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Δίγλωσσο βιβλίο στα Αγγλικά και Ελληνικά 

You may use free, the graphs, tables and images of this book, citing their 

primary/initial/originative source. Reproduction or translation of the text of any part 

of this book, without the permission of the copyright owner is unlawful. Request for 

permission or further information, should be addressed to Author at 

sofpan@yahoo.com.  

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελευθέρως, τα γραφήματα, πίνακες και φωτογραφίες 

αυτού του βιβλίου, αναφέροντας τις αρχικές πηγές. Η αναπαραγωγή ή μετάφραση 

του κειμένου οποιουδήποτε μέρους αυτού του βιβλίου, χωρίς την άδεια του κατόχου 

των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι παράνομη. Αίτηση για άδεια ή περαιτέρω 

πληροφορίες, θα πρέπει να απευθύνονται στον Συγγραφέα στη διεύθυνση 

sofpan@yahoo.com.   

Important Notice: The information and analysis contained in this publication have 

been compiled or arrived at from sources through internet research. From sources 

believed to be reliable but the Author and the Publisher do not make any 

representation as to their accuracy or completeness and do not accept liability for 

any inaccuracy. Also, any information found in this book, must not be taken as 

advice or suggestion for buying or selling stocks or anything else. 

Stock investments and stock market products are unpredictable and may lead to 

capital losses. The readers of this book, if they buy or sell stocks or anything else, 

must do this at their own responsibility. 

Σημαντική Σημείωση: Πολλές από τις πληροφορίες και αναλύσεις που 

περιέχονται σε αυτή την έκδοση, έχουν συγκεντρωθεί από ένα πλήθος πηγών που 

προέκυψαν μετά από έρευνα στο internet. Θεωρούμε ότι οι πηγές αυτές είναι 

αξιόπιστες αλλά ο Συγγραφέας και ο Εκδότης δεν λαμβάνουν θέση όσον αφορά την 

σωστή τους παρουσίαση, την ακρίβειά τους και την πληρότητά τους και δεν 

δέχονται καμία υποχρέωση που μπορεί να προκύψει από τα ανωτέρω. Επίσης, 

οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο δεν πρέπει να την 

λαμβάνετε ως συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή / και πώληση οποιοδήποτε 

προϊόντος. Η όποια τυχόν αγορά ή πώληση κάνουν, οι αναγνώστες αυτού του 

βιβλίου, σχετική με την θεματολογία του, γίνεται με δική τους ευθύνη. 
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Κεφάλαιο 1 

Bitcoin: “Βασιλιάς” όλων των φουσκών! 
 

Γραμμένο στις 13-12-2017 αλλά επίκαιρο λόγω των συγκρίσεων που 

κάνει! 

Σε αυτό το άρθρο, ο Συγγραφέας προέβλεψε την μεγάλη φούσκα, 

όταν η τιμή του Bitcoin έφτασε σχεδόν τα 20.000 δολάρια και έπειτα, 

η φούσκα έσκασε. 

Ας εξετάσουμε τώρα (Δεκέμβριος 2017), με μια ματιά: 

Αρνητικά Bitcoin: 

1. Είναι ήδη μια Μεγάλη Φούσκα. 

Δείτε το αμέσως παρακάτω γράφημα. Το bitcoin είναι το μεγαλύτερο 

με διαφορά – ακολουθεί δεύτερη η τουλιπομανία. 
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2. Υπερβολική κερδοσκοπία (διεθνώς). 

Το Bitcoin δεν θα έχει ποτέ μια ευρεία χρήση που θα δικαιολογήσει 

αυτές τις τιμές (και εννοώ οτιδήποτε πάνω από τα 2.500 δολάρια). 

Γνωρίζετε πολλές επιχειρήσεις που να δέχονται να πληρωθούν σε 

bitcoins? … τώρα, όχι στο μακρινό μέλλον… 

Θα θέλατε να πληρώνεστε σε bitcoins για την εργασία σας; Ή θα 

προτιμούσατε να πληρωνόσαστε σε δολάρια ή σε ευρώ; Μπορείτε, 

στην πραγματικότητα, να πληρώσετε με bitcoins στο τοπικό σας 

Super Market ή στα καταστήματα της καθημερινότητάς μας (τώρα); 

… ή πρέπει να τα αλλάξετε σε δολάρια ή ευρώ που γίνονται αποδεκτά 

παντού και έχουν αληθινή αγοραστική δύναμη (με τα $-δολάρια or €-

ευρώ μπορείτε να αγοράσετε οτιδήποτε, χωρίς να τα αλλάξετε σε κάτι 

άλλο). Σκεφτείτε το, και εξετάστε τα δεδομένα, όχι την 

φαντασιόπληκτη κερδοσκοπία. 

 

Λένε επίσης οι υποστηρικτές του Bitcoin, ότι είναι το νόμισμα 

(χρήμα) του μέλλοντος. Ακόμα και εάν μπορούσε να γίνει, με τέτοια 

διακυμανσιμότητα που παρουσιάζει (μεγάλες και συχνές μεταβολές 

της αξίας του), αυτο-ακυρώνεται, διότι δεν μπορεί να υπάρξει χρήμα 

που η αξία του μεταβάλλεται τόσο έντονα και τόσο συχνά. 

 

3. Δεν είναι εύκολο να το αγοράσεις, ακόμα δυσκολότερο να το 

πουλήσεις. 

Μέχρι τώρα, είναι βολικό μόνο σε tech-geeks, δηλαδή τύπους 

εξοικειωμένους με την τεχνολογία. 

Εάν θέλετε να αγοράσετε, πριν το κάνετε, μάθετε πως θα μπορέσετε 

να το πουλήσετε, την διαδικασία, τον μηχανισμό, που είναι 

περίπλοκος. Μερικές φορές είναι περισσότερο περίπλοκος πό ό,τι το 

να αγοράσετε. Προσέξτε λοιπόν. 

4. Η Ζήτηση και η Προσφορά, δεν λειτουργούν ομαλά και 

ικανοποιητικά. 
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Έχει να κάνει με το #3 (ακριβώς από πάνω). Αυτό οδηγεί σε 

διαταραχές και υπερβολές που συναντάμε σε φούσκες. 

5. Υψηλές Αμοιβές και Προμήθειες. 

Πριν αγοράσετε, μέσα από μια πλατφόρμα, ανταλλακτήριο κ.λπ., 

μάθετε για αυτά – για να μην εκπλαγείτε (αρνητικά) αργότερα. 

6. Οι κυβερνήσεις θα φορολογήσουν τα κέρδη από την έκρηξη του 

Bitcoin. 

Παντού στη Γη, οι κυβερνήσεις θέλουν να αυξήσουν τα έσοδά τους 

(φορολογία). Πιστεύετε ότι θα αφήσουν ανέγγιχτο ένα τέτοιο 

‘χρυσορυχείο’ όπως τα bitcoins; 

7. Όταν οι κυβερνήσεις θεωρήσουν ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος, 

θα ρυθμίσουν και θα ελέγξουν όλο το πλαίσιο του Bitcoin ή και το 

ευρύτερο πλαίσιο. 

Στην χώρα μας, την Ελλάδα, έχουμε ένα γνωστό ρητό, που λέει ότι 

“Ο έρωτας, ο βήχας και το χρήμα, δεν κρύβονται”. Αφήνοντας στην 

άκρη, τον έρωτα και τον βήχα, ας ασχοληθούμε με το χρήμα, το οποίο 

δεν μπορεί να κρυφτεί διότι σε κάποιο σημείο, θα εμφανιστεί, θα 

φανεί, και θα είναι σε ένα ‘σημείο’ που οι κυβερνήσεις μπορούν να 

τσεκάρουν και να ελέγξουν. Εάν έχετε χρήματα, λόγω της εκτίναξης 

του Bitcoin, αργά ή γρήγορα, θα κάνετε κάποιες συναλλαγές που θα 

περάσουν από την νόμιμη οικονομία. Σε αυτό το σημείο, η Πολιτεία, 

οι Αρχές θα σας πιάσουν και τουλάχιστον, θα σας φορολογήσουν 

βαρέως. Τουλάχιστον. 

8. Είναι Ασφαλές;  

Είναι κάτι ψηφιακό. Είστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να χακαριστεί; … 

και αν χάσετε όλα σας τα χρήματα στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι 

(e-wallet); Δεν είναι λίγες οι πλατφόρμες και ανταλλακτήρια που 

έχουν ήδη και ευρέως χακαριστεί. 
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9. Θα αναπτυχθεί ανταγωνισμός. 

Εάν το bitcoin έχει μια κάποια πραγματική χρήση, δίδω έμφαση, 

ΕΑΝ, τότε θα αναπτυχθεί ανταγωνισμός. Μιλάμε για ένα πράγμα 

τεχνολογικής φύσεως. Είναι εύκολο και λογικό, να παρουσιαστεί ένα 

πιο τεχνολογικά προηγμένο «πράμα» που θα πάρει την θέση που έχει 

σήμερα το bitcoin – συμβαίνει αυτό στις τεχνολογίες. Σε μια τέτοια 

κατάσταση, η αξία του bitcoin θα εξαφανιστεί. Ήδη τα 

κρυπτονομίσματα, ανέρχονται όχι σε εκατοντάδες αλλά σε χιλιάδες. 

10. Παρατηρώ τυπικά χαρακτηριστικά φουσκών. 

• Αρχίζουν να δέχονται bitcoins για να σας δανείσουν δολάρια. Όταν 

χρησιμοποιούν αυτό το ‘πολύτιμο’ asset (όπως το bitcoin στην 

περίπτωσή μας) ως εχέγγυο, πρέπει να υποψιάζεστε ότι η κορυφή της 

φούσκας είναι κοντά. 

• Παρατηρώ ότι παρουσιάζονται πολλές στην ουσία ανύπαρκτες 

εταιρίες, όπως στην περίπτωση των penny stocks, που αλλάζουν τα 

επιχειρηματικά τους μοντέλα, μόνο και μόνο για να ακολουθήσουν την 

μόδα του bitcoin mining (εξόρυξη / δημιουργία Bitcoin) που είναι 

sexy, όπως και για να ασχοληθούν με τον ευρύτερο τομέα των 

κρυπτο-νομισμάτων (συνήθως, ως κανόνα, αυτές οι αλλαγές 

δραστηριότητας και επιχειρηματικού μοντέλου, είναι μόνο λόγια, και 

προέρχονται από απατεώνες, αφού αποδεικνύεται στην συνέχεια ότι 

δεν υλοποίησαν τίποτα από όσα εξάγγειλαν) και συνεπακόλουθα, οι 

μετοχές τους εκτοξεύονται!  

Αυτό είναι ένα φαινόμενο στις φούσκες και συμβαίνει ως επί το 

πλείστον, κοντά στην κορυφή τους. Στην δεκαετία του ‘90, πολλές 

στην ουσία ανύπαρκτες εταιρίες, άλλαζαν τον τίτλο τους σε 

[κάτι].com, μόνο και μόνο για να επωφεληθούν από την μανία της 

εποχής εκείνης, την dot-com mania, καθώς οι μετοχές τους 

εκτοξεύονταν μόνο και μόνο από την αλλαγή στα λόγια. Οι 

περισσότερες από αυτές, δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό, και 

εξαφανίστηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν. Τότε ήταν η dot-com 

mania, τώρα είναι η bitcoin-mania. 
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11. Κάθε τι στην ιστορία, που είχε τέτοια εκθετική αύξηση της 

τιμής του σε τόσο βραχυπρόθεσμη περίοδο, ήταν μια φούσκα. 

Οι Bitcoiners, δηλαδή οι υποστηρικτές του κρυπτονομίσματος, 

προσπαθούν να  δικαιολογήσουν αυτό, με το να λένε ότι το Bitcoin 

είναι «επαναστατικό», όπως το internet. Αυτό είναι το mantra τους, ο 

λόγος που επαναλαμβάνεται λες και εάν επαναλαμβάνεται, θα γίνει 

πραγματικότητα. Αλλά ας αποδεχτούμε την «λογική» τους: Είχε ποτέ 

η GOOGLE, ίσως η καλύτερη και κορυφαία ιντερνετική εταιρία, με 

πολύ διαδεμομένη χρήση – ποιος δεν χρησιμοποιεί το Google 

καθημερινά; – και βασικά ένα μονοπώλιο στα πεδία της, είχε ποτέ 

τέτοια εκθετικής μορφής άνοδο και σε τόσο βραχυπρόθεσμη περίοδο, 

όπως το Bitcoin το έτος 2017;  

Ούτε για αστείο. 

Και πως γίνεται και η χρήση του bitcoin δεν έχει διαδοθεί σημαντικά, 

διεθνώς; Δεν δημιουργήθηκε πέρσι ή το 2015 – δημιουργήθηκε το 

2009. Σχεδόν μια δεκαετία πέρασε (το άρθρο έχει γραφτεί στα τέλη 

του 2017, ακριβώς πριν σκάσει η φούσκα του Bitcoin) και το bitcoin 

έχει μια μικροσκοπική και πολύ περιορισμένη χρήση, ως χρήμα. 

12. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin (κεφαλαιοποίηση 

είναι για όσους δεν γνωρίζουν, η συνολική αξία τους, ήτοι πόσα 

bitcoin υπάρχουν, πολλαπλασιαζόμενα με την τιμή τους) έχει 

ξεπεράσει [Δεκ. 2017] παλαιές, ισχυρές και γιγαντιαίες επιχειρήσεις με 

πολύ ευρεία παρουσία, ισχυρά και χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, 

επιχειρήσεις με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχει ξεπεράσει εταιρίες 

όπως η Wells Fargo, Wal-Mart, SHELL, VISA ... Intel ... Coca Cola... 

Τώρα μόνο 11 εταιρίες έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από το 

άχρηστο* bitcoin. Μπορείτε να πιστέψετε ότι το bitcoin είναι το 

δωδέκατο πιο πολύτιμο, πιο ακριβό «asset» στον σημερινό μας 

κόσμο;  … και εάν συνεχίσει να ανέρχεται (δηλαδή λίγο πολύ εάν 

φτάσει τα επίπεδα της κορυφής του το 2017 στα 20.000 δολάρια και 

την ξεπεράσει), θα γίνει το 11ο ακριβότερο asset παγκοσμίως, το 10ο 

ή 9ο πιο πολύτιμο κ.ο.κ.; Είναι ήδη μια τεράστια τρέλα και θα γίνει 

χειρότερη εάν συνεχίσει να πετάει. 

(* άχρηστο, διότι πόση χρήση έχει ως πραγματικό χρήμα, και για συναλλαγές; ) 
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Θετικά Bitcoin: 

1. Υπερβολική κερδοσκοπία (παγκοσμίως). 

Το εν λόγω σημείο είναι ίδιο με αυτό των Αρνητικών. Στα Αρνητικά, 

ήταν αρνητικό λόγω της αντίθεσης του bitcoin σε σχέση με τα 

θεμελιώδη ενός πραγματικού νομίσματος, και την πραγματική 

δυνητική χρήση του. Εδώ, το ίδιο αυτό σημείο, έχει θετική χροιά, 

διότι αυτή η τεράστια κερδοσκοπία, έχει πολύ χώρο πιθανώς, για 

περαιτέρω επέκταση / ευκαιρίας βραχυπρόθεσμων κερδών – 

“αρπαχτών” μέσω trading. 

2. Μπορεί (πιθανώς) να φουσκώσει πολύ περισσότερο πριν 

σκάσει, διότι τώρα, δεν είναι ακόμα αρκετά διαδεδομένο στον 

πληθυσμό όλου του πλανήτη μας. 

Οι φούσκες συνήθως σκάνε, όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

έχει  εμπλακεί σε αυτά, τα βασικά τύπου Ponzi σχήματα. Για όσους 

δεν γνωρίζουν, το Ponzi, είναι ένα σχήμα που παράγει χρήμα, για όσο 

διάστημα μπαίνουν νέοι παίκτες σε αυτό: Εγώ που μπήκα στα 

σημερινά επίπεδα μετά από λίγο καιρό, μπορεί να λάβω π.χ. τα 

τριπλάσια χρήματα διότι στο μεταξύ μπήκαν και ‘χρηματοδότησαν’ 

αυτό το υψηλό κέρδος μου, τέσσερις νέοι παίκτες. Αυτοί με την σειρά 

τους, θα κερδίσει ο καθένας τους διπλάσια ή τριπλάσια χρήματα εάν 

για τον καθένα από αυτούς, μπει αντίστοιχα άλλη μια νέα τετράδα 

λίγο μετά – άρα 4 x 4 = 16 νέοι παίκτες – για να ‘χρηματοδοτήσουν’ 

με την σειρά τους τα μεγάλα κέρδη της προηγούμενης τετράδος 

κ.ο.κ., και η τιμή μπορεί να φτάσει έτσι στα ‘ουράνια’ έως ότου 

κάποια στιγμή, γίνει αυτό αντιληπτό και πόσο η φούσκα – άτυπο 

σχήμα Ponzi έχει ξεφύγει από την τυχόν πραγματική κατάσταση, και  

τότε σκάει με ολέθριες συνέπειες για όσους είναι εντός του σχήματος-

φούσκας – χάνουν τα χρήματά τους. 
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Πόσοι πραγματικά χρησιμοποιούν bitcoins (σήμερα) στις συναλλαγές 

τους; Πόσοι πληρώνονται σε bitcoins; Πόσοι έχουν αποκτήσει 

bitcoins, ακόμα και μόνο για κερδοσκοπία; Φαίνεται λοιπόν, ότι δεν 

έχουμε ακόμα, το κρίσιμο μέγεθος που φτάνει μια φούσκα, που 

απαιτείται προκειμένου η φούσκα να σκάσει. Αλλά δεν θα πρέπει να 

αισθάνεστε ασφαλείς, διότι κάθε φούσκα, συμπεριφέρεται συχνά 

χαοτικά και με απρόβλεπτο τρόπο, και έχει και διαφορές σε σχέση με 

προηγούμενες. 

Συγκρίνετε το Bitcoin με μια άλλη μεγάλη και επεκτεινόμενη 

τάση, με το Airbnb. 

 

Το Airbnb, επίσης καινοτόμο, είναι πολύ, μα πολύ περισσότερο 

διαδεδομένο διεθνώς, και με μια εμφανή και σαφή χρησιμότητα και 

όφελος, συγκριτικά με το bitcoin.  

Ωστόσο, το bitcoin έχει ξεπεράσει το airbnb, στο Google Trends [τέλη 

2017], με time-frame τα τελευταία 5 έτη. Συνεπώς, το bitcoin με πολύ 

μικρότερη χρήση και αποδοχή, σε σχέση με το airbnb, φαίνεται να 

είναι τόσο πολύ φουσκωμένο... 
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Κεφάλαιο 2 

Αποδομώντας το Bitcoin! 
 

