαν την
Ανθρωπότητα να ζήσει, κατά την
διάρκεια του 20ού αιώνα και με
απόσταση κάτι λιγότερο από είκοσι
χρόνια, τον όλεθρο δύο Παγκόσμιων
Πολέμων. Και κυρίως τον όλεθρο του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η
τελική έκβαση του οποίου σήμανε,
πέραν των άλλων,
και
την
επικράτηση
της
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
απέναντι στις «σιδηρόφρακτες»
ορδές του φασισμού και του
ναζισμού. Ήταν εκείνοι οι οποίοι, εν
τέλει, έθεσαν τις δυνάμεις τους στην
υπηρεσία της δημιουργίας μιας

Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
προορισμένης να μην επιτρέψει,
ποτέ ξανά, την επιστροφή σ’ ένα
παρελθόν,
που
σίγουρα
προοιωνιζόταν
το
τέλος
της
ουσιαστικής
δημιουργίας
του
HomoSapiens και την αδιανόητη, για
την Δημοκρατία μας και τον
Πολιτισμό μας οπισθοδρόμηση στο
χάος
μιας
«αναγεννημένης»
βαρβαρότητας. Β. Οι αγώνες τους
και η «σπορά» τους για έναν τόσο
μεγαλεπήβολο και ελπιδοφόρο
στόχο ευοδώθηκαν πολύ ενωρίς,
στο μέτρο που από τις, πρωτόλειες,

Ευρωπαϊκές
Κοινότητες
της
δεκαετίας του ’50 και του ’60
φθάσαμε, αρκετά πριν το τέλος του
20ού αιώνα, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στον σκληρό «πυρήνα»
της, στην Ευρωζώνη. Προς την
κατεύθυνση αυτή συνέβαλε, μετά το
τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου
Πολέμου, και η σθεναρή στάση των
δημοκρατικών
Κρατών
της
Ευρώπης εναντίον του, άκρως
επικίνδυνου
για
την
Αντιπροσωπευτική
Δημοκρατία,
κομμουνιστικού
νέοολοκληρωτισμού,
όπως
αυτός
εκπορευόταν από την τότε ΕΣΣΔ και
τους εντός Ευρώπης «δορυφόρους»
της. ΙΙΙ.

Το εξαιρετικά επικίνδυνο σήμερα για
την τύχη και την προοπτική της
εμβληματικής «κληρονομιάς», που
μας άφησαν οι «Πατέρες» του
Ευρωπαϊκού Ιδεώδους, είναι: Α.
Αφενός, ότι ελάχιστοι από της
Πολίτες της Ευρώπης και, ακόμη
περισσότερο, από τους πολιτικούς
της, που βίωσαν με τον ένα ή με τον
άλλο τρόπο την τραγωδία του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου,
βρίσκονται εν ζωή. Οι δε επόμενες
γενιές
ολοένα
και
λιγότερα
διδάσκονται, από το σχολείο ως το
πανεπιστήμιο, για το τι κόστισε στην
Ανθρωπότητα -και όχι μόνο στην
Ευρώπη- ο Πόλεμος αυτός. Οι
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μνήμες,
δυστυχώς,
σβήνουν
μελαγχολικά, όπως η φλόγα του
καντηλιού όταν τελειώνει το «λάδι»
των μεγάλων και αναντικατάστατων
ιστορικών βιωμάτων. Και, αφετέρου,
η διάλυση της τέως ΕΣΣΔ, με άκρως
συμβολική ιστορικώς έκφραση την
πτώση του πάλαι ποτέ «Τείχους του
Βερολίνου», έχει δημιουργήσει την
ψευδαίσθηση ότι ο επικίνδυνος για
την Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
ολοκληρωτισμός, κάθε μορφής,
ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Ο
ιδιόμορφος ολοκληρωτισμός της,
κάθε
είδους,
θρησκευτικής
φονταμενταλιστικής
«ιδεολογίας»
εκλαμβάνεται ως περιθωριακός. Το
ίδιο δε, mutatismutandis, συμβαίνει
και
με
τον
αντίστοιχο
ολοκληρωτισμό των επιμέρους
τρομοκρατικών κινημάτων, τα οποία
αναπτύσσονται,
παγκοσμίως,
ανεξάρτητα
μάλιστα
από
θρησκευτικές
καταβολές
και
υποκινήσεις.

Κ

άποιοι, και
δεν είναι λίγοι,
πιστεύουν πως
η Αντιπροσωπευτική
Δημοκρατία έχει
«θριαμβεύσει». Και
αυτή η ανιστόρητη
πλάνη των ιδεών
υποσκάπτει,
ανεπανόρθωτα, τα
θεμέλια της Ιστορίας,
του Ανθρωπισμού
και της Δημοκρατίας.

Με άλλες λέξεις αυτού τούτου του
Πολιτισμού μας. Β. Με βάση αυτές τις
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ψευδαισθήσεις, δημιουργείται το ετερόκλητο «ψηφιδωτό»
των ευρωσκεπτικιστών οι οποίοι -συνειδητώς ή
ασυνειδήτως, δεν έχει σημασία- αμφισβητούν την αδήριτη
ανάγκη
της
Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης
και
της
ολοκλήρωσης
του
Ευρωπαϊκού
Οικοδομήματος
διερωτώμενοι, υποκριτικώς και ανιστορήτως: 1.Αφού η
Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία έχει επικρατήσει στην
Ευρώπη, γιατί να μην γυρίσουμε πίσω στο Έθνος-Κράτος;
Εκείνο που ξεκίνησε μετά την δημιουργία της Ελλάδας, ως
πρώτου Έθνους-Κράτους στην Ευρώπη, με το
πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830, και το οποίο έκτοτε
αποτέλεσε την αφετηρία της απαλλαγής της Ευρώπης από
τις «δυναστείες» των Ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών και των
Ευρωπαϊκών Βασιλείων; Μήπως, κατά συνέπεια, πρέπει
να στηρίξουμε το Έθνος-Κράτος και την θεσμική και
πολιτική του ταυτότητα και ν’ αφήσουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση στον περιθωριακό ρόλο μιας θεσμικής και
πολιτικής οντότητας, η οποία έχει ως ιστορικώς
νομιμοποιημένο ρόλο την απλή εγγύηση της ύπαρξης των
Κρατών-Μελών της, άρα τον ρόλο μιας χαλαρής
συνομοσπονδίας, στα όρια ενός θεσμικού και πολιτικού
«συμβολισμού»,
με
καλλωπισμένες
«αναφορές»
παρελθόντος και επιφανειακές «υπομνήσεις» μέλλοντος; 2.
Τα δυσοίωνα σημάδια μιας τέτοιας νοοτροπίας πυκνώνουν
τόσο περισσότερο πάνω από τον «ουρανό» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο όχι μόνον ορισμένες, άκρως
ελλειμματικές ως προς την Ευρωπαϊκή τους Παιδεία,
ηγεσίες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ενστερνίζονται τις ως άνω απόψεις. Αλλά ακόμη και τα
Ανώτατα Δικαστήρια ισχυρών Κρατών-Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν, με ολοένα και πιο
«ριζοσπαστικές» τάσεις της νομολογίας τους, στο
περιθώριο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το αντίστοιχο
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, «προβάλλοντας» απέναντί τους
την ανάγκη υπεράσπισης της «συνταγματικής ταυτότητας»
αυτών των Κρατών-Μελών. Και το χειρότερο είναι ότι
τέτοιες τάσεις κινδυνεύουν να καταστούν ένα είδος
«προτύπου» και για άλλα Κράτη-Μέλη, μέσ’ από την
επιτήδεια αξιοποίησή τους από τους εντός αυτών
ευρωσκεπτικιστικούς κύκλους. Γ.

Σ

την δημιουργία αυτού του
θεσμικού και πολιτικού «τέλματος
για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι αμελητέα η ευθύνη των Θεσμών
της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης….
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ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Και τούτο γιατί ουδέποτε συνειδητοποίησαν
ειλικρινώς την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός
Ευρωπαϊκού Συντάγματος, ικανού να θεμελιώσει την
Ευρωπαϊκή
Ένωση
πάνω
στην
βάση
της
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, με μια Έννομη Τάξη η
οποία μπορεί να εγγυηθεί, όπου τούτο είναι απαραίτητο,
την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου, φυσικά σεβόμενη τον πυρήνα της Κυριαρχίας
των Κρατών-Μελών. «Mea culpa», όπως την διατυπώνει
επ’ εσχάτων ιδίως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κάθε φορά που τα επιμέρους Ανώτατα
Δικαστήρια Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αμφισβητούν, εμμέσως ή και ευθέως, την δικαιοδοσία του,
καθώς προαναφέρθηκε. Όλα τα προμνημονευόμενα
συμπτώματα, που «τροφοδοτούν» το άδειο πολιτικό
«δισάκι» των ευρωσκεπτικιστών, αναδεικνύουν μια μεγάλη
αλήθεια, η οποία κινδυνεύει να παρασύρει την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο περιθώριο ή ακόμη και στον τελικό μαρασμό
της. Κουραστικά, ίσως εμμονικά, θα επαναλάβω τα εξής:

Τ

ο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αφορά αυτό τούτο το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, αφορά όχι μόνο τα Κράτη-Μέλη της αλλά
ολόκληρη
την
Ανθρωπότητα,
όταν
μάλιστα
συνειδητοποιούμε καθημερινά τις περιπέτειες του
Ανθρώπου, του Ανθρωπισμού, της Ειρήνης, της
Δικαιοσύνης, ιδίως δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, σε
πλανητικό επίπεδο.
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που ισχύει είναι: Η Ελλάδα πέτυχε
πολλά! Και αυτό δείχνει ότι η
δουλειά που έγινε δεν πήγε χαμένη.
Χρειάστηκε να απαιτήσουμε πολλά
από την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως η
Ελλάδα χρειάστηκε να απαιτήσει
πολλά από τον εαυτό της.

Ο

άλλοτε
παντοδύναμος
υπουργός
Οικονομικών
της Γερμανίας,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
δεν συμμερίζεται την
ευφορία του εγχώριου
πολιτικοί κόσμου
και των ΜΜΕ, καθώς
τονίζει πως η Ελληνική
κρίση χρέους δεν
ξεπεράστηκε !!!

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της
ευρωπαϊκής Οικονομίας ερωτηθείς
από τα «Νέα» για το ότι η Ελλάδα
βγαίνει και από την ενισχυμένη
επιτήρηση
της
Κομισιόν
τον
ερχόμενο Αύγουστο, αφήνοντας
οριστικά πίσω της την τραυματική
δεκαετία
της
κρίσης
χρέους,
σχολίασε
τα
εξής:
«Δεν
συμμερίζομαι την ευφορία σας. Η
κρίση δεν ξεπεράστηκε τελεσίδικα –
κυρίως υπό το φως και των
επίκαιρων συνθηκών. Αλλά εκείνο

Τ

ο αντίτιμο για
την εσωτερική
υποτίμηση, την
οποία έπρεπε να
υποστεί η Ελλάδα,
είναι πολύ βαρύ για
τους Έλληνες πολίτες.
Αλλά αυτή ήταν μία απόφαση των
Ελλήνων
και
όχι
άλλων
Ευρωπαίων». Σε σχέση με τα αίτια
της ελληνικής κρίσης ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε αναφέρει τα εξής:

Τ

ο πρόβλημα
ήταν ότι
η Ελλάδα
έγινε μέλος
της ευρωζώνης με
λάθος προϋποθέσεις.
Ο Γιώργος
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Παπακωνσταντίνου
(σ.σ.: πρώην υπουργός
Οικονομικών)
το περιέγραψε
επακριβώς. Αλλά
στην Ελλάδα είπαν
μετά ότι οι υπαίτιοι
είναι στις Βρυξέλλες
και στο Βερολίνο.
Μ’ αυτό πρέπει να ζήσει κανείς. Στην
πραγματικότητα, πάντα ήθελα να
βοηθήσω την Ελλάδα – και έχουμε
βοηθήσει πολύ την Ελλάδα. Έχω
καθαρή τη συνείδησή μου και
πιστεύω ότι πολλοί στην Ελλάδα το
έχουν αντιληφθεί. Στην ευρωζώνη
βρισκόμαστε τώρα ενώπιον νέων,
μεγαλύτερων
προκλήσεων
και
διαπίστωσα βεβαίως ότι η Ελλάδα
δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.
Αυτό δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις
που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα
έπιασαν τόπο. Δεν είναι όλα καλά,
αλλά πολλά έγιναν καλύτερα». Για το
αν φοβάται μία νέα κρίση χρέους
εξαιτίας
των
συνεπειών
της
πανδημίας και του πολέμου στην
Ουκρανία ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
δηλώνει τα εξής: «Αυτό προς το
παρόν δεν μπορεί κανείς να το
αποκλείσει, πόσω μάλλον καθώς η
ευρωζώνη
δεν
μπορεί
να
επωφεληθεί από τη δυναμική και τη
σταθερότητα
της
γερμανικής
οικονομίας όπως την προηγούμενη
δεκαετία».
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Η
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Γερμανία
περιβάλλεται
από φίλους, αλλά
όχι η Ευρώπη. Και τώρα
πρέπει να εργαστούμε
όλοι, προς το συμφέρον
όλων, για να
διασφαλίσουμε τη
μη χρήση βίας για την
επίτευξη των στόχων».

Ερωτηθείς για το εάν είχε ποτέ σκεφτεί ότι η Γερμανία θα έκοβε πλήρως τους
δεσμούς της με τη Ρωσία, απαντά τα εξής: «Όχι, ήλπιζα ότι αυτό δεν θα συνέβαινε
πάλι. Στον Ψυχρό Πόλεμο, η «απουσία πολέμου» ήταν θεμελιωμένη στην
αποτρεπτική ικανότητα αλληλοεξουδετέρωσης και αλληλοκαταστροφής.

Δεν ήταν ιδιαίτερα άνετο, αλλά λειτούργησε. Μετά τη γερμανική ενοποίηση το
1990 σκεφτήκαμε ότι δεν τα χρειαζόμαστε πλέον αυτά, αλλά ξεχάσαμε τη ρήση
των Ρωμαίων: Si vis pacem para bellum (Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο).

Για τα λάθη της Γερμανίας στις
σχέσεις με τη Ρωσία ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε τονίζει: «Η γερμανική
πολιτική ηγεσία έκανε λάθη. Είχα
καταστήσει σαφές, ήδη ως μέλος της
κυβέρνησης Μέρκελ, ότι δεν θεωρώ
σωστό να κατασκευάσουμε τον
αγωγό Nord Stream 2 κόντρα στις
επιφυλάξεις όλων των ευρωπαίων
εταίρων και των ΗΠΑ.

Ε

άν θέλουμε μία
ενωμένη και
αποτελεσματική
Ευρώπη, πρέπει κι
εμείς να συντονιζόμαστε με
τους άλλους στη
λήψη αποφάσεων».
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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
παραίτηση
Ντράγκι
ομολογουμένως
θορύβησε
τις
Βρυξέλλες τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ
όσο και του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι
βέβαια τόσο η απώλεια ενός πιστού
συμμάχου και φίλου της Δύσης που
χάνεται στη Ρώμη όσο το γεγονός
ότι

Π

ίσω από την
παραίτηση
Ντράγκι και την
συνακόλουθη απώλεια
στήριξης εκ μέρους
της πλειοψηφίας
της ετερόκλητης
κυβερνητικής
ιταλικής συμμαχίας
υποκρύπτεται μια
τεράστια πολιτική και
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οικονομική σύγκρουση
στο πλαίσιο της Ιταλίας.
Μια σύγκρουση την οποία σε μεγάλο
βαθμό την είδαμε να εκδηλώνεται και
με αφορμή τις προεδρικές και
βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία.
Κοινή συνισταμένη και στις δύο
περιπτώσεις ήταν η αγανάκτηση η
οποία επικρατεί σε κοινωνικό
επίπεδο
για
τις
δυσμενείς
επιπτώσεις του Πολέμου στην
Ουκρανία. Επιπτώσεις που έχουν
σχέση με το εντεινόμενο κλίμα
ακρίβειας αλλά και ενεργειακής
αβεβαιότητας που πλανιέται πλέον
πάνω από τη γηραιά ήπειρο.

Ε

ίχαμε έγκαιρα
επισημάνει ότι
το περίφημο
«America is back»
του Τζο Μπάιντεν και
η συνακόλουθη
αντιρωσική υστερία
το μόνο που θα
κατάφερνε ήταν να
οδηγήσει την ΕΕ στην
αγκαλιά της Ουάσιγκτον
με ταυτόχρονη βέβαια μετακύλιση
όλων των δυσμενών οικονομικών
επιπτώσεων της εν λόγω πολιτικής
στις πλάτες των ευρωπαϊκών λαών.
Οι συνέπειες του Πολέμου στην
Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύσης
σε βάρος της Μόσχας απλά
επέτειναν σε τεράστιο βαθμό τις
δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για
τους ευρωπαϊκούς λαούς τη στιγμή

βέβαια που η οικονομία των ΗΠΑ
βγαίνει κερδισμένη ενώ η Ρωσία
παρά τις αρχικές απώλειες φαίνεται
πλέον να ανακάμπτει οικονομικά.
Και αυτό για τον απλό λόγο ότι οι
κυρώσεις της Δύσης είχαν ως
συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση
της τιμής του φυσικού αερίου και του
πετρελαίου με αποτέλεσμα οι κατά
τα
άλλα
μειωμένες
ρωσικές
πωλήσεις να αποφέρουν τελικά
αυξημένα έσοδα στα ταμεία του
Πούτιν. Με τον πληθωρισμό να
εκτινάσσεται στα ύψη και το φάσμα
της ανεργίας να χτυπά πλέον μετά
βεβαιότητας
την
πόρτα
των
γερμανικών
και
ιταλικών
εργοστασίων
οι
κοινωνικές
ζυμώσεις έχουν αρχίσει πλέον να
αντανακλώνται και σε πολιτικό
επίπεδο. Όμως αυτό που έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ιταλία
είναι οι διεργασίες οι οποίες έχουν
δρομολογηθεί στο πλαίσιο της
ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ. Και
μπορεί
μεν
έντεκα
δήμαρχοι
μεγάλων πόλεων να ζήτησαν την
παραμονή
του
Ντράγκι
στο
προσκήνιο
(www.naftemporiki.gr
16/7/2022) δεν συμβαίνει όμως το
ίδιο με την ιταλική ολιγαρχία. Έτσι
ένα μέρος του ιταλικού κεφαλαίου
και
ιδίως
αυτό
που
είναι
προσκολλημένο
στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις
εταιρίες παραγωγής όπλων φαίνεται
να προσπαθεί με νύχια και με δόντια
να νεκραναστήσει τον Ντράγκι, ο
οποίος ως γνήσιος εκφραστής του
ιταλικού
χρηματοπιστωτικού
συστήματος είχε ταυτιστεί με τον
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επρόκειτο για τους 16 πρωταγωνιστές του made in Italy
(www-repubblica-it 26/1/2022). Αντιλαμβάνεται λοιπόν
κανείς ότι

Μπάιντεν και την αντιρωσική πολιτική της Δύσης. Από
κοντά και οι κάθε λογής έμποροι όπλων στην Ιταλία που
έβλεπαν τον Πόλεμο στην Ουκρανία και τον νέο ψυχρό
πόλεμο του ΝΑΤΟ ως μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσουν
τα κέρδη τους. Όμως ένα άλλο μέρος της ιταλικής
επιχειρηματικής τάξης το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με
τη Ρωσία είχε δείξει από την αρχή ότι δεν ήταν διατεθειμένο
στο όνομα της ψυχροπολεμικής πολιτικής του ΝΑΤΟ να
ξεκόψει από τη Ρωσία από την οποία είχε διασφαλίσει με
μακροχρόνια συμβόλαια φτηνό φυσικό αέριο. Κάτι
αντίστοιχο συμβαίνει και με μεγάλο τμήμα του γερμανικού
κεφαλαίου το οποίο επί δεκαετίες είχε καταφέρει να
διατηρεί τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω του
πάμφθηνου ρωσικού φυσικού αερίου που είχε
διασφαλίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το φτηνό φυσικό
αέριο της Gazprom, η ιταλική βιομηχανία είχε αποκτήσει
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα τελευταία
χρόνια τη στιγμή που το ρωσικό φυσικό αέριο
αντιπροσώπευε το 40% της κατανάλωσης στην Ιταλία
(www-ilgiornale-it 26/1/2022). Έτσι το 2021, η Gazprom
παρέδωσε 22,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου στην Ιταλία, πολύ περισσότερα από το 2020, όταν
παρείχε 20,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρέπει να
τονιστεί επίσης ότι η Ιταλία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος της Ρωσίας στην ΕΕ με τις επενδύσεις
των ιταλικών εταιρειών στην οικονομία της Ρωσίας να
ανέρχονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια την ώρα
που οι ρωσικές επενδύσεις στην Ιταλία υπολογίζονται σε
περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον παρά την
πανδημία το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το
διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 53,8% στα 27,5
δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν τον Πόλεμο στην Ουκρανία,
σύμφωνα με στοιχεία στη Ρωσία δραστηριοποιούνταν
περίπου 500 ιταλικές εταιρείες κυρίως στον τομέα της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χάλυβα, πετρελαίου και
φυσικού αερίου, ενώ η ιταλορωσική οικονομική σχέση
κάλυπτε επίσης τις πετροχημικές βιομηχανίες, την
κατασκευή ελικοπτέρων, τις υψηλές τεχνολογίες, τις
αγροτικές επιχειρήσεις, τις υποδομές μεταφορών, τις
τράπεζες, τις ασφάλειες κλπ. Όπως έχουμε ήδη αναλύσει
λίγο πριν την έναρξη του Πολέμου στην Ουκρανία ένα
μεγάλο τμήμα της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ είχε
σνομπάρει τον Ντράγκι και παρά την κυβερνητική ιταλική
αντίδραση είχε συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τον
Πούτιν στις 26 Ιανουαρίου 2022 (www.political.gr
30/1/2022). Στην τηλεδιάσκεψη με τον Πούτιν από ιταλικής
πλευράς συμμετείχαν σημαντικές ενώσεις επιχειρήσεων,
όπως η περίφημη Confindustria, δηλαδή ο ιταλικός ΣΕΒ και
η GIM Unimpresa καθώς και οι επικεφαλής (CEO) δεκαέξι
ιταλικών εταιρειών μεταξύ των οποίων η κρατική εταιρεία
ενέργειας Enel, η ασφαλιστική εταιρεία Generali, η Pirelli
(news.trust.org 26/1/2022), η Barilla κλπ. Στην ουσία

Ο

«ξαφνικός θάνατος» της
κυβέρνησης Ντράγκι έχει άμεση
σχέση με το γεγονός ότι ένα
τμήμα της ελίτ της επιχειρηματικής
τάξης της Ιταλίας δεν είχε κανένα λόγο
να εμπλακεί στην ψυχροπολεμική
υστερία της Ουάσιγκτον και του
Λονδίνου και να διακινδυνεύσει
να τινάξει στον αέρα τις στενές
οικονομικές σχέσεις Ρωσίας-Ιταλίας.

Αποτέλεσμα ο Ντράγκι να αποτελεί πλέον μια κατ΄ εξοχήν
παράπλευρη απώλεια του Πολέμου στην Ουκρανία.
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

της Ελλάδας διαμορφώθηκε μόλις σε
0,61% και ήταν ο χαμηλότερος
συγκριτικά με την οποιαδήποτε
άλλη χώρα της υφηλίου. Η
καταβαράθρωση της εθνικής μας
οικονομίας
καθρεφτίζεται
στην
εξάρθρωση του παραγωγικού ιστού.

Ε

νώ το 1980 ο
αγροτικός με τον
βιομηχανικό τομέα
παρήγαγαν το 48%
του ΑΕΠ, το 2021 το
ποσοστό συμμετοχής
τους συρρικνώθηκε
στο 20,5%.

Την περίοδο 1950-1980, ο μέσος
ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός της
Ελλάδας ανήλθε σε 6,2% και ήταν
από
τους
υψηλότερους
παγκοσμίως. Την περίοδο αυτή το
δημόσιο χρέος της κεντρικής
κυβέρνησης διατηρείτο σε χαμηλά
επίπεδα και ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Ακαθάριστο
Εγχώριο
Προϊόν)
ουδέποτε υπερέβη το 25%. Την
περίοδο 1950-1980 η χώρα μας
μηδέποτε ήλθε αντιμέτωπη με το
φάσμα της χρεοκοπίας, όπως είχε
συμβεί στο παρελθόν τα έτη 1827,
1843, 1893 και 1932. Δηλαδή, κατά
την τριακονταετή περίοδο 19501980, η ελληνική οικονομία πέτυχε
αξιόλογες αναπτυξιακές επιδόσεις
σε
συνθήκες
αξιοσημείωτης
σταθερότητας
των
Δημοσίων
Οικονομικών. Μετά το 1980 το
οικονομικό
τοπίο
άρδην
μεταβάλλεται
παρουσιάζοντας
απότομη
επιδείνωση.
Οι
οικονομικές
εξελίξεις
είναι
καταιγιστικές. Την περίοδο 19802021
το
πραγματικό
ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από
140,8 αυξήθηκε μόλις σε 180,8 δις
ευρώ. Δηλαδή, την περίοδο αυτή ο
μέσος ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός

Αυτή η όντως απογοητευτική εξέλιξη
είχε ως αποτέλεσμα την περίοδο
1980-2021, ο τριτογενής τομέας των
υπηρεσιών από 52% να φτάσει στο
σημείο να παράγει το 79,5% του
ΑΕΠ. Παράλληλα, κατά την περίοδο
1980-2021,
οι
ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως
ποσοστό του ΑΕΠ από 21%
κατρακύλησαν στο 13,5%. Από τη
μελέτη της Παγκόσμιας Οικονομικής
Ιστορίας εξάγεται το κεφαλαιώδες
δίδαγμα,
ότι,
η
επίτευξη
ικανοποιητικών
αναπτυξιακών
επιδόσεων, η διατηρησιμότητα της
αναπτυξιακής διαδικασίας και η
πειθαρχία
των
δημοσίων
οικονομικών, προϋποθέτουν ισχυρό
βιομηχανικό
τομέα,
αξιόλογες
επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο,
εισροές
ξένων
επενδυτικών
κεφαλαίων
και
διαχρονική
διεύρυνση
του
εξαγωγικού
εμπορίου.
Χώρες
οι
οποίες
συγκαταλέγονται στην κατηγορία
των
προηγμένων
αναπτυξιακά
χωρών,
παρατηρείται
ότι
ο
δευτερογενής
τομέας
της
βιομηχανίας έχει συμβολή στην
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παραγωγή του ΑΕΠ που κυμαίνεται
από 20% έως και 40%. Σύμφωνα με
τα
στοιχεία
της
Παγκόσμιας
Τράπεζας, ο βιομηχανικός τομέας
συνέβαλε στην παραγωγή μόλις του
15,9% του ΑΕΠ της Ελλάδας.
Αξιομνημόνευτο είναι ότι το 2021 ο
δευτερογενής
τομέας
της
βιομηχανίας
συνετέλεσε
στην
παραγωγή
του
28,3%
του
παγκόσμιου ΑΕΠ. Επίσης,

Σ

ημαίνων είναι το
ιστορικό δίδαγμα
ότι οι «επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου»
αποτελούν το λίπασμα
της αναπτυξιακής
διαδικασίας.

Οι «επενδύσεις παγίου κεφαλαίου»
αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε
δημιουργία νέου υλικού (φυσικού)
κεφαλαίου, όπως είναι οι κατοικίες,
τα κτήρια, τα οδικά δίκτυα, οι
λιμενικές
εγκαταστάσεις,
τα
εγγειοβελτιωτικά
έργα,
ο
μηχανολογικός εξοπλισμός των
επιχειρήσεων, τα αεροδρόμια, οι
μαρίνες, οι πλατείες, κ.ο.κ. Στις
προηγμένες χώρες, ο δείκτης
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου προς ΑΕΠ κυμαίνεται σε
ποσοστά άνω του 20%. Στο σύνολο
των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου
κεφαλαίου
αντιπροσωπεύουν το 22,5% του
ΑΕΠ. Μετά το 1980, η Ελλάδα με
μαθηματική βεβαιότητα οδηγείτο σε
χρεοκοπία. Χρεοκοπία που τελικά
συντελέστηκε στις αρχές του 2010.
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η επίτευξη αξιόλογων αναπτυξιακών επιδόσεων θα
συντελούσε στη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά και εύλογα.

Π

αρότι μετά το 1980 το δημόσιο
χρέος αυξανόταν με ρυθμούς
χιονοστιβάδας, με τελική
κατάληξη την επονείδιστη χρεοκοπία
του 2010 και την υποταγή της
ελληνικής κοινωνίας στις έωλες
μνημονιακές πολιτικές, γιατί οι
κυβερνώντες δεν εφάρμοσαν
αποτελεσματικά μέτρα οικονομικής
πολιτικής για την αναχαίτιση της
προδιαγραφόμενης χρεοκοπίας;
Παρότι την περίοδο 1981-2021 από τα διάφορα ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρευσαν στη χώρα μας δωρεάν
κοινοτικοί πόροι περί των 300 δις ευρώ, γιατί ο μέσος
ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός της Ελλάδας ήταν μόλις
0,61%; Αν στους εισρεόμενους κοινοτικούς πόρους των
300 δις ευρώ, συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες
δισεκατομμύρια
ευρώ
από
εισροές
τουριστικού,
ναυτιλιακού και μεταναστευτικού συναλλάγματος,

Π

ώς εξηγείται η καταβαράθρωση
της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας
μετά το 1980;

Ερωτήματα οι απαντήσεις των οποίων θα μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής. Μετά το 2007 το δημόσιο χρέος συνεχίζει την
ακάθεκτη ανοδική του πορεία σε καθεστώς πτωτικής τάσης
του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές
κοινωνικοοικονομικές
πολιτικές,
με
τις
ανούσιες
μεταρρυθμίσεις που ευαγγελίζονταν, υποτίθεται ότι μετά το
2010 θα έβγαζαν την ελληνική οικονομία από το τέλμα και

Τ

ο δημόσιο χρέος θεωρείται
βιώσιμο, όταν μια χώρα με τους
δικούς της χρηματικούς πόρους
δύναται με συνέπεια διαχρονικά
να το εξυπηρετεί.

Την περίοδο 2007-2021 το πραγματικό ΑΕΠ από 250,5
ελαττώθηκε σε 180,8 δις ευρώ ήτοι -27,8% και ταυτόχρονα
το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ως ποσοστό
του ΑΕΠ από 103,1% εξακοντίστηκε στο 212,4%.
Παράλληλα, την περίοδο αυτή το μέσο ποσοστό ανεργίας
υπερέβη το 20%. Τα διδάγματα της οικονομικής ιστορίας
προδιαγράφουν τα μελλούμενα.
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αποδοτικών επενδυτικών έργων παγίου κεφαλαίου, την
υιοθέτηση αποδοτικών κινήτρων για εισροές ξένων
κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις και την διαχρονική
αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Κ

αμία χώρα του κόσμου δεν
θα μπορούσε να επιτύγχανε
ικανοποιητικές αναπτυξιακές
επιδόσεις σε συνθήκες διαχρονικής
συρρίκνωσης του βιομηχανικού τομέα
και στασιμότητας των εξαγωγών της.
Η διεθνής εμπειρία καταμαρτυρεί ότι ο δευτερογενής
τομέας της βιομηχανίας και η πρόοδος του εξαγωγικού
εμπορίου αποτελούν την ατμομηχανή της αναπτυξιακής
διαδικασίας. Χώρες που εφαρμόζουν έξυπνες και
αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές εστιάζουν την
παραγωγή τους σε εκείνα τα προϊόντα, που ζητούνται από
τα 7,9 δισεκατομμύρια καταναλωτές της παγκόσμιας
οικονομίας. Οι εξαγωγές αντικατοπτρίζουν την κεντρική
συνιστώσα της αναπτυξιακής διεργασίας. Ιρλανδία,
Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ισραήλ, Δανία, Φιλανδία,
Νορβηγία και αρκετές άλλες χώρες, που χαρακτηρίζονται
για την επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων αναπτυξιακών
επιδόσεων, παρατηρείται ότι το εξαγωγικό τους εμπόριο
καλπάζει και τα παραγόμενα βιομηχανικά τους προϊόντα
δυναμικά διεισδύουν στις διεθνείς αγορές.

Η

οπισθοδρόμηση της ελληνικής
οικονομίας κατά την μακρά
περίοδο 2007-2021 οφείλεται
πρωτίστως στην αποσύνθεση
του βιομηχανικού τομέα, στην
δραματική μείωση των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου και στη
νηνεμία του εξαγωγικού εμπορίου.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτή που δημιουργεί τους
απαιτούμενους φορολογικούς πόρους, με τους οποίους οι
νοικοκυρεμένες κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις δημόσιες
δαπάνες, δηλαδή δαπάνες για επενδύσεις, μισθούς,
συντάξεις, τοκοχρεολύσια, υγεία, πρόνοια, εθνική άμυνα,
παιδεία, κ.λπ. Η επίτευξη ισοσκελισμένων κρατικών
προϋπολογισμών
προϋποθέτει
ικανοποιητικές
αναπτυξιακές επιδόσεις. Η σταθερότητα της αναπτυξιακής
πορείας προϋποθέτει πρωτίστως την δημιουργία
σφριγηλού βιομηχανικού τομέα, την χρηματοδότηση

Το στοίχημα όμως της ανάπτυξης θα το κερδίσουν οι
εξαγωγές. Η αναπτυξιακή εκτίναξη της εθνικής μας
οικονομίας προσδιορίζεται από την δυναμική των
εξαγωγών. Η χώρα μας χρειάζεται ανταγωνιστικές
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, τα παραγόμενα προϊόντα των
οποίων επάξια θα συναγωνίζονται στις διεθνείς αγορές τα
αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστριών της Ελλάδας
χωρών. Με γνώμονα τα διδάγματα της παγκόσμιας
οικονομικής ιστορίας, οι εξαγωγές αποτελούν την
λοκομοτίβα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Π

ασιφανές είναι ότι η βιωσιμότητα
του δημοσίου χρέους εξαρτάται
από την διατηρησιμότητα
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
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Ο

Πρόεδρος του
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου
για τις επερχόμενες
οικονομικές και
πολιτικές εξελίξεις
από τις λιγότερες
εισροές ρωσικού
φυσικού αερίου και το
ακριβότερο χρήμα από
την επιθετική αύξηση
των επιτοκίων.

Παράλληλα, την ανησυχία του για
ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις τιμών
στους κλάδους του εμπορίου και της
βιομηχανίας εξέφρασε το Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Πειραιώς, παρακολουθώντας τις
εξελίξεις των προτάσεων της ΕΕ και
των αποφάσεων της ΕΚΤ.
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Συγκεκριμένα, το Ε.Β.Ε.Π. αναμένει πως

H

ενεργοποίηση του όπλου της αύξησης των
επιτοκίων, περισσότερο θα σταθεροποιήσει
στα σημερινά υψηλά επίπεδα, παρά θα
μειώσει τον πληθωρισμό…

, ενώ το βέβαιο είναι πως ο δανεισμός γίνεται πλέον ακριβός. Σε πρώτη εκτίμηση
στην ελληνική αγορά, λόγω ρευστότητας των τραπεζών η πρώτη αύξηση δεν
αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερη άνοδο στα σταθερά επιτόκια, αλλά
αυτόματα θα αυξήσει μισή με μία μονάδα τα δάνεια συνδεδεμένα με το Euribor,
επιβαρύνοντας τους παλιούς δανειολήπτες και περιορίζοντας την πιστωτική
επέκταση των επιχειρήσεων. Ως γνωστό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ανακοίνωσε στις 21 Ιουλίου την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής στην
ευρωζώνη με την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2011.
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3,1% στις εαρινές προβλέψεις, ενώ η ING προβλέπει
ανάπτυξη 4,2% για την Ελλάδα υποκινούμενη από τον
τουρισμό. Σημειωτέον πως οι αναλυτές βλέπουν τον
πληθωρισμό ακόμα και στο 9,7%. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.,
Βασίλης Κορκίδης, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις
δήλωσε: «Στην Ελλάδα, το οικονομικό επιτελείο, μαζί με
όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά και τις διεθνείς
αγορές, αναμένει τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις από
τις λιγότερες εισροές ρωσικού φυσικού αερίου, το
ακριβότερο χρήμα από την επιθετική αύξηση των
επιτοκίων κατά του πληθωρισμού και την συνοχή στο
σχέδιο της ΕΕ για το ενεργειακό, που εν πολλοίς θα
καθορίσουν τον ευρωπαϊκό ρυθμό ανάπτυξης.
Η ΕΚΤ αποφάσισε να αντιμετωπίσει επιθετικά τον
πληθωρισμό αυξάνοντας τα τρία βασικά επιτόκια κατά 50
μονάδες βάσης. Ως εκ τούτου, το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης, το επιτόκιο της διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης και αυτό της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν αντίστοιχα σε 0,50%,
0,75% και 0,00% με ισχύ από τις 27 Ιουλίου 2022. Το ράλι
του πληθωρισμού στην ΕΕ και της απόλυτης ισοτιμίας
ευρώ-δολαρίου οδήγησαν στην επίσπευση μεγαλύτερης
αύξησης των επιτοκίων. Ο Ιούλιος του 2022 σηματοδότησε,
λοιπόν, το τέλος των αρνητικών επιτοκίων μετά από οκτώ
χρόνια από το 2014, όταν το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο
-0,10%. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τις λιγότερες ροές από
την επαναλειτουργία του Nord Stream 1, η Ευρώπη
καλείται να αντιμετωπίσει ένα νέο ενεργειακό και
νομισματικό σκηνικό περιορισμών και αβεβαιότητας.
Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ παρουσίασε ένα νέο νομισματικό
εργαλείο που ονόμασε TPI «Transmission Protection
Instrument» σε μια προσπάθεια συγκράτησης των spread.
Ο Μηχανισμός Προστασίας Μετάδοσης είναι ένα εργαλείο
αγοράς ομολόγων χωρίς όριο που θα βοηθήσει τις αγορές
να προσαρμοστούν καλύτερα στις μελλοντικές απότομες
αυξήσεις των επιτοκίων, γρηγορότερα από όσο
αναμένονταν. Άλλωστε η επίσπευση της εξόδου από τα
αρνητικά επιτόκια επιτρέπει τη μετάβαση σε μια
προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της ΕΚΤ
για τα επιτόκια θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε
συνεδρίαση, με την επόμενη στις 8 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα
στις χώρες που πρόκειται να ωφεληθούν από τον TPI είναι
η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει διψήφιο πληθωρισμό, καθώς
και η Ιταλία που αντιμετωπίζει πολιτικές αναταραχές.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο μηχανισμός θα συνοδεύεται από
τέσσερις ήπιες δεσμεύσεις για τις κυβερνήσεις που θα το
χρησιμοποιήσουν. Από έρευνα του Bloomberg προκύπτει
πως το νέο νομισματικό εργαλείο μπορεί να μετριάσει τα
σοκ κατακερματισμού, αλλά θα πρέπει πρώτα να πείσει τις
αγορές για την αποτελεσματικότητά του, συγκρατώντας και
τα spread των γερμανικών ομολόγων αναφοράς, που
ελλοχεύουν κινδύνους για το ενιαίο νόμισμα. Το Διεθνές
Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο
έχει,
πάντως,
προειδοποιήσει πως η αύξηση των επιτοκίων και η
ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να
πυροδοτήσουν μια νέα κρίση χρέους από την αύξηση στο
κόστος δανεισμού των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Παρά ταύτα, για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
καλοκαιρινές προβλέψεις αναθεώρησε την προηγούμενη
πρόβλεψή ανάπτυξης από 3,5% σε 4%, παρά τις
υψηλότερες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Ο ΔΤΚ
αναμένεται να είναι υψηλότερος στο 8,9%, σε σύγκριση με
6,3% στο παρελθόν. Ο επίμονος πληθωρισμός φαίνεται να
προκαλεί επιβράδυνση στο 2,4% το 2023, σε σύγκριση με

Η

Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με
ένα τριπλό μέτωπο που πρέπει
να αντιμετωπίσει δραστικά
για να αποφύγει την ενεργειακή
φτώχεια, τον στασιμοπληθωρισμό
και την ύφεση.

Ενδεχομένως, όπως ο ΤΡΙ για τα spread, να πρέπει επίσης
να δημιουργηθεί ένα εργαλείο προστασίας των
επιχειρήσεων από τις απότομες αυξήσεις των τραπεζικών
επιτοκίων. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση
δηλώνει πως έχει σκοπό να συνεχίσει τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με το οικονομικό επιτελείο
να προσδοκά αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό και
υπεραπόδοση από τις φορολογικές εισπράξεις, ώστε να
δημιουργηθεί επαρκής δημοσιονομικός χώρος για το νέο
φθινοπωρινό πακέτο στήριξης».
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τους χιλιάδες
υπερχρεωμένους
δανειολήπτες». Όπως περιγράφει η
εξειδικευμένη
δικηγόρος
οι
Τράπεζες
και
οι
εταιρείες
διαχείρισης
απορρίπτουν
τη
συντριπτική
πλειονότητα
των
αιτήσεων που υποβάλλονται, ενώ
σε άλλες περιπτώσεις παρότι οι
δανειολήπτες
βρίσκονταν
σε
διαδικασία
εξωδικαστικής
διαπραγμάτευσης, οι Τράπεζες και
οι
εταιρείες
διαχείρισης,
κοινοποίησαν
καταχρηστικά
διαταγές πληρωμής και ξεκίνησαν τα
καταδιωκτικά μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης. Αναλυτικά η επιστολή
της κας Φραγκάκη έχει ως εξής:

Η

δικηγόρος
Κατερίνα
Φραγκάκη
με επιστολή της
στο Υπουργείο
Οικονομικών
κατήγγειλε πως
Τράπεζες και Funds
με την στάση τους
προωθούν τους
πλειστηριασμούς,
υπονομεύοντας έτσι
την εξωδικαστική
διαδικασίας για
τους δανειολήπτες.
Με την νέα της επιστολή στον
Υπουργό Οικονομικών
Χρήστο
Σταϊκούρα ζητεί: «…να την λάβετε
υπόψη σας και να προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες με στόχο
πάντα την ρύθμιση οφειλών από
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εταιρείες διαχείρισης απορρίπτουν
τη συντριπτική πλειονότητα των
αιτήσεων που υποβάλλονται. Ειδικά
σε περιπτώσεις που επίκειται
πλειστηριασμός παρατηρούμε την
έντονη απροθυμία των τραπεζών
και των funds να προωθήσουν
λύσεις διευθέτησης, μέσω της
αυτοματοποιημένης
πλατφόρμας
και τελικά δεν λαμβάνει ο πολίτης
την προστασία που ανέμενε. Αλλά
και
όταν
δεν
επίκειται
πλειστηριασμός, η στάση τους είναι
ανάλγητη και καταχρηστική, καθώς
είναι γνωστές περιπτώσεις, που ενώ
οι δανειολήπτες βρίσκονταν σε
διαδικασία
εξωδικαστικής
διαπραγμάτευσης, οι Τράπεζες και
οι
εταιρείες
διαχείρισης
κοινοποιήσαν
καταχρηστικά
διαταγές πληρωμής και ξεκίνησαν τα
καταδιωκτικά μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης.

Η

«Προς τον Υπουργό Οικονομικών Κ.
Χρήστο Σταϊκούρα, Αξιότιμε Κύριε
Υπουργέ, η πλατφόρμα για την
υποβολή αίτησης εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του Νόμου
4738/2020, (η γνωστή διαδικασία
των 240-420 δόσεων προς το
δημόσιο και τους ιδιώτες), έχει
ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου
2021. Ο συγκεκριμένος νόμος έδωσε
τεράστια
ελπίδα
στους
υπερχρεωμένους πολίτες και τις
επιχειρήσεις,
προκειμένου
να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ωστόσο
δεν έχει αποδώσει. Αρχικά χάθηκε
πολύτιμος χρόνος, καθώς όπως σας
είχα θέσει και σε προηγούμενη
επιστολή μου, υπήρχαν σοβαρές
τεχνικές δυσλειτουργίες, οι οποίες
ευτυχώς αποκαταστάθηκαν. Όμως ο
εξωδικαστικός μηχανισμός συνεχίζει
να μην αποτελεί μια ουσιαστική
λύση, καθώς οι Τράπεζες και οι

κατάσταση αυτή
έχει προκαλέσει
αναστάτωση στους
πολίτες, καθώς πλέον
είναι ορατός ο κίνδυνος
να εκποιηθούν
οι κατοικίες
των οφειλετών.

Δια της παρούσης, λοιπόν, σας θέτω
την αναγκαιότητα υποχρεωτικής
συμμετοχής των Τραπεζών και των
funds, προκειμένου να αποδώσει ο
Ν.4738/2020 και είναι βέβαιο ότι μόνο
με αυτόν τον τρόπο θα μετατραπεί ο
εξωδικαστικός μηχανισμός σε μια
αποτελεσματική
διαδικασία
ρύθμισης των οφειλών και κατά
συνέπεια μείωσης του ιδιωτικού
χρέους. Με τιμή, Αικατερίνη Θ.
Φραγκάκη».
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια:
Κώστας Διώτης

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

Κ

αθημερινό έλεγχο
και διασταυρώσεις
της Εφορίας
στον τζίρο των
επιχειρήσεων
επιφυλάσσει το 2023.
Όπως αναφέρει το protothema.gr
μέσα σε 5 μήνες θα πρέπει να γίνει η
αγορά και η προετοιμασία των
μηχανισμών για την σύνδεση των
ταμειακών
/
φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών με τα
μηχανήματα αποδοχής πληρωμών
με κάρτες POS, ώστε να βλέπει
ηλεκτρονικά κάθε μέρα η ΑΑΔΕ τα
στοιχεία όλων των εισπράξεων (Ζ)
αλλά
και
των
επιμέρους
συναλλαγών. Το νέο σύστημα
λέγεται «διασύνδεση συστημάτων
έκδοσης
στοιχείων
λιανικής
πώλησης και τερματικών αποδοχής
καρτών πληρωμών (EFT POS)». Τα
τερματικά
αποδοχής
καρτών
πληρωμών
(EFT
POS)
που
εφαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο
δεν επιτρέπεται να λειτουργούν

αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές. Δηλαδή για πληρωμές με κάρτα δεν θα
επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το
ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή. Με το νέο σύστημα από 1.1.2023 ο
έλεγχος αυτός θα μπορεί να γίνεται σε 5 βήματα, όπως ακριβώς περιγράφεται
στην απόφαση Πιτσιλή, που θέτει τις προδιαγραφές για τις νέες συσκευές που θα
μπουν στη ζωή μας. Και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: 1. H συναλλαγή ξεκινά
από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμένες
ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή
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καταστηματάρχης) επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό
αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS. 2. Το σύστημα EFT/POS
επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φορολογικό Μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος,
θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος. 3. Το POS συνδέεται στον Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και
λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε (α) online έγκριση ή (β) offline έγκριση ή (γ)
απόρριψη offline ή (δ) διακοπή της συναλλαγής. 4. Το σύστημα EFT/POS
αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον,
ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (όπως
αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της
απόδειξης από τον ΦΗΜ, εφόσον αυτός το υποστηρίζει. 5. Ο Φορολογικός
Μηχανισμός - ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε
περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί
από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη
μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον Φορολογικό Μηχανισμό.

Κ

αθώς ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν
διασυνδεθεί με την Εφορία σε ό,τι αφορά
τις ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) η ΑΑΔΕ συλλέγει

Το
ρεπορτάζ
της
Γεωργίας
Κριεμπάρδη
στο
thepressproject.gr είναι αποκαλυπτικό: Η υψηλή
φορολογική επιβάρυνση στις πλάτες των πολιτών φέρνει
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πλέον σε πραγματικό
χρόνο τις συναλλαγές
που πραγματοποιούν.
Με το νέο σύστημα πλέον, η εφορία
θα
γνωρίζει
όχι
μόνο
ότι
πραγματοποιήθηκε κάθε συναλλαγή
αλλά και τον τρόπο που εξοφλήθηκε
(με μετρητά ή κάρτα), για να ελέγχει
τον αποδιδόμενο ΦΠΑ, αλλά και το
«ταμείο» της επιχείρησης –δηλαδή
πώς κινούνται η είσπραξη αλλά και
οι απόδοση των υποχρεώσεων στο
δημόσιο. Το νέο πρωτόκολλο δεν θα
εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση
εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση
χρήσης Φορολογικό Μηχανισμό ΦΗΜ.
Επιτρέπεται
επίσης
η
διεκπεραίωση συναλλαγών στο
σύστημα εκκαθάρισης πληρωμών
POS χωρίς σύνδεση, σε πρατήρια
καυσίμων
ή
ταξί,
όπου
ο
Φορολογικός
Μηχανισμός
καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή
ταξίμετρο
αντίστοιχα.
Στις
περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται
το πρωτόκολλο online σύνδεσης με
την ταμειακή και στο σύστημα
πληρωμών POS. Για την προμήθεια
και
απόκτηση
των
νέων
συστημάτων και μηχανημάτων έχει
σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα που
εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης
και θα «τρέξει» το επόμενο
διάστημα,
προκειμένου
να
εφοδιαστούν
εγκαίρως
οι
επιχειρήσεις τον εξοπλισμό και από
το 2023 κάθε απόδειξη λιανικής
πώλησης να εκδίδεται ταυτόχρονα
και σε πλήρη συμφωνία με την
απόδειξη που εκδίδει το POS.

τη χώρα στη δεύτερη θέση με τη μεγαλύτερη αύξηση της
φορολογικής επιβάρυνσης ανάμεσα σε 28 Ευρωπαϊκές
χώρες που εξετάζονται μέσα σε μία δεκαετία. Από το 2010
στο 2020 στην Ελλάδα προστέθηκαν 25 επιπλέον ημέρες
εργασίας για το κράτος για να καλύψουν οι πολίτες τα
έξοδά τους, ενώ ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ σε συνδυασμό
με σημαντικές αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης ή τη
θέσπιση νέων ΕΦΚ, όπως ο ΕΦΚ σε καύσιμα, αλκοολούχα
ποτά, καφέ, καπνικά, επικοινωνίες, τρόφιμα κάνει το
κόστος διαβίωσης αβάσταχτο. Βάσει των κυριότερων
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κατηγοριών των κρατικών εσόδων από φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές, το 2022 θα χρειαστεί να
δουλέψουμε 76 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων,
62 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 42
ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και 1 ημέρα για
την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου. Δύο πολύ
ενδιαφέρουσες
μελέτες
παρουσιάζει
το
Κέντρο
Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦιΜ), τους δύο τελευταίους
μήνες, που αφορούν την ακρίβεια και το αυξανόμενο
κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, αλλά και τη φορολογική
επιβάρυνση που καλούνται οι πολίτες της χώρας να
σηκώσουν στις πλάτες τους. Η μελέτη για την ακρίβεια και
το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης πραγματοποιήθηκε από
τον οικονομολόγο, Μιχάλη Μητσόπουλο, και παρουσιάζει
δεδομένα μέχρι και το 2020, πριν τον πόλεμο ΟυκρανίαςΡωσίας αλλά και την εμφάνιση της πανδημίας. Στην έρευνα
γίνεται σαφές πως σημαντικό ρόλο στο αίσθημα ακρίβειας
που νιώθουν οι πολίτες παίζει το επίπεδο του ΑΕΠ της
χώρας. Συγκεκριμένα,

Σ

τη χώρα μας, όπως γενικά στις
χώρες με συγκριτικά χαμηλότερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα αγαθά
είναι ακριβότερα από τις υπηρεσίες
σε σχέση με το μέσο εισόδημα
των καταναλωτών.

Αντιθέτως, στις χώρες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
αναλογικά ακριβότερες είναι οι υπηρεσίες και αναλογικά
φθηνότερα τα αγαθά. Στα χρόνια της βαθιάς κρίσης η υψηλή
φορολογία ενίσχυσε το φαινόμενο της ακρίβειας, ενώ
δηλαδή οι μισθοί έπεφταν, οι φόροι παρέμεναν υψηλά. Κι
αυτό ήταν ξεκάθαρα κυβερνητικά πολιτική. Η κυβέρνηση
επέλεξε να κάνει δημοσιονομική προσαρμογή στο πλαίσιο
ελέγχου από την Τρόικα, αυξάνοντας τις δαπάνες κι όχι
κόβοντας φόρους. Η κυβέρνηση επέλεξε αύξηση
φορολογίας, κάτι που ακόμη ισχύει και πληρώνουμε. Η
ακρίβεια φαίνεται πως τελικώς έχει μεγάλη σχέση με το
θεσμικό περιβάλλον μιας χώρας και το πώς λειτουργεί η
οικονομία της. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, οι θεσμικές
μεταρρυθμίσεις -το πώς, για παράδειγμα, θα πρέπει να
μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθεί η απόδοση
δικαιοσύνης κ.α.- σχετίζονται με την ακρίβεια.

Η έρευνα παρουσιάζει επίσης πως τα επίπεδα τιμών που
καταγράφονται από το 2007 έως το 2020 επηρεάστηκαν όχι
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μόνο από τη σταδιακή αύξηση του βασικού συντελεστή
ΦΠΑ στην Ελλάδα, που κατά την είσοδο της χώρας στη
ζώνη του ευρώ ήταν 18%, ήτοι από τους χαμηλότερους
στην ΕΕ και πλέον ανέρχεται σε 24%, από τους
υψηλότερους, για το βασικό συντελεστή, αλλά και από τη
σημαντική συρρίκνωση της ομάδας αγαθών που
εντάσσονται σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και τις
συνεχείς και σημαντικές αυξήσεις ειδικών φόρων
κατανάλωσης ή τη θέσπιση νέων ΕΦΚ, όπως ο ΕΦΚ σε
καύσιμα, αλκοολούχα ποτά περιλαμβανομένης της μπύρας
και του κρασιού, καφέ, καπνικά, επικοινωνίες και
διάφορους φόρους «πολυτελείας». Στον παραπάνω
πίνακα φαίνεται πως ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) στην Ελλάδα με όλους τους φόρους
αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνεται περισσότερο από τον
αντίστοιχο δείκτη με σταθερούς φόρους. Επίσης,

Ο

ι αυξήσεις σε φόρους στην
ενέργεια συνέβαλλαν στην
ενίσχυση των σχετικών τιμών
καταναλωτή την ίδια ώρα που η
πτώση εισοδημάτων, η εισαγωγή
φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ, οδήγησαν
σε κατακρήμνιση των εμπορικών
αξιών και των ενοικίων.

Η δεύτερη έρευνα έρχεται να κουμπώσει με την πρώτη και
να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φορολογία στη
χώρα. Εκπονήθηκε από τους Κωνσταντίνο Σαραβάκο,
Μάρκο Δραγούμη και Αλεξάνδρα Μουτσάτσου. Σύμφωνα
με τη μελέτη, για 181 από τις 365 ημέρες του χρόνου
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ζει κάτω από το όριο της φτώχειας είναι 6,6 ποσοστιαίες
μονάδες, ελάχιστα υψηλότερη από τον μέσο όρο (6,4) των
29
ανεπτυγμένων
ευρωπαϊκών
οικονομιών
που
εξετάζονται. Συγκεκριμένα,

Τ

εργαστήκαμε φέτος για να πληρώσουμε φόρους και
εισφορές στο κράτος με την Ημέρα Φορολογικής
Ελευθερίας να έρχεται την 1η Ιουλίου. Εάν συνυπολογιστεί
και το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2022, το οποίο θα
κληθούν να πληρώσουν μελλοντικές γενιές, τότε θα έπρεπε
να εργαστούμε μέχρι την 20η Ιουλίου για να πληρώσουμε
φόρους, εισφορές και ελλείμματα. Όπως απεικονίζουν τα
αποτελέσματα, το 2022 εργαστήκαμε 2 ημέρες λιγότερο σε
σχέση με το 2021, για να πληρώσουμε φόρους και
εισφορές. Από το 2010 στο 2020 προστέθηκαν 25 επιπλέον
ημέρες εργασίας για το κράτος, μία αύξηση που είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη ανάμεσα σε 28 ανεπτυγμένες
ευρωπαϊκές οικονομίες. Σημαντικό να επισημάνουμε πως
το 2020 η Ελλάδα είχε μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές
επιβαρύνσεις στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα κατέγραφε
υψηλό μέγεθος παραοικονομίας (7η χειρότερη επίδοση),
χαμηλή ανταγωνιστικότητα φορολογίας επιχειρήσεων (8η
χειρότερη επίδοση), υψηλή ανισότητα (7η χειρότερη
επίδοση) και υψηλό ποσοστό πολιτών κάτω από το όριο
της φτώχειας (9η χειρότερη επίδοση) ανάμεσα στις 29
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες που εξετάζονται.
Βάσει των κυριότερων κατηγοριών των κρατικών εσόδων
από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, το 2022 θα
χρειαστεί να δουλέψουμε 76 ημέρες για την πληρωμή
έμμεσων φόρων, 62 ημέρες για την πληρωμή
ασφαλιστικών εισφορών, 42 ημέρες για την πληρωμή
άμεσων φόρων και 1 ημέρα για την πληρωμή των φόρων
κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εισηγητικής
έκθεσης του Προϋπολογισμού τα συνολικά έσοδα από
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2022 αναμένεται να
ανέλθουν στα €76,2 δις. Αυτά κατανέμονται ως εξής: €32 δις
από έμμεσους φόρους, €17,8 δις από άμεσους φόρους,
€26,1 δις από ασφαλιστικές εισφορές και €170 εκατ. από
φόρους επί του κεφαλαίου. Από τα αποτελέσματα της
μελέτης, η σύγκριση των κρατικών εσόδων από φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές με τις ετήσιες δαπάνες των
ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των βασικών τους
αναγκών καταδεικνύει την πολύ μεγάλη επιβάρυνση
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα
νοικοκυριά ξόδεψαν το 2020 €41,8 δις για τις βασικές τους
ανάγκες, ενώ σε φόρους και εισφορές έδωσαν 1,6 φορές
περισσότερα το ίδιο έτος και σχεδόν τα διπλάσια το 2021.
Από το 2010 στο 2020 στην Ελλάδα προστέθηκαν 25
επιπλέον ημέρες εργασίας για το κράτος, πίσω μόνο από
την Σλοβακία (+30), την ίδια στιγμή που 7 χώρες μείωσαν ή
κράτησαν σταθερή την φορολογική επιβάρυνση: Κροατία
(0), Δανία και Ρουμανία (-1), Εσθονία (-3), Σλοβενία (-4),
Νορβηγία (-8) και Ουγγαρία (-9). Η Ελλάδα έχει μεν υψηλή
φορολογική επιβάρυνση, η μείωση δε του πληθυσμού που

ο 17,7% των Ελλήνων και των
Ελληνίδων πολιτών ζούσε κάτω
από το όριο της φτώχειας το
2020, επίδοση που είναι η 9η
χειρότερη ανάμεσα στις 29
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές
οικονομίες που εξετάζονται.

Τις χειρότερες επιδόσεις έχουν οι: Βουλγαρία (23,8%),
Ρουμανία (23,4%), Λετονία (21,6%), Ισπανία (21%),
Λιθουανία (20,9%), Εσθονία (20,7%), Ιταλία (20%) και
Κροατία (18,3%). Στον αντίποδα, οι χώρες με τα μικρότερα
ποσοστά του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας το 2020 μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν
οι: Ουγγαρία (12,3%), Φινλανδία (12,2%), Δανία (12,1%),
Σλοβακία (11,4%) και Τσεχία (9,5%).

Όσο για το 2021-2022, τα στοιχεία παραμένουν
αποκαρδιωτικά. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλήρωσαν το
2021 φόρους για εισόδημα, αγορές αγαθών και παροχή
υπηρεσιών, κατοχή και μεταβιβάσεις ακινήτων και
αυτοκινήτων συνολικού ύψους 48,132 δις. ευρώ. Αν και η
κυβέρνηση της ΝΔ έκανε παντιέρα της τη μείωση φόρων
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Σελίδα 30

Ο

ι τιμές των ενοικίων στην χώρα
μας συνεχίζουν να αυξάνονται,
καθώς το 2019 κατέγραψαν
αύξηση 10%, το 2020 περί το 6% και
το 2021 κινήθηκαν στο 3% με 7%.

για το 2021, τελικώς είδαμε αύξηση των συνολικών
φορολογικών εσόδων. Η κυβέρνηση επέλεξε, για
παράδειγμα, την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, τη
διατήρηση μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση
συντελεστών φορολόγησης επιχειρήσεων και τη μείωση
προκαταβολής φόρου. Ωστόσο, την περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου 2022,

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
τα συνολικά έσοδα από φόρους
ανέρχονται σε 12.092,9 εκατ. €,
αυξημένα κατά 15,05%...

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τον μήνα
Απρίλιο 2022, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται
σε 3.951,21 εκ. €, αυξημένα κατά 521,95 εκ. €, (+15,22%) σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2021. Προχωρώντας στο 2022,
καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο την ανισότητα του
μισθού με τα έξοδα. Με την κυβέρνηση να ρίχνει το μπαλάκι
των ευθυνών λίγο στην πανδημία, λίγο στον πόλεμο
Ουκρανίας-Ρωσίας, λίγο στις διεθνείς αγορές, οι πολίτες
βλέπουν ολοένα και περισσότερα να δίνουν σε φόρους, με
αποκορύφωμα τη ρήτρα αναπροσαρμογής στις τιμές του
ρεύματος. Την εντονότερη κριτική σ’ αυτό το κομμάτι, εκ
της αντιπολίτευσης, ασκεί το ΜέΡΑ25, που κάνει λόγο για
ένα χρηματιστήριο ενέργειας που καθορίζει τις τιμές του
ρεύματος. Ένα χρηματιστήριο ενέργειας που ελέγχουν
τέσσερις ολιγάρχες, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση:
Λάτσης, Περιστέρης, Μυτιληναίος, Βαρδινογιάννης. Ένα
χρηματιστήριο που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι
όμως μόνο οι φόροι. Το κομμάτι της στέγασης (ενοίκιο,
λογαριασμοί) αποτελεί ακόμα μια πληγή. Ανοδικά
συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ενοικίων στη χώρα,
σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που
αναφέρουν πως το κόστος στέγασης (που περιλαμβάνει
ενοίκιο ή δόση του στεγαστικού δανείου και πάγια έξοδα
σπιτιού) την περίοδο Μάιος 2021 - Μάιος 2022 αυξήθηκε
κατά 36,1%. Την ίδια στιγμή ένας στους δύο ενοικιαστές
δυσκολεύεται ή αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιό του και το
76,9% αφού πληρώσει τα έξοδα σπιτιού τα βγάζει πέρα ίσα
ίσα, κάνει περικοπές από αλλού, σύμφωνα με έρευνα που
διεξήχθη για λογαριασμό του Ινστιτούτου για την Έρευνα
και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron. Με εξαίρεση την εξαετία
2012-2017, όπου οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν πτώση
25,5%,

Εν έτη 2022, οι ενοικιαστές στη χώρα μας δαπανούν το
60%-70% ενός μισθού για το κόστος στέγασης και αν
πρόκειται για οικογενειακή κατοικία σχεδόν έναν ολόκληρο
μισθό. Μεγάλο αγκάθι η αύξηση των τιμών σ’ όλους τους
τομείς διαβίωσης, με τα πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν
τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 12,1%. Ο Γενικός
ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο
2022 παρουσίασε αύξηση 1,6% έναντι αύξησης 0,9% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
προηγούμενου έτους. Οι άνοδος στις τιμές είναι εκρηκτική
σε πολλές κατηγορίες προϊόντων: φτάνει το 117,7% στο
φυσικό αέριο, το 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα το 65,1% στο
πετρέλαιο θέρμανσης και το 45,6% στα καύσιμα.
Καταγράφει ράλι 48,5% στις μεταφορές με αεροπλάνο,
32,9% στα ταξί και 20,4% στις μεταφορές με πλοίο. Η
διαμονή στα ξενοδοχεία είναι ακριβότερη κατά 27,7%. Στα
τρόφιμα 24,9% ακριβότερα είναι τα έλαια, 15,9% το ψωμί,
και 15% τα κρέατα. Καταγράφεται αύξηση 11,3% στα
λαχανικά. Ακριβότερα 12% τα καινούργια αυτοκίνητα και
15,9% τα μεταχειρισμένα.
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Σ

υνολικό μέρισμα της
τάξης των 84,4 εκατ.
ευρώ περίπου
(35,67 ανά μετοχή)
θα διανείμει η Αττική
Οδός για το σύνολο
της χρήσης του 2021
στους μετόχους
(Άκτωρ Παραχωρήσεις 65,8% και
Άβαξ 34,2%). Όπως αναφέρει το
euro2day.gr μετά την ανάκαμψη
μεγεθών και κυκλοφορίας το 2021, η
διοίκηση της Αττικής Οδού τον
περασμένο Οκτώβριο πρότεινε τη
διανομή προμερίσματος της τάξης
των 30 εκατ. ευρώ στους μετόχους,

ενώ μετά την ολοκλήρωση της
περασμένης χρήσης πρότεινε την
παραπάνω χρηματική διανομή, η
οποία εγκρίθηκε από την τακτική
γ.σ. των μετόχων.

Υπενθυμίζεται πως το μέρισμα για τη
χρήση του 2020 είχε διαμορφωθεί
στα 82,6 εκατ. ευρώ και στα 100,3
εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019,
χρονιά «κανονικότητας» για τη
λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Σελίδα 31

Μέσα στο 2021, σύμφωνα με τα
δημοσιευμένα
οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας, τα
έσοδα από την εκμετάλλευση του
αυτοκινητοδρόμου
έφτασαν
τα
176,77 εκατ ευρώ έναντι 151,5 εκατ.
ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν στα 71 εκατ. ευρώ από
63,29 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα
μετά από φόρους σε 56,3 εκατ ευρώ
έναντι 48,75 εκατ. ευρώ. Τα ίδια
κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των
177,4 εκατ ευρώ ενώ τα ταμειακά
διαθέσιμα στα 104,9 εκατ ευρώ.
Σημειώνεται τέλος πως στους 4
πρώτους μήνες του 2022, η μέση
ημερήσια κυκλοφορία σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας έχει αυξηθεί
σημαντικά (κατά 36,88%) έναντι των
αντίστοιχων
μηνών
του
προηγούμενου έτους.

καθώς αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της
χώρας.Ένας βασικός έλεγχος που γίνεται από τους
ελεγκτές είναι το κόψιμο των προβλεπόμενων από τον
νόμο αποδείξεων αλλά το πιο σημαντικό είναι αν αυτές οι
αποδείξεις είναι γνήσιες. Για να είναι γνήσιες θα πρέπει η
ταμειακή μηχανή που τις κόβει να είναι νόμιμη και
δηλωμένη στην εφορία. Σε έλεγχο που έγινε σε πολύ
γνωστό beach restaurant στο νησί των Ανέμων την
προηγούμενη Παρασκευή κάτι τέτοιο διαπιστώθηκε πως
δεν ισχύει. Καθώς ναι μεν σε όλα τα τραπέζια υπήρχαν

Ολοένα και σφίγγει ο ελεγκτικός κλοιός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις τουριστικές περιοχές της
χώρας για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.
Όπως ενημερώνει το vimapress.gr

Σ

την πρώτη θέση της λίστας που
έχει συντάξει η ΑΑΔΕ, βρίσκεται
η Μύκονος με τους ελέγχους στο
«νησί των ανέμων» να είναι σαρωτικοί
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Ο

ι ταμειακές μηχανές από τις
οποίες είχαν εκδοθεί δεν
ήταν δηλωμένες στην εφορία.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο τζίρος αυτός δεν καταγράφεται
πουθενά και ο ΦΠΑ πηγαίνει στις τσέπες των ιδιοκτητών,
οι οποίοι ούτε πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα
συγκεκριμένα ποσά. Αμέσως, επιβλήθηκαν πρόστιμα 500
ευρώ ανά μηχανισμό. Ταυτόχρονα, άρχισε έλεγχος σε
βάθος, ώστε τόσο να διαπιστωθεί αν και πού έχει
καταχωρηθεί αυτός ο τζίρος, όσο και να καταγραφεί η
ευρύτερη φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης.

Σελίδα 32

Ο σάλος που ξέσπασε μετά την καταγγελία για τον
λογαριασμό ύψους 600 ευρώ που κλήθηκαν να πληρώσουν
μια Αμερικανίδα τουρίστρια με τη 19χρονη κόρη της για δυο
κοκτέιλ και μια μερίδα… καβουροπόδαρα σε ρεστοράν της
Μυκόνου, ήταν αρκετός για να το θέσει στο στόχαστρο του
Υπουργείου Τουρισμού. Ως αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι της
επιχείρησης καλούνται, πλέον, να καταβάλουν ένα…
ξεγυρισμένο πρόστιμο ύψους 31.000 ευρώ. Ο λόγος; Οι
ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου έκαναν φύλλο και
φτερό το εστιατόριο, κατόπιν εντολής που είχε δώσει ο
υπουργός
Τουρισμού,
Βασίλης
Κικίλιας,
στην
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλαδων να
προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη έρευνα για το
περιστατικό. Κατά την έρευνα στα βιβλία της επιχείρησης,
διαπιστώθηκαν, φυσικά, ποικίλες παραβάσεις, που στο
σύνολό τους επισείουν το παραπάνω πρόστιμο.
Υπενθυμίζεται ότι οι δυο Αμερικανίδες είχαν στραφεί
νομικά κατά τριών σερβιτόρων του εστιατορίου και του
υπεύθυνου του καταστήματος.

Ήδη έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί οι προϊστάμενοι των
νέων υπηρεσιών, ενώ όπως αναφέρεται στην απόφαση
του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρησιακός
στόχος είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε
βάρος των φορολογικών εσόδων.

800 ελεγκτές θα στελεχώσουν τα έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα
που στήνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, εάν δεν
υπάρξει νέα αναβολή, αναμένεται να πιάσουν δουλειά από
τις 29 Ιουλίου 2022. Όπως επισημαίνει το 1voice.gr στα
χέρια τους «περνάνε» οι ελεγκτικές αρμοδιότητες που
έχουν σήμερα οι ΔΟΥ Α’ Τάξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η αναδιοργάνωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού φέρνει
μπαράζ φορολογικών ελέγχων προς πάσα κατεύθυνση, οι
οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι, καθώς θα είναι
αποκεντρωμένες
οι
υπηρεσίες,
με
αρμοδιότητες
συγκεκριμένες περιοχές.

Σ

το στόχαστρο των φοροελεγκτών
θα βρεθούν μεγάλες υποθέσεις
φοροδιαφυγής, φορολογούμενοι
που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία,
όσοι έχουν δαπανήσει μεγάλα
χρηματικά ποσά για να αποκτήσουν
περιουσιακά στοιχεία, αλλά και όσοι
έχουν στείλει εμβάσματα άνω
των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό.
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Σελίδα 33

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

το 2009 είχαν γίνει 52.000 πλειστηριασμού αξίας 4,2 δισ. ευρώ, Γνωρίζουμε ότι στο
υπουργείο έπεσε η πρόταση από τους διαχειριστές «κόκκινων» δανείων να
απελευθερωθούν οι πλειστηριασμοί με την προειδοποίηση πως αν δε γίνει αυτό
θα χρειαστεί νέος γύρος τιτλοποιήσεων. Όμως, ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι
κατηγορηματικός αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική. Άλλωστε,

Θ

Σε άτυπο μπρα ντε φερ μεταξύ
κυβέρνησης και τραπεζιτών θα
μετατραπεί, όπως όλα δείχνουν, το
ζήτημα των πλειστηριασμών. Όπως
αποκαλύπτει
ο
«Οικονομικός
Ταχυδρόμος»

Ο

ι τράπεζες και τα
funds που
κατέχουν τεράστια
χαρτοφυλάκια
δανείων, ζητούν
μαζικούς
πλειστηριασμούς,
ουσιαστικά
απελευθέρωση.

Θέλουν έτσι και να πιέσουν τους
δανειολήπτες να πληρώσουν και να
βάλουν ακίνητα στα ταμεία τους σε
μια περίοδο όπου οι τιμές στην
κτηματαγορά είναι υψηλές. Το ίδιο
είχαν ζητήσει και πέρυσι, βεβαίως,
βάζοντας το πήχη μεταξύ 30 και 35
χιλιάδων πλειστηριασμών, όμως,
δεν έγιναν πολλά. Υπενθυμίζεται ότι

α ήταν αυτοκτονική μια κυβέρνηση να πάει
σε εκλογές με τα «σφυράκια» να βαράνε
και περιουσίες να αλλάζουν χέρια.

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 30-31 Ιουλίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 243 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
Γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και περιπτώσεις όπου
θα καταγραφούν μεγάλες αδικίες, κι άντε να φτιάξεις την
εικόνα μετά. Μόλις πρόσφατα γνωστή δημοσιογράφος
κινδύνευσε να χάσει το σπίτι της. Ξέρετε πόσο κακό έκανε
στην εικόνα της κυβέρνησης; Βρήκαν, βέβαια, και από τον

Σελίδα 34

ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να επιτεθούν στη ΝΔ γιατί… παίρνει
τα σπίτια του λαού. Και θυμηθήκαμε εκείνες τις όμορφες
ημέρες όπου ο Παναγιώτης Λαφαζάνης διωκόταν από την
κυβέρνηση των άλλοτε συντρόφων του Συριζαίων, επειδή
πήγαινε και εμπόδιζε τους πλειστηριασμούς.

Η

αρχή έγινε από τον Χρήστο
Σταϊκούρα που επιτέθηκε
δημοσίως στις τράπεζες για
τα αποτελέσματα στις ρυθμίσεις
του εξωδικαστικού.

Το newmoney.gr σχολιάζει: Τα πήραν στην Κυβέρνηση με
τις τράπεζες ή είναι ιδέα μου;

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Γ. Στουρνάρας που μίλησε
για φτωχή πιστωτική επέκταση και τελευταία ήταν η σειρά
του υφυπουργού Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη να πει ότι για να
φθάσουν οι διάφοροι αναπτυξιακοί πόροι στις
επιχειρήσεις, δυστυχώς έχουμε μόνον τις τράπεζες.
Τυχαίες και άσχετες μεταξύ τους συμπτώσεις ή η σχέση
Κυβέρνησης τραπεζών περνά κρίση;

ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών από την άνοδο
των επιτοκίων επισημαίνει και η Μoody’s, καθώς τα
υψηλότερα επιτόκια θα στηρίξουν τα καθαρά περιθώρια
τόκων, ενώ το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων θα συμβάλει

Σ

ημαντική ώθηση στην κερδοφορία
τους περιμένουν οι τράπεζες
από την αύξηση των επιτοκίων
του ευρώ και σύμφωνα με τους
υπολογισμούς τους τα έσοδα από
τόκους θα αυξηθούν πάνω από 7%
το 2023 και πάνω από 15% το 2024.

Όπως τονίζει το mononews.gr το γεγονός αυτό θα
επιτρέψει στις τράπεζες να κινηθούν και προς την
κατεύθυνση διανομής μερίσματος στους μετόχους τους.
Βέβαια υπάρχει πάντα και ο αστάθμητος παράγοντας οι
αυξήσεις των επιτοκίων να δημιουργήσουν πίεση στα
χαρτοφυλάκια των τραπεζών με νέα «κόκκινα» δάνεια. Την
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στη σταθεροποίηση των spreads και
των τιμών των κρατικών ομολόγων,
τα οποία αποτελούν σημαντικό
ποσοστό
στα
χαρτοφυλάκια
ορισμένων
τραπεζών
της
Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον
γνωστό οίκο ιδιαίτερα ωφελημένες
θα είναι οι τράπεζες της Νότιας
Ευρώπης -ιδίως στην Ιταλία,
Πορτογαλία και Ισπανία-, επειδή,
έχουν μεγαλύτερο ποσοστό δανείων
με κυμαινόμενα επιτόκια, σε σχέση
με τις τράπεζες της Βόρειας
Ευρώπης και είναι πιο εξαρτημένες
από
τις
καταθέσεις
για
τη
χρηματοδότησή τους. Οι διοικήσεις
των συστημικών τραπεζών έχουν
αναφερθεί στην ενίσχυση των
επιτοκιακών εσόδων –ήδη με τα

αποτελέσματα πρώτου τριμήνου- και στον θετικό αντίκτυπο στα κέρδη τους.
Ειδικότερα για την Εθνική Τράπεζα, η επιστροφή των επιτοκίων στο 0% θα
ενισχύσει τα επιτοκιακά έσοδα κατά 80 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε επιπλέον αύξηση
κατά 0,5% θα φέρνει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τόκους. Η αύξηση
του επιτοκίου του ευρώ στο 0,5% θα αποφέρει 160 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα
Πειραιώς και αν το επιτόκιο διαμορφωθεί στο 1% τα έσοδα από τόκους θα είναι
250 εκατ. ευρώ. Για την Alpha Bank μια άνοδος των επιτοκίων στο 0,50% θα
αποφέρει 183 εκατ. ευρώ και αν το επιτόκιο διαμορφωθεί στο 1,5% τα έσοδα από
τόκους θα αυξηθούν στα 280 εκατ. ευρώ. Για τη Eurobank η άνοδος των επιτοκίων
στο 1,5% θα φέρει κέρδη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι αυξήσεις των επιτοκίων θα
συνεχιστούν και η πίεση θα είναι μεγαλύτερη στα πιο αδύναμα νοικοκυριά και στις
μικρές επιχειρήσεις, όπως άλλωστε υπογράμμισαν και οι CEOs των τραπεζών
στις πρόσφατες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους. Σύμφωνα με τη Moody’s
η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μία ακόμα αύξηση τον Σεπτέμβριο κατά 0,5% και θα
ακολουθήσουν ακόμα δύο τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο κατά 0,25%, με το
επιτόκιο καταθέσεων να φτάνει στο 1% μέχρι το τέλος του έτους (από το -5%).
Ωστόσο πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο η άνοδος των επιτοκίων να βάλει
φρένο στην πιστωτική επέκταση των τραπεζών και ακόμα χειρότερα να αυξηθούν
τα «κόκκινα» δάνεια.

Η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 50 μονάδες
βάσης (μισή ποσοστιαία μονάδα) την Πέμπτη, για πρώτη φορά μετά από 11
χρόνια, ήταν η πρώτη ενός κύκλου περιοριστικής πολιτικής που θα εφαρμόσει
για να μειώσει τον πληθωρισμό, ο οποίος σκαρφάλωσε στο 8,6% τον Ιούνιο για
την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με το protothema.gr πόσο υψηλά θα φθάσουν τα
επιτόκια θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία που θα ακολουθήσει ο
πληθωρισμός.

Θ
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α γίνουν νέες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο και
μετέπειτα, αλλά οι αποφάσεις για το ύψος
τους θα λαμβάνονται κάθε μήνα με βάση
τα νεότερα στοιχεία, όπως δήλωσε η πρόεδρος
της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Το διεθνές περιβάλλον δείχνει ότι ο
κύκλος αύξησης των επιτοκίων είναι
αναπόφευκτος σε μία περίοδο που ο
πληθωρισμός έχει ήδη αρχίσει να
εδραιώνεται,
μεταβάλλοντας
σταδιακά τις προσδοκίες των
επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο συνολικά 75 κεντρικές
τράπεζες - περίπου οι τρεις στις
τέσσερις
από
αυτές
που
παρακολουθεί το Ταμείο - έχουν
αυξήσει τα επιτόκιά τους από τον
Ιούλιο του 2021 κατά μέσο όρο 3,8
φορές. Η μέση αύξηση των
επιτοκίων
στις
αναπτυγμένες
οικονομίες ήταν 1,7 ποσοστιαίες
μονάδες,
ενώ
για
τις
αναπτυσσόμενες
ήταν
σχεδόν
διπλάσια (3 μονάδες). Μετά την
αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ,
η Ιαπωνία είναι η μόνη από τις
μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες
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που δεν έχει προχωρήσει σε περιοριστική νομισματική πολιτική. Αντίθετα, η
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κινείται ταχύτατα με το βασικό επιτόκιό της να
έχει ήδη αυξηθεί στο 1,5% έως 1,75% από 0% έως 0,25% τον Μάρτιο, ενώ
αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση 75 μονάδων βάσης την ερχόμενη
Τετάρτη. Σε ανάρτηση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,
τονίζεται ότι οι χώρες πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουν τον
πληθωρισμό, καθώς αν διατηρηθεί αυτός σε υψηλά επίπεδα θα βυθίσει την
ανάκαμψη και θα πλήξει περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. «Η λήψη
μέτρων σήμερα θα πληγώσει λιγότερο από το να ληφθούν αυτά αργότερα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να
συνεχίσουν να συσφίγγουν τη νομισματική πολιτική τους αποφασιστικά,
διαμήνυσε επίσης η επικεφαλής του Ταμείου, προκειμένου να αποφευχθεί ένας
φαύλος κύκλος αυξήσεων μισθών και τιμών, ο οποίος θα απαιτούσε ακόμη
μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων που θα έπλητταν περισσότερο την ανάπτυξη και
την απασχόληση. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει στις αυξήσεις των
επιτοκίων χωρίς να φοβάται ότι θα προκαλέσει κρίση χρέους στις χώρες του
Νότου, αντίστοιχη με αυτή πριν από δέκα χρόνια. Και αυτό γιατί έχει λάβει τα
μέτρα της, ώστε να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πρώτη γραμμή άμυνας
είναι οι ευέλικτες επανεπενδύσεις των εσόδων από τα ομόλογα που είχε αγοράσει
στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος και τα οποία λήγουν. Η δεύτερη γραμμή
είναι το νέο εργαλείο, το οποίο αποκαλείται Μέσο Προστασίας Μετάδοσης της
Νομισματικής Πολιτικής (TPI), το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να προχωρά σε
αγορές ομολόγων χωρίς να υπάρχει κάποιος ποσοτικός περιορισμός. Για την
ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού θα πρέπει να υπάρχει μία άτακτη κίνηση των

Η γνωστή δικηγόρος Αριάδνη Νούκα
αναλύει το γεγονός μέσα από το
προφίλ της στο facebook: Ολόκληρη
η υπ΄αριθμόν 1858/2022 απόφαση
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Αποτελεί την πρώτη πανελλαδικά
εφετειακή απόφαση που ανέστειλε
πλειστηριασμό
δεχόμενη
τους
νομικούς ισχυρισμούς ότι

Ο

ι εταιρίες
διαχείρισης
των δανείων που
μεταβιβάστηκαν βάσει
των διατάξεων του
ν. 3156/2003 στα funds
αναλαμβάνοντας την
διαχείριση τους με
τις διατάξεις του ίδιου
νόμου ΔΕΝ μπορούν
να προβούν σε ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ πράξη

αναγκαστικής
εκτέλεσης….
(σύνταξη επιταγής,
κατάσχεση,
πλειστηριασμό) και ΔΕΝ φέρουν την
ιδιότητα του μη δικαιούχου διάδικου
και ως εκ τούτου δεν μπορούν να
εκδώσουν ούτε διαταγή πληρωμής.
Ολόκληρη η απόφαση: Αριθμός
απόφασης
1858/2022
ΤΟ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή
Βασιλική Μπάστα, Εφέτη, που
ορίσθηκε από την Πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως
του Εφετείου και τη Γραμματέα
Ελένη Λιάσκου. Συνεδρίασε δημόσια
στο γραφείο του Προέδρου στις 7
Απριλίου 2022, για να δικάσει την
υπόθεση μεταξύ : ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
οι οποίοι παραστάθηκαν διά της
πληρεξούσιας
δικηγόρου
τους
Αριάδνης Νούκα. ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η
ΑΙΤΗΣΗ : ...., που εδρεύει στο
Δουβλίνο
Ιρλανδίας
και
εκπροσωπείται νομίμως και η οποία
κατέστη
ειδική
διάδοχος
της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «Τράπεζα ... Ανώνυμη
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αποδόσεων και των spreads στην
αγορά των ομολόγων. Επιπλέον η
χώρα, της οποίας η ΕΚΤ θα αγοράσει
ομόλογα, θα πρέπει να πληροί
κάποιους όρους - να τηρεί τους
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ
και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου
ανάκαμψης καθώς και το χρέος της
να είναι βιώσιμο. Όπως τόνισε η
Λαγκάρντ, επιλέξιμες μπορεί να είναι
όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, ενώ
τις αποφάσεις θα τις παίρνει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Εταιρεία», κατόπιν μεταβίβασης σε
αυτή
από
την
τελευταία
επιχειρηματικών απαιτήσεων στο
πλαίσιο τιτλοποίησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3156/2003, η
οποία
παραστάθηκε
διά
του
πληρεξούσιου δικηγόρου της. Οι
αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η
από 31.3.2022 αίτησή τους, που
κατατέθηκε στη Γραμματεία του
παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό
έκθεσης κατάθεσης... /1.4.2022, η
συζήτηση
της
οποίας
προσδιορίστηκε
στο
παρόν
Δικαστήριο για τη δικάσιμο που
αναφέρεται
στην
αρχή
της
παρούσας. Κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης
οι
πληρεξούσιοι
δικηγόροι
των
διαδίκων
αναφέρθηκαν
στα
έγγραφα
σημειώματα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣΕ
ΤΗ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 937 παρ.1 περ.β' ΚΠολΔ,
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όπως η διάταξη αυτή ισχύει από
1.1.2016 και
εφαρμόζεται
επί
ανακοπών κατά της εκτέλεσης και
αιτήσεων αναστολής, εφόσον η
επίδοση
της
επιταγής
προς
πληρωμή διενεργείται μετά την
προαναφερόμενη
ημερομηνία
(άρθρο 1 άρθρου ενάτου παρ.3 εδ.α'
Ν.4335/2015
«Επείγοντα
μέτρα
εφαρμογής του Ν.4334/2015» (Α'80),
«Σε περίπτωση εκτέλεσης που
στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή
διαταγή πληρωμής, κατά της
απόφασης που εκδίδεται επί της
ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση
μόνο
έφεσης.
Στις
λοιπές
περιπτώσεις των εκτελεστών τίτλων
του άρθρου 904 παράγραφος 2, κατά
της απόφασης του εκδίδεται επί της
ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση
όλων των ένδικων μέσων πλην της
ανακοπής
ερημοδικίας.
Στις
περιπτώσεις των προηγουμένων
εδαφίων, η άσκηση ένδικου μέσου
δεν αναστέλλει την πρόοδο της
εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο
του ένδικου μέσου, μετά από αίτηση
του
ασκούντος
αυτό,
που
υποβάλλεται
και
αυτοτελώς,
δικάζοντας με τη διαδικασία των
άρθρων 686 επ., διατάξει την
αναστολή, με παροχή ή και χωρίς
παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι
η
ενέργεια της
αναγκαστικής
εκτέλεσης
θα
προξενήσει
ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα
και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του
ένδικου μέσου. Επίσης, μπορεί να
διαταχθεί
να
προχωρήσει
η
αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί
εγγύηση. Ειδικά, όταν ζητείται η
αναστολή πλειστηριασμού, αυτή
είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί
το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα του
πλειστηριασμού.
Η
απόφαση
πρέπει να δημοσιεύεται έως τις
12:00' το μεσημέρι της Δευτέρας που
προηγείται του πλειστηριασμού».
Από την ως άνω διάταξη σαφώς
συνάγεται
ότι
προϋποθέσεις
παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως
αναστολής
της
αναγκαστικής
εκτελέσεως,
επισπευδομένης
δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή

διαταγής πληρωμής, είναι: α) η
νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση
έφεσης
κατά
της
οριστικής
(απορριπτικής της ανακοπής του
άρθρου 933 ΚΠολΔ) απόφασης από
τον αιτούντα (ΕΑ 579/2020, ΕΑ
499/2019, ΕΘεσ 1014/2018 ΤΝΠ
Νόμος), β) ο κίνδυνος πρόκλησης
ανεπανόρθωτης
βλάβης
στον
αιτούντα από την επίσπευση της
αναγκαστικής
εκτέλεσης.
«Ανεπανόρθωτη» είναι η βλάβη,
όταν με την αναγκαστική εκτέλεση
δημιουργούνται
οριστικές
καταστάσεις, οι οποίες θα είναι
αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερές να
ανατραπούν ή επανορθωθούν, έστω
και εάν η πράξη ακυρωθεί (ΕΑ
481/2019 ΤΝΠ Νόμος, Μ. Μαργαρίτης
- Ά. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ,
Θεωρία - Νομολογία, Τ. II, 2012, υπό
το προ της 1.1.2016 ισχύον άρθρο
938, αριθ. 9). Το Δικαστήριο
προβαίνει στην περίπτωση αυτή σε
στάθμιση
των
συγκρουόμενων
συμφερόντων των μερών, ήτοι της
ωφέλειας του δανειστή από την
επίσπευση
της
αναγκαστικής
εκτέλεσης και της εξ αυτής ζημίας
του
οφειλέτη,
αρκεί
δε
η
πιθανολόγηση
με
ελεύθερη
απόδειξη και γ) η πιθανολόγηση
ευδοκίμησης (ενός τουλάχιστον)
λόγου
έφεσης.
Πρόσθετη
προϋπόθεση του παραδεκτού της
αίτησης είναι, εάν ζητείται η
αναστολή
πλειστηριασμού,
η
κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του
αρμόδιου
(δευτεροβάθμιου)
Δικαστηρίου το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας
του πλειστηριασμού. Η προϋπόθεση
αυτή είναι αυτοτελής και δεν τελεί
υπό τη δικονομική αίρεση της
δημοσίευσης της εκκαλούμενης
οριστικής
(απορριπτικής
της
ανακοπής) απόφασης σε χρόνο προ
της ως άνω (προπαρασκευαστικής)
προθεσμίας, δεδομένου ότι η
ακριβής ημερομηνία διενέργειας του
πλειστηριασμού είναι ήδη γνωστή
στον καθ’ ου η εκτέλεση με την προς
αυτόν
επίδοση
της
έκθεσης
αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου
και έχει αυτός πλέον το βάρος να
μεριμνήσει
για
την
έγκαιρη
επίσπευση της συζήτησης της
ανακοπής του, κατά τα οριζόμενα
από τις διατάξεις των άρθρων 934
παρ. 1 περ. α' και 933 παρ. 2 ΚΠολΔ,
όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη θέση σε
ισχύ από 1.1.2022 του Ν. 4842/2021
«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή
των διατάξεων της πολιτικής
δικονομίας για την ψηφιοποίηση της
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πολιτικής
δικαιοσύνης,
άλλες
τροποποιήσεις
στον
Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές
επείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α'
190/13.10.2021). Με τις διατάξεις των
άρθρων 59 και 60 του αμέσως
προαναφερόμενου Νόμου, το Μέρος
Δ' του οποίου υπό τον τίτλο
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ισχύει
από την 1.1.2022, κατά τα ρητώς
οριζόμενα στο άρθρο 120 αυτού,
τροποποιήθηκε η διάταξη του
άρθρου 937 ΚΠολΔ και προστέθηκε
(εκ νέου) άρθρο 938 ΚΠολΔ.
Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου
937 ΚΠολΔ αντικαταστάθηκε από τη
διάταξη του άρθρου 59 του ως άνω
Νόμου ως εξής : «1. Στις δίκες τις
σχετικές με την εκτέλεση : α ) β).., γ)
η προθεσμία και η άσκηση του
ενδίκου μέσου δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της απόφασης. ... 3. Στις
δίκες σχετικά με την εκτέλεση για την
εκδίκαση
των
ανακοπών
εφαρμόζονται οι διατάξεις της
διαδικασίας των περιουσιακών
διαφορών των άρθρων 614 επ.,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά».
Κατά τη μεταβατική διάταξη του
άρθρου 116 παρ. 6 περ. β' του ως
άνω Νόμου «Το άρθρο 937 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
τροποποιείται με το άρθρο 59 του
παρόντος, εφαρμόζεται και για τις
αποφάσεις που θα δημοσιευθούν
μετά από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος νόμου». Με την υπό κρίση
αίτηση οι αιτούντες ζητούν, για τους
λόγους που αναφέρουν σε αυτήν, να
ανασταλεί άνευ εγγυήσεως η
διαδικασία
της
αναγκαστικής
εκτέλεσης που επισπεύδεται σε
βάρος τους δυνάμει της υπ’
αριθ..../2.10.2020
έκθεσης
αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης
περιουσίας
του
δικαστικού
επιμελητή
στο
Πρωτοδικείο
Αθηνών., μέχρι να εκδοθεί οριστική
απόφαση επί της από 10.12.2021
(αριθ. εκθ. καταθ../2022) έφεσής
τους,
που
νομοτύπως
και
εμπροθέσμως άσκησαν κατά της υπ’
αριθ../2021
απόφασης
του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
η οποία απέρριψε την από 14.4.2021
(αριθ. εκθ. καταθ..../2021) ανακοπή
τους κατά της επισπευδόμενης
δυνάμει των ως άνω πράξεων
εκτέλεσης,
επικαλούμενοι
ανεπανόρθωτη
βλάβη
σε
περίπτωση εξακολούθησης της
εκτελεστικής
διαδικασίας.
Η
κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και
παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του
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Δικαστηρίου αυτού, το οποίο
τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον
αρμόδιο προς εκδίκασή της κατά την
προκειμένη
διαδικασία
των
ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 937
παρ. 1 περ. β' ΚΠολΔ, ως ίσχυε προ
της εφαρμογής του Ν.4842/2021, ως
εκ του χρόνου επίδοσης της
επιταγής προς εκτέλεση, ήτοι προ
της ενάρξεως ισχύος του ως άνω
Νόμου την 1.1.2022, σύμφωνα με τη
μείζονα σκέψη της παρούσας, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ ), καθόσον:
α) έχει κατατεθεί τουλάχιστον προ
πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής του
πλειστηριασμού (13.4.2022) και β) η
από
10.11.2021
(αριθ.
εκθ.
καταθ.../2022) έφεση ενώπιον του
παρόντος Δικαστηρίου κατά της υπ’
αριθ../2021
απόφασης
του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
έχει ασκηθεί παραδεκτώς και
εμπροθέσμως, καθ’ όσον οι διάδικοι
δεν
επικαλούνται
και
δεν
αποδεικνύουν επίδοση αυτής, ενώ
από τη δημοσίευσή της (4.11.2021)
μέχρι την άσκηση της έφεσης
(14.1.2022) δεν παρήλθε διετία
(άρθρα 495 παρ. 1, 2, 496, 500,
511,513 παρ. 1 περ. β' εδ. α', 516
παρ. 1, 517 εδ. α', 518 παρ. 2
ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η κρινόμενη
αίτηση είναι νόμιμη, στηριζομένη
στις διατάξεις των άρθρων 686 επ.
και 933 και 937 παρ. 1 περ. β' ΚΠολΔ
(ως οι δύο τελευταίες διατάξεις
ίσχυαν μέχρι την έναρξη της ισχύος
του
Ν.
4842/2021,
κατά
τα
προεκτιθέμενα), πλην του αιτήματος
περί καταδίκης της καθ’ ης η αίτηση
σε
καταβολή
της
δικαστικής
δαπάνης, το οποίο παρίσταται
απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι
κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 84
παρ. 2 εδ. γ' Ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων», όπως έχει αυτό
τροποποιηθεί από το άρθρο 14
παρ.3 Ν.4236/2014, επί αιτήσεως
αναστολής
πλειστηριασμού
τα
δικαστικά έξοδα και η αμοιβή του
πληρεξουσίου δικηγόρου του καθ’
ου η αίτηση επιδικάζονται πάντοτε
εις βάρος του αιτούντος (ΕΠειρ
36/2022, ΕΑ 579/2020 ΤΝΠ Νόμος).
Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί
περαιτέρω και ως προς την
ουσιαστική
βασιμότητά
της.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του
Ν.
3156/2003,
«Τιτλοποίηση
απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση
επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω
πώλησης
με
σύμβαση
που
καταρτίζεται
εγγράφως
μεταξύ

«μεταβιβάζοντος»
και
«αποκτώντος» σε συνδυασμό με την
έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική
τοποθέτηση
μόνον,
ομολογιών
οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η
εξόφληση
των
οποίων
πραγματοποιείται: (α) από το
Προϊόν
είσπραξης
των
επιχειρηματικών απαιτήσεων που
μεταβιβάζονται ή (β) από δάνεια,
πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων
χρηματοοικονομικών μέσων... (παρ.
2). Για τους σκοπούς του νόμου
αυτού «μεταβιβάζων» είναι έμπορος
με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή, εφόσον έχει
εγκατάσταση στην Ελλάδα.

«Αποκτών»
είναι
το
νομικό
πρόσωπο ή νομικά πρόσωπα τα
οποία έχουν ως αποκλειστικό
σκοπό
την
απόκτηση
επιχειρηματικών απαιτήσεων για
την τιτλοποίησή τους σύμφωνα με
το νόμο αυτόν («εταιρεία ειδικού
σκοπού»),
προς
τα
οποία
μεταβιβάζονται λόγω πώλησης οι
επιχειρηματικές απαιτήσεις, εκδότης
των ομολογιών είναι ο ίδιος ο
αποκτών. (παρ 3). Αν η εταιρεία
ειδικού σκοπού εδρεύει στην
Ελλάδα, πρέπει να είναι ανώνυμη
εταιρεία και διέπεται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις
περί ανωνύμων εταιρειών και τις
διατάξεις του Ν.Δ. 17 Ιουλίου /13
Αυγούστου 1923, εφόσον δεν είναι
αντίθετες με τον νόμο αυτόν. Η
διάταξη της περιπτώσεως (γ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 48 του
Κ.Ν, 2190/1920 δεν εφαρμόζεται [...].
(παρ. 6). Οι απαιτήσεις που
μεταβιβάζονται με σκοπό την
τιτλοποίηση
μπορεί
να
είναι
απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε
τρίτου, ακόμη και των καταναλωτών,
υφιστάμενες ή μελλοντικές, εφόσον
αυτές προσδιορίζονται ή είναι
δυνατόν να προσδιορισθούν με
οποιονδήποτε
τρόπο.
Επίσης
μπορεί να μεταβιβάζονται και
απαιτήσεις
υπό
αίρεση.
Διαπλαστικά ή άλλα δικαιώματα,
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ακόμη και αν δεν αποτελούν
παρεπόμενα δικαιώματα κατά την
έννοια του άρθρου 458 του ΑΚ,
εφόσον
συνδέονται
με
τις
μεταβιβαζόμενες
απαιτήσεις,
μπορούν να μεταβιβάζονται μαζί με
αυτές. Ο μεταβιβάζων υποχρεούται
να γνωστοποιεί τη γένεση των
απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού
σκοπού.
Η
πώληση
των
μεταβιβαζόμενων
απαιτήσεων
διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 513 επ. του ΑΚ, η δε
μεταβίβαση από τις διατάξεις των
άρθρων 455 επ. του ΑΚ, εφόσον οι
διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του νόμου αυτού, (παρ. 8).
Η σύμβαση μεταβίβασης των
τιτλοποιημένων
απαιτήσεων
καταχωρίζεται σε περίληψη που
περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
2844/2000 (ΦΕΚ 220 Α') και κατισχύει
των
συμφωνιών
μεταξύ
μεταβιβάζοντος και τρίτων περί
ανεκχωρήτου των μεταξύ τους
απαιτήσεων.
Επιτρέπεται
η
μεταβίβαση περαιτέρω απαιτήσεων
στην εκδότρια και η προσθήκη
αυτών σε εκείνες οι οποίες ήδη
χρησιμοποιούνται
για
την
εξασφάλιση των απαιτήσεων που
σχετίζονται με την τιτλοποίηση,
εφόσον η μεταβίβαση δεν επιφέρει
την υποβάθμιση της αξιολόγησης
του ομολογιακού δανείου, (παρ. 9).
Από την καταχώριση της σχετικής
σύμβασης
σύμφωνα
με
την
προηγούμενη
παράγραφο
επέρχεται
η
μεταβίβαση
των
τιτλοποιούμενων
απαιτήσεων,
εκτός αν όμως ορίζεται στους όρους
της σύμβασης, η μεταβίβαση
αναγγέλλεται εγγράφως από τον
μεταβιβάζοντα ή την εταιρεία ειδικού
σκοπού στον οφειλέτη. Με την
αναγγελία πρέπει να ορίζονται και οι
απαιτήσεις στις οποίες αφορά η
μεταβίβαση, (παρ. 10). Ως αναγγελία
λογίζεται
η
καταχώριση
της
σύμβασης αυτής στο δημόσιο βιβλίο
του άρθρου 3 του ν. 2844/ 2000,
σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.
Πριν από την αναγγελία δεν
αποκτώνται
έναντι
τρίτων
δικαιώματα που απορρέουν από τη
μεταβίβαση λόγω πώλησης της
παραγράφου 1. Καταβολή προς την
εταιρεία ειδικού σκοπού πριν από
την αναγγελία ελευθερώνει τον
οφειλέτη έναντι του μεταβιβάζοντος
και των ελκόντων δικαιώματα από
την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού, (παρ.11).
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Καταπιστευτική μεταβίβαση των
απαιτήσεων δεν επιτρέπεται και
οποιοσδήποτε
καταπιστευτικός
όρος δεν ισχύει. Επιτρέπεται η
αναπροσαρμογή ή πίστωση του
τιμήματος της πωλήσεως και η
υπαναχώρηση από τη σύμβαση
πώλησης κατά τους όρους της
σχετικής σύμβασης και τις διατάξεις
των άρθρων 513 επ. του ΑΚ, καθώς
και μεταγενέστερη συμφωνία για την
αναμεταβίβαση στον μεταβιβάζοντα
απαιτήσεων που μεταβιβάσθηκαν
για τους σκοπούς τιτλοποίησης.
(παρ.14).
Με
σύμβαση
που
συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη
και εν γένει διαχείριση των
μεταβιβαζόμενων
απαιτήσεων
μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή
χρηματοδοτικό Ίδρυμα που παρέχει
νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με τον
σκοπό
του
στον
Ευρωπαϊκό
Οικονομικό
Χώρο,
στον
μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο,
εφόσον ο τελευταίος είτε είναι
εγγυητής των μεταβιβαζόμενων
απαιτήσεων
είτε
ήταν
επιφορτισμένο με τη διαχείριση ή
την είσπραξη των απαιτήσεων πριν
τη
μεταβίβασή
τους
στον
αποκτώντα. Αν η εταιρεία ειδικού
σκοπού δεν εδρεύει στην Ελλάδα και
οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι
απαιτήσεις
κατά
καταναλωτών
πληρωτέες
στην
Ελλάδα,
τα
πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η
διαχείριση
πρέπει
να
έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε
περίπτωση υποκατάστασης του
διαχειριστή,
ο
υποκατάστατος
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρου με τον διαχειριστή,
(παρ.15). Ο διαχειριστής των
μεταβιβαζόμενων
απαιτήσεων
σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο
υποχρεούται
να
καταθέτει, αμέσως με την είσπραξή
τους,
το
προϊόν
των
τιτλοποιούμενων
απαιτήσεων,
υποχρεωτικό σε χωριστή έντοκη
κατάθεση που τηρείται στον ίδιο,
εφόσον είναι πιστωτικό ίδρυμα,
διαφορετικό σε πιστωτικό ίδρυμα
που
δραστηριοποιείται
στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο. Στην
κατάθεση γίνεται ειδική μνεία ότι
αυτή αποτελεί χωριστή περιουσία
διακριτή από την περιουσία του
διαχειριστή και του πιστωτικού
ιδρύματος στο οποίο κατατίθεται,
(παρ.16). Στο δημόσιο βιβλίο του
άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 της έδρας
του μεταβιβάζοντος σημειώνεται η
σύμφωνα με την παράγ. 14 ανάθεση
της διαχείρισης και κάθε σχετική

μεταβολή. Η ανωτέρω νομοθετική
ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη για τον
εκσυγχρονισμό
των
χρηματοδοτικών τεχνικών στην
Ελλάδα προς όφελος των ελληνικών
επιχειρήσεων και της οικονομίας
όπως ρητά αναφέρεται και στην
οικεία
εισηγητική
έκθεση.
Ειδικότερα, με το άρθρο 10 του άνω
νόμου προβλέπεται ρύθμιση για την
τιτλοποίηση
απαιτήσεων
που
αποτελούν
έναν
ιδιαίτερα
διαδεδομένο
τρόπο
χρηματοδότησης στην αλλοδαπή
καλύπτοντας
(κατ’
αρχήν
απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια)
και στη συνέχεια πάσης φύσεως
επιχειρηματικές απαιτήσεις (π.χ.
απαιτήσεις μιας τράπεζας από
δάνεια που αποτελούν μια από τις
πλέον διαδεδομένες περιπτώσεις
τιτλοποιήσεων διεθνώς). Στην πιο
απλή μορφή της συνίσταται στην
εκχώρηση απαιτήσεων από έναν ή
περισσότερους
τομείς
δραστηριότητας μιας εταιρείας προς
μία άλλη εταιρεία που έχει ως ειδικό
σκοπό την αγορά των εν λόγω
απαιτήσεων έναντι τιμήματος. Από
το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι: (α)

Προκειμένου
εμπορικές
επιχειρήσεις (πιστωτικά ιδρύματα,
αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις) να
αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια
για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες
προσφεύγουν στον συγκεκριμένο
θεσμό
μεταβιβάζοντας
τις
επιχειρηματικές τους απαιτήσεις
λόγω πώλησης στις προς τούτο
συνιστάμενες
εταιρείες
ειδικού
σκοπού, οι οποίες τις «τιτλοποιούν»
ενσωματώνοντας τες σε ομολογίες,
που
εκδίδουν,
συγκεκριμένης
ονομαστικής αξίας τουλάχιστον
100.000 ευρώ εκάστη που εν
συνεχεία διαθέτουν (με ιδιωτική
τοποθέτηση) σε ένα περιορισμένο
κύκλο προσώπων όχι άνω των 150,
η
δε
εξόφλησή
τους
πραγματοποιείται από το προϊόν
είσπραξης των επιχειρηματικών
απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή
από δάνεια πιστώσεις ή συμβάσεις
παραγώγων χρηματοοικονομικών

Σελίδα 39

μέσων (β) Η μεταβίβαση των
τιτλοποιούμενών
απαιτήσεων
επέρχεται από την καταχώρηση της
σχετικής έγγραφης σύμβασης στο
δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.
2844/2000. (γ) Η είσπραξη και εν
γένει
διαχείριση
των
μεταβιβαζομένων
απαιτήσεων
μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση
εντολής/διαχείρισης
από
την
αποκτώσα εταιρεία ειδικού σκοπού
με έγγραφη σύμβαση, σε πιστωτικό
ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, νομίμως
λειτουργούν
στον
Ευρωπαϊκό
Οικονομικό
Χώρο,
στον
μεταβιβάζοντα ή σε τρίτο (είτε είναι
εγγυητής των εν λόγω απαιτήσεων,
είτε ήταν επιφορτισμένος με τη
διαχείριση ή την είσπραξή τους πριν
τη μεταβίβαση), καταχωρίζεται δε
και αυτή η σύμβαση (όπως κάθε
μεταβολή) στο παραπάνω δημόσιο
βιβλίο, χωρίς ωστόσο ο νόμος
(3156/2003) να απονέμει στην
εταιρία διαχείρισης την ιδιότητα του
κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου
διαδίκου (μη δικαιούχου), όπως
ρητά πράττει για τις εταιρίες
διαχειρίσεως του Ν. 4354/2015 στο
άρθρο 2 παρ. 4 αυτού, (δ)
Επιτρέπεται
η
μεταγενέστερη
συμφωνία για την αναμεταβίβαση
στον μεταβιβάζοντα απαιτήσεων
που μεταβιβάστηκαν για σκοπούς
τιτλοποίησης, για δε τη σημείωση
της μεταβολής του δικαιούχου στη
συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί η
καταχώρηση στο δημόσιο βιβλίο του
άνω νόμου, (ε) οι εν λόγω συμβάσεις
(τιτλοποίησης) συντάσσονται σε
συγκεκριμένο έντυπο (όπως τούτο
περιγράφεται λεπτομερώς στην ΥΑ
161388/2003)
(ΑΠ
909/2021).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 1 Ν. 4354/2015
«Διαχείριση
των
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας
δημοσιονομικών
στόχων
και
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
όπως
αυτός
τροποποιηθείς ισχύει, «Ι.α. Η
διαχείριση των απαιτήσεων από
δάνεια
και
πιστώσεις
που
χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από
πιστωτικά
ή
χρηματοδοτικά
ιδρύματα,
όπως
και
των
απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των
αναφερόμενων στην περίπτωση δ'
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
ν. 4261/2014 (ΑΊ07) ανατίθεται στους
κατωτέρω, ως προς μεν τα
πιστωτικά και χρηματοδοτικά
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ιδρύματα αποκλειστικά, ως προς δε τις εταιρείες
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δυνητικά: αα) σε
ανώνυμες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την
επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα ... β. Η
μεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια που
έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα, όπως και απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, πλην της περίπτωσης δ' της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α' 107),
μπορεί να λάβει χώρα μόνο λόγω πώλησης, δυνάμει
σχετικής έγγραφης συμφωνίας, σύμφωνα και με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 3, προς τους κατωτέρω, ως προς
μεν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
αποκλειστικά, ως προς δε τις εταιρείες προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας δυνητικά: αα) Ανώνυμες εταιρίες που
σύμφωνα με το καταστατικό τους μπορούν να προβαίνουν
σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις,
εδρεύουν στην Ελλάδα και καταχωρίζονται στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ ) ... γ.

Η

πώληση των παραπάνω
απαιτήσεων είναι ισχυρή
μόνο εφόσον έχει υπογραφεί
συμφωνία ανάθεσης διαχείρισης
μεταξύ εταιρίας απόκτησης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
και εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων
που αδειοδοτείται και εποπτεύεται
κατά τον παρόντα νόμο από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Η προϋπόθεση
αυτή οφείλει να πληρούται και
σε κάθε περαιτέρω μεταβίβαση.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες
λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκούνται μόνο
μέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας
παραγράφου. Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια
και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη
μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο
Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες
απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις
μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις, δ. Οι διατάξεις του παρόντος
δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων
3156/2003 (ΑΊ57), ν. 1905/1990 (ΑΊ47), 1665/1986 (ΑΊ94),
3606/2007 (ΑΊ95) και 4261/2014 (ΑΊ07) ...» (άρθρο 1),
περαιτέρω δε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 έως 4 του ιδίου
Νόμου προβλέπει ότι «1. Στις εταιρίες της περίπτωσης α'
της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύναται να
ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις
δανείων ή/και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ή
χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα,
πλην της περίπτωσης δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
4261/2014. 2. Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης των
απαιτήσεων αυτών υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο
και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο τα ακόλουθα:
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α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο μη
εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης, β. Τις πράξεις της
διαχείρισης, οι οποίες μπορεί να συνίστανται ιδίως στη
νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη
διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς
διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων
συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871 - 872 ΑΚ ή
ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί με την υπ’ αριθ.
116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατ’
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013. γ. Την
καταβλητέα αμοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να μετακυλίεται στον υπόχρεο
καταβολής της απαίτησης. Αντίγραφο της συμβάσεως
κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός δέκα (10)
ημερών από την υπογραφή της. 3. Το ελάχιστο
περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης της
προηγούμενης παραγράφου δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα
σχέδια των συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης αποτελούν
αντικείμενο εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος για
σκοπούς συμμόρφωσης στον παρόντα νόμο. 4. Οι Εταιρίες
Διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι,
να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε
κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό
διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται
ή
συμμετέχουν
σε
προπτωχευτικές
διαδικασίες
εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας,
διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης
των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 ( Α' 246 ). Εφόσον οι
Εταιρίες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα
του μη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασμένο της απόφασης
καταλαμβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης... ».
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 919 ΚΠολΔ
προσδιορίζεται η έκταση των υποκειμενικών ορίων της
εκτελεστότητας όσων προσώπων μετέχουν στη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, κατά μεν την
περίπτωση 1 του άρθρου 919 ΚΠολΔ, η αναγκαστική
εκτέλεση, όταν πρόκειται για δικαστικές και διαιτητικές
αποφάσεις, γίνεται υπέρ και κατά των προσώπων έναντι
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των οποίων ισχύει το δεδικασμένο, καθώς και κατά των
προσώπων εκείνων τα οποία απέκτησαν τη νομή ή την
κατοχή του επίδικου πράγματος κατά τη διάρκεια της δίκης
ή μετά το τέλος αυτής, κατά δε την περίπτωση 2, όμως, του
ίδιου άρθρου, που αφορά σε όλους τους άλλους
εκτελεστούς τίτλους (πλην των αποφάσεων), η
αναγκαστική εκτέλεση γίνεται υπέρ των δικαιούχων και
κατά των υποχρέων που αναφέρονται σε αυτούς, υπέρ και
κατά των προσώπων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 325
έως 327 ΚΠολΔ, καθώς και κατά των προσώπων τα οποία
απέκτησαν τη νομή ή την κατοχή του πράγματος μετά τη
σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου. Από τις πιο
πάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, όταν πρόκειται για
τους υπόλοιπους, πλην των δικαστικών και διαιτητικών
αποφάσεων, εκτελεστούς τίτλους, όπως είναι και η διαταγή
πληρωμής, κατά νομική επιταγή, τα υποκειμενικά όρια της
εκτελεστότητας δεν επεκτείνονται και υπέρ και κατά των
προσώπων εκείνων που αναφέρονται στη διάταξη του
άρθρου 329 ΚΠολΔ, αφού η τελευταία αυτή διάταξη δεν
περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στην ως άνω
περίπτωση (2η του άρθρου 919) και επομένως δεν
επεκτείνονται υπέρ και κατά των μελών νομικού
προσώπου, αναφορικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του νομικού αυτού προσώπου έναντι των
τρίτων. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της
μάρτυρος των αιτούντων, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο
του παρόντος Δικαστηρίου και η οποία περιέχεται στα
ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας
συνεδρίασης αυτού και από όλα ανεξαιρέτως τα μετ’
επικλήσεως και νομίμως προσκομιζόμενα από τους
διαδίκους
έγγραφα,
εκ
των
οποίων
ορισμένα
μνημονεύονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς, όμως, να
παραλείπεται κανένα για την κατ’ ουσίαν διάγνωση της
διαφοράς, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθ. .../2.10.2020 έκθεσης
αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ...η καθ’ ης
η αίτηση ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αρχικής
δικαιούχου αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την
επωνυμία «.....» επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος
των αιτούντων με εκτελεστό τίτλο την υπ’ αριθ. .../2015
διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, ακριβές φωτοαντίγραφο από το
πρώτο απόγραφο εκτελεστό της οποίας κοινοποίησε η
καθ’ ης στους αιτούντες μετά της από 5.3.2020 επιταγής
προς πληρωμή για την ικανοποίηση απαίτησης συνολικού
ποσού 1.244.455,01 ευρώ. Ειδικότερα, η ανωτέρω
κατάσχεση επιβλήθηκε επί των κάτωθι ακινήτων: α) της υπ’
αριθ. (2) διώροφης ιδιοκτησίας του πρώτου και δεύτερου
ορόφου μίας τριώροφης μεθ’ υπογείου οικοδομής, κάθετης
ιδιοκτησίας, κείμενης στη Σαρωνίδα Αττικής, στην οποία
ανήκει η υπ’ αριθ. (2) αποθήκη και χώρος στάθμευσης ενός
αυτοκινήτου, β) της υπ’ αριθ. (1) κατοικίας του ισογείου
ορόφου της ως άνω τριώροφης μεθ’ υπογείου οικοδομής,
επί της ίδιας ως άνω κάθετης ιδιοκτησίας, στην οποία
ανήκει η υπό στ. (Υ-1) αποθήκη του υπογείου και ο υπ’ αριθ.
(I) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου και γ) επί της υπ’ αριθ.
(5) κάθετης ιδιοκτησίας (τμήματος γηπεδικής έκτασης μετά
της επ’ αυτού οικίας) με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
όλου ενιαίου αγρού 212,94/οοο εξ αδιαιρέτου, κείμενου του
αγρού στη θέση «....» Σαρωνίδας Αττικής. Ημέρα
διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ορίστηκε η
12.5.2021 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών
....Ακολούθως, την 24.6.2021 η καθ’ ης επέδωσε στους
αιτούντες ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρώτο
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απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω διαταγής πληρωμής
μετά της από 17.6.2021 επιταγής προς πληρωμή,
συγκοινοποιώντας τους ταυτόχρονα και τα έγγραφα από
τα
οποία
αποδεικνυόταν
η
αναμεταβίβαση
επανεκχώρηση των απαιτήσεων της δανείστριας
«Τράπεζας ...» από την εταιρεία ειδικού σκοπού «...», στην
οποία αρχικά είχε μεταβιβαστεί η ένδικη απαίτηση, η εν
συνεχεία μεταβίβαση της επίδικης απαίτησης από την
«Τράπεζα …» προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «...» και
τέλος η ανάθεση της διαχείρισης αυτής από την τελευταία
αποκτώσα εταιρεία ειδικού σκοπού στην καθ’ ης
διαχειρίστρια εταιρεία. Εν συνεχεία, δυνάμει της από
30.7.2021 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού κατά το
άρθρο 973 του ΚΠολΔ της καθ’ ης ως διαχειρίστριας των
απαιτήσεων της νυν δικαιούχου εταιρείας ειδικού σκοπού
«...», συντάχθηκε η υπ’ αριθ. ..../30.07.2021 πράξη δήλωσης
/ επίσπευσης πλειστηριασμού της επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών ..., σύμφωνα με την
οποία ορίστηκε ότι θα διενεργηθεί νέος δημόσιος
αναγκαστικός
πλειστηριασμός
των
ανωτέρω
κατασχεθέντων ακινήτων στις 10.11.2021. Κατά της
επισπευδόμενης ως άνω εκτέλεσης οι αιτούντες άσκησαν
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από
14.4.2021 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως .../2021
ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, επί της οποίας και
κατόπιν συνεκδίκασης με την από 6.9.2021 (αριθ. εκθ.
καταθ.../2021) εκούσια αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση κατ’
άρθρο 83 ΚΠολΔ της καθ’ ης, υπέρ της καθ’ ης η ανακοπή
ιδίας ως άνω ανώνυμης εταιρείας «....» ως διαχειρίστριας
των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την
επωνυμία «...», εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 370/2021 απόφαση
του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε.
Κατά της ως άνω απόφασης οι αιτούντες έχουν ασκήσει
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 10.12.2021
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(αριθ. εκθ.καταθ..../2022) έφεση, η συζήτηση της οποίας
προσδιορίστηκε με την υπ’ αριθ.../2022 πράξη της
Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού για τη δικάσιμο της
17.11.2022. Την 10.11.2021 διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός
των ανωτέρω κατασχεθέντων ακινήτων, ο οποίος και
ολοκληρώθηκε για την υπ’ αριθ. ένα (I) ιδιοκτησία - κατοικία
του ισογείου ορόφου, ενώ για τα υπόλοιπα ακίνητα ο
πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών
και ήδη δυνάμει της από 3.2.2022 δήλωσης συνέχισης
πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 973 παρ. 1 ΚΠολΔ της καθ’ ης,
συνταχθείσης της υπ’ αριθ. .. /3.2.2022 πράξης δήλωσης
επίσπευσης πλειστηριασμού της επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου συμβολαιογράφου Αθηνών ...... ορίστηκε νέα
ημερομηνία δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού με
ηλεκτρονικά μέσα στις 13.4.2022 ενώπιον της ιδίας ως άνω
συμβολαιογράφου. Με τον πρώτο λόγο της έφεσής τους οι
εκκαλούντες ανακόπτοντες αιτιώνται την εκκαλουμένη ότι
κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου
απέρριψε τον πρώτο λόγο της ανακοπής τους, με τον
οποίο ισχυρίστηκαν ότι

Η

καθ’ ης η ανακοπή εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις στερείται
ενεργητικής νομιμοποίησης για
την επίσπευση σε βάρος τους της
προκείμενης αναγκαστικής
εκτέλεσης, δεδομένου ότι η
συναφθείσα βάσει των διατάξεων
του Ν. 3156/2003 μεταξύ της καθ’ ης
και της εταιρείας ειδικού σκοπού
σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων
ιδρύει μεταξύ των προσώπων
αυτών σχέση εκούσιας, άμεσης
αντιπροσώπευσης, κατά ην οποία
η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων επέχει θέση
αντιπροσώπου της αποκτώσας
εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία
δεν της παρέχει το δικαίωμα να
προβεί στην επίσπευση της
διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης, αφού δεν έλαβε χώρα
εκχώρηση της απαίτησης έναντι
των ανακοπτόντων στην καθ’ ης.
Ο κρινόμενος λόγος ελέγχεται
ως κατ’ ουσίαν βάσιμος.
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Ειδικότερα, από την επισκόπηση των εγγράφων της
δικογραφίας και τα εκτεθέντα από την καθ’ ης προκύπτει
ότι η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«...», που έχει νομίμως συσταθεί και εδρεύει στο Δουβλίνο
Ιρλανδίας με αριθμό μητρώου ..., κατέστη ειδική διάδοχος
της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «...» δυνάμει της
από.2019
σύμβασης
πώλησης
και
μεταβίβασης
επιχειρηματικών απαιτήσεων στο πλαίσιο τιτλοποίησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, αντίγραφο της
οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο δημόσιο βιβλίο του
Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών
με αριθμό πρωτοκόλλου ... /16.9.2019. Η τελευταία ανέθεσε,
ακολούθως, τη διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων αρχικά
στην ανωτέρω τράπεζα κι εν συνεχεία στην καθ’ ης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν.
3156/2003, δυνάμει της από 18.6.2019 σύμβασης ανάθεσης
διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, αντίγραφο της
οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο δημόσιο βιβλίο του
Ν. 2844/2000 κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του
Ν. 3156/2003 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών
(αριθ. πρωτ....2019). Στις ως άνω μεταβιβασθείσες
απαιτήσεις των οποίων η καθ’ ης τυγχάνει διαχειρίστρια,
κατά τα προαναφερθέντα, περιλαμβάνεται και η απαίτηση
της «Τράπεζας...» κατά των αιτούντων, με βάση την οποία
εκδόθηκε η υπ’ αριθ..../2015 διαταγή πληρωμής, που
αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο για την επίσπευση της
προκείμενης εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος τους. Κατά
συνέπεια, εφόσον η επίδικη σύμβαση διαχείρισης διέπεται
από τον Ν.3156/2003, η καθ’ ης διαχειρίστρια εταιρεία φέρει
την ιδιότητα της αντιπροσώπου της ανωτέρω δικαιούχου
εταιρείας και δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατ’
εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου (μη δικαιούχου),
αφού ο εν λόγω νόμος δεν απονέμει σ’ αυτήν τέτοια
ιδιότητα, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της
παρούσας, δοθέντος ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των
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διαχειριστικών εταιρειών αντλείται απ’ ευθείας από τον
νόμο, εφόσον έχει συναφθεί η προβλεπόμενη από τον
Ν.4354/2015 σύμβαση (βλ. Κιτσαρά, Η περαιτέρω
μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά
την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του
Ν. 4354/2015, σε ΧρΙΔ 2019.305). Η δε εξουσιοδότηση προς
είσπραξη, που έχει χορηγηθεί στην καθ’ ης από τη
δικαιούχο της απαίτησης δε δύναται να θεμελιώσει
νομιμοποίησή της προς διενέργεια αναγκαστικής
εκτέλεσης, καθόσον η χορήγηση εξουσιοδότησης στον
τρίτο να επισπεύσει επ’ ονόματί του αναγκαστική εκτέλεση,
ως εκούσιος αντιπρόσωπος του φορέα της απαίτησης δε
συμβιβάζεται με την αυστηρή τυποποίηση και την
ασφάλεια της εκτελεστικής διαδικασίας (Νίκας Δ. Αναγκ.
Εκτελ. 1 παρ.20 αρ.3, Άννα Πλεύρη Μη δικαιούχοι και μη
υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, σελ. 35-36, 59-60).
Ειδικότερα, η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί τη
δραστικότερη μορφή παροχής έννομης προστασίας, την
οποία η Πολιτεία απονέμει με τα προς τούτο αρμόδια
όργανα και βάσει κανόνων δικαίου που διαγράφονται στον
ΚΠολΔ ή σε άλλους ειδικούς νόμους, που συνθέτουν το
δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και, συνεπώς, είναι
ανεπίτρεπτη η δικαιοπρακτική θεμελίωση της ενεργητικής
νομιμοποίησης προς επίσπευση της εν λόγω διαδικασίας,
εξαιρουμένων μόνο των ρητώς προβλεπομένων από τον
νόμο
περιπτώσεων,
η
δε
δυνατότητα
του
εξουσιοδοτηθέντος να ενάγει ιδίω ονόματι για την
απαίτηση αποκρούεται ως περίπτωση απαγορευομένης
δικαιοπρακτικής διαθέσεως της νομιμοποιήσεως (ΑΠ
45/2007 ΕλλΔνη 48.439, ΕΠειρ 693/1982, Λ. Σινανιώτης, Η
νομιμοποίησις των διαδίκων εν τη πολιτική δίκη, 1968, σ.

Την δυνατότητα της τράπεζας ή του δανειστή γενικότερα,
να στραφεί κατά του εγγυητή δανείου, ανεξάρτητα αν έχει
εξαντλήσει τα περιθώρια εξόφλησης από τον βασικό
δανειολήπτη (πρωτοφειλέτη) «καταργεί» επί της ουσίας για
πρώτη φορά δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από το
Ειρηνοδικείο Καλύμνου (38/2022 ειδικές διαδικασίες
διάφορες από πιστωτικούς τίτλους). Όπως επισημαίνει το
dikastiko.gr ουσιαστικά δηλαδή…..

Ο

ι τράπεζες υποχρέωναν τους
εγγυητές να υπογράφουν
πως μπορούν να παρακάμψουν
τον οφειλέτη και να στραφούν
κατευθείαν εναντίον τους και να
διεκδικήσουν τα χρήματα,
ανεξάρτητα αν είχαν εξαντλήσει
τα περιθώρια είσπραξης του
δανείου από τον βασικό οφειλέτη.

Με τον τρόπο αυτό όμως, κρίνει η δικαστική απόφαση, η
εγγύηση έχει χάσει το νόημά της, μιας και ο εγγυητής έχει
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88 επ., Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο - Γενικό
Μέρος, 1986, σ. 100, Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής
Δικονομίας, 3η έκδ., 2018, παρ. 24, αριθ. 14 ).

Π

εραιτέρω, εφόσον ο εκτελεστός
τίτλος που αποτελεί τη βάση
της επίδικης αναγκαστικής
εκτέλεσης είναι διαταγή πληρωμής,
η εκτελεστική διαδικασία δύναται
να διεξαχθεί μόνο από τη δικαιούχο
της επίμαχης απαίτησης

, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 919
ΚΠολΔ, στην οποία καθορίζονται ρητά και περιοριστικά οι
περιπτώσεις
των
υποκειμενικών
ορίων
της
εκτελεστότητας με συνέπεια οποιαδήποτε συμφωνία των
μερών για τη διεύρυνση των ορίων αυτών, δηλαδή την
επέκταση της εκτελεστότητας και σε άλλα πρόσωπα που
δεν αναφέρονται στο νόμο να παρίσταται άκυρη. Πλην,
όμως, η προσβαλλόμενη από 5.3.2020 επιταγή προς
πληρωμή συντάχθηκε από την καθ’ ης, όπως και η ομοίως
προσβαλλόμενη υπ’ αριθ.../2.10.2020 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ως αντιπροσώπου της
αποκτώσας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«......», μολονότι στη διενέργεια αυτών νομιμοποιείται μόνο
η τελευταία.

καταστεί από την υπογραφή κιόλας της σύμβασης
οφειλέτης της συγκεκριμένης σύμβασης, χωρίς μάλιστα να
το γνωρίζει. Η απόφαση αυτή θεωρείται εξαιρετικά
σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά που χαρακτηρίζει
καταχρηστικό τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από
την ένσταση διζήσεως, δηλαδή το δικαίωμα του τελευταίου
να αποκρούσει την καταβολή της οφειλής από εκείνον
μέχρι ο δανειστής – η τράπεζα να στραφεί πρώτα στον
πρωτοφειλέτη. Μέχρι τη στιγμή αυτή, γινόταν αποδεκτό
από την ελληνική νομολογία ότι ο όρος αυτός είναι έγκυρος
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και επομένως, με την υπογραφή από τον εγγυητή της
σύμβασης με τον όρο παραιτήσεως από την ένσταση
διζήσεως, ορθώς η τράπεζα μπορούσε να στραφεί
απευθείας κατά του εγγυητή, χωρίς να έχει επιδιώξει
πρώτα την ικανοποίηση της από τον πρωτοφειλέτη.
Δηλαδή μετά την παραίτηση του εγγυητή από την εν λόγω
ένσταση, η τράπεζα δύναται να στραφεί κατευθείαν κατά
του εγγυητή, ακόμα και χωρίς να ασκήσει καμία ενέργεια
έναντι του πρωτοφειλέτη. Με την απόφαση αυτή, στην
πραγματικότητα, ο όρος αυτός της δανειακής σύμβασης
θεωρείται καταχρηστικός και άκυρος, με αποτέλεσμα ο
εγγυητής να μην χάνει τα δικαιώματα του, σε περίπτωση
που ο δανειστής – τράπεζα στραφεί πρώτα σε αυτόν για
την ικανοποίηση της και επίσης ο δανειστής - τράπεζα να
μπορεί να στραφεί κατά του εγγυητή, μόνο αν απέβη
άκαρπη η ικανοποίηση από τον πρωτοφειλέτη.

Ως προς το άκυρο της παραιτήσεως από την ένσταση
δίζησης: «Έχει υποστηριχθεί έντονα στη θεωρία, λοιπόν,
ότι ο όρος αυτός είναι καταχρηστικός και αντίθετος στο
άρθρο 2 του Ν.2251/1994, καθότι, αφενός, διαταράσσει
υπέρμετρα την ισορροπία δικαιωμάτων - υποχρεώσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή εγγυητή, αφετέρου, ο μέσος καταναλωτής αδυνατεί να
αντιληφθεί τη σημασία της νομικής έννοιας της «δίζησης».
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται, εξάλλου, να γνωρίζει τη
σημασία της ενστάσεως διζήσεως και των συνεπειών της,
σε περίπτωση που παραιτηθεί από αυτή, εφόσον ο ίδιος ο
πιστωτής δεν του καταστήσει σαφώς τις συνέπειες της
παραίτησης από την ανωτέρω ένσταση. Σε κάθε, όμως,
περίπτωση, η παραίτηση από την ένσταση δίζησης, από
την πλευρά του εγγυητή, συνιστά υπέρμετρη δέσμευσή
του, καθότι η εγγυητική σχέση έχει παρεπόμενο χαρακτήρα
έναντι της βασικής σχέσεως. Η παραίτηση, δε, από την
ανωτέρω ένσταση εκ μέρους του εγγυητή θα έτρεπε
αδικαιολόγητα και παράνομα την εγγυητική ευθύνη από
παρεπόμενη σε κύρια οφειλή και τον εγγυητή σε
συνοφειλέτη. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση παραίτησης
του εγγυητή από την εν λόγω ένσταση, ο εγγυητής, εν τοις
πράγμασοι, και μάλιστα από τη χρονική στιγμή της
υπογραφής της συμβάσεως αδικαιολόγητα υπεισέρχεται
στη θέση του οφειλέτη, μιας και υπογράφοντας την
παραίτησή του αυτή από την εν λόγω ένσταση, ο δανειστής
δύναται να παρακάμψει τον οφειλέτη και να στραφεί
κατευθείαν εναντίον του εγγυητή. Συνεπώς,

A

πό τη στιγμή που ο δανειστής,
μετά την παραίτηση του εγγυητή
από την εν λόγω ένσταση,
δύναται να στραφεί κατευθείαν
κατά του εγγυητή, ακόμα και χωρίς
να ασκήσει καμία ενέργεια έναντι
του πρωτοφειλέτη, η εγγύηση
έχει χάσει το νόημά της…

, μιας και ο εγγυητής έχει καταστεί από την υπογραφή
κιόλας της σύμβασης οφειλέτης της συγκεκριμένης
σύμβασης, χωρίς μάλιστα να το γνωρίζει. Από τη στιγμή
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που η παραίτηση από την εν λόγω ένσταση συνιστά
κατάργηση του παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγυητικής
ευθύνης και κατάργηση της ίδιας της φύσεως της
εγγυητικής ευθύνης καθ’ εαυτής, η εν λόγω παραίτηση
κρίνεται ότι τίθεται καταχρηστικώς και κατά παράβαση του
νόμου. Η, δε, δέσμευση του εγγυητή, ο οποίος υπογράφει
τη σύμβαση με τον σχετικό επίμαχο όρο, χωρίς να γνωρίζει
ότι με αυτόν τον τρόπο δεν εγγυάται απλά την ικανοποίηση
του δανειστή από τον πρωτοφειλέτη, σε περίπτωση που ο
τελευταίος
δεν
προβεί
στην
εκπλήρωση
των
υποχρεώσεων του έναντι του δανειστή, αλλά αναλαμβάνει
την ίδια ακριβώς ευθύνη με τον πρωτοφειλέτη, η οποία
ευθύνη έχει χαρακτηριστικά εις ολόκληρον ευθύνης έναντι
του δανειστού, είναι υπέρμετρη και ως τέτοια, συνιστά
καταχρηστικό όρο της σύμβασης και αντίθετο στα χρηστά
και συναλλακτικά ήθη. Εξάλλου, εάν ο εγγυητής γνώριζε
από την αρχή ότι υπογράφοντας την παραίτηση του από
την ένσταση διζήσεως τρέπεται στην ουσία σε συνοφειλέτη
και ο δανειστής άρα θα μπορούσε να στραφεί στον
πρωτοφειλέτη ή σε αυτόν κατά δική του προτίμηση, είναι
προφανές ότι δεν θα την υπέγραφε, καθώς εάν ήθελε να
αναλάβει τέτοιου είδους ευθύνη έναντι του δανειστή, θα την
ελάμβανε υπογράφοντας την σύμβαση μαζί με τον
πρωτοφειλέτη ως συνοφειλέτης και όχι ως εγγυητής. Η
παραίτησή του, δε, αυτή, σε συνδυασμό με άλλους
ενδείκτες, όπως η εκμετάλλευση της συγγενικής σχέσης
μεταξύ πρωτοφειλέτη και εγγυητή, αλλά και η υποβάθμιση
της σοβαρότητας της εγγυητικής ευθύνης από τον ίδιο τον
πιστωτή, επιτείνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπέρμετρη
δέσμευση του εγγυητή. Η δέσμευση, δε, του εγγυητή με την
παραίτησή του αυτή από την εν λόγω ένσταση, είναι
υπέρμετρη, και για το λόγο ότι ο τελευταίος παραιτείται
στην πραγματικότητα από κάθε μελλοντικό του δικαίωμα
να προβάλλει ισχυρισμούς, που θα οδηγούσαν στην
απαλλαγή του ή στον περιορισμό της ευθύνης του». Ως
προς το ζήτημα της απελευθέρωσης του εγγυητή από την
εγγυητική σχέση: «Λόγω του ενδοτικού χαρακτήρος της
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ρυθμίσεως που αφορά την ένσταση διζήσεως, ο εγγυητής
ακόμα και αν μπορεί να παραιτηθεί νόμιμα και μη
καταχρηστικά εκ των προτέρων του θεσπιζόμενου με αυτή
ευεργετήματος (ελευθερώσεως), όχι όμως και για την
περίπτωση κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστού
θα καταστεί αδύνατη από δόλο ή βαρεία αμέλεια του
τελευταίου, δοθέντος ότι κατά την διάταξη του άρθρου 332
εδ. 1 ΑΚ είναι άκυρη (ΑΚ 174) κάθε εκ των προτέρων
συμφωνία, με την οποία αποκλείεται ή περιορίζεται η
ευθύνη από δόλο ή βαρεία αμέλεια (Ολ. ΑΠ 6/2000).
Πταίσμα του δανειστού περί την είσπραξη της απαιτήσεως
εκδηλώνεται είτε με ενέργειες-πράξεις, είτε με παραλείψεις,
ένεκα των οποίων γίνεται αδύνατη η ικανοποίησή του από
τον πρωτοφειλέτη. Στην εγγύηση αορίστου χρόνου
ειδικότερα, θεωρείται ότι υπάρχει πταίσμα του δανειστού
(και) όταν αυτός αμελεί για ικανό χρόνο να καταδιώξει τον
πρωτοφειλέτη, που έπειτα γίνεται αναξιόχρεος (και αν
ακόμη ο εγγυητής δεν έκαμε χρήση των δικαιωμάτων που
του παρέχουν οι διατάξεις των άρθρων 867- 868 ΑΚ) ή
υπαιτίως δεν αποδέχεται την εγκύρως προσφερομένη

Κατά 88% μειώθηκαν τα δάνεια σε
ελβετικό φράγκο στην Κύπρο μετά
τις αναδιαρθρώσεις στις οποίες
προχώρησαν τα τελευταία χρόνια οι
τράπεζες.
Το
philenews.com
αναφέρει πως σύμφωνα με την
έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ)
για
την
πορεία
των
αναδιαρθρώσεων των δανείων σε
ελβετικό φράγκο, τέλος Σεπτεμβρίου
του 2021 η συνολική έκθεση των
τραπεζών σε ελβετικό φράγκο
μειώθηκε
κατά
€1,8
δισ.
Συγκεκριμένα, από €2 δισ. που ήταν
ο
συνολικός
δανεισμός
τον
Δεκέμβριο του 2015 την 30ή
Σεπτεμβρίου μειώθηκε στα €243
εκατ.
Ο
δανεισμός
των
μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
σε ελβετικό φράγκο έχει μειωθεί
κατά 98% ενώ η αντίστοιχη πτώση
για τα νοικοκυριά έφτασε στο 81%.
Βάσει της έκθεσης της Κεντρικής
Τράπεζας
ο
αριθμός
των
δανειοληπτών
που
διατηρούν
δάνεια με ελβετικό φράγκο στην

κυρία οφειλή ή δεν αναγγέλλεται στην πτώχευση του
πρωτοφειλέτου ή αμελεί τη διεξαγωγή της δίκης ή
αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του πρωτοφειλέτου ή
παρατείνει την προθεσμία εξοφλήσεως, εν αγνοία του
εγγυητού, καθίσταται δε μετά ταύτα αναξιόχρεος ή αν ο
δανειστής, μολονότι μπορούσε να διενεργήσει ταμειακό
έλεγχο από τον οποίο ήταν δυνατόν να αποδειχθεί αύξηση
της οφειλής, παρέλειψε να προβεί σ` αυτόν. Την υπαίτια
αυτή συμπεριφορά του δανειστού οφείλει να επικαλεσθεί
και αποδείξει ο εγγυητής ο οποίος για την απαλλαγή του
προβάλλει ισχυρισμό ελευθερώσεώς του (βλ. Εφ. Θράκης
222/2016). Τέλος, εφόσον στον Αστικό Κώδικα δεν έχει
περιληφθεί ορισμός της βαρείας αμέλειας, στο δικαστήριο
εναπόκειται να κρίνει, εκτιμώντας τις περιστάσεις, πότε η
αμέλεια φέρει τη μορφή εκείνης της βαρείας, αξιολογική
κρίση η οποία υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, με βάση
τα γενόμενα ανελέγκτως δεκτά πραγματικά περιστατικά
(ΑΠ 1886/2014, ΑΠ 419/2013, ΑΠ 1850/2011, ΑΠ 377/2011,
ΑΠ 2205/2009, ΑΠ 1568/2009 ΤΝΠ-Νόμος, ΑΠ 512/2008, ΝοΒ
2008/ 2368)».

Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική
Τράπεζα και η Alpha Βank, το τρίτο
τρίμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά
77,1% που αντιστοιχεί σε 1.339
πρόσωπα από 5.844 που ήταν το
Δεκέμβριο του 2015. Τα δάνεια σε
νοικοκυριά μειώθηκαν από 5.937 χιλ.
σε 1.278 χιλ. ή κατά 74,1% και των μη
χρηματοδοτικών εταιρειών από 871
χιλ. σε 61 χιλ. (μείωση 93%).

Η
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μεγάλη πτώση
που καταγράφηκε
στα δάνεια με
ελβετικό φράγκο
των τριών τραπεζών
οφείλεται στη
συνεχιζόμενη
εξυπηρέτηση/
αποπληρωμή
των υφιστάμενων
δανείων και μερικώς
σε μετατροπή/
αναδιάρθρωση
δανείων σε ελβετικό
φράγκο σε ευρώ

, από την πώληση δανείων και από
τις συμβατικές ή «λογιστικές»
διαγραφές έναντι ποσών που
περιλαμβάνονται
ήδη
ως
προβλέπεις με στόχο την πιο
αντιπροσωπευτική απεικόνιση των
χαρτοφυλακίων χορηγήσεων των
τραπεζών.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤ, κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2021 έχουν
διαγραφεί ή αποπληρωθεί δάνεια σε
ελβετικό φράγκο ύψους €467 εκατ. Ο
συνολικός δανεισμός σε ελβετικό
φράγκο που αφορά την κύρια
κατοικία έχει μειωθεί από €288 εκατ.
το Δεκέμβριο του 2015 σε €85 εκατ.
το Σεπτέμβριο 2021, εκ των οποίων
τα €27 εκατ. αφορούν δάνεια με
αρχικό ποσό χορήγησης κάτω των
€250 χιλ. έκαστο. Αναλυτικά μέχρι
πέρσι το Σεπτέμβριο οι τρείς
τράπεζες έχουν προχωρήσει σε
διαγραφή δανείων ύψους €196 εκατ.
από τα οποία τα €123 εκατ.
αφορούσαν δανεισμό σε νοικοκυριά
(€96 εκατ. στεγαστικά δάνεια), ενώ
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τα υπόλοιπα €72 εκατ. ήταν δάνεια προς μη
χρηματοδοτικές εταιρείες. Αντίστοιχα, οι αποπληρωμές
ανήλθαν σε €271 εκατ. με τα νοικοκυριά να έχουν
αποπληρώσει €162 εκατ. (εκ των οποίων τα €93 εκατ.
αφορούσαν άλλη κατοικία και τα €49 εκατ. την κύρια
κατοικία). Οι μη χρηματοδοτικές εταιρείες είχαν
προχωρήσει σε αποπληρωμή δανείων €109 εκατ. Τέλος,
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σύμφωνα με την έκθεση, τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα των τραπεζών που αφορούν δάνεια σε ελβετικό
φράγκο έχουν σημειώσει πτώση 89% από το τέλος του
2015. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τα νοικοκυριά
έχουν σμικρυνθεί κατά 82%, ενώ τα αντίστοιχα κόκκινα
δάνεια προς τις χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασαν
μείωση κατά 97%.

Το ρεπορτάζ του 1voice.gr είναι αναλυτικό: Με πολλά ρεκόρ «απειλεί» τον
ανταγωνισμό, κατά τους επόμενους μήνες, η Παγκρήτια Τράπεζα και αυτό
φαίνεται να το αντιλαμβάνονται πολλοί και με διάφορους τρόπους. Το ζήτημα της
κεφαλαιακής ενδυνάμωσης της τράπεζας βρίσκεται στην τελική ευθεία και τις
επόμενες μέρες αναμένονται νεότερα. Σημειώνω σήμερα ότι, η Παγκρήτια
παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό εγκρισιμότητας στα Κόκκινα Δάνεια μέσω
του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι επιδόσεις
τραπεζών και servicers στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι κατά σειρά: 1.
Παγκρήτια Τράπεζα 79%, 2. Quant 76%, 3. Β2Kapital 68% και 4. Intrum 61%. Οι
υπόλοιποι πέντε πιστωτές παρουσιάζουν ποσοστά εγκρισιμότητας μεταξύ 19%
και 48%, δηλαδή δεν εγκρίνονται ρυθμίσεις ούτε για ένα στα δύο δάνεια.

«αστερίσκος» ως προς την κερδοφορία των τουριστικών
επιχειρήσεων παραμένει σε ένα περιβάλλον έντονης
αβεβαιότητας.
Όπως
αναφέρουν,
μάλιστα,
οι
επιχειρηματίες, αρκετά καταλύματα θα κλείσουν τη φετινή
χρονιά με μείον στο ταμείο τους, λόγω του υψηλού
λειτουργικού κόστους, ως απόρροια της ανόδου των τιμών

«Πωλητήριο» έχουν βάλει τον τελευταίο μήνα στο διαδίκτυο
περισσότερα από 200 ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την πλειονότητα
των αγγελιών που έχουν «ανέβει» να αφορά επιχειρήσεις
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Σύμφωνα με το euro2day.gr

Τ

ις τελευταίες 30 ημέρες
αναρτήθηκαν 207 αγγελίες
ακινήτων για πώληση
ξενοδοχειακών μονάδων με
τις ζητούμενες τιμές πώλησης
να φτάνουν τα 15 εκατ. ευρώ.

Μπορεί ο τουρισμός να οδεύει σε νέο ρεκόρ και οι
προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις θα
διαμορφωθούν σε επίπεδα πέριξ των 20 δισ. ευρώ,
ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες, ωστόσο, ο
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της ενέργειας και των ανατιμήσεων σε βασικά είδη
διατροφής. Τα περισσότερα προς πώληση καταλύματα
ανήκουν στις μικρότερες κατηγορίες, είναι δυναμικότητας
έως 30 δωματίων και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ξενοδοχειακής αγοράς. Όπως αποτυπώνεται, μάλιστα, στα
στοιχεία, η πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων
εντοπίζεται στην Εύβοια και στα νησιά του Ιονίου, δύο
περιοχές που τα τελευταία χρόνια κατέγραψαν υποτονική
ταξιδιωτική κίνηση. Η μεν Εύβοια, εκτός από τις επιπτώσεις
της υγειονομικής κρίσης, πέρυσι δέχθηκε ισχυρό πλήγμα
εξαιτίας των πυρκαγιών που προκάλεσαν σωρεία
ακυρώσεων στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, ενώ σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προ πανδημίας
εποχές διαμορφώθηκε πέρυσι η κίνηση και στα Επτάνησα,
λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που είχαν τεθεί σε
ισχύ στη Βρετανία, την κύρια δεξαμενή τουριστών των
νησιών του Ιονίου. Αντίστοιχα, με βάση τις αναρτημένες
αγγελίες, φέτος τα προς πώληση ξενοδοχεία που
βρίσκονται σε χειμερινούς προορισμούς είναι λιγότερα σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή,
τα στοιχεία που προέρχονται από τις αγγελίες
αποτυπώνουν σε έναν βαθμό και την τάση που κέρδισε
έδαφος κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ήθελε τους
ταξιδιώτες να επιλέγουν ξενοδοχεία υψηλότερων
κατηγοριών. Παράγοντες της αγοράς απέδωσαν τη
συγκεκριμένη τάση αφενός στη γρήγορη ανάκαμψη του
high-end τουρισμού και αφετέρου στο γεγονός ότι οι
μονάδες που εντάσσονται στις δύο υψηλότερες κατηγορίες
(4 και 5 αστέρων) έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη
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διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και των
παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι των ξενοδοχείων που
ανήκουν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ενδεικτικά είναι τα
στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), με τίτλο «Οι επιδόσεις
των ελληνικών ξενοδοχείων το 2021», βάσει της οποίας εν
μέσω πανδημίας, τις μεγαλύτερες αντοχές σε όλες τις
κατηγορίες ξενοδοχείων επέδειξαν τα πεντάστερα,
παρουσιάζοντας πτώση 8% στον τζίρο τους έναντι του
2019. Πάντως, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς
ακινήτων,
«τα
207
προς
πώληση
ξενοδοχεία
αποτυπώνουν μια τάση που μεταφράζεται επί της ουσίας
σε μεγαλύτερα νούμερα, δεδομένου ότι ένας αριθμός
καταλυμάτων που διατίθενται προς πώληση δεν αναρτάται
σε ιστοσελίδες με αγγελίες». Αρκετά είναι, άλλωστε, τα
ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα που βρίσκονται και
«ανεπίσημα» σε διαδικασία αναζήτησης επενδυτή, καθώς
και εκείνα τα οποία θα βγουν προσεχώς σε πλειστηριασμό.
Στην ίδια κατεύθυνση, στις 25 Ιουλίου η Intrum αναμένεται
να δεχθεί δεσμευτικές προσφορές από τα ενδιαφερόμενα
σχήματα για την απόκτηση του πακέτου των 69
ξενοδοχείων (σ.σ.: αρχικά ήταν 74) που έχει βγάλει προς
πώληση. Στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΞΕΕ) τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν εγγεγραμμένα
10.098 ξενοδοχεία, εκ των οποίων οι 7.631 ανήκουν στις
κατηγορίες 3, 2 και 1 αστεριών, αντιπροσωπεύοντας
424.730 κλίνες από τις συνολικά 879.255. Πάντως, κάποια
από τα ξενοδοχεία που έχουν αναρτήσει «πωλητήριο»
διαδικτυακά ενδέχεται να μην είναι μέλη του ΞΕΕ.

Μελισσανίδης έχει στα χέρια του το
εργοστάσιο της Σέλμαν στη Χαλκίδα,
βγαίνουν σε πλειστηριασμό και οι
εγκαταστάσεις της βιομηχανίας
ξυλείας
στην
Κομοτηνή.
Χρειάστηκαν μάλιστα τρεις εκτιμητές
για να οριστεί η τιμή εκκίνησης, η
οποία έφτασε τα 12,8 εκατ. ευρώ. Ως
συνήθως
αναρτημένοι
στους
οφειλέτες, αυτή την εβδομάδα
κληρώνει για Γιώργο Γλου και Πέτρο
Φιλιππίδη. Οι κατοικίες σε Καστέλλα
και Παλαιό Ψυχικό εκποιούνται
έναντι 3,3 εκατ. και 900 χιλιάδων
ευρώ, αντίστοιχα.

Το δρόμο των ακινήτων σε Βάρη και Κολωνάκι ακολούθησε το συγκρότημα έξι
μεζονετών στη Μύκονο, πρώην ιδιοκτησίας του Γιώργου Τσαγκαράκη,
τηλεαντικέρ, γνωστό από τη Galerie Tsangarakis. Οφειλέτιδα είναι η Pianeta Terra
του κ. Τσαγκαράκη (που ήταν το 2020 ζημιογόνα κατά 137 χιλ. ευρώ, ενώ έχει τζίρο
μόλις 48 χιλιάδων) κι επισπεύδουσα η Cepal Hellas. Στο σφυρί βγαίνουν την
Τετάρτη οι μεζονέτες στον Ορνό έναντι ποσών από 266 έως 293 χιλ. ευρώ. Την
ίδια μέρα εκπλειστηριάζεται και «βανδαλισμένο» ακίνητο του Αλέξανδρου
Μανιατόπουλο και συγκεκριμένα της MAVA στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρας
Κοζάνης. Λίγες μέρες πριν λειτουργήσει στη μεγάλη έκθεση της
αυτοκινητοβιομηχανίας στη Μεταμόρφωση το νέο υπερμάρκετ του Σκλαβενίτη,
αναζητείται αγοραστής που θα καταβάλει 480 χιλ. ευρώ και για αυτό το ακίνητο
της αντιπροσωπείας. Δύο μέρες μετά και αφότου έχει γίνει γνωστό ότι ο Δημήτρης

Ακόμη ένα περιουσιακό στοιχείο της
οικογένειας του καπετάν Μάκη
Αγούδημου βγαίνει στο σφυρί το
φθινόπωρο, αφού έχουν ήδη αλλάξει
χέρια ένα κατάστημα κι ένα
διαμέρισμα
σε
πενταώροφη
πολυκατοικία στο Καλαμάκι κι έχει
προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός
κατοικίας στην Καλντέρα. Η κόρη
του εφοπλιστή, Θάλεια Αγούδημου,
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είναι αυτή τη φορά η οφειλέτιδα και
το ακίνητο που εκποιείται από την
Intrum στις 8 Σεπτεμβρίου είναι
οικόπεδο με πολυκατοικία στο
Συνοικισμό
Εμπορίου
στη
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Βουλιαγμένη. Το οικόπεδο έχει
επιφάνεια 2.852 τ.μ. και αποτελείται
από πολυώροφο κτίριο κατοικίας.
Χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του
’80 και ως «τρόπαιο» φέρει τη

μεζονέτα των 238 τ.μ. με σαλόνι,
κουζίνα, βεστιάριο, μπάνιο και
ημιυπαίθριους χώρους. Όσο για την
τιμή, τουλάχιστον 1,75 εκατ. ευρώ θα
πρέπει να διαθέσουν οι υποψήφιοι.

Η Alpha Bank Α.Ε. σύναψε
δεσμευτική συμφωνία με την Hoist
Finance AB (publ) αναφορικά με το
Project Light για την πώληση
Χαρτοφυλακίου
Μη
Εξυπηρετούμενων
και
άνευ
Εξασφαλίσεων
Δανείων
(το
“Χαρτοφυλάκιο”)
συνολικού
οφειλόμενου υπολοίπου ύψους
Ευρώ 0,4 δισ. και συνολικής
λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,2

δισ. με ημερομηνία αναφοράς την
30.9.2021 (η “Συναλλαγή”). Το
τίμημα
της
Συναλλαγής
έχει
συμφωνηθεί στα 34 εκατ. ευρώ. H
Συναλλαγή
συμβάλλει
στην
εξυγίανση του ισολογισμού της
Alpha Bank, μειώνοντας τον Δείκτη
ΜΕΑ κατά 0.5 ποσοστιαία μονάδα
και αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του δ΄ τριμήνου 2022.

όλων των κόκκινων δανείων
που βγάζουν προς πώληση.
Το νέο αυτό σύστημα καταγραφής θα αφορά στη λεγόμενη
νέα γενιά των κόκκινων δανείων καθώς θα αφορά εκείνα
που «κοκκίνισαν» από τις αρχές του 2022 και εντεύθεν. Τα
νέα πρότυπα καταγραφής αναμένεται να κάνουν την
εμφάνιση τους από τις αρχές του 2023. Ευτυχώς μέχρι τότε
οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν σχεδόν ξεμπερδέψει από
τον βραχνά των κόκκινων δανείων. Όμως ποτέ δεν
μπορείς να είσαι βέβαιος μία που οι καιροί ου μενετοί.

«Στενό κορσέ» στις τράπεζες φαίνεται ότι θέλει να φορέσει
η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking
Authority) υποχρεώνοντάς τες να υιοθετήσουν ένα
εξαντλητικό πλαίσιο διαφάνειας στις πωλήσεις των
κόκκινων δανείων. Όπως τονίζει το mononews.gr μέχρι το
τέλος Αυγούστου οι τράπεζες μέλη της ΕΒΑ θα μπορέσουν
στείλουν τις παρατηρήσεις τους καθώς και μία πρώτη
εκτίμηση των επιπτώσεων από το νέο αυτό τρόπο
καταγραφής των κόκκινων δανείων.

Σ

την ουσία οι τράπεζες θα
υποχρεωθούν να υιοθετήσουν
ένα ενιαίο τρόπο στην καταγραφή
και περιγραφή των παραμέτρων
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