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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá

ÅðéóêåõÝò ãéá
øõãåßá êáé

óõóêåõÝò ìáãáæéþí
êáèþò

êáé óðéôéþí.

ÔçëÝöùíåßóôå
óôïí Êþóôá

0414 535 0964
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí

Ð Á Ñ Ï É Ê É Á Ê Ç  Ð Õ Î É Ä Á

Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔ ÇÇ ÓÓ   ÏÏ ÉÉ ÊÊ ÏÏ ÃÃ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÉÉ ÁÁ ÓÓ
ÌÌ ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÔÔ ÏÏ ÕÕ ÔÔ ÓÓ ÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL

επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη που 
συγκεντρώνονται από πραγματικές πωλή-
σεις. 
Για να υπάρχει όμως ένα Σχήμα Πόντσι, 
θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να 
ωφελείται απευθείας από το Σχήμα Πό-
ντσι δηλαδή την πυραμίδα. Εδώ όμως, 
δεν υπάρχει κανείς που να το ελέγχει ή 
να ωφελείται απευθείας από την ανάπτυ-
ξη του bitcoin, πέρα από το γεγονός ότι 
οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει στο 
bitcoin έχουν κάτι να κερδίσουν αν γίνει 
δημοφιλές. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νό-
μισμα ευνοεί αυτούς που το υιοθέτησαν 
πρώτοι. Κάθε τεχνολογία έχει παρόμοιο 
μονοπάτι. Οι πρώτοι που το υιοθετούν, 
κερδίζουν τα περισσότερα, όπως οι πρώ-
τοι άνθρωποι που υιοθέτησαν το Ιντερνέτ 
κέρδισαν τα περισσότερα από το Διαδί-
κτυο. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε 
ένα Σχήμα Πόντζι ή πυραμίδα για αυτόν 
το λόγο. 
Αν όμως το μπιτκόιν δεν αποτελεί πυρα-
μίδα ή Σχήμα Πόντσι θα μπορεί να γίνει 
μια φούσκα.  Δεν είναι η πρώτη άλλωστε, 
είναι η πέμπτη φορά που συμβαίνει. Ένας 
λόγος για τον οποίο το Bitcoin δημιουρ-
γεί αυτές τις φούσκες είναι ότι πρόκειται 
για ένα μικρό νόμισμα, είναι παγκόσμιας 
εμβέλειας, είναι πολύ ανοιχτό στις δια-
πραγματεύσεις και ως αποτέλεσμα έχεις 
αυτές τις συναισθηματικές αποκρίσεις. Ο 
κόσμος είναι ενθουσιασμένος που ανε-
βαίνει η τιμή και αυτό θα προκαλέσει την 
άνοδό του σε τιμές που δεν μπορούν να 
υποστηριχθούν. Και μετά η τιμή θα ξα-
ναπέσει. Έχουμε δει αυτές τις μεταβολές 
όπου πάει γρήγορα πολύ ψηλά και με τον 
ίδιο τρόπο πολύ χαμηλά.

Το μέλλον του Μπιτκόιν 
Στο μέλλον θα δούμε, πιθανότατα, έναν 
κόσμο με ψηφιακά νομίσματα, ανεξάρ-
τητα, μη κρατικά, όπως το bitcoin, απο-
κεντρωμένα που δεν θα ελέγχονται από 
κανέναν, που θα βασίζονται σε δικτυακή 
συνεργασία στο διαδίκτυο, με ανοιχτή 
πρόσβαση για όλους. Θα μπορέσουν, πι-
θανότατα, να συνυπάρξουν με επιτυχία 
μαζί και με τα εθνικά νομίσματα. Στο μέλ-
λον θα σπάσει το μονοπώλιο των εθνι-
κών νομισμάτων και θα δούμε αρκετά 
ψηφιακά νομίσματα που θα βασίζονται 
στη διαδικτυακή συνεργασία. Είτε αυτά 

θα είναι το bitcoin, είτε κάτι άλλο, είτε με 
άλλο όνομα ή με διαφορετική τεχνολογία. 
Στο μέλλον θα έχουμε εθνικά ψηφιακά 
νομίσματα, καθώς και ιδιωτικά ψηφιακά 
νομίσματα που δεν θα ελέγχονται από 
τράπεζες και κυβερνήσεις.

Τα πλεονεκτήματα 

Y
ποστηρίζεται από πολλούς, ότι 
το μπιτκόιν αποτελεί μία δύναμη 
εκδημοκρατισμού και μετάλλα-
ξης του χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος. Ιστορικά, τα εθνικά νομίσματα 
αντέχουν κατά μέσο όρο περίπου τριάντα 
χρόνια, προτού κυλήσουν στον υπερπλη-
θωρισμό, την υποτίμηση και εκεί που οι 
κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τη δύναμη 
του νομίσματος για να δημιουργήσουν 
κρυμμένους φόρους μέσα από τον πλη-
θωρισμό. Να αφαιρέσουν δηλαδή χρήμα-
τα από συνταξιούχους, τις αποταμιεύσεις 
αλλά και τους επενδυτές, για να καλύψουν 
τα χρέη τους. Ελάχιστα είναι τα νομίσματα 
που άντεξαν περισσότερο από 30 χρόνια 
και δεν αντιμετώπισαν τέτοια φαινόμενα. 
Το bitcoin είναι μία νέα επιλογή, μία νέα 
μορφή νομίσματος, ένα σύστημα νομίσμα-
τος που δεν ελέγχεται από κυβερνήσεις 
και λειτουργεί στο Ίντερνετ, χρησιμοποι-
ώντας ένα διαδικτυακό πρωτόκολλο από 
το οποίο εξασφαλίζεται η λειτουργία του 
από τη συνεργασία χιλιάδων συμμετεχό-
ντων εκ των οποίων κανένας δεν έχει τον 
έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία κεντρική το-
ποθεσία, όπως άλλωστε είναι η δομή του 
Web και του email. Το Μπιτκόιν (bitcoin) 
έφερε την απελευθέρωση του νομίσματος 
στους ιδιώτες. Και μοιάζει να είναι μία 
ιδέα που προχωράει και επεκτείνεται και 
θα ανέβει ψηλά.  Θα δούμε όμως ακόμη 
πολλές αναταράξεις, μεγάλη ένταση που 
θα ανεβαίνει ψηλά πολύ γρήγορα και πι-
θανότατα, θα πέφτει χαμηλά πολύ γρήγο-
ρα. Θα έχει πολλές διακυμάνσεις. Είναι 
ακόμη ένα μικρό νόμισμα που χρησιμο-
ποιείται ως “καταφύγιο” για πολύ μεγάλες 
οικονομίες. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι το 
χρησιμοποιούν ως μέσο αποφυγής ελέγ-
χου των ισοτιμιών και της υποτίμησης του 
δικού τους νομίσματος. 
Δεν θα πρέπει, πιστεύω, κάποια χώρα 
να υιοθετήσει το bitcoin ως εθνικό νόμι-
σμα. Η ιδέα των εθνικών νομισμάτων ως 
μορφή μονοπωλίου των κυβερνήσεων η 
οποία επιβάλλεται στους πολίτες είναι και 
ο λόγος που υπάρχει το χάος των ισοτιμι-
ών των νομισμάτων σήμερα. Αντίθετα, το 
bitcoin αποτελεί μία δυνατότητα επιλογής 
για τους πολίτες να το υιοθετήσουν αν το 
επιθυμούν. Στην πραγματικότητα, αποτε-
λεί το αντίθετο της επιβολής ενός κρατι-
κού νομίσματος.

Μήπως είναι φούσκα ή πυραμίδα; 
Μήπως όμως πρόκειται για ένα Σχήμα 
Πόντσι ή μία οικονομική φούσκα που σε 
λίγο θα σκάσει; O όρος «Σχήμα Πόντσι» 
(Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδή-
ποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυ-
ραμίδα» επενδυτών. Η πυραμίδα επενδυ-
τών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό 
σχήμα που περιλαμβάνει την πληρωμή 
απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα 
που πληρώνονται από μεταγενέστερους 

Η ιδέα των 
εθνικών νο-
μισμάτων ως 
μορφή μονο-
πωλίου των 
κυβερνήσεων 
η οποία επι-
βάλλεται στους 
πολίτες είναι 
και ο λόγος 
που υπάρχει 
το χάος των 
ισοτιμιών των 
νομισμάτων 
σήμερα.

Φούσκα ή Πυραμίδα;

Δρ Γαβριήλ  Μανωλάτος 
Καθηγητής Διεθνούς  
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης 

ΜΠΙΤΚΟΪΝ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Mέρος B’