Γραμμένο στις 31-05-2019 

 

Το Bitcoin: 

• Λένε ότι είναι νόμισμα, αλλά δέκα περίπου χρόνια από την 

δημιουργία του, δεν γίνονται συναλλαγές ουσιαστικές, σε σχέση με 

το σύνολο των συναλλαγών σε όλο τον πλανήτη. Εσείς που το 

υποστηρίζετε, αγοράζετε πολλά πράγματα με bitcoins ή μήπως με 

δολάρια ή ευρώ; 

• Δεν είναι ικανοποιητικό μέσο αποθήκευσης αξίας, διότι ακόμα και 

η αξία του ιδίου, αποτυπώνεται σε δολάρια. Αν ήταν σοβαρό και 

σπουδαίο μέσο αποθήκευσης αξίας, η αξία άλλων πραγμάτων θα 

αποτυπώνονταν σε bitcoins, πράγμα που δεν συμβαίνει (π.χ. αυτό 

συμβαίνει με το δολάριο ή με το ευρώ). Επίσης η μεταβλητότητά του, 

οι συχνές μεγάλες διακυμάνσεις του, δεν το αφήνουν να γίνει. 

• Λένε ότι είναι περιορισμένο και μη πληθωριστικό. Αυτό αν και 

βασικά είναι αλήθεια (θα υπάρξουν 21 εκατομμύρια συνολικά 

bitcoins), ωστόσο με τις ψηφιακές υποδιαιρέσεις του, είναι πρακτικά 

απεριόριστο. 

• Λένε ότι είναι επένδυση, αλλά ούτε αυτό είναι, αφού νοείται 

επένδυση χωρίς ένα “χειροπιαστό” αντιληπτό asset (υλικό ή άϋλο) και 

χρησιμότητα, όπως τις προαναφερθέντες (μέσο συναλλαγής, μέσο 

αποθήκευσης και αποτύπωσης αξίας κ.λπ.); 

• Λένε ότι είναι ασφαλές, αλλά έχουν υπάρξει πληθώρα περιστατικών 

που ηλεκτρονικά πορτοφόλια και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια που 

είχαν bitcoins, χακαρίστηκαν, εκλάπησαν και χάθηκαν. 
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• Λένε ότι δεν είναι ελεγχόμενο από τις κεντρικές τράπεζες. Και 

λοιπόν; Μπορεί αυτό να μην είναι, αλλά όταν ενώ είχες bitcoins, πας 

να αγοράσεις κάτι, με πραγματικό χρήμα (δολάρια, ευρώ κ.λπ.), οι 

κεντρικές κυβερνήσεις μπορούν πολύ εύκολα να σε πιάσουν (στην 

τελική κατανάλωση) βάζοντας μηχανισμούς πόθεν έσχες. Αρκεί να το 

θέλουν, που είναι θέμα της κάθε κυβέρνησης. Υποθέστε θεωρητικά 

ότι εγώ είχα σε bitcoins πολλά χρήματα, αλλά θέλω να αγοράσω κάτι, 

π.χ. ένα αυτοκίνητο. Αφενός για να αγοράσω το αυτοκίνητο, θα 

πρέπει να ευρωποιήσω τα bitcoin μου, πράγμα που δύσκολα θα το 

καταφέρω χωρίς την μεσολάβηση κάποιας τράπεζας. Αφετέρου εάν η 

κυβέρνηση θέλει, είτε μέσω της τράπεζας, είτε μέσω του σημείου που 

θα πουλάει το προϊόν που θέλω να αγοράσω, μπορεί να υπάρξει 

παρέμβαση με την οποία θα καλούμαι να δικαιολογήσω το πως και 

από που βρήκα τα χρήματα. Εάν δεν μπορώ, μαντέψτε τι θα γίνει στη 

συνέχεια… 

Η ουσία είναι λοιπόν ότι οι κυβερνήσεις, εάν έχεις χρήμα (σε bitcoins, 

σε δολάρια ή ευρώ ή γουάν ή σε χρυσό ή σε διαμάντια ή σε ό,τι άλλο) 

με τον έναν ή άλλον τρόπο μπορούν να σε βρουν, αρκεί να το θέλουν. 

Η τεχνολογία και τα συστήματα ελέγχου, τους δίνουν λύσεις. 

Γιατί λοιπόν υπάρχει το Bitcoin και κατά καιρούς φουσκώνει; 

• Επειδή πλήθος ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν το τι είναι, και 

που ακούνε τους υποστηρικτές του που λένε ότι είναι το νόμισμα του 

αύριο, που δεν πληθωρίζεται και είναι εκτός ελέγχου των κεντρικών 

τραπεζών, σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή κερδοσκοπία στον 

‘αέρα’. Την κερδοσκοπία την τροφοδοτούν κυρίως, από όλο τον 

κόσμο, άνθρωποι που δεν κατανοούν τι είναι (ή καλύτερα τι δεν είναι) 

το Bitcoin και βεβαίως, νεαροί tech geeks, που τα μυαλά τους έχουν 

πάρει αέρα νομίζοντας ότι στην blockchain τεχνολογία, ανακάλυψαν 

ένα νέο πεδίο με περιθώρια επέκτασης σαν το internet, πιτσιρικάδες 

όμως που δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα, έχουν άγνοια, από οικονομία, 

χρηματιστήρια, φούσκες, φορολογικές αρχές και δυνατότητες 

ελέγχου αυτών κ.λπ.. 
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• Διότι είναι το πρώτο μιας θεωρητικά υποσχόμενης τεχνολογίας 

(blockchain), και ως συνήθως, το πρώτο προϊόν σε ένα πεδίο, γίνεται 

γνωστότερο και συγκεντρώνει τις προτιμήσεις του πλήθους. 

• Επειδή διαδικτυακοί απατεώνες και εγκληματίες από όλο τον 

κόσμο, “παρκάρουν” περιστασιακά τα χρήματά τους, σε bitcoins. 

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων δηλαδή, το χρησιμοποιεί συχνά, άρα 

εκδηλώνεται από την πλευρά τους, μια έντονη και συστηματική 

ζήτηση. 

Γιατί κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί οριστικά; 

Α) Αν η ευρύτερη τεχνολογία του blockchain, είναι όντως χρηστική 

και επαναστατική (όπως ήταν π.χ. το internet που ήρθε, έμεινε και 

επεκτείνεται ολοένα περισσότερο), τότε θα παρουσιαστούν πολλά 

άλλα ανταγωνιστικά νομίσματα, και πιο έξυπνα, οπότε η όποια χρήση 

τους από πλευράς καταναλωτών, θα επικεντρωθεί στα  νεότερα και 

εξυπνότερα, και θα αποτραβηχθεί από το παλαιό και ‘ξεπερασμένο’ 

bitcoin. Ήδη κάποιες εταιρείες κολοσσοί, έχουν σκέψεις για την 

ανάπτυξη κάποιου δικού τους ψηφιακού νομίσματος, που προφανώς 

θα ελέγχεται από τις ίδιες, και θα εξυπηρετούν τις συναλλαγές τους 

(όπως το project του Libra, στο οποίο πρωτοστάτησε το Facebook, αν 

και φαίνεται ότι εντέλει δεν θα τραβήξει ως εγχείρημα). Δεν θα 

σβήσει σε αυτή την περίπτωση το bitcoin; 

Επιπλέον και πάνω σε αυτό, πρόσφατα (τέλη 2019) διάβασα σε άρθρα 

ότι στην Βενεζουέλα, μια χώρα με κατεστραμμένη οικονομία, το 

Bitcoin Cash (BCH) είναι αποδεκτό περισσότερο από το bitcoin 

(BTC). Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική, τονίζω ότι μιλάω για μια 

χώρα κατεστραμμένη, συνεπώς, όποιος χρησιμοποιεί κρυπτο-

νομίσματα, δεν τα χρησιμοποιεί για κερδοσκοπία και πλουτισμό, 

αλλά τα χρησιμοποιεί ως πραγματικά εναλλακτικά νομίσματα, ως 

χρήμα, προκειμένου να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες. Το BCH είναι 

ένα κρυπτο-νόμισμα, ανταγωνιστικό προς το πολύ γνωστό μας bitcoin 

(BTC) – άρα η υπόθεση που έκανα, αποδεικνύεται στην πράξη ότι 

έχει λογική βάση (ότι άλλα κρυπτο-νομίσματα θα είναι καλύτερα και 

θα ξεπεράσουν το bitcoin, σε επίπεδο πρακτικής χρήσης). 
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Β) Αν η ευρύτερη τεχνολογία του blockchain, δεν είναι όπως 

θεωρείται από πολλούς, χρηστική και επαναστατική, και δεν ήρθε για 

να μείνει όπως συνέβη π.χ. με το internet, τότε προφανώς, όλα τα 

κρυπτο-νομίσματα θα εξαφανιστούν μαζί της. 
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Και τα πράγματα θα εξελιχθούν, εκ της λογικής, είτε όπως 

περιγράφονται στο σημείο Α είτε όπως περιγράφονται στο σημείο Β. 

Και άλλο σημείο πιθανής εξέλιξης, ας πούμε Γ, δεν υπάρχει και εάν 

υπάρχει, ας μου το πει και αναλύσει, κάποιος, όποιος το γνωρίζει. 

Επομένως διαπιστώνουμε ότι το Bitcoin, με όποιο τρόπο και εάν 

εξελιχθούν τα πράγματα (Α ή Β), είναι καταδικασμένο να 

συρρικνωθεί εντόνως, μέχρι και να εξαφανιστεί. 
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Κεφάλαιο 3 

Φούσκες και Bitcoins ! 
 

Γραμμένο στις 6-06-2019 

Φούσκα μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι όταν φουσκώνει υπέρμετρα 

και η τιμή του ανέρχεται εκθετικά εντός συντόμου χρονικού 

διαστήματος και είναι αδικαιολόγητο σε σχέση με την τρέχουσα αξία 

του, συν τις ρεαλιστικές μελλοντικές του προοπτικές. 

Το υποκείμενο asset που έχει καταστεί φούσκα, μπορεί να είναι από 

σχεδόν άχρηστο έως αρκετά χρήσιμο. Δεν υπάρχει ένας κανόνας, ότι 

μια φούσκα πρέπει να είναι σώνει και καλά κάτι άχρηστο, ούτε όμως 

και κάτι χρήσιμο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα δύο. 

Παράδειγμα ενός κατά γενικής 

ομολογίας άχρηστου asset, που 

εξελίχθηκε σε φούσκα, οι τουλίπες: 

ΟΚ, όμορφο λουλούδι, αλλά να φτάσει 

στο σημείο στον 17ο αιώνα, να 

πωλείται όσο ένα σπίτι, δεν χρειάζεται 

περαιτέρω σχολιασμό, παρόλο που 

στον 17 αιώνα, από αυτούς που το 

αγόραζαν και σπεκούλαραν σε αυτό, 

θα βρίσκονταν πολλοί που αν τους 

ρωτούσες θα επιχειρηματολογούσαν 

με διάφορους απίθανους τρόπους, για 

την “αξία” του και το δικαιολογημένο 

της πυραυλικής του κίνησης… 

Παράδειγμα ενός κατά γενικής ομολογίας χρήσιμου asset, που 

εξελίχθηκε σε φούσκα, το ίντερνετ (dot com bubble).  Δεν χωράει 

αμφιβολία ότι το ίντερνετ είναι κάτι σπουδαίο και με εύρος χρήσεων 

και λειτουργιών. Σήμερα έχει πειστεί μέχρι και ο πιο δύσπιστος σε 

σχέση με τις προοπτικές του, όπως π.χ. ο γνωστός και κατά τα άλλα 

ικανότατος και ευφυέστατος νομπελίστας οικονομολόγος Paul 
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Krugman, ο οποίος είχε καταφερθεί εναντίον του ίντερνετ. Στα τέλη 

της δεκαετίας των ‘90s, οι μετοχές των εταιρειών που ασχολούνταν 

με το ίντερνετ, είχαν πάει στα ουράνια και βέβαια η φούσκα έσκασε 

με οδυνηρές συνέπειες, ιδίως για όσους είχαν μπει προς τα υψηλά της. 

Αξίζει να σας θυμίσω ότι τότε, όποια εταιρεία δήλωνε ιντερνετική, 

ακόμα και μόνο στα λόγια (απατεώνες δηλαδή), οι επενδυτές έτρεχαν 

να σπεκουλάρουν σε αυτήν και η μετοχή της γίνονταν πύραυλος. 

Βεβαίως επειδή το ίντερνετ ως τεχνολογία είχε μια ουσιαστική βάση 

ανάπτυξης, που φάνηκε με τον καιρό που πέρασε, δεν έσβησε, αλλά 

εξακολουθεί και υπάρχει, και μάλιστα πολλές από τις εταιρείες που 

ασχολήθηκαν πραγματικά με αυτό, σοβαρά, έξυπνα και 

καινοτομώντας, σήμερα είναι κολοσσοί (π.χ. Google). 

Με άλλα λόγια, φούσκα μπορεί να σημειωθεί και σε χρήσιμα assets. 

Απλώς τα χρήσιμα, δεν θα ‘εξαφανιστούν’ όπως ουσιαστικά ως asset, 

εξαφανίστηκε η τουλίπα. 

Ας πάμε τώρα στην μεγαλύτερη φούσκα όλων των εποχών, στον 

Βασιλιά των Φουσκών, το Bitcoin (όπως αναπτύξαμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) αλλά και τα άλλα κρυπτονομίσματα που 

ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο, και αυξάνονται και πληθύνονται. 

Έχει το Bitcoin χρησιμότητα; 

Και δεν εννοώ θεωρητικά διότι με τα λόγια λέγονται τα ωραιότερα 

παραμύθια. Πρακτικά λοιπόν… Υπάρχει εδώ και μια δεκαετία και τι 

έχει δείξει;  Το ίντερνετ στην δική του πρώτη δεκαετία, είχε δείξει 

πολλά, και είχε πείσει πάρα πολλούς, σχεδόν όλους για τις 

χρησιμότητές του (γιατί είχε ήδη δείξει). Το Bitcoin μετά από μια 

δεκαετία, τι χρησιμότητα έχει δείξει; Έχουμε πει αρκετά γι’ αυτό, στα 

προηγούμενα δύο κεφάλαια. 

Οι υποστηρικτές του προκειμένου να πείσουν, λένε διάφορα 

‘εξωτικά’ θεωρητικά επιχειρήματα. Θεωρητικά διότι έχει περάσει 

ήδη μια δεκαετία και βλέπει αλήθεια κανείς, το Bitcoin στην ζωή 

του πρακτικά και ευρέως; 
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Μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκαν με το ίντερνετ, ήταν 

η CompuServe, από τις πρωτοπόρες και όμως σήμερα, ποιος την 

ξέρει; Και σίγουρα δεν είναι Google… Και δίδω αυτό το παράδειγμα 

που έχει να κάνει με τον τομέα του ίντερνετ, που έχει αποδείξει την 

αναπτυξιακή του δυναμική.  

Στο χώρο της τεχνολογίας blockchain, εντός της οποίας παίζουν τα 

κρυπτονομίσματα (και το Bitcoin), η οποία δείχνει, κατά την άποψή 

μου, υποσχόμενη (για ανάπτυξη ορισμένων εξειδικευμένων χρήσεων 

βασισμένων σε αυτήν), ωστόσο θεωρώ ότι είναι σαφώς ολιγότερο 

από αυτή του ίντερνετ, συγκρίνοντας την ανάπτυξη και χρηστικότητα 

της πρώτης τους δεκαετίας (η του blockchain έχει πολύ μικρότερη 

ανάπτυξη και χρηστικότητα στην πρώτη του δεκαετία από ό,τι είχε 

αντίστοιχα, στην πρώτη του δεκαετία το ίντερνετ). Και τι λένε 

κάποιοι; Ότι το Bitcoin, το πρώτο των κρυπτονομισμάτων, ήρθε για 

να μείνει και θα ζει και θα βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Που; 

Στην φαντασία τους; Διότι εγώ, μια δεκαετία μετά, δεν το βλέπω 

πουθενά στην πράξη. 

• Γιατί λοιπόν το Bitcoin είναι φούσκα; 

• Γιατί εν αντιθέσει με άλλες φούσκες, το Bitcoin δεν ‘πεθαίνει’, 

τουλάχιστον προς το παρόν; 

Το εξήγησα στο προηγούμενο Κεφάλαιο 2. 

Το ότι είναι μια ‘εξωτική’ και για πολλούς ακαταλαβίστικη (από 

τεχνολογικής απόψεως) φούσκα, τροφοδοτεί κατά καιρούς, το 

ακόλουθο pattern, που όμως δεν του δίδει αξία: την σταθεροποίησή 

του σε ορισμένα επίπεδα τιμών μετά από μια κατάρρευση, 

και  επανέρχεται σε ανοδική κίνηση, παίζοντας ξανά και ξανά, απλό 

speculation, που επειδή είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να παίξει 

αρκετές φορές, να επαναληφθεί. 

Όμως πότε, εάν είχε το bitcoin ουσιαστική χρησιμότητα, θα την 

διαπιστώσουμε πρακτικά; Ήδη έχει περάσει μια δεκαετία. Σε 20 

χρόνια; Σε 30; Πότε;  
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… ποτέ σας λέω. Αν ήταν από οποιαδήποτε άποψη ουσιαστικά 

χρήσιμο, σε μια δεκαετία θα είχε ήδη δείξει· θα το βλέπατε οι ίδιοι 

στην πράξη, δεν θα χρειαζόσασταν κανέναν να επιχειρηματολογήσει 

θεωρητικά υπέρ του.  

Κάποια στιγμή λοιπόν, ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι άχρηστο, και 

τότε θα πάει η τιμή του στα τάρταρα και θα παραμείνει εκεί.  

Απλώς, προς το παρόν, δεν γνωρίζω πόσο θα κρατήσει αυτό το 

‘σενάριο’ που τροφοδοτεί περιοδικά μεγάλες ανοδικές speculative 

κινήσεις, που έχει, αναμφισβήτητα σε αυτές τις ανοδικές του κινήσεις 

χαρακτηριστικά – όχι μόνο αλλά και – ponzi σχήματος. 
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Κεφάλαιο 4 

Μερικά Δεδομένα για το Bitcoin 
 

Γραμμένο στις 27-06-2019 

Πόσα Bitcoins έχουν δημιουργηθεί (mined) έως σήμερα (μέσα 

2019); 

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους, ανέρχεται σε περίπου 17,8 εκατ. 

BTC. Δεδομένου ότι θα δημιουργηθούν συνολικά 21 εκατ. BTC και 

μετά τέρμα, σήμερα λοιπόν έχει ‘εξορυχτεί’ ποσοστό που προσεγγίζει 

το 85% του συνόλου BTC που μπορεί να υπάρξουν. 

Και παρά την προσέγγιση του ανωτάτου ορίου, και παρά την δεκαετία 

ύπαρξής του, παρά δηλαδή την όλη διαφαινόμενη σπανιότητα του 

BTC, έως σήμερα, πραγματική χρήση του BTC ως νόμισμα, διότι 

δηλώνει (κρυπτο)νόμισμα, δεν έχει υπάρξει και το γνωρίζει ο καθένας 

σας, ότι δηλαδή δεν μπορείτε να αγοράσετε πράγματα με BTC. 

Συνεπώς ως νόμισμα, το BTC είναι άχρηστο ή θέτοντάς το λίγο 

καλύτερα, ανύπαρκτο διότι πως αλλιώς να καλέσεις κάτι που καλείται 

νόμισμα, αλλά δεν κάνεις τελικά συναλλαγές με αυτό; Εάν είχες ένα 

κατσαβίδι, και δεν μπορούσες με αυτό να βιδώσεις ή ξεβιδώσεις 

βίδες, αλλά για να το καταφέρεις θα χρειαζόσουν π.χ. έναν 

μετατροπέα, θα έλεγες αυτό το εργαλείο ποτέ ότι είναι κατσαβίδι και 

μάλιστα χρήσιμο; 

Μήπως πιστεύετε και σας φαίνεται λογικό, με τα άλλα περίπου 3,2 

εκατ. BTC ου απομένουν να εξορυχτούν (να δημιουργηθούν), ότι θα 

γίνει ξαφνικά από το σημερινό ουσιαστικό τίποτα, κάποια 

‘επανάσταση’ και ο κόσμος θα αρχίσει να χρησιμοποιεί ευρέως, BTC; 

Αν αυτό νομίζετε, ΟΚ, κανένα πρόβλημα, αγοράστε BTC, δικά σας 

είναι τα χρήματα, τα πραγματικά χρήματα, τα ευρώ ή δολάρια που θα 

δώσετε για να αποκτήσετε BTC, μπορείτε εάν θέλετε και να τα 

κάψετε. 
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Λένε ότι το BTC είναι ασφαλές. 

α. Είναι ασφαλές όταν έχουν χαθεί δια παντός, έχουν εξαφανιστεί, 

περί των 3 με 4 εκατομμυρίων BTC; Μιλάμε για ποσοστό 

14,3% (ελάχιστο) με 19% (μέγιστο) του συνόλου των bitcoins που θα 

υπάρξουν (21 εκατ.); 

β. Επιπλέον, σίγουρα έχουν κλαπεί 850.000 BTC στην Mt. Gox hack, 

άλλα 120.000 BTC από την Bitfinex το 2016, που μας αθροίζουν 970 

χιλιάδες BTC. Και οι κλοπές δεν έχουν σταματήσει, ούτε επίσης 

μπορούμε να γνωρίζουμε όλες όσες έχουν συμβεί (π.χ. ιδιωτικά), που 

μπορεί το μέγεθος να είναι αθροιστικά, μεγαλύτερο από αυτό που σας 

είπα. Αυτό δεν μου φαίνεται ως ασφαλές. 

Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε την συσκευή 

Enigma (από την ελληνική λέξη, Αίνιγμα). Την έχετε ακούσει;  

Η Enigma ήταν μια συσκευή κρυπτογράφησης, για την οποία οι 

Ναζί, πίσω στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν περήφανοι, ότι δεν 

μπορούσε να ‘σπάσει’ (τα μεταδιδόμενα με αυτήν μηνύματα) και 

ήταν απολύτως ασφαλής. 

Αυτή η συσκευή που 

έμοιαζε με γραφομηχανή, 

έδιδε πλεονέκτημα στον 

γερμανικό στρατό – διότι 

ένας πόλεμος μπορεί να 

κερδηθεί εάν έχεις 

πλεονέκτημα στην 

μετάδοση των 

πληροφοριών.  

Αλλά ό,τι κρυπτογραφείται (όπως το bitcoin και άλλα πραγματικά 

κρυπτο-νομίσματα) μπορεί να ‘σπάσει’ και να αποκρυπτογραφηθεί – 

εάν έχεις τις απαραίτητες μεθόδους, συστήματα και εργαλεία. 

Ευτυχώς, ο Alan Turing, ‘έσπασε’ την Enigma, και αυτό ήταν μια 

κρίσιμη συμβολή υπέρ των Συμμάχων: πλέον γνώριζαν τις κινήσεις 

των Ναζί και ήταν καλά προετοιμασμένοι –η εξέλιξη αυτή οδήγησε 
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στον τερματισμό του Πολέμου συντομότερα, και έσωσε χιλιάδες ίσως 

και εκατομμύρια ζωές.  

Τώρα, έχετε ακούσει για τους κβαντικούς υπολογιστές (quantum-

computers) που μεγάλοι οργανισμοί και εταιρίες κατασκευάζουν; 

Πρόσφατα [Οκτώβριος 2019], η Google ανακοίνωσε ότι ο κβαντικός 

υπολογιστής που αναπτύσσει, είναι σε θέση να εκτελέσει έναν 

υπολογισμό σε 200 δευτερόλεπτα ο οποίος θα είχε πάρει στους 

σημερινούς υπερυπολογιστές στον κόσμο, περί των 10.000 ετών! ... 

ναι καλά διαβάσατε – εάν θέλετε ψάξτε το στο google... Μπορείτε να 

φανταστείτε λοιπόν την υπολογιστική ισχύ των κβαντικών 

υπολογιστών; Και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι η μέθοδος 

κρυπτογράφησης του bitcoin – και άλλων πραγματικών 

κρυπτονομισμάτων επίσης – είναι ασφαλής, ‘άσπαστη’ και σίγουρη;   

Εάν τα παραπάνω δεδομένα, έως και σήμερα – μην σκέφτεστε τι 

μπορεί να συμβεί ‘αύριο’ με την βελτίωση των δυνατοτήτων των 

hackers με την βοήθεια της γοργά αναπτυσσόμενης και πανίσχυρης 

Τεχνητής Νοημοσύνης – σας φαίνονται ότι περιγράφουν ένα 

περιβάλλον ασφαλές, κανένα πρόβλημα από πλευράς μου, 

τοποθετηθείτε λοιπόν στην ‘ασφάλεια’ αυτή, δικά σας χρήματα 

είναι (τα αληθινά εννοώ)… 

Μένει στο Βitcoin, το ότι κάποιοι έως σήμερα, το χρησιμοποιούν 

ως μέσο αποθήκευσης αξίας, για δύσκολες περιόδους κλπ.: 

‘Παρκάρεις’ τα (κανονικά) σου χρήματα σε BTC, τα κρατάς εκεί, και 

όταν θελήσεις, τα αλλάζεις σε όποιο πραγματικό νόμισμα θέλεις. 

Μα την ίδια χρησιμότητα έχει και ο χρυσός, ο οποίος όμως: 

• Είναι σπανιότατος και δεν μπορεί να αντιγραφεί· το BTC ως 

ψηφιακό είδος, είστε σίγουροι ότι τώρα ή στο μέλλον, δεν θα μπορεί 

να αντιγραφεί; 

• Δεν φθείρεται, που να συμβεί πυρηνική καταστροφή, ενώ ένας Η/Υ 

ή μια συσκευή ‘πορτοφόλι’ για BTC, μπορεί να καταστραφεί πολύ 

εύκολα. 
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• Είναι δοκιμασμένος εδώ και 6 χιλιάδες χρόνια, που ο άνθρωπος τον 

χρησιμοποιεί και με τα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν, η χρήση του έως 

και σήμερα, δεν περιορίστηκε. 

• Χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα μέχρι πρόσφατα και ο ίδιος (ο 

χρυσός) έχει αξία σε οποιοδήποτε νόμισμα, αλλά και χωρίς, δηλαδή 

κάποιος μπορεί να πει, ότι ανταλλάσσω μια ράβδο χρυσού με αυτά 

και αυτά τα πράγματα, χωρίς δηλαδή την διαμεσολάβηση χρήματος· 

το BTC μπορεί να το κάνει αυτό, χωρίς την διαμεσολάβηση του 

φυσικού χρήματος (ευρώ, δολάρια); 

Εν ολίγοις, ο χρυσός σε αυτή την ‘οπτική’ και χρησιμότητα, 

υπερτερεί εν πολλοίς ως προς το BTC. 

Κανένας εκ των υποστηρικτών του BTC, δεν μπορεί να καθορίσει μια 

δίκαιη αξία αυτού, μια μέθοδο προσδιορισμού του fair value, της 

εσωτερικής του αξίας. Ουδείς. Αναρωτιέστε γιατί; Μήπως επειδή δεν 

έχει καμία (μηδέν); 

Το BTC είναι σκέτο speculation· είναι o Βασιλιάς των Φουσκών 

(όπως περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 1) και ως Βασιλιάς αυτών, είναι 

hard to die / πολύ σκληρός για να πεθάνει, αλλά τελικά θα πεθάνει. 

Η δε σύγκρισή του με τον 

Βασιλιά της διατήρησης 

αξίας, τον χρυσό, είναι για 

ανόητους – ο Βασιλιάς των 

Φουσκών, να συγκρίνεται με 

τον Βασιλιά της 

διατήρησης της αξίας 

(χρυσό). 
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Κεφάλαιο 5 

Bitcoin, τόσο ‘φοβερό’ που ούτε οι 

πρωτοπόροι και ψαγμένοι με αυτό, δεν το 

εκμεταλλεύθηκαν! 
 

Γραμμένο στις 24-07-2019 

 

Όταν άκουσα για το Bitcoin, πάει τώρα καμιά 3ετία, ίσως και 4 

χρόνια, και ακριβώς επειδή με κάθε τι καινούργιο, δεν έχω καμιά 

προκατάληψη, άρχισα να το μελετάω, προφανώς για να δω εάν αυτό 

το καινούργιο πράγμα αξίζει.  

Όσο και να μελέτησα, την αξία του μέχρι σήμερα δεν την έχω δει, δεν 

έχω πεισθεί δηλαδή, και ας έχω μελετήσει τόσο, και ας έχω δαπανήσει 

ώρες και ώρες με διαδραστικές συζητήσεις με τους υποστηρικτές του. 

Είχα φτάσει σε κάποιο σημείο που έλεγα «Τι γίνεται;  Χαζός είμαι και 

δεν καταλαβαίνω;», από την άλλη όμως σκεφτόμουν άμεσα ότι «Όλα 

τα άλλα πως και τα καταλαβαίνω; Γιατί η αδυναμία κατανόησης να 

εντοπίζεται μόνο στα του Bitcoin;».  

Έτσι, σιγά – σιγά, διαμόρφωσα την άποψη ότι το Bitcoin τελικά δεν 

είναι κάτι το ιδιαίτερο, και το μόνο ενδιαφέρον, έχει ως φούσκα, από 

την οποία εάν τοποθετηθείς σε χαμηλά επίπεδα και πουλήσεις σε 

υψηλότερα, μπορείς να αποκομίσεις ένα έως και πολύ καλό κέρδος, 

ασχέτως ότι εγώ δεν το κάνω, διότι όταν διαπιστώσω ότι κάτι είναι 

φούσκα, το αποφεύγω.  

Και το αποφεύγω διότι αλλιώς, μπορεί να εμπλακώ συναισθηματικά 

(λόγω πιθανών βραχυπρόθεσμων υψηλών κερδών) που σου στερούν 

την λογική, μένεις μέσα για να πλουτίσεις επειδή βρήκες την once in 

a lifetime ευκαιρία για να πλουτίσεις, και αργά η γρήγορα που η 

φούσκα σκάει, χάνεις όλα τα κεφάλαιά σου. 
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Αυτοί που υποστηρίζουν το Bitcoin, όσο και να συζητώ μαζί τους, 

συνήθως καταλήγουν στο επιχείρημα, ότι (εγώ) δεν το καταλαβαίνω. 

Όμως, εγώ σκέφτηκα και λέω: Μήπως και όντως δεν το καταλαβαίνω; 

Έστω, μόνο αυτό; Ας πάω λοιπόν σε αυτόν ή αυτούς που το 

καταλαβαίνουν καλύτερα και σε περισσότερο βάθος από όλους. Και 

ποιος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα το Bitcoin; Μα ποιος άλλος από 

τους πρωτοπόρους που το ανακάλυψαν, αυτούς που εκ των πραγμάτων, 

θα είναι πολύ ψαγμένοι. 

Σκέφτηκα λοιπόν – αυτά είναι κοινή λογική – και είπα, θα ψάξω να 

βρω εάν οι πρωτοπόροι που το δημιούργησαν και το ανακάλυψαν, 

που προφανώς, γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους άλλους, τις 

δυνατότητες και προοπτικές του Bitcoin, πιστεύοντας σε αυτό, το 

συσσωρεύουν. 

Η κοινή λογική μας λέει ότι εφόσον σχεδίαζαν, αν ανήκαν στους 

σχεδιαστές του ή άλλοι που δεν το σχεδίασαν, αλλά άκουσαν γι’ αυτό 

και ως tech geeks και hackers κατάλαβαν ότι ήταν τόσο 

πρωτοποριακό και με τόσες δυνατότητες και επαναστατικό κλπ., το 

οποίο θα κλονίσει σε λίγα χρόνια το κατεστημένο χρηματοοικονομικό 

σύστημα (κλασικό επιχείρημα των bitcoiners), αν μη τι άλλο, 

γνωρίζοντας όλη αυτή την φοβερή προοπτική, θα άρχιζαν και θα 

συσσώρευαν για λογαριασμό τους Bitcoins, θα τα έκαναν 

εξόρυξη και θα αγόραζαν, τότε που ήταν πάμφθηνο (το 2010 και 

2011) και βεβαίως, δεν θα πουλούσαν με τίποτα τα πολύτιμα 

αποκτήματά τους. 

Για να δούμε λοιπόν… 

Από την Σελίδα 

https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html 

που έχει αναλυτικά τα στοιχεία με τα μεγαλύτερα, σε 

αξία, bitcoin wallets (πορτοφόλια bitcoins), στα 100 μεγαλύτερα, 

βλέπω ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει κάνει την πρώτη εισαγωγή, 

από το 2017 και μετά, δηλαδή έως σήμερα (είναι η στήλη που λέει 

First in, με το βελάκι).  

https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
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Στη Λίστα με τα 100 μεγαλύτερα σε αξία bitcoin wallets, βλέπω ότι 

από την διετία 2010 και 2011, μόλις οκτώ (8) υπάρχουν. Οκτώ στα 

εκατό. Ξανά για έμφαση: 8 στα 100. 

 

Τι σημαίνει αυτό;  

(αν και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε διότι είναι απλή λογική) 

Το 2010 και 2011 μόνο πολύ ψαγμένοι γνώριζαν το  bitcoin. Αυτοί 

ήταν οι πρωτοπόροι και ως πρωτοπόροι, γνώριζαν και γνωρίζουν, 

καλύτερα την φοβερή δυνατότητα της τεχνολογίας αυτής, αυτού του 

δημιουργήματος. ΑΝ έχει.  

Διότι εάν ΔΕΝ έχει, προφανώς θα είχαν πουλήσει και θα είχαν 

αδειάσει τα bitcoin τους νωρίς (αν είχαν κιόλας αποκτήσει) ή απλά, 

παρόλο που το 2010 και 2011 οι τιμές του bitcoin ήταν εξαιρετικά 

μικρές, δεν θα αγόραζαν διότι γιατί να αγοράσουν κάτι, έστω κι αν 

είναι τζάμπα, εάν δεν έχει τίποτα ιδιαίτερες δυνατότητες; 

Το γεγονός, ότι στην Λίστα των εκατό μεγαλύτερων bitcoin wallets, 

δεν βρίσκουμε πολλά που να είναι από το 2010 ή 2011, ένα πράγμα 

σημαίνει, με την λογική: ότι οι πρωτοπόροι που το είχαν ανακαλύψει 

από τότε, αυτοί οι πολύ ψαγμένοι με τα τεχνολογικά κ.λπ., δεν του 

έδωσαν και ιδιαίτερη σημασία.  

Γιατί;  Διότι δεν είχε.  

Εάν είχε, θα βλέπαμε στην Λίστα με τα 100 μεγαλύτερα bitcoin 

wallets, να υπήρχαν πολλά και όχι μόνο οκτώ, που να ήταν από το 

2010 και 2011. Και θα ήταν πολύ περισσότερο φορτωμένα, με 

περισσότερα δηλαδή bitcoins. 
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Αυτά που είναι από το 2010 και 2011, τα έχω με πράσινη 

περιγράμμιση. Το ‘πλουσιότερο’ είναι στην 6η θέση, με 79.957 BTC 

ή ισοδύναμο σε δολάρια [Ιούλιος 2019] $791,6 εκατ.. Και ακολουθούν 

στην 28η θέση με 31.000 BTC ή $306,9 εκατ., στην 30η θέση με 

28.151 BTC ή $278,7 εκατ. κ.ο.κ., όπως μπορείτε να δείτε μόνοι σας. 

Δεν χρειάζεται να μακρηγορώ εγώ περιγράφοντάς τα. 

Αν δεν πίστεψαν στο bitcoin, αυτοί που το γνώρισαν από πολύ νωρίς, 

αυτοί οι τόσο πρωτοποριακοί και ενήμεροι, σε μια εποχή που η τιμή 

του ήραν πολύ χαμηλή, θα το πιστέψετε εσείς, σήμερα, που η τιμή 

του ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες δολάρια; 
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Κεφάλαιο 6 

Είναι φούσκα το bitcoin;;; … Μπααα! 
 

Γραμμένο στις 1-08-2019 

Στο Κεφάλαιο 1 αλλά και αλλού συμπληρωματικά, ανέφερα 

αναλυτικά εάν το bitcoin είναι φούσκα ή όχι. 

Το παρόν κεφάλαιο / άρθρο, το έγραψα συμπληρωματικά, ως 

απάντηση σε αυτό το άρθρο με τίτλο «Πόσο φούσκα είναι το 

Bitcoin», που θα το βρείτε στο ακόλουθο link: 

https://www.euro2day.gr/investments/crypto/article/1692674/einai-

foyska-to-bitcoin.html 

Απαντάω λοιπόν στα βασικά του επιχειρήματα: 

• Πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί φούσκα κάτι που έκανε νέο 

ρεκόρ και το 2011 και το 2013 και το 2017; Οι μέχρι τώρα 

φούσκες, όποτε έσκαγαν, δεν ξαναανέβαιναν. 

Απάντηση: 
Οι μέχρι τώρα φούσκες, όποτε έσκαγαν, δεν ξαναανέβαιναν; Σαν 

κανόνας ναι, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο: υπάρχουν εξαιρέσεις. Για 

παράδειγμα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

παρουσίασε φούσκα το 1988, το 1990 και το 1999 (δείτε το γράφημα 

πιο κάτω). Συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η πρώτη φούσκα 

είναι μικρή και η δεύτερη αρκετά μεγαλύτερη. Η πρώτη έντονη 

ανοδική κίνηση βραχυπρόθεσμα είναι μια πρόδρομος φούσκα, αυτής 

που θα ακολουθήσει, η οποία θα είναι αρκετά πιο μεγάλη και μαζική 

από πλευράς συμμετοχής κόσμου (όπως στους σεισμούς που μερικές 

φορές και σε μια ήρεμη σεισμικά περιοχή, γίνεται ένας σχετικά 

μικρός σεισμός και ακολουθεί ένας αρκετά ισχυρότερος, μετά από 

κάποιο καιρό). Φυσικά γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα, αφού 

παρουσιαστεί η μεγάλη και βασική φούσκα (όπως στους σεισμούς). 



Bitcoinvest or Not? 2019 

 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από το γράφημα, ο Γενικός Δείκτης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, βίωσε φούσκες τα έτη 1988, 1990 και 1999 

(που σημειώνονται με A, B, C). Αυτές οι κινήσεις ήταν σαφώς 

φούσκες, καθώς ο Δείκτης απέκλεινε σημαντικά από τον Κινητό 

Μέσο Όρο 200 ημερών (η απαλότερη γραμμή) – δείτε τις έντονες και 

δυνατές ανοδικές κινήσεις-εκθετικές ανόδους, σε βραχύ ορίζοντα, 

ενδεικτικές φούσκας.   

Επιπλέον, και το ίντερνετ ήταν φούσκα που έσκασε το 2000, πολύ 

ευρύτερη όμως (dot-com bubble). Το ίντερνετ βέβαια δεν 

εξαφανίστηκε και εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμο και με 

σπουδαίες προοπτικές. Όμως το 2000 ήταν χρηματιστηριακά 

φούσκα. 

Φούσκα λοιπόν δεν σημαίνει ότι ένα asset είναι αναγκαστικά 

άχρηστο. Μπορεί να είναι άχρηστο, οπότε εάν σκάσει η φούσκα, 

δηλαδή όταν η αγορά αντιληφθεί συνολικά την μη χρησιμότητά του, 

μπορεί να εξαφανιστεί, μπορεί όμως να είναι και χρήσιμο, οπότε σαν 

asset να εξακολουθήσει να υπάρχει και να έχει την εξελικτική του 

πορεία.  
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Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, βάζουμε την φούσκα dot.com καθώς 

στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι ιντερνετικές μετοχές, 

πετούσαν (όπως κάνουν και τα κρυπτονομίσματα σήμερα), έχοντας 

υπερκεράσει τις αποτιμήσεις που θα δικαιολογούνταν, από την έστω 

έντονη ανάπτυξη του κλάδου ή και πολλών από αυτές τις εταιρίες. 

Τότε έφταιγε η ανάπτυξη, υπερβολικών, ανόητων προσδοκιών. Οι 

τότε προσδοκίες, ήταν του σκεπτικού: 

1 –  Είναι ιντερνετική εταιρία;  Τα κέρδη της στην επόμενη 

δεκαετία θα εκτοξευθούν στον ουρανό, οπότε τρέχουμε και την 

αγοράζουμε όσο –  όσο! 

Δείτε τώρα και το γενικό σκεπτικό στο bitcoin και κρυπτονομίσματα, 

σήμερα: 

2 –  Το bitcoin θα επιβληθεί ως παγκόσμιο νόμισμα, οι κεντρικές 

τράπεζες δεν μπορούν να το ελέγξουν, έχει περιορισμένη ποσότητα (θα 

φτάσει ως τα 21 εκατ. BTC), οπότε η αξία του θα φτάσει, τα $50 

χιλιάρικα λέει ο ένας bitcoiner, τα $100 χιλιάδες λέει ο άλλος 

bitcoiner, τα $500 χιλιάδες λέει ο παράλλος bitcoiner, και ο 

παραπαράλλος λέει το $1 εκατ…. Εν ολίγοις, ο καθένας bitcoiner λέει 

όσο θέλει, χωρίς κανείς, να εξηγεί το πως και γιατί αξίζει αυτή την 

τιμή που ισχυρίζεται. Και οι αδαείς, που όταν οσφραίνονται κέρδη και 

δη καλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ελκύονται σαν τις μύγες 

από το μέλι, πάνε και αγοράζουν όσο –  όσο τα bitcoins! 

Στα δύο παραπάνω σκεπτικά, τις ομοιότητες τις βλέπουμε νομίζω, και 

έχω βάλει με bold, το κοινό θα. Υπάρχει λοιπόν ουσιώδης διαφορά 

σε κάποιο εκ των δύο παραπάνω σκεπτικών (1) και (2); 

 

• Αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο Bitcoin, θα το είχαν βρει τόσα 

χρόνια. Δεν ζούμε στην εποχή του τηλέγραφου ή των τουλιπών. 

Σήμερα οι πληροφορίες μεταφέρονται σε νανοδευτερόλεπτα. 
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Απάντηση: 

Ακριβώς επειδή σήμερα, οι πληροφορίες μεταφέρονται σε 

νανοδευτερόλεπτα, και το bitcoin δεν δημιουργήθηκε χθες, αλλά προ 

δεκαετίας, και ενώ έχουν περάσει δέκα χρόνια, δεν έχει καμία ευρεία 

χρήση, αποδεικνύεται περίτρανα, ότι είναι άχρηστο. Και βέβαια τι 

μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα, για οποιοδήποτε πράμα, 

από το να είναι ουσιαστικά και ευρέως, άχρηστο; Ακριβώς επειδή δεν 

έχει σήμερα, καμία ευρεία και ουσιαστική χρησιμότητα, γίνεται 

speculation για το τι ΘΑ γίνει στο μέλλον… στην προσεχή 

δεκαετία… 

Όμως αν οι πληροφορίες σήμερα μεταδίδονται σε χρόνο dt και 

πράγματι π.χ. στο θέμα της κερδοσκοπίας των κρυπτονομισμάτων, 

όλες οι πληροφορίες, φήμες κ.λπ., μαθαίνονται άμεσα και παίζουν τον 

ρόλο τους στην εκδήλωση αυτής της μέχρι σήμερα, περιοδικής 

φούσκας, γιατί σε αυτό το πεδίο η διάδοση της πληροφορίας γίνεται 

τόσο τάχιστα ενώ στο πεδίο των πρακτικών εφαρμογών και ευρείας 

χρήσης, έχουν περάσει δέκα χρόνια και δεν έχει υπάρξει;  

Η απάντηση προφανώς είναι, ότι δεν στερείται η διεθνής κοινότητα, 

σε όλοοοον τον κόσμο, την αντιληπτική ικανότητα και δυνατότητες 

του να βρει τρόπους για την υιοθέτηση ευρέων εφαρμογών με το 

bitcoin και λοιπά κρυπτονομίσματα. Δεν είναι ανόητη η διεθνής 

κοινότητα, αλλά πως να χρησιμοποιήσεις κάτι που δεν έχει 

ουσιαστική χρησιμότητα; Δεν μπορείς. 

Οι bitcoiners μας λένε ότι δεν αρκούσε η πρώτη δεκαετία, αλλά 

απαιτείται και δεύτερη, στην οποία δεύτερη, το bitcoin θα σκίσει! 

Βεβαίως δεν μας εξηγούν γιατί η πρώτη δεκαετία δεν αρκούσε, όταν, 

να εδώ, ο συγγραφέας και υποστηρικτής των bitcoins, 

επιχειρηματολόγησε για την τάχιστη μετάδοση των πληροφοριών, 

δηλαδή και της γνώσης γενικότερα. 

Εγώ απαντάω, ότι είναι ωραίο να έχει κάποιος όνειρα, αρκεί αυτά να 

μην βλάπτουν την τσέπη του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το τι θα κάνει 

ο καθένας με τα χρήματά του, είναι δική του υπόθεση. 
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• Η πορεία του Bitcoin προς την κορυφή δεν έγινε τυχαία. Η 

είσοδος των μεγάλων θεσμικών της Wall Street αποτελεί την 

κορυφή του παγόβουνου. 

Απάντηση: 

Επειδή μπαίνουν μεγάλες εταιρίες στο bitcoin ή γενικότερα και στα 

άλλα κρυπτονομίσματα, τους δίδει κύρος;  

Και την περίοδο προ του 2008 οι μεγάλες εταιρίες και funds έμπαιναν 

σε δομημένα ομόλογα, σε παράγωγα κλπ, και κατέληξαν στην 

κατάρρευση του 2008. Οι μεγάλες δηλαδή εταιρίες, επειδή στοχεύουν 

στο κέρδος, και τα στελέχη τους συχνά πυκνά διακρίνονται και 

διακατέχονται από απληστία, όταν δουν κάτι που υπόσχεται καλό 

κέρδος, σπεύδουν να το υιοθετήσουν ακόμα και εάν είναι επικίνδυνο 

κ.λπ.. 

Φερειπείν, ο Mike Novogratz, γνωστό μεγαλοστέλεχος σε fund, είχε 

δηλώσει “Αυτό [bitcoin] θα αποτελέσει την μεγαλύτερη φούσκα στην 

εποχή μας … Οι τιμές του θα πάνε πολύ μακριά σε σχέση με εκεί που 

θα έπρεπε να βρίσκονταν. Μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα στην 

πορεία προς τα πάνω, και σκοπεύουμε να το κάνουμε”. 

Επιπλέον, οι υποστηρικτές του bitcoin και σε σχέση με αυτή την 

εξέλιξη (είσοδος funds κλπ), δεν συμφωνούν μεταξύ τους: κάποιοι 

λένε ότι αυτή η θεσμική εμπλοκή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, ενώ 

κάποιοι άλλοι βρίσκουν αυτή την εξέλιξη bullish για το bitcoin. Αυτοί 

που διαφωνούν μεταξύ των υποστηρικτών του bitcoin και βρίσκουν 

την εξέλιξη αυτή αρνητική, νομίζουν αυτό, επειδή πιστεύουν ότι το 

bitcoin θα πάψει να είναι ανθεκτικό στην λογοκρισία, και θα χάσει 

έτσι ένα από τα βασικό ‘θετικά’ χαρακτηριστικά που έχει ως σήμερα, 

και συνεπώς, αυτό θα έχει μια κακή επίδραση στην τιμή και αξία του. 
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Κεφάλαιο 7 

Ο αυτοαποκαλούμενος δημιουργός του 

Bitcoin, διετάχθη να δώσει τη μισή του 

περιουσία 
 

Γραμμένο στις 09-09-2019 

 

Δικαστήριο στις ΗΠΑ διατάσσει τον Craig Wright να μοιραστεί τα 

bitcoin που απέκτησε με τους κληρονόμους του αμερικανού 

προγραμματιστή David Kleiman 

Ο αυστραλός Craig Wright διετάχθη να παραδώσει τα μισά από τα 

bitcoin που έχει στην κατοχή του στους κληρονόμους του David 

Kleiman, που ισχυρίστηκαν ότι οι δύο τους ήταν συνέταιροι όταν 

άρχισαν το κρυπτονόμισμα. 

Ο αυστραλός που έχει ισχυριστεί ότι εφηύρε το κρυπτονόμισμα 

bitcoin διετάχθη να παραδώσει τα μισά από τα bitcoin που κατείχε, 

και που αναφέρθηκε ότι αξίζουν περί των $5 δισ. (το 50% δηλαδή). 

Ο Craig Wright, ένας computer scientist και ειδικός στην 

κυβερνοασφάλεια, 49 ετών, μηνύθηκε από τους κληρονόμους του 

David Kleiman, ενός προγραμματιστή που πέθανε το 2013, για το 

μερίδιο bitcoin στο απόθεμα του Wright, το οποίο δημιουργήθηκε 

από την εμπλοκή των εν λόγω δύο, κατά την έναρξη του 

κρυπτονομίσματος, από το 2009 έως το 2013. 

Οι κληρονόμοι του Kleiman ισχυρίζονται ότι ο Wright και Kleiman, 

ήταν συνεργάτες, και συνεπώς, η οικογένεια του αποθανόντος, 

δικαιούται το μερίδιο των bitcoin που εξορύχθηκε από τους δύο, 

εκείνη την περίοδο. Ο Wright αρνείται ότι υπήρχε συνεργασία. Κατά 

την δική του πλευρά, η μόνη σχέση που είχε με τον Kleiman, είναι ότι 

αυτός τον ‘έμπασε’ στο bitcoin (ο Wright τον Kleiman), διότι ήταν 

φίλος, ήξερε ποιος ήμουν εγώ, και ήταν ειδικός στα τεχνολογικά 

αποφυγής εγκλημάτων, και ήθελα να σβήσω τα πάντα που είχαν να 

κάνουν με το bitcoin από τα δημόσια αρχεία. 
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Δικαστήριο της Φλόριδα, ΗΠΑ, τον Αύγουστο που μας πέρασε 

(2019) απεφάνθη ότι τα μισά bitcoin που εξορύχθηκαν και η μισή από 

την πνευματική ιδιοκτησία που έχει ο Wright από εκείνη την περίοδο 

(που είναι ευρεία και μεγάλη), ανήκει στον Kleiman. 

Ένα ζήτημα που δεν είναι γνωστό επακριβώς, είναι πόσα bitcoin ο 

Wright κρατάει. Λέγεται ότι οι κληρονόμοι του Kleiman θα 

μπορούσαν να λάβουν μεταξύ 410.000 και 500.000 bitcoin, δηλαδή 

με την τρέχουσα τιμή του bitcoin ($10.219 στιε 10.09.2019), γύρω στα $5 

δισ.. 

Ο Wright στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι δεν έχει πρόσβαση στα 

bitcoin διότι δεν έχει μια λίστα με τις δημόσιες διευθύνσεις αυτών των 

bitcoin. Ισχυρίστηκε ότι το 2011, αφού είδε ότι το κρυπτονόμισμα 

είχε αρχίσει να σχετίζεται με εμπόριο ναρκωτικών και human 

traffickers κ.λπ. αρνητικά, ότι έβαλε τα bitcoin που είχε εξορύξει το 

2009 και 2010 σε κρυπτογραφημένο αρχείο και τα παρέδωσε σε ένα 

ανεξάρτητο Trust (ονόματι Tulip Trust). Το κλειδί κρυπτογράφησης 

διαιρέθηκε σε πολλαπλά μικρότερα κλειδιά, και τα μικρότερα κλειδιά 

είχαν δοθεί στον Kleiman, ο οποίος τα είχε διανείμει σε ανθρώπους 

μέσω του trust. 

Ο Wright ανέφερε ότι αυτό εσήμαινε πως αυτός ο ίδιος, δεν μπορούσε 

να αποκρυπτογραφήσει το αρχείο μέχρι να αποκτήσει πρόσβαση στο 

πλήρες κλειδί, από έναν συνδεδεμένο courier, ο οποίος θα φτάσει τον 

Ιανουάριο του 2020 – ένας ισχυρισμός που ο Wright είχε κάμει πριν 

τον ισχυρισμό του, ότι είναι ο Satoshi Nakamoto, ο με ψευδώνυμο 

δηλαδή, δημιουργός του bitcoin. 

Στην Απόφαση του Δικαστηρίου, ο Δικαστής Bruce Reinhart ανέφερε 

ότι ο Wright δεν απέδειξε ότι δεν μπορεί να συμμορφωθεί και να βρει 

τα bitcoin. Πρόσθεσε ότι ο Wright, υπέπεσε σε αντιφατικές δηλώσεις 

και η όλη ιστορία ήταν “αδιανόητη”, ότι είχε μια τύπου Dr 

Frankenstein αποκάλυψη όταν η δημιουργία του “στράφηκε στο 

κακό”. 

“Κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του, η συμπεριφορά του Wright, 

δεν μου έδωσε την εντύπωση κάποιου που έλεγε την αλήθεια. Όταν 
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του ήταν βολικό σε αυτόν, ο Dr. Wright παρουσιάζονταν να έχει 

εξαιρετική μνήμη και μια σχολαστική προσοχή στην λεπτομέρεια. 

Διαφορετικά, ο Dr. Wright ήταν επιθετικός, αόριστος σαν να 

υπέκφευγε” είπε ο Δικαστής. 

Το 2015, ο Wright ερευνήθηκε από την Φορολογική Αρχή της 

Αυστραλίας, σε σχέση με την εμπλοκή του με το bitcoin, και σε αυτά 

τα πλαίσια, το σπίτι του στο Σίνδνεϊ δέχτηκε ‘επιδρομή’ από την 

ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας, οδηγώντας στην φήμη ότι 

ίσως, είναι ο Nakamoto. 

 

Ο ίδιος ο Wright το 2016, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Nakamoto, αλλά 

ειδικοί αμφισβητούν τα στοιχεία που έδωσε. Υποσχέθηκε να 

παράσχει περαιτέρω αποδείξεις, αλλά λίγο αργότερα υποχώρησε, 

λέγοντας ότι «λυπόταν» και «δεν είχε το κουράγιο». 

Ο Δικαστής Reinhart ανέφερε στην αρχή της Απόφασης, ότι το 

Δικαστήριο “δεν απαιτείται να αποφασίσει, και δεν αποφασίζει” εάν 
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ο Wright είναι ο Nakamoto, και το Δικαστήριο δεν χρειάζονταν να 

αποφασίσει και δεν αποφάσισε, πόσα bitcoin κατέχει ο Wright 

σήμερα. 

Διαβάστε όλη την Απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία βέβαια είναι 

μακροσκελής καθώς αναλύει όλη την υπόθεση και το κείμενο είναι 

νομικίστικο – για όσους έχουν όρεξη να την διαβάσουν, στα 

παρακάτω link (στα αγγλικά βέβαια): 

https://www.theblockcrypto.com/post/37823/federal-judge-enters-

case-ending-order-against-craig-wright-finding-fraud-obstrcution-

and-perjury 

https://www.scribd.com/document/423428393/Kleiman-v-Wright-

Order#download&from_embed 

Στο μεταξύ, σε μια συνέντευξη του Wright με το Modern Consensus 

(fintech περιοδικό), ανέφερε ότι θα συμμορφωθεί με την Διαταγή του 

Δικαστηρίου. 

“Εάν το Δικαστήριο δώσει μια Διαταγή, θα συμμορφωθώ με την 

Διαταγή. Και το Δικαστήριο έδωσε μια Διαταγή. Είναι τόσο απλό” 

είπε. “Κατέχω πολλά BTC. O Dave (Kleiman) θα έπρεπε να κατέχει 

320.000 και εγώ θα έπρεπε να έχω 800.000 και τώρα είναι 50/50. Στο 

τέλος της μέρας, αυτό δεν είναι κάτι καλό για το BTC.” 

Για αυτούς που θέλουν να διαβάσουν ολόκληρη την συνέντευξή του 

(στα αγγλικά βέβαια), θα την βρουν στο παρακάτω link: 

https://modernconsensus.com/cryptocurrencies/bitcoin/exclusive-

interview-with-craig-wright-just-after-ordered-to-pay-5-billion-in-

bitcoin/ 

Σχολιασμός Παναγιώτη Σοφιανόπουλου:  

Γιατί η είδηση / εξέλιξη αυτή είναι σημαντική και την ανάφερα; Ο 

Wright, πράγμα που ανέφερε και ο Δικαστής, έχει υποπέσει σε πολλές 

αντιφάσεις. Δεν είναι σαφές εάν είναι αυτός ο ίδιος ή μαζί με κάποιο 

άλλο κλειστό team, ο Satoshi Nakamoto (ίσως συμπεριλαμβανομένου 

του αποθανόντος David Kleiman), δηλαδή του με ψευδώνυμο 

δημιουργού του bitcoin. Ο ίδιος ο Wright, για διάφορους λόγους, 

φαίνεται από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, ότι ισχυρίζεται πως 

είναι. Προφανώς λόγω της μεγάλης σχετικής δημοσιότητας και των 
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εσόδων που φέρει. Μπορεί να μην είναι, μπορεί και να είναι. Ούτως 

ή άλλως, αφού ο Wright είπε ότι τον Ιανουάριο του 2020 μέσω 

συνδεδεμένου courier, θα αποκρυπτογραφήσει το πλήρες αρχείο, το 

οποίο θα του δώσει πρόσβαση σε μια τεράστια περιουσία από 

bitcoins, αυτό εφόσον συμβεί, ισχυροποιεί κατά πολύ τον ισχυρισμό 

του ότι είναι ο Nakamoto, και εν πάση περιπτώσει, εάν όχι ο 

μοναδικός, όντως κάποιος από το αρχικό team. Διότι προφανώς, εάν 

δεν ήταν δεν θα μπορούσε να έχει από το 2009 και 2010 που 

πρωτολανσαρίστηκε το bitcoin μια τόσο εκτεταμένη εμπλοκή, και 

αυτό, κοντός ψαλμός, θα αποδειχτεί τον προσεχή Ιανουάριο (2020). 

Εάν αποδειχθεί ότι ο Wright είναι ο Satoshi Nakamato, τότε η άποψή 

του θα έχει πλέον ιδιαιτέρως αυξημένη βαρύτητα, καθώς αυτός τα 

τελευταία χρόνια, είναι κατά του Bitcoin (BTC) και υπέρ του BSV  

(= Bitcoin Satoshi View, ένα άλλο κρυπτο-νόμισμα). Όπως είπε ο 

Craig Wright, το BSV είναι το μόνο Bitcoin.  

Αλλά και να μην είναι ο Nakamato, πάλι η άποψή του, που έχει 

στρέψει το ενδιαφέρον μακριά από το BTC (bitcoin), προς το BSV, 

‘μετράει’ καθώς είναι σαφώς ένας εκ των πρωτοπόρων στο όλο 

εγχείρημα του bitcoin – και δείχνει ότι αυτός, ένας εκ των 

πρωτοπόρων, θεώρησε καλύτερο το BSV, έναντι του γνωστού μας 

BTC, το οποίο έχει πολλές αδυναμίες και μειονεκτήματα. 

Επίσης, αξίζει προσοχής, που το αναφερόμενο Trust στο οποίο έχουν 

μεταφερθεί τα bitcoin που κατά τα λεγόμενα του Craig Wright, 

εξορύχθηκαν εκείνη την πρώτη περίοδο, ονομάζεται Tulip, μεταξύ 

δηλαδή χιλιάδων ή εκατομμυρίων λέξεων, επιλέχθηκε μία λέξη που 

θυμίζει την αλλοτινή μεγαλύτερη φούσκα όλων των εποχών 

(τουλιπομανία, του 17ου αιώνος), η οποία ξεπεράστηκε από αυτή του 

bitcoin. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο; 
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Κεφάλαιο 8 

Γιατί το bitcoin δεν απαγορεύεται από τους 

Ισχυρούς; 
 

Γραμμένο στις 11-09-2019 

Στις ισχυρές χώρες, το νόμισμα αποτελεί ένα ισχυρό όπλο και βέβαια 

προνόμιο, λόγω των πλεονεκτημάτων που τους δίδει. 

Ας δώσουμε κανά δυο σχετικά παραδείγματα: 

Πρώτο παράδειγμα: το δολάριο δίδει μεγάλη ισχύ στις ΗΠΑ, αφού 

με αυτό γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι διεθνείς συναλλαγές, 

και αυτό βέβαια στηρίζει την οικονομία τους. Εάν κάποιος, 

αντικαθιστούσε με κάποιο τρόπο το δολάριο στις διεθνείς 

συναλλαγές, έχετε αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ πριν το κάνει, θα είχαν πάει 

και θα τον είχαν ισοπεδώσει και καταστρέψει κυριολεκτικά; 

Φαντάζομαι κανείς δεν θα αμφιβάλλει περί αυτού. 

Δεύτερο παράδειγμα: το ευρώ είναι ένα νόμισμα που καθιστά 

πανίσχυρη την Γερμανία, παρόλο που δεν είναι αποκλειστικά δικό της 

(είναι κοινό νόμισμα στην Ευρωζώνη), είναι ωστόσο κομμένο και 

ραμμένο στα μέτρα της (δεδομένου του μεγαλύτερου μεγέθους της 

οικονομίας της και του γεγονότος ότι η Γερμανία βρίσκεται στο 

'κέντρο' της Ευρώπης). Γι’ αυτό η Γερμανία αφού το ευρώ 

αντικατέστησε το προηγούμενο νόμισμά της (μάρκο), οικονομικά 

απογειώθηκε. Και γι’ αυτό, η Γερμανία αφενός προσπαθεί να 

διευρύνει την ζώνη του Ευρώ αφού μέσω αυτής κερδίζει αυτή, 

αφετέρου, σε όσους κινήθηκαν ‘ανατρεπτικά’, στάθηκε πολύ σκληρή 

απέναντί τους – περίτρανο παράδειγμα η χώρα μας. 

Συνεπώς το νόμισμα, για τους ισχυρούς, είναι ένα πολύ δυνατό 

όπλο, και βεβαίως, τα πολύ δυνατά όπλα, δεν τα παραδίδουν έτσι 

στον οποιοδήποτε, ίσα –  ίσα που τα ισχυρά κράτη, έχουν συμφέρον 

να διατηρούν αυτά τα υπερ-όπλα, κτήματά τους, απολύτως 

ελεγχόμενα σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. 
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Δεν είναι τυχαίο, που σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως και με 

οποιοδήποτε νόμισμα, εάν κάποιος παράγει πλαστά (δηλαδή 

εκτυπώνει μόνος του ένα πανομοιότυπο χαρτονόμισμα), αυτό 

αποτελεί παράνομη πράξη, που διώκεται από την εκάστοτε πολιτεία, 

συστηματικά και τιμωρείται αυστηρά. Από αυτό φαίνεται, ότι οι 

πολιτείες, δεν θέλουν να αποκτά κάποιος άλλος πρόσβαση, σε αυτό 

το υπερ-όπλο τους, ο νόμισμα. Δεν θέλουν σε αυτό το πεδίο 

ανταγωνισμό, θέλουν το όλο όπλο με την όλη ισχύ του, ολοδικό τους. 

Είναι αποκλειστικό τους προνόμιο. Αυτά είναι δεδομένα και γνωστά 

τοις πάσι και πέραν πάσης αμφισβητήσεως. 

Πάμε τώρα στο Bitcoin … λένε οι υπέρμαχοι και υποστηρικτές του 

bitcoin, ότι αυτό, προσφέρει ανωνυμία, ασφάλεια στον χρήστη αυτού, 

μεταφέρεται πανεύκολα όπως με το πάτημα ενός πλήκτρου σε έναν 

υπολογιστή ή smartphone από την μια άκρη του κόσμου στην άλλη, 

είναι διεθνές, δηλαδή μπορεί να το αποκτήσει οποιοσδήποτε πάνω 

στη Γη, είναι ‘ελεύθερο’ δηλαδή δεν παράγεται ούτε ελέγχεται από 

τις πολιτείες… και τι δεν λένε οι υποστηρικτές του bitcoin, 

προκειμένου να δείξουν πόσο επαναστατικό είναι και επειδή είναι 

τόσο επαναστατικό, δικαιολογεί κατά την άποψή τους και 

αστρονομικές τιμές… 

Είναι λοιπόν επαναστατικό, με πολλούς τρόπους που βλάπτουν 

ευθέως και αμέσως αλλά και εμμέσως, τα συμφέροντα των ισχυρών 

κρατών. Και ως (κρυπτο)νόμισμα, βλάπτει ιδίως τα συμφέροντα των 

ισχυρών που έχουν να κάνουν κυρίως με τα νομίσματά τους (π.χ. το 

δολάριο, το ευρώ κ.λπ.). Διότι την κυκλοφορία του bitcoin δεν την 

ελέγχει καμία πολιτεία (μέσω της κεντρικής τράπεζας), δεν το 

παράγει κανένα κράτος, ούτε και το ελέγχει μετά την παραγωγή του 

με κάποιο τρόπο. Άρα εάν το bitcoin διαδίδονταν αρκετά σε χρήση, 

θα καταργούσε ουσία και τύποις, τα νομισματικά και συνεπακόλουθα 

χρηματοοικονομικά προνόμια των κρατών, που όπως είπαμε πιο 

πάνω, εάν κάποιος απειλούσε να κάνει κάτι τέτοιο, θα τον 

κατέστρεφαν πριν καν προλάβει να ολοκληρώσει την απειλή του… 

Το bitcoin λοιπόν, σύμφωνα με τους  υποστηρικτές του, έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά που θα συνιστούσε μια μεγάλη σχετική απειλή προς τα 

ισχυρά κράτη. Όπως λένε οι υπέρμαχοί του, θα μπορούσε να 
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συμβάλλει στην κατάρρευση του υφιστάμενου διεθνούς 

χρηματοοικονομικού συστήματος, αφού ο νομισματικός και 

χρηματοοικονομικός έλεγχος θα έφευγε από τα χέρια των 

κυβερνήσεων και θα περνούσε στους ανώνυμους ‘αναρχικούς’. 

Και με την λογική, γεννάται η εξής απορία: Εάν είναι έτσι όπως μας 

τα λένε οι υποστηρικτές του bitcoin, γιατί απλά οι κυβερνήσεις των 

ισχυρών κρατών, δεν λαμβάνουν μια συντονισμένη απόφαση (αφού 

το bitcoin είναι ένας κοινός ‘εχθρός’ και απειλή για όλα τα ισχυρά 

κράτη) που να απαγορεύουν το bitcoin να αλλάξει σε άλλο, 

πραγματικό χρήμα, όπως το δολάριο, ευρώ, στερλίνα, γιεν κ.λπ.; 

Εάν κάποιος έχει bitcoin, αλλά δεν μπορεί να τα αλλάξει στα γνωστά 

μας νομίσματα με τα οποία γίνονται διεθνώς οι συναλλαγές, όπως 

δολάριο, ευρώ, στερλίνα, γιεν, δεν είναι εκ της λογικής, αναπόφευκτο 

ότι το bitcoin θα αχρηστεύονταν; 

Ήδη σε κάποιες μεγάλες και ισχυρές χώρες το bitcoin πλαισιώνεται 

από πλήρεις απαγορεύσεις ή σημαντικούς περιορισμούς και εχθρικό 

περιβάλλον, που αποτρέπει από την χρήση αυτού, όπως στην Κίνα, 

Ρωσία και Ινδία. 

Όμως άλλες μεγάλες χώρες και ισχυρές και μεγάλες οικονομίες, 

έχουν έως σήμερα, μια προσέγγιση προς το bitcoin αλλά και άλλα 

κρυπτο-νομίσματα, που είναι από ουδέτερη έως και ‘φιλική’, όπως 

στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία 

κ.α.. 

Γιατί λοιπόν αυτά τα μεγάλα κράτη και ισχυρές οικονομίες, δεν 

απαγορεύουν – συντονισμένα, αφού έχουν σχετικό κοινό συμφέρον – 

το bitcoin, εάν είναι τόσο απειλητικό όσο λένε οι υποστηρικτές του; 

Ποιες μπορεί να είναι οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα; 

Μία απάντηση μπορεί να είναι, ότι επειδή τα κρυπτο-νομίσματα 

συνδέονται άρρηκτα και την τεχνολογία blockchain, η οποία 

παρουσιάζεται επαναστατική και καινοτόμα όπως το internet, ότι 

μπορεί αυτά τα ισχυρά κράτη, να είναι ‘ανοικτά’ προς αυτή τη νέα 

τεχνολογία λόγω των πολλαπλών κερδών που υπολογίζουν ότι μπορεί 

να δώσει σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα στο πεδίο της ιδιωτικής 

οικονομίας. Όμως η απάντηση αυτή, έστω και εάν σε επίπεδο 
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blockchain, δείχνει να έχει κάποια θετικά, μάλλον δεν είναι 

ικανοποιητική, αφού οι κίνδυνοι από την παράλληλη ανάπτυξη των 

κρυπτο-νομισμάτων, περιέχει μια πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη 

απειλή για τις πολιτείες σε σχέση με το νομισματικό και 

χρηματοοικονομικό τους μονοπώλιο και τα φορολογικά τους έσοδα 

που ρισκάρουν με την ανάπτυξη των cryptos. Δηλαδή αυτά που θα 

κέρδιζαν, φαίνεται να είναι λιγότερα, από αυτά που θα έχαναν. 

Μια δεύτερη απάντηση είναι, ότι απλά, οι κυβερνήσεις δεν είναι 

εντέλει επαρκώς ευφυείς προκειμένου να κατανοήσουν τους 

κινδύνους που φέρει το bitcoin, και επειδή το υποτιμούν, παραμένουν 

‘αφύλαχτες’. Όμως ούτε και αυτή η απάντηση μου φαντάζει πιθανή, 

διότι ναι μεν, στις κυβερνήσεις κάποιων μικρών ιδίως κρατών, μπορεί 

να έχουν άγνοια για τα cryptos και η ‘οπτική’ τους να είναι 

βραχυπρόθεσμη, αλλά τουλάχιστον στις κυβερνήσεις των μεγάλων 

και ισχυρών κρατών, νομίζω ότι αναλύουν εγκαίρως όλες τις 

δυνητικές απειλές, και σε αυτά τα πλαίσια, σαφώς και θα έχουν 

ασχοληθεί με τα cryptos - και ουσιαστικά, τουλάχιστον εγώ, 

αποκλείω, π.χ. η κυβέρνηση των ΗΠΑ, να μην έχει μελετήσει 

εξονυχιστικά και καταλάβει τους κινδύνους από την ενδεχόμενη 

έντονη ανάπτυξη του bitcoin και λοιπών κρυπτο-νομισμάτων. 

Μια τρίτη απάντηση, και αυτή μου φαίνεται εντέλει η 

πιθανότερη, είναι ότι το bitcoin και παρά την θεωρητική φλύαρη 

επιχειρηματολογία των υποστηρικτών του, μάλλον δεν είναι 

ουσιαστική απειλή για τα χρηματοοικονομικά και φορολογικά των 

κρατών, και τα οικονομικά τους συμφέροντα.  Και εάν δεν είναι 

ουσιαστική απειλή, τότε γιατί να το περιορίσουν /  απαγορεύσουν 

κλπ; 

Όμως εάν ισχύει αυτό, τότε αναπόφευκτα ισχύει και ότι η προοπτική 

του bitcoin όπως την αναφέρουν οι υπέρμαχοί του, είναι έως και 

ιδιαιτέρως ‘φουσκωμένη’, που με την σειρά του συνεπάγεται ότι ποτέ 

και για κανένα λόγο, το bitcoin δεν θα δικαιολογήσει τις αστρονομικές 

τιμές που συχνά πυκνά, ακούμε και διαβάζουμε. 

Και χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, οι οποίες θα ήταν τεχνικές και 

κουραστικές και δύσκολες να τις ακολουθήσει κάποιος, θα πω μερικά 
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βασικά σημεία, που εντέλει το bitcoin έχει πολύ μικρότερες 

δυνατότητες, από αυτές που διαφημίσουν οι υποστηρικτές του. 

Ένα νόμισμα, έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: 

1. Είναι ανώνυμο, π.χ. το χαρτονόμισμα που έχουμε, δεν γράφει το 

όνομά μας, και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και ελευθέρως, π.χ. από 

εμένα σε εσάς. 

2. Ένα νόμισμα κάνει συναλλαγές – εάν εσείς συμφωνήσετε να μου 

πουλήσετε κάτι και εγώ να σας πληρώσω με μια χαρτοπετσέτα, στην 

οποία θα έχω γράψει ότι «Ο Χ χρωστάει στον Ψ, 10 ευρώ», και ο Ψ 

το δέχεται και πληρώνεται με αυτό, μεταξύ του Χ και του Ψ, αυτό 

είναι αποδεκτό χρήμα. Όμως προφανώς, η χαρτοπετσέτα, δεν θα γίνει 

στην συνέχεια αποδεκτή ως μέσο πληρωμής από τον Ζ ή των Ω. Το 

πρόβλημα στο χρήμα και κατ’ επέκταση, βασικό αναγκαίο 

χαρακτηριστικό, είναι να είναι ευρέως αποδεκτό, ως μέσο 

συναλλαγής, να το θέλουν δηλαδή όλοι. Βασικότατο. 

3. Να αποθηκεύει / διατηρεί αξία: δηλαδή εάν εγώ έχω €100 χιλιάδες, 

αυτά περιέχουν την αυτή αξία και όταν ‘κάθονται’ και δεν 

συναλλάσσονται. ΟΚ, υπάρχει ο πληθωρισμός που σε βάθος χρόνου 

μπορεί να φθείρει την αξία αυτή, αλλά περιγράφω το φαινόμενο και 

χαρακτηριστικό σε γενικές γραμμές. Τα €100 χιλιάρικά μου, και μετά 

από π.χ. 2 χρόνια, θα έχουν πάλι μια σχεδόν ίδια αξία, χωρίς να τα 

έχω μετακινήσει στο ενδιάμεσο. 

Ως προς το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό (του να μπορεί 

να μεταφέρεται ανώνυμα), λένε οι υποστηρικτές του ότι το bitcoin το 

ικανοποιεί, διότι προσφέρει ανωνυμία. Όχι. Με το bitcoin δεν είσαι 

αόρατος. Προσφέρει ψευδωνυμία. Υπάρχει μια ψευδωνυμία, που 

μπορεί να μην γνωρίζει κανείς ποιος είναι πίσω από αυτήν, για να τον 

πιάσει κατευθείαν και άμεσα, όμως η συναλλακτική δραστηριότητα 

ανιχνεύεται, εντοπίζονται διευθύνσεις (IPs) και όταν φτάσει σε 

κάποιο σημείο, όπως ανταλλακτήριο (Exchange) μπορούν να σε 

πιάσουν. Ο “Μεγάλος Αδερφός” (κράτος) μπορεί να μην σε βλέπει 

άμεσα, αλλά βλέπει ότι υπάρχει κάποιος και έχει μια χρηματική ροή 

και μόλις φτάσει σε κάποιο ‘σημείο’ όπως ανταλλακτήριο, τράπεζα 

κ.ά., πιάνει αυτόν τον κάποιο, ο οποίος τότε αποκτά και 

ονοματεπώνυμο και παύει να είναι άγνωστος. 
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Τα δε, ανταλλακτήρια (exchanges) έχουν τα μέλη τους, που 

υλοποιούν συναλλαγές σε αυτά, πλήρως φακελωμένα, και θα το έχει 

διαπιστώσει όποιος έχει ανοίξει ή επιχειρήσει να ανοίξει account σε 

αυτά. Να είστε σίγουροι ότι σε όλες αυτές τις κρίσιμες για τον έλεγχο 

του όλου συστήματος, πληροφορίες, έχουν πρόσβαση οι Αρχές των 

ισχυρών κρατών. 

Αυτά δεν είναι ‘θεωρίες’: Είναι γνωστό ότι η IRS (η Φορολογική 

Αρχή στις ΗΠΑ): α. Είπε ότι το bitcoin πρέπει να μεταχειρίζεται ως 

asset ή άυλη ιδιοκτησία και όχι ως νόμισμα, καθώς δεν εκδίδεται από 

κεντρική τράπεζα κάποιας χώρας. β. Η μεταχείριση του bitcoin ως 

asset κάνει ξεκάθαρη την φορολογική υποχρέωση. γ. Η IRS έστειλε 

επιστολές σε περισσότερους από 10.000 φορολογούμενους που 

υποψιάζονταν ότι "δεν είχαν πληρώσει τον φόρο εισοδήματος που 

προέκυπτε από συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα και δεν είχαν 

συμπληρώσει σωστά την Δήλωσή τους" – Προειδοποίησε ότι η 

αναληθής δήλωση εισοδήματος επιφέρει πρόστιμα, τόκους, ακόμα 

και ποινική δίωξη – [... πως η IRS γνώριζε τα δεδομένα τους;]. 

Ως προς το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, το των συναλλαγών, 

ούτως ή άλλως, το bitcoin δεν κάνει πολλές. Ή ορθότερα, κάνει 

ελάχιστες. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από το λανσάρισμά του, και 

πόσες επιχειρήσεις γνωρίζετε που να δέχονται απευθείας bitcoin; 

Συνεπώς σε αυτό το χαρακτηριστικό, που είναι πολύ βασικό για όποιο 

νόμισμα (το να μπορεί να κάνει συναλλαγές), το bitcoin έχει δείξει 

ότι αδυνατεί να παίξει αυτό τον ρόλο. 

Ως προς το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό, το της αποθήκευσης / 

διατήρησης αξίας, αυτό είναι το μόνο που ικανοποιεί το bitcoin (το 

δέχομαι και εγώ) μερικώς, και πολλοί υποστηρικτές του, νομίζουν ότι 

θα γίνει ο χρυσός του 21ου αιώνα. Αυτό όμως δεν βλάπτει τις 

κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών, όπως δεν τις βλάπτει παρομοίως 

και που ο πραγματικός χρυσός, ο οποίος είναι μέσο αποθήκευσης και 

διατήρησης της αξίας, και δεν βλάπτει τα συμφέροντα των 

κυβερνήσεων. 
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Όμως ακόμα και σε αυτό το σημείο, που το bitcoin δείχνει να 

ικανοποιεί το κριτήριο ενός νομίσματος, πάλι παρουσιάζει μια βασική 

αδυναμία. Ποια είναι αυτή;  

Μα η μεγάλη έως και σήμερα μεταβλητότητά του, διότι εάν οι 

υποστηρικτές του bitcoin,  ‘κατηγορούν’ τα άλλα τα κανονικά 

νομίσματα, ότι χάνουν αξία λόγω του πληθωρισμού, τότε γιατί να μην 

τους κρίνουμε και εμείς, που ενώ το bitcoin λειτουργεί ως μέσο 

αποθήκευσης αξίας, εάν σε μια μέρα κάνει ωστόσο ένα -10%, μόνο 

διατήρηση της αξίας δεν κάνει; Έτσι δεν είναι; Ή όταν σε λίγους 

μήνες, είχε πτώση 60%, είναι αυτό διατήρηση αξίας; Ενώ ο χρυσός, 

έχει πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και δεν χαρακτηρίζεται από 

τόσο έντονες διακυμάνσεις, άρα κάνει ουσιαστικότερη συντήρηση 

αξίας (χώρια που έχει και πρακτικές χρήσεις, όπως στην 

κοσμηματοποιΐα κ.α.). 

Συνεπώς, το Bitcoin και ως προς τα τρία αυτά βασικά 

χαρακτηριστικά νομισμάτων, φαίνεται ότι εντέλει δεν είναι 

κίνδυνος για τις ισχυρές κυβερνήσεις, διότι αποτυγχάνει και 

υστερεί σημαντικά, στα δύο από τα τρία. Γι’ αυτό και το αφήνουν 

ουσιαστικά ελεύθερο, αφήνουν π.χ. να έχει κάποιος bitcoin και να τα 

αλλάζει /  μεταφέρει, αφήνουν την λειτουργία των ανταλλακτηρίων 

(Exchanges) κ.λπ.. 

Όμως εάν το bitcoin δεν είναι κίνδυνος, μάλλον και η όλη προοπτική 

του που αναφέρουν οι υποστηρικτές του, είναι υπερφουσκωμένη. 

Εάν ήταν επικίνδυνο, τα μεγάλα και ισχυρά κράτη, συντονισμένα 

(π.χ. ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσσία, Ευρώπη, Αυστραλία, Ινδία κ.λπ.) 

θα το απαγόρευαν, αφού μπορεί μεταξύ τους κάποιες από αυτές να 

μην έχουν τις καλύτερες των σχέσεων, αλλά θα ενωνόντουσαν 

μπροστά στον κοινό και φοβερό εχθρό, που θα ήταν το bitcoin, εάν οι 

πραγματικές του δυνατότητες ήταν έτσι όπως μας τα λένε οι 

υποστηρικτές του. Και βέβαια εάν το απαγόρευαν συντονισμένα, 

όταν ‘αύριο’ δεν θα μπορούσες να αλλάξεις τα bitcoin σου σε 

δολάρια, ευρώ, γιεν, στερλίνες, γουάν, ρούβλια, ρουπίες κ.λπ., είναι 

βέβαιο ότι η αξία του θα έπεφτε κάτω του ενός δολαρίου, ουσιαστικά 

θα εξαφανίζονταν. 
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Συν το ότι το bitcoin έχει αρκετά άλλα μειονεκτήματα, όπως: 

ανταγωνισμό από άλλα κρυπτονομίσματα, δεν είναι απολύτως 

ασφαλές, δεν έχετε φερειπείν διαβάσει για μεγάλες κλοπές σε 

ανταλλακτήρια κ.λπ.; … ή ένας σκληρός δίσκος που τα περιέχει 

μπορεί να χαλάσει και να χαθούν ή το αρχείο που τα περιέχει να γίνει 

corrupted και να χαθούν κ.λπ.. Και άλλο ένα μειονέκτημα του bitcoin, 

είναι ότι ακριβώς επειδή είναι ‘άναρχο’, εάν από κάπου σου κλέψουν 

bitcoin, δεν θα σε αποζημιώσει κάποιος, ενώ π.χ. εάν από μια 

τράπεζα, κλέψουν ευρώ, τα χρήματά μας, είναι εγγυημένα (από την 

ίδια την τράπεζα και ευρύτερα, από την Αρχή / Πολιτεία) και δεν θα 

λείψουν από τον Λογαριασμό μας. 

Τέλος, θα σας αναφέρω τι θα συνέβαινε εάν το bitcoin με κάποιο 

τρόπο που εγώ δεν τον βλέπω, στο μέλλον υιοθετούνταν μαζικά από 

όλο τον πληθυσμό, τονίζω ότι δεν το βλέπω καθόλου πιθανό, αλλά το 

συζητάω για χάρη της κουβέντας... Αυτή η επικράτηση του bitcoin, 

δηλαδή ενός κρυπτο-νομίσματος, που δεν θα ελέγχονταν από καμία 

Αρχή, θα ήταν σε μικρό βάθος χρόνου, εξαιρετικά επικίνδυνη για την 

πραγματική οικονομία. Γιατί; Διότι ενώ ο πληθωρισμός όταν είναι 

υψηλός, κάνει προφανώς ζημιά (στην οικονομία και συμβάλλει στην 

πτώση του βιοτικού επιπέδου της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών), 

ωστόσο όταν είναι χαμηλός και ελεγχόμενος, ενεργεί ως επί το 

πλείστον θετικά, κυρίως διότι αποτρέπει χρεοκοπίες, καθιστά τα 

προϊόντα μιας χώρας ελκυστικότερα, τονώνει κατ’ επέκταση την 

παραγωγή, και συνεπακόλουθα την απασχόληση και εμμέσως το 

εισόδημα. 

Εάν λοιπόν με κάποιο τρόπο που το βλέπω απίθανο, επικρατούσε 

διεθνώς το bitcoin, και αντικαθιστούσε το δολάριο, επειδή το bitcoin 

είναι άκαμπτο στα 21 εκατ. (και στην ουσία μικρότερο λόγω των 

οριστικά χαμένων bitcoin), εύκολα θα επέρχονταν από την σε 

κύκλους λειτουργία της οικονομίας, σε κάποια δυνατή ύφεση και 

ουσιαστικά με ένα νόμισμα που από κατασκευής του είναι μη 

πληθωριστικό, η ύφεση θα έφτανε στα μεγέθη αυτής του 1929 και δεν 

θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κιόλας από τις κυβερνήσεις, διότι δεν 

θα είχαν κανέναν έλεγχο επί του νομίσματος – bitcoin (για να 

καταπολεμήσουν την κρίση, πληθωρίζοντάς την).  
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Και δεδομένου ότι σήμερα η οικονομία σε όλο τον πλανήτη μας είναι 

παγκοσμιοποιημένη, η ύφεση που θα επέρχονταν θα ήταν τέτοιου 

μεγέθους, που θα έκανε αυτή του 1929 και κοντινών ετών, να 

φαντάζει μικρή… με λίγα λόγια, σε αυτό το σενάριο που το bitcoin 

θα επικρατούσε διεθνώς, η καταστροφή θα ήταν σε σύντομο χρόνο, 

απερίγραπτη. Ευτυχώς βέβαια, που μιλάμε για ένα φανταστικό 

σενάριο, το οποίο δεν έχει τις δυνατότητες πραγματοποίησης. 
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Κεφάλαιο 9 

Οι υποστηρικτές του Bitcoin … 
 

Γραμμένο στις 16-09-2019 

 

Risk comes from not knowing what you’re doing.  

Μετάφραση: Ο κίνδυνος πηγάζει από το να μην γνωρίζεις τι κάνεις. 

(απόφθεγμα από τον Warren Buffett) 

Ειπώθηκε το 1993, από τονWarren Buffett, που μιλούσε σε φοιτητές 

στο Business School του Columbia University στην Νέα Υόρκη. Ο 

δημοσιογράφος Jim Rasmussen έγραψε για αυτό το event λίγο 

αργότερα το 1994 στην εφημερίδα “Omaha World-Herald”. 

Ένας φοιτητής ρώτησε τον Buffett πως αξιολογεί τις επενδύσεις και 

το ρίσκο, και ο Buffett χρησιμοποίησε την εταιρία Washington Post 

Company, ως παράδειγμα μιας ασφαλούς επένδυσης γύρω στο 1973. 

Σημείωσε ότι η αξία της εταιρίας στην αγορά εκείνη την περίοδο ήταν 

υποτιμημένη διότι ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την ακίνητη 

περιουσία που διέθετε. Συν, ότι η εταιρία διευθύνονταν από 

ειλικρινείς και ικανούς ανθρώπους που είχαν ένα σημαντικό μέρος 

της περιουσίας τους σε αυτή την business. Ήταν υπερβολικά 

ασφαλής, είπε ο Buffett και πρόσθεσε: Δεν θα με ενοχλούσε να βάλω 

όλη μου την περιουσία σε αυτήν. Το ρίσκο προέρχεται από το να μην 

γνωρίζεις τι κάνεις. 

[Με άλλα λόγια, το ρίσκο πηγάζει από την άγνοια, όταν δεν γνωρίζεις αυτό με το 

οποίο ασχολείσαι. Εάν γνωρίζεις, σε βάθος, τότε το ρίσκο εξαλείφεται] 

Οι υποστηρικτές του bitcoin, όταν πιάνουν κουβέντα και 

ανταλλάσσουν επιχειρήματα, όταν τα βρίσκουν δύσκολα, συνήθως 

δηλαδή όταν απέναντί τους υπάρχει ένας ισχυρός αντίλογος, 

καταλήγουν σε μια πρόταση που λίγο πολύ είναι ως η ακόλουθη: 

Μα και εγώ λέω, ότι δεν πρέπει κανείς να βάζει όλα τα χρήματά του 

στο bitcoin, αλλά ένα μικρό μέρος, που να μπορεί να το αντέξει έως 

και να το χάσει. 
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Αυτή η προτασούλα, που την συναντάς από τους υποστηρικτές του 

bitcoin, έχει πολυυυύ ουσία, για να την ξεπεράσουμε. Γιατί; Αυτοί οι 

ίδιοι οι υποστηρικτές του bitcoin, δεν είναι αυτοί που μας λένε, για τις 

φοβερές και τρομερές δυνατότητες του bitcoin, το πως αυτό ΘΑ 

ανατρέψει και αλλάξει το χρηματοοοικονομικό σύστημα 

διεθνώς;  Μα εάν το πίστευαν πραγματικά, τότε η πρότασούλα τους 

που συχνά καταλήγουν, δεν θα ήταν η προαναφερθείσα, αλλά θα ήταν 

του στυλ: 

Επειδή έχει αυτές και αυτές τις φοβερές προοπτικές, οι οποίες είναι 

αναπόφευκτες, τότε είναι ένα ασφαλές στοίχημα και κρίνουμε σκόπιμο, 

να τοποθετεί κανείς αν όχι όλα του τα λεφτά σε αυτό, τουλάχιστον το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών. 

Η πρόταση με άλλα λόγια, θα κατέληγε ουσιαστικά σε μια δήλωση 

strong buy (ισχυρή αγορά). Δείτε ξανά το απόφθεγμα του Buffett στο 

ξεκίνημα του παρόντος Κεφαλαίου... 

Μας λένε οι υποστηρικτές του bitcoin, ξανά και ξανά, αυτά τα 

χρηματοτεχνολογικά ‘εξωτικά’ επιχειρήματα, που κατ’ αυτούς 

δείχνει πως είναι αναπόφευκτο ότι το bitcoin ΘΑ επικρατήσει… 

Βεβαίως έχει περάσει μια δεκαετία από το λανσάρισμα του πρώτου 

κρυπτονομίσματος, σε μια εποχή που οι πληροφορίες και γνώση 

διαδίδονται τάχιστα, αλλά το bitcoin μόνο να επικρατεί διεθνώς ως 

νόμισμα δεν έχει δείξει – άλλο αυτό, οι υποστηρικτές του λένε ότι ΘΑ 

γίνει στο μέλλον, και αν τους ρωτήσεις, πότε; Στην επόμενη διετία; 

Στην επόμενη πενταετία, δεκαετία, εικοσαετία; Απάντηση σαφή δεν 

θα πάρεις, παρά μόνο ότι ΘΑ, ότι θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. 

Όμως για τους στόχους της τιμής bitcoin, είναι πολύ πιο εύγλωτοι: τι 

patterns θα σου δείξουν, τι τάσεις θα αναλύσουν, που όλα δείχνουν, 

ότι το αργότερο στην διετία, θα φτάσει τα 20 χιλιάρικα ξανά (επίπεδα 

της ιστορικής κορυφής των τελών του 2017), τα 50 χιλιάρικα, άλλος 

λέει 100, άλλος 200, ό,τι θέλει ο καθένας ‘ειδικός’ και ‘guru’ λέει. 

Κοστίζει τίποτα άλλωστε; Γνώμη του και την δημοσιοποιεί... Γιατί; 

Δώστε μόνοι σας την απάντηση... 

Βεβαίως η γνώμη τους όσον αφορά την εκτιμώμενη τιμή του bitcoin 

σε βραχυμεσοπρόθεσμη περίοδο, είναι σαφέστατη, με νούμερο, αλλά 

η γνώμη τους για το πότε επιτέλους θα επικρατήσει το bitcoin 

διεθνώς, ακόμα και σε μακροπρόθεσμη περίοδο, είναι εντελώς 
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ασαφής – δεν θέλουν να πάρουν θέση. Γιατί άραγε; Αν βάζουν τα 

χρήματά τους σε αυτό, δεν μπορούν να αιτιολογήσουν με σαφήνεια 

τις εξελίξεις που θα συμβούν, ποιες θα είναι αυτές και σε τι χρονικό 

βάθος, που θα δικαιολογήσουν την τιμή που εκτιμούν ότι θα φτάσει; 

Γιατί το παραγόμενο (τιμή που θα φτάσει βραχυμεσοπρόθεσμα) το 

bitcoin είναι σαφές (περιέχει νούμερα και χρονικό εύρος), όταν 

το προηγούμενο που θα προκαλέσει την εξέλιξη αυτή (αν την 

προκαλέσει), το αίτιο δηλαδή, είναι ασαφές και ως εξέλιξη και όσον 

αφορά στον σχετικό χρονικό ορίζοντα υλοποίησής της; Γίνεται από 

ένα ασαφές αίτιο, να προκύψει ένα σαφές αποτέλεσμα; 

Οι υποστηρικτές του bitcoin, επιχειρηματολογούν στην αναπόφευκτη 

άνοδο και επικράτηση του bitcoin ως νόμισμα –  συναλλακτικό μέσο, 

διεθνώς.  Λένε ότι είναι αναπόφευκτο, ωστόσο στην προτασούλα που 

καταλήγουν όταν δυσκολεύει η συζήτηση (… δεν πρέπει κανείς να 

βάζει όλα τα χρήματά του στο bitcoin, αλλά ένα μικρό μέρος, που να 

μπορεί να αντέξει έως και να το χάσει) αφού δέχονται, έστω 

εμμέσως, ότι υπάρχει ιδιαιτέρως αυξημένο ρίσκο – διότι όταν λες 

ότι η τοποθέτηση θα πρέπει να είναι μικρό κομμάτι των 

αποταμιεύσεων και χρημάτων σου, διότι μπορεί και να χαθεί και 

πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτή την πιθανότητα, αφενός 

δείχνει ότι θεωρούν πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αφετέρου 

αποκαλύπτουν εμμέσως ότι το εν λόγω «νέο φρούτο», ενέχει ρίσκο 

και μάλιστα μεγάλο. Και πως γίνεται αυτό, εάν η επικράτησή του 

είναι μονόδρομος και αναπόφευκτη ως εξέλιξη; Εάν ήταν αλήθεια το 

σκεπτικό της αναπόφευκτης επικράτησής του, τότε το bitcoin θα ήταν 

ένα no-brainer προς επένδυση asset. 

Και συνήθως είμαστε εμείς, οι σκεπτικιστές όσον αφορά το bitcoin, 

που λέμε στους υποστηρικτές του, στις συζητήσεις που κάνουμε, 

ότι: Ωραία αυτά τα εξωτικά οικονομοτεχνολογικά που λέτε, αλλά 

υπάρχουν παράγοντες και μάλιστα πολλοί, που μπορούν να συμβάλλουν 

είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά, στο να μην προχωρήσει το πράμα, 

άρα το bitcoin να μην επικρατήσει διεθνώς. Και βέβαια εάν όντως 

εξελιχθούν έτσι τα πράματα, ας πούμε μη ευχάριστα για το bitcoin, τότε 

συνεπακόλουθα, όλη αυτή η τυχόν κίνηση που ενδεχομένως θα έχει 

υλοποιήσει η τιμή του προς τα πάνω, θα αποδειχτεί ανυπόστατη σε 

σχέση με τις πραγματικές συνθήκες, οπότε και η τιμή του θα 

καταρρεύσει. 



Bitcoinvest or Not? 2019 

 

Και πως μπορεί να εξελιχθούν έτσι αρνητικά τα πράγματα για το 

bitcoin; Εντελώς επιγραμματικά, με την σύγκρουσή του με τα 

συμφέροντα των κυβερνήσεων των ισχυρών κρατών, με την 

ανάπτυξη άλλων καλύτερων κρυπτονομισμάτων, άρα και 

ανταγωνιστικότερων κ.λπ. – τα έχω αναλύσει πολλάκις στα 

προηγούμενα Κεφάλαια. 

Αυτό λοιπόν που εμείς, οι σκεπτικιστές όσον αφορά το bitcoin, λέμε 

στις συζητήσεις μας με τους υποστηρικτές του, ενώ οι υποστηρικτές 

του το απορρίπτουν, ωστόσο εντέλει και εμμέσως, το δέχονται, όταν 

οι ίδιοι καταλήγουν στην προτασούλα ότι κάποιος πρέπει να βάζει 

μικρό μέρος των αποταμιεύσεών του και χρημάτων του στο bitcoin, 

τέτοιο που να μπορεί να αντέξει, έως και να το χάσει. 

Η προτασούλα αυτή, των υποστηρικτών του bitcoin, δείχνει τζόγο.  

Την ίδια αυτή προτασούλα, θα μπορούσε να την έλεγαν 

προειδοποιώντας, τα καζίνο που έχουν παιχνίδια τζόγου (gambling 

games), ως μια προειδοποίηση προς τους παίκτες και όχι επενδυτές 

βέβαια, ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσουν τα χρήματά τους. Και εγώ 

σας λέω και αυξημένη. Ο τζόγος είναι τύχη (στο καζίνο, όπου οι 

πιθανότητες είναι υπέρ του καζίνο και κατά των παικτών, και γι’ αυτό 

τα καζίνο κερδίζουν και οι παίκτες χάνουν), αλλά συχνά και ιδίως στις 

χρηματιστηριακές αγορές, είναι το speculation / κερδοσκοπία. 

Η αγορά του bitcoin φερειπείν, έχει καταστεί μια μεγάλη φούσκα 

διεθνώς, η οποία όσο υπάρχει το bitcoin παρουσιάζει μια κυκλικότητα 

(έχει αυτή την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες φούσκες του 

παρελθόντος) καθώς λόγω της εξωτικότητάς του κρυπτονομίσματος 

και των αναγνωσμάτων των τύπου τηλε-ευαγγελιστών υποστηρικτών 

του περί ενός σπουδαίου μέλλοντος, ο κόσμος μπαίνει στο bitcoin 

αλλά χρηματιστηριακά, καθαρά κερδοσκοπικά. Ο κόσμος δεν αποκτά 

bitcoin για να τα χρησιμοποιήσει λειτουργικά σε συναλλαγές, οι 

οποίες ουσιαστικά και εδώ και μια δεκαετία, παραμένουν σχεδόν 

μηδαμινές διεθνώς. Όσοι αγοράζουν, αγοράζουν διότι πείθονται ότι 

χρηματιστηριακά, μπορεί να φτάσει τις 20 χιλιάδες δολάρια, μετά τις 

50 χιλ., τις 70 χιλ., τις 100, τις 200 μέχρι και το εκατομμύριο… Αυτό 

λοιπόν δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα επιτρεπόμενο (αφού δεν είναι 

απαγορευμένο) σχήμα Ponzi. 
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Για όσους δεν γνωρίζουν, το Ponzi, είναι ένα σχήμα που παράγει 

χρήμα, για όσο διάστημα μπαίνουν νέοι παίκτες σε αυτό: Εγώ που 

μπήκα στα σημερινά επίπεδα μετά από λίγο καιρό, μπορεί να λάβω 

π.χ. τα τριπλάσια χρήματα διότι στο μεταξύ μπήκαν και 

‘χρηματοδότησαν’ αυτό το υψηλό κέρδος μου, τέσσερις νέοι παίκτες. 

Αυτοί με την σειρά τους, θα κερδίσει ο καθένας τους διπλάσια ή 

τριπλάσια χρήματα εάν για τον καθένα από αυτούς, μπει αντίστοιχα 

άλλη μια νέα τετράδα λίγο μετά – άρα 4 x 4 = 16 νέοι παίκτες – για 

να ‘χρηματαδοτήσουν’ με την σειρά τους τα μεγάλα κέρδη της 

προηγούμενης τετράδος κ.ο.κ., και η τιμή μπορεί να φτάσει στα 

‘ουράνια’ έως ότου κάποια στιγμή, γίνει αυτό αντιληπτό και πόσο η 

φούσκα – άτυπο σχήμα Ponzi έχει ξεφύγει από την τυχόν πραγματική 

κατάσταση, και  τότε σκάει με ολέθριες συνέπειες για όσους είναι 

εντός του σχήματος-φούσκας – χάνουν τα χρήματά τους. 

Αυτό γίνεται λοιπόν με το bitcoin κατά τα τελευταία χρόνια και έως 

σήμερα. Οι υποστηρικτές του, τροφοδοτούν την άνοδό του, με το να 

διαφημίζουν πόσο επαναστατικό είναι και πόσο αναπόφευκτη είναι η 

εξέλιξη της επικράτησής του – που δικαιολογεί ολοένα υψηλότερες 

τιμές, ωστόσο είναι ως επί το πλείστον λαλίστατοι και σαφέστατοι 

όσον αφορά στις τιμές (θα φτάσει τα τόσα χιλιάρικα εντός αυτού του 

διαστήματος), αλλά για κάποιον περίεργο λόγο, είναι εντελώς 

ασαφείς για το αίτιο που θα προκαλέσει και δικαιολογήσει την 

εξέλιξη και άνοδο της τιμής του (τα γεγονότα και το χρονικό εύρος 

που θα συμβούν). Άρα τι κάνουν; Και ας μας λένε ότι είναι επενδυτές 

και μακροχρόνιοι hodlers; Σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό, με τον ίδιο 

τρόπο που σπεκούλαραν π.χ. πίσω στον 17ο αιώνα, όλοι αυτοί που 

ονειρεύονταν και είχαν παραισθήσεις, με τις τουλίπες (η γνωστή 

τουλιπομανία). 

Τέλος, οι υποστηρικτές του bitcoin, προσπαθώντας να δώσουνε αξία 

στο bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα παρομοίως, αναφέρουν ότι 

μερικά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, προσφέρουν θέματα και 

ενότητες διδασκαλίας πάνω στα cryptos. Όμως υπάρχει μια ‘παγίδα’: 

ορισμένα πανεπιστήμια όντως προσφέρουν μαθήματα στο ευρύτερο 

πεδίο, αλλά αυτό δεν ισούται με το να είναι υπέρ των κρυπτο-

νομισμάτων. Τα πανεπιστήμια, βλέπουν ότι υπάρχει μια νέα 

τεχνολογία, η blockchain, η οποία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στις 
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επιχειρήσεις, και γι’ αυτό εξερευνούν και εισέρχονται στο εν λόγω 

πεδίο. Θυμηθείτε το παράδειγμα του εγχειρήματος του Libra, στο 

οποίο ηγείται το Facebook (η εταιρία): ένα ψηφιακό stablecoin, που 

μπορεί να βοηθήσει στην μόχλευση της πελατειακής της βάσης και 

στην αύξηση των εσόδων και κερδών της. Το γεγονός ότι μια εταιρία 

μπορεί να δημιουργήσει κάτι σαν αυτό, δεν προσθέτει αξία στο 

bitcoin. Αντιθέτως και σε κάποιο βαθμό, μπορεί να είναι 

ανταγωνιστικό ως προς το bitcoin ( = κάτι που δεν είναι καλό για το 

bitcoin). Επιπλέον, η blockchain μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

να δημιουργήσουν εξειδικευμένες λύσεις προς τους πελάτες τους, και 

να αναπτύξουν χρήσιμες εφαρμογές. Αλλά μιλάμε για εξειδικευμένες, 

μεμονωμένες, λύσεις περιορισμένες στα όρια μιας επιχείρησης, και 

τίποτα για δημιουργία νομίσματος/χρήματος, που μπορεί να 

εκθρονίσει το αμερικάνικο δολάριο, και συνεπακόλουθα, η αξία του 

νέου αυτού (κρυπτο)νομίσματος, να μπορεί να πάει στα ουράνια.  

Να ξεχωρίσουμε λοιπόν ότι άλλο τι μπορεί να κάνει η blockchain, και 

άλλο τι μπορούν να κάνουν τα πραγματικά κρυπτο-νομίσματα, που 

αναπτύσσονται εντός αυτής.  
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Κεφάλαιο 10 

Οι απαντήσεις του Μάριο Ντράγκι … 
 

Ο Μάριο Ντράγκι, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) απάντησε σε Ερωτήσεις που έθεσαν ορισμένα μέλη του 

Ευρωκοινοβουλίου, στο πεδίο των stable currencies και crypto-

currencies, όπως και της τεχνολογίας blockchain. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον να διαβάσουμε τις Απαντήσεις του, καθώς αποκαλύπτει 

την άποψη στο θέμα, από την πλευρά των κρατικών αρχών και 

θεσμών του status quo. 

Η απάντηση του Ντράγκι στον Markus Ferber 

Φρανκφούρτη, 25 Ιουλίου 2019 
L/MD/19/279 

Απ: Στην Επιστολή σας (QZ-036) 

Αξιότιμο Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητέ κ. Ferber, 

Σας ευχαριστώ για το γράμμα σας, το οποίο μου μεταφέρθηκε 
από τον κ. Roberto Gualtieri ... [περνάω τα τυπικά και πάω στην 

απάντηση]... 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών (European 

System of Central Banks - ESCB) παρακολουθεί από κοντά την 
καινοτομία στον χρηματοοικονομικό χώρο, που περιλαμβάνει 
projects στα stablecoin όπως το Libra [σημείωση: το stablecoin που 

επιθυμεί να αναπτύξει ένα σύνολο οργανισμών με επικεφαλής το γνωστό μας 

Facebook, και το οποίο ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες και ίσως τελικά ναυαγήσει 

πριν καν ξεκινήσει]. Οι Κεντρικές τράπεζες στο ESCB, συμβάλλουν 
στην σε εξέλιξη εργασία του G7 working group πάνω στα 
stablecoins, στο οποίο προεδρεύει το Εκτελεστικό Μέλος της 
ΕΚΤ, Benoît Cœuré υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της 
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Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών των Αγορών της 
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. 

Ως μέρος αυτής της ομάδος, το ESCB διεξάγει μια συνολική 
εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων που ενέχουν οι πρωτοβουλίες 
των stablecoin για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την 
επιχειρησιακή και διαδικτυακή ανθεκτικότητα, καθώς και τον 
πιθανό αντίκτυπό τους στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της αποτελεσμα-
τικότητας των συστημάτων πληρωμών και της ομαλής 
διεξαγωγής της νομισματικής πολιτικής. 

Καθώς μεγάλες τεχνολογικές ή χρηματοοικονομικές εταιρίες, 
θα μπορούσε να ωθήσουν και κατευθύνουν τις ς τεράστιες 
υπάρχουσες βάσεις πελατών τους και να επιτύχουν γρήγορα ένα 
παγκόσμιο αποτύπωμα, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρχές να 
επαγρυπνούν για την εκτίμηση των κινδύνων και των επιπτώσεων 
στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι πρωτοβουλίες 
στα stablecoin πρέπει να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη του 
κοινού με την τήρηση των υψηλότερων ρυθμιστικών προτύπων 
και να υπόκεινται σε συνετή επίβλεψη και εποπτεία. Από 
κανονιστική σκοπιά, τα stablecoin, όπως και κάθε άλλο 
αναδυόμενο χρηματοοικονομικό προϊόν, θα πρέπει να 
υπόκεινται στην αρχή της “ίδιας επιχείρησης, ίδιων κινδύνων, 
ίδιων κανόνων”, βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης των 
λειτουργιών τους. Η ουδέτερη προς την τεχνολογία ρύθμιση, όχι 
μόνο εμποδίζει το ρυθμιστικό αρμπιτράζ αλλά και αποτρέπει 
τον κίνδυνο ακούσιου περιορισμού της τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, το 
ESCB προτίθεται να ακολουθήσει μια διεθνώς συνεπή 
προσέγγιση μαζί με την παγκόσμια κοινότητα των κεντρικών 
τραπεζών και τους οργανισμούς τυποποίησης. 

Η περαιτέρω δέσμευση των προγραμματιστών που αναπτύσσουν 
stablecoin, με το κοινό και τις αρχές, θα πρέπει να γίνει 
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αντικείμενο αξιολόγησης αυτών, όπως και να ληφθούν υπόψη και 
άλλοι παράμετροι. 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 
Μάριο Ντράγκι 

 

Το σχόλιό μου:  

Από την απάντηση του Ντράγκι στον κ. Ferber, είναι φανερό ότι η 

θέση της ΕΚΤ και άλλων κρατικών θεσμών, ως προς τα stablecoins 

είναι αυστηρή και μπορεί να τα δεχτούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχει ένα κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο (από τους Θεσμούς 

και Αρχές), και θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Θεσμών / Αρχών. 

Και μιλάμε για τα stablecoins που είναι σημαντικά διαφορετικά σε 

σχέση με τα crypto-currencies, και αποτελούν μια ‘ελαφρύτερη’ και 

‘φιλική’ έκδοση (για τις Αρχές) των ψηφιακών νομισμάτων - digital 

currencies...   

 

Η απάντηση του Ντράγκι στην Εύα Καϊλή 

Φρανκφούρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 
L/MD/19/330 

Απ: Στην Επιστολή σας (QZ-040) 

Αξιότιμο Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητή κα Καϊλή, 

Σας ευχαριστώ για το γράμμα σας ... [περνάω τα τυπικά και πάω στην 

απάντηση]... 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (European 
System of Central Banks - ESCB) παρακολουθεί στενά τις 
καινοτομίες στον χρηματοοικονομικό χώρο και διευρευνά 
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ενεργητικά νέες τεχνολογίες που ίσως αποδειχτούν χρήσιμες 
στην υποστήριξη των λειτουργιών μας σε συμφωνία με τις 
εντολές μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ESCB αναλύει τα crypto-assets και 
stablecoins με σκοπό την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεών 
τους στη νομισματική πολιτική, την ασφάλεια και την 
αποδοτικότητα των πληρωμών και των υποδομών της αγοράς 
και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έως 
τώρα, τα stablecoins και crypto-assets έχουν περιορισμένες 
επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές και δεν είναι σχεδιασμένα με 
τρόπους που να τα καθιστούν κατάλληλα υποκατάστατα για το 
χρήμα. Παρ‘όλα αυτά, δεδομένου του ταχύτατου ρυθμού 
εξέλιξης της τεχνολογίας και της εξέλιξης των επιχειρηματικών 
μοντέλων, αυτή η αξιολόγηση ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. 
Για παράδειγμα, τα νέα εγχειρήματα σε stablecoin (όπως το 
Libra) που υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας 
θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα ευρείας υιοθέτησης, 
τόσο για πληρωμές λιανικής όσο και χονδρικής. 

Όπως επισημάνθηκε στην επιστολή μου της 25ης Ιουλίου 2019 
στον αξιότιμο συνάδελφό σας κ. Φερμπέρ, οι κεντρικές τράπεζες 
εντός του ESCB συνεργάζονται επίσης με τους εταίρους τους 
στο G7 working group στο θέμα των stablecoins υπό την 
προεδρία του Benoît Cœuré, Εκτελεστικό Μέλος της ΕΚΤ, 
δρώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς της Τράπεζας 
Διεθνών Διακανονισμών. Το G7 working group αναγνώρισε ότι 
οι πρωτοβουλίες στα stablecoin, υπογραμμίζουν την ανάγκη 
ενίσχυσης των συνεχιζόμενων δημόσιων και ιδιωτικών 
προσπαθειών για την επίλυση των εκκρεμουσών προκλήσεων, 
ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές και την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών. Την ίδια ώρα, οι 
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πρωτοβουλίες στα stablecoin δεν έχουν κατά βάση ελεγχθεί και 
να αναδύονται έτσι ένα πλήθος κινδύνων και ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη 
μεταβίβαση της νομισματικής πολιτικής, τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου 
συστήματος πληρωμών και το βαθμό εμπιστοσύνης του κοινού, 
καθώς και άλλες προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής. 
Ως εκ τούτου, κατά τη σύνοδό τους στις 17-18 Ιουλίου 2019, οι 
Υπουργοί Οικονομικών του G7 και οι Διοικητές Κεντρικών 
Τραπεζών συζήτησαν τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
όπως τα stablecoins και άλλες προϊοντικές εξελίξεις 
ενδεχομένως παγκόσμιου και συστημικού χαρακτήρα. 
Συμφώνησαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ρυθμιστικές και 
συστημικές ανησυχίες, καθώς και οι πολιτικές εκτιμήσεις, πριν 
εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες αυτές. 

Το ESCB είναι δεκτικό στις ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου 
που έθεσαν αυτές οι εξελίξεις όσον αφορά την καταλληλότητα 
των υφιστάμενων μορφών πληρωμών για την αντιμετώπιση των 
νέων και αναδυόμενων αναγκών των οικονομικών παραγόντων. 
Όπως άλλες κεντρικές τράπεζες, το ESCB αναλύει τις ευκαιρίες 
και προκλήσεις που σχετίζονται με την δημιουργία μιας 
ψηφιακής μορφής του Ευρώ (€) διαθέσιμης στο ευρύ κοινό, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εγχώριες απαιτήσεις και τις 
παγκόσμιες εξελίξεις. Από την οπτική της κεντρικής τράπεζας, 
το κομβικό θέμα για ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας 
δεν είναι η τεχνολογία, αλλά τη χρησιμότητά της όσον αφορά 
το κόστος και τα οφέλη για το κοινό.  

Παράλληλα με αυτή τη συνεχιζόμενη ανάλυση, βρίσκονται σε 
εξέλιξη προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπαρχόντων 
συστημάτων πληρωμών και των υπηρεσιών διακανονισμού, 
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προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγορών που εξυπηρετούν και 
να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα 
αυτού είναι η υπηρεσία TARGET Instant Payment Settlement 
(TIPS) που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 από το 
Ευρωσύστημα. Δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών να προσφέρουν μεταφορές κεφαλαίων στους πελάτες 
τους σε πραγματικό χρόνο και όλο το εικοσιτετράωρο, κάθε 
μέρα του έτους. 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 
Μάριο Ντράγκι 

 

Το σχόλιό μου:  

Για άλλη μια φορά είναι πολύ καθαρό από την απάντηση του Ντράγκι 

στην κα Καϊλή, ότι η άποψη / θέση της ΕΚΤ και άλλων παρόμοιων 

κρατικών θεσμών, σε σχέση με το bitcoin και αλλά κρυπτο-

νομίσματα, είναι μια ευγενική άρνηση διότι τα κρυπτο-νομίσματα 

(όχι μόνο το bitcoin) δεν εξυπηρετούν την άποψη και συμφέροντα 

αυτών των κρατικών Αρχών και Θεσμών. Αυτές οι Αρχές και Θεσμοί 

όπως οι κεντρικές τράπεζες, θα δεχτούν οτιδήποτε που μπορεί να 

διαδεχθεί τα σημερινά χάρτινα χρήματα, αλλά να λειτουργεί υπό στην 

αυστηρή ρύθμιση και περιορισμούς και εξυπηρετώντας τα 

συμφέροντα αυτών των Αρχών και Θεσμών. Συνεπώς αυτό μπορεί να 

είναι – και θα είναι – μια μορφή ενός ψηφιακού stablecoin. Αλλά αυτό 

δεν έχει να κάμει τίποτα με τα cryptos. Το ψηφιακό stablecoin μπορεί 

να προσφέρει υψηλά στάνταρντς ασφαλείας, ταχύτητα στην 

μεταφορά του χρήματος και ένα πολύ χαμηλότερο κόστος από το 

χάρτινο χρήμα. Είναι ιδανικό για τις κεντρικές τράπεζες – είναι το 

χρήμα του ‘αύριο’.  

Μιλώντας περί αυτού, η Τυνησία πρόσφατα και σύμφωνα με 

ορισμένα δημοσιεύματα, ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019, το 
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λανσάρισμα του δικού της ψηφιακού νομίσματος, το ‘E-dinar.’ Με 

αυτό, το μικρό βορειοαφρικανικό κράτος διατείνεται ότι είναι η 

πρώτη χώρα που λανσάρει ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας 

(central bank digital currency - CBDC). Αλλά λίγο αργότερα, η 

Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας αρνήθηκε με ανακοίνωση-δελτίο 

τύπου από το επίσημο web-site της, αυτά τα άρθρα και φήμες, παρόλο 

που και αυτή ‘βλέπει’ και παρακολουθεί τις εξελίξεις.  

Επίσης, προς τα τέλη του 2019, ο Jerome Powell, Πρόεδρος της 

Federal Reserve (Κεντρικής Τράπεζας) στις ΗΠΑ, έγραψε σε μια 

Επιστολή προς τους νομοθέτες, ότι "Αξιολογήσαμε και συνεχίζουμε 

να αναλύουμε προσεκτικά το κόστος και τα οφέλη από την υλοποίηση 

μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στις ΗΠΑ..." (αναφερόταν στη 

δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακού νομίσματος που θα ήταν άμεσα 

διαθέσιμο στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά).  

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι εξελίξεις και οι οπτικές των Αρχών 

και Θεσμών, όπως διαφαίνεται μέσω της επιστολής Ντράγκι, δεν 

δίδουν καμία ώθηση και ενίσχυση και δεν συμβάλλουν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος και στην καλύτερη προοπτική στα 

πραγματικά κρυπτο-νομίσματα (μεταξύ των οποίων και το bitcoin).  
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Κεφάλαιο 11 

Τι μας δείχνουν οι Τάσεις;;; 

Νέο 

Όταν κάτι είναι ευρέως επαναστατικό, όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί 

του bitcoin (ισχύει και για τα άλλα κρυπτο-νομίσματα επίσης), πρέπει 

να αποδειχτεί στην πραγματικότητα. Τι εννοώ; Νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες που είναι πραγματικά επαναστατικά, υιοθετούνται από τον 

κόσμο παγκοσμίως και γίνονται ένα “hit” διεθνώς. Και υιοθετούνται 

ευρέως, με έναν αυξανόμενο βαθμό και ρυθμό καθώς περνά ο καιρός, 

ακριβώς επειδή είναι “επαναστατικά” = πολύ χρήσιμα, φιλικά στην 

χρήση και trendy. Όλα αυτά ‘αντανακλώνται’ σε ένα εργαλείο που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε το ενδιαφέρον 

των ανθρώπων στο πέρασμα του χρόνου.  

Ποιο είναι αυτό το εργαλείο; ... το Google Trends, η βασιζόμενη στο 

διαδίκτυο εφαρμογή της πολύ γνωστής μας Google. 

Ας πειραματιστούμε λοιπόν λίγο με κάποια προϊόντα, για τα οποία 

γνωρίζουμε ότι ήταν επαναστατικά. 

• Τι μας δείχνει το Google Trends για το iPhone; 

Το iPhone είναι το πρώτο smartphone που σχεδιάστηκε και 

προωθήθηκε στην αγορά από την Apple Inc. Το πρώτο iPhone 

ανακοινώθηκε επισήμως τον Ιανουάριου του 2007. Ας ρίξουμε μια 

ματιά στην πρώτη του δεκαετία μέσω του Google Trends: 
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Το iPhone ήταν ένα πραγματικά επαναστατικό προϊόν, διότι ήταν το 

πρώτο προϊόν διεθνώς της νέας γενιάς ‘smartphones’, προσφέροντας 

για πρώτη φορά στην ιστορία μια οθόνη αφής αντί του φυσικού 

πληκτρολογίου, και ήταν μια συσκευή, η οποία ήταν μικρή, χειρός, 

με ωραία σχεδίαση, και η οποία περιελάμβανε: κινητό τηλέφωνο, 

φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, ραδιόφωνο/music player, 

βιντεο-παιγνίδια, αριθμομηχανή, φακό, ένα ρολόι που μας λέει την 

ώρα, όπως επίσης ένα χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση, ξυπνητήρι, 

μια φορητή τηλεόραση, ηχογράφηση, έναν μικροσκοπικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση και πλοήγηση στο internet, 

συσκευή GPS, και μπορεί να ξεχνάω και άλλα ... συνεπώς οι 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, το υποδέχτηκαν θερμά και το 

«αγκάλιασαν», και αν το γνωρίζουμε ήδη, αυτό αντανακλάται επίσης 

στο Google Trends. Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω 

γράφημα, το ενδιαφέρον του κόσμου διεθνώς, όπως μετριέται από το 

Google Trends και όσον αφορά στο iPhone, ήταν αυξανόμενο για τα 

περίπου έξι πρώτα χρόνια από το λανσάρισμά του. Έπειτα, το 

ενδιαφέρον παραμένει επίσης υψηλό αλλά ολίγο μειωμένο, 

πιθανότατα λόγω του ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε από άλλες 

εταιρείες όπως η Samsung, Huawei κλπ. (βλ. παρακάτω γράφημα που 

επιβεβαιώνει ότι οφείλεται στον ανταγωνισμό). 
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Τι μάθαμε από το iPhone στο Google Trends; Ότι όταν ένα προϊόν / 

υπηρεσία είναι ‘επαναστατικό’ ο κόσμος το υιοθετεί δυναμικά και 

αυτό αποτυπώνεται στο Google Trends, διότι έχει να κάνει με 

ενδιαφέρον και αναπόφευκτες σχετικές αναζητήσεις. Όταν όμως 

αναπτύσσεται ανταγωνισμός, το ενδιαφέρον χαμηλώνει με τον καιρό, 

διότι το ενδιαφέρον του κόσμου, χωρίζεται και σπάει, μεταξύ άλλων 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

• Τι μας δείχνει το Google Trends για την Airbnb; 

Η Airbnb Inc., ιδρύθηκε στα μέσα του 2008, και προσέφερε ένα 

επαναστατικό ‘προϊόν’ στο πεδίο της στέγασης και τουρισμού. 

Βασικά δημιούργησε την μορφή των βραχυχρόνιων μισθώσεων για 

σπίτια, διαμερίσματα κ.λπ. και έδωσε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων 

ή σε διαχειριστές αυτών, να έχουν ένα εισόδημα από τα σπίτια, 

διαμερίμσατά τους κ.λπ., το οποίο ήταν αρκετά υψηλότερο από αυτό 

των μακροχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων. Η Airbnb προσέφερε 

επίσης μια ανταγωνιστική εναλλακτική σε τουρίστες και επισκέπτες 

σε οποιοδήποτε σημείο, σε σχέση με τα ξενοδοχεία, π.χ. προσέφερε 

ωραία σπίτια και διαμερίσματα σε χαμηλότερο κόστος από τα 

ξενοδοχειακά δωμάτια – και συνήθως, τα διαμερίσματα airbnb είναι 

αρκετά μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα από τα δωμάτια των 

ξενοδοχείων. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πρώτη δεκαετία της Airbnb 

μέσω του Google Trends: 
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Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω γράφημα, το ενδιαφέρον 

για το airbnb όπως απεικονίζεται στο Google Trends, είναι 

αυξανόμενο. Προφανώς διότι είναι πραγματικά επαναστατικό και 

είναι επεκτεινόμενο έως σήμερα, παρόλο που έχει αναπτυχθεί 

κάποιος ανταγωνισμός, το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει, διότι 

είναι ακόμη η μεγαλύτερη πλατφόρμα για βραχυχρόνιες μισθώσεις 

και εξακολουθεί να επεκτείνεται διεθνώς, σε διάφορα μέρη και χώρες 

που έως σήμερα δεν είχε, τουλάχιστον εκτενή παρουσία.   

• Τι μας δείχνει το Google Trends για τα Tesla; 

Αν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι κάτι νέο, ωστόσο είναι με 

την TESLA, την εταιρεία του Elon Musk, που τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα έγιναν ανταγωνιστικά. Η Tesla Motors ιδρύθηκε στα 

μέσα του 2003 και προσέφερε για πρώτη φορά στην ιστορία, με ένα 

αποδεκτό κόστος, μια σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων με 

ανταγωνιστικά, χαρακτηριστικά και επιδόσεις σε σχέση με τα 

συμβατικά βενζινοκίνητα, και για αυτό, μπορεί να θεωρηθεί 

επαναστατικό προϊόν. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πρώτη της δεκαετία 

μέσω πάντα, του Google Trends: 

 

Για άλλη μια φορά, βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον στο Google Trends 

για τα Tesla, είναι συνεπές με την εικόνα που έχουμε: αυτή, ενός 

προϊόντος που είναι επαναστατικό και επεκτεινόμενο. Το ενδιαφέρον, 

συνεχώς ανοδικό.  
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• Τι μας δείχνει το Google Trends για το google; 

Τώρα, ας δούμε τι μας δείχνει το Google Trends σχετικά με το ... 

google. Ναι, το google, γνωρίζουμε σήμερα, ότι αποτέλεσε μια 

επαναστατική βασιζόμενη στο διαδίκτυο εφαρμογή, που άλλαξε τις 

ζωές μας και έκανε τα πράγματα για εμάς, πολύ ευκολότερα: 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από τον όρο google, φαίνεται ένας ολοένα 

αυξανόμενος σχηματισμός έως το 2014, και έπειτα ακολουθεί 

καθοδική πορεία. Και αυτό είναι συνεπές με ό,τι γνωρίζουμε σχετικά: 

οι άνθρωποι παντού, χρησιμοποιούσαν ολοένα και περισσότερο το 

google, αλλά στα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει μειωθεί διότι 

άλλες, νέες και ενδιαφέρουσες εφαρμογές έχουν παρουσιαστεί. 

Συνεπώς το google είναι ο Βασιλιάς, αλλά αντιμετωπίζει έναν 

αυξανόμενο ανταγωνισμό σε όλα τα πεδία. 

• Τι μας δείχνει το Google Trends για το bitcoin; 

Τώρα στο θέμα μας, το bitcoin, να δούμε τι μας δείχνει αντίστοιχα το 

Google Trends. Εάν όλα όσα αναφέρουν οι υποστηρικτές του bitcoin, 

ευσταθούν (ότι το bitcoin είναι επαναστατικό, το καλύτερο μεταξύ 

των κρυπτο-νομισμάτων, ότι η χρήση του επεκτείνεται ταχέως, ότι θα 

καταστεί παγκόσμιο νόμισμα και κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει 

κλπ, κλπ), θα έπρεπε να βλέπαμε ένα ολοένα ανοδικό σχηματισμό στο 

ενδιαφέρον...  
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.... Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην πρώτη δεκαετία του bitcoin: 

 

Είναι αυτό, ένα παρόμοιο μοτίβο με τα προαναφερθέντα 

επαναστατικά προϊόντα (iPhone, Airbnb, Tesla, google); Με κανένα 

τρόπο. Αυτό δεν είναι το μοτίβο και σχηματισμός, που περιμένουμε 

να δούμε από ένα πραγματικά επαναστατικό προϊόν, το οποίο το 

‘αγκαλιάζει’ ο κόσμος και η χρήση του επεκτείνεται σημαντικά και 

διεθνώς. Καθόλου. Επιπλέον πάνω σε αυτό, εάν από το γράφημα του 

Google Trends, αφαιρέσουμε τις έντονα ανοδικές κινήσεις-κορυφές 

των ετών 2013 και 2017, που το ενδιαφέρον εκτοξεύθηκε λόγω των 

φαινομένων φούσκας του bitcoin (με άλλα λόγια εξ αιτίας των 

κερδοσκόπων που το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε, ήταν τα 

‘εύκολα χρήματα’ και τίποτα παραπάνω), τότε το γράφημα της 

πρώτης δεκαετίας του bitcoin, ενός προϊόντος που σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές του, είναι πραγματικά επαναστατικό, το πρώτο του 

είδους του και το καλύτερο και ισχυρότερο μεταξύ του είδους του 

(μεταξύ των cryptos), αποκαλύπτεται από το Google Trends ότι τα 

πράγματα δεν είναι όπως λένε οι bitcoiners... είναι φανερό ότι ο 

κόσμος διεθνώς, στην πρώτη του δεκαετία, δεν έχει αγκαλιάσει το 

bitcoin... δεν υπάρχει δικαιολογία, και η μόνο λογική υπόθεση είναι 

ότι δεν είναι επαναστατικό, όπως τα προαναφερθέντα προϊόντα 

(iPhone, Airbnb, Teslas, google). 
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Έχοντας υπόψη ότι στο παραπάνω ενδιαφέρον για το bitcoin, ένα 

μεγάλο μέρος του, το μεγαλύτερο, οφείλεται στους κερδοσκόπους, οι 

οποίοι δεν υιοθετούν το bitcoin ως νόμισμα (λειτουργικά) και το μόνο 

ενδιαφέρον τους είναι η κερδοσκοπία στην αγορά και τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη, μπορούμε να δούμε την πορεία του 

ενδιαφέροντος για το bitcoin, από το γράφημα της τελευταίας διετίας 

(περίπου 2018 και 2019): 

 

Για άλλη μια φορά, βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον στο bitcoin, δεν 

αυξάνεται: στο άνωθεν γράφημα, διάρκειας περίπου των δύο 

τελευταίων ετών, δεν δείχνει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, και αυτό 

το μοτίβο, δεν το λες και συνεπές προς ένα επαναστατικό και ευρέως 

αποδεκτό προϊόν.  

Όμως πως μπορούμε να δούμε το πραγματικό ενδιαφέρον για το 

bitcoin, το ενδιαφέρον των ανθρώπων που χρησιμοποιούν bitcoin και 

δεν κερδοσκοπούν απλά με αυτό;  Μετρώντας με τον όρο bitcoin 

accept ή bitcoin accepted (bitcoin αποδεκτό), διότι εάν 

χρησιμοποιούσα bitcoin, θα αναζητούσα, που είναι αποδεκτό και που 

μπορώ να αγοράσω πράγματα με αυτό. Ας δούμε τα συγκεκριμένα 

γραφήματα: 
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Και στα δύο παραπάνω τελευταία γραφήματα, στα οποία έχουμε 

απομονώσει το λειτουργικό ενδιαφέρον στο bitcoin, δεν βλέπουμε 

έναν ανοδικό σχηματισμό. Δείτε τα επίπεδα του ενδιαφέροντος στα 

τελευταία περίπου δύο χρόνια, που έχουμε σημειώσει την περιοχή, 

και το ενδιαφέρον είναι μικρότερο από αυτό των ετών 2013 και 2014 

– θα αναμέναμε ένα πραγματικά επαναστατικό προϊόν να έχει 

αυξανόμενο ενδιαφέρον, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το 

ενδιαφέρον περίπου σήμερα, είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν 

περίπου τέσσερα χρόνια. Αυτό δεν είναι pattern, ενός πραγματικά 

επαναστατικού προϊόντος (δείτε ξανά τα patterns των πρώτων 

δεκαετιών στις περιπτώσεις των iPhone, Airbnb, Tesla, google).  
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Είναι φανερό από τα γραφήματα, ότι οι φούσκες που παρατηρήθηκαν 

στην αγορά του bitcoin, βοήθησαν σε έναν μικρό βαθμό στην 

επέκταση και του πραγματικού ενδιαφέροντος για αυτό, διότι όταν 

υπήρξαν φούσκες στο bitcoin (έτη 2013 και 2017), το πραγματικό 

λειτουργικό ενδιαφέρον (όροι αναζήτησης: bitcoin accept, bitcoin 

accepted) αυξάνεται επίσης σημαντικά, αλλά αργότερα μειώνεται 

σημαντικά. Φαίνεται ότι όταν το bitcoin, χρηματιστηριακά 

εκτοξεύεται, ακούγεται πολύ, και μεταξύ αυτών που το ακούν, είναι 

και κάποιοι που δεν είναι speculators, αλλά ενδιαφέρονται 

πραγματικά και λειτουργικά γι’ αυτό.  

Το πολύ μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ενδιαφέροντος για το 

bitcoin, είναι από κερδοσκόπους της αγοράς (market speculators), και 

αυτό αποκαλύπτεται από τους όρους αναζήτησης, buy bitcoin, sell 

bitcoin [αγορά bitcoin, πώληση bitcoin] - ναι, ο όρος αναζήτησης buy 

bitcoin είναι κυρίως κερδοσκοπικός και χρησιμοποιείται από τους 

market speculators, διότι εάν κάποιος θέλει να επιχειρήσει να 

κερδοσκοπήσει στο bitcoin, πρέπει πρώτα να το αγοράσει, μετά να 

πουλήσει.  

Στο παρακάτω γράφημα έχουμε αυτούς τους δύο όρους αναζήτησης, 

σε σύγκριση όμως με τους όρους, bitcoin accept, bitcoin accepted. Οι 

κερδοσκοπικοί όροι αναζήτησης (buy bitcoin, sell bitcoin) είναι που 

βλέπετε άνετα στο γράφημα, καθώς οι λειτουργικοί όροι (bitcoin 

accept, bitcoin accepted) έχουν ενδιαφέρον πολύ μικρότερο, που μετά 

δυσκολίας μπορεί να ιδωθεί στο γράφημα. Ο όρος αναζήτησης sell 

bitcoin [πώληση bitcoin] έχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, 

μικρότερο όμως από τον όρο buy bitcoin [αγορά bitcoin]. Γιατί; Διότι 

το πρώτο πράγμα που ενώ έχεις άγνοια και θέλεις να κερδοσκοπήσεις 

στο bitcoin, είναι να αγοράσεις. Έπειτα και συνήθως, οι πλατφόρμες 

που χρησιμοποιείς για να αγοράσεις bitcoin (crypto exchanges) σε 

εξυπηρετούν επίσης, να πουλήσεις όταν θελήσεις. Συνεπώς, κάποιος 

που έχει άγνοια και θέλει να κερδοσκοπήσει στο bitcoin, κάνει 

αναζήτηση πως να αγοράσει, buy bitcoin, αλλά έπειτα, αφού έχει 

αγοράσει, γνωρίζει πως να πουλήσει, που συνήθως είναι με τον ίδιο 

τρόπο με τον οποίο αγόρασε (χρήση της ίδιας εφαρμογής) – γι’ αυτό 

ο όρος αναζήτησης στο google, sell bitcoin παρουσιάζει πολύ 

μικρότερα επίπεδα ενδιαφέροντος από τον όρο, buy bitcoin.  
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Προκειμένου να δούμε καλύτερα το λειτουργικό ενδιαφέρον, στο 

επόμενο γράφημα βγάλαμε τον όρο buy bitcoin, και αφήσαμε το 

γράφημα με τους όρους: sell bitcoin, bitcoin accept, bitcoin accepted. 

Το χάσμα μεταξύ του κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος (sell bitcoin) 

παραμένει πολύ μεγάλο, συγκρινόμενο με το λειτουργικό ενδιαφέρον 

(bitcoin accept, bitcoin accepted).   

 

Τώρα ας συγκρίνουμε το “επαναστατικό” bitcoin με άλλα 

ενδιαφέροντα πράγματα, τοποθετώντας τα στο ίδιο γράφημα. 
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Παρακάτω μπορούμε να δούμε, ότι το ενδιαφέρον στην τελευταία 

δεκαετία, όταν το bitcoin δημιουργήθηκε, είναι πολύ μεγαλύτερο 

στους όρους αναζήτησης google, και iPhone και στον Airbnb, από 

τον όρο αναζήτησης bitcoin (και ας περιέχει την όλη κερδοσκοπία 

εντός του), διότι τα προαναφερθέντα πράγματα-προϊόντα, ήταν 

πραγματικά επαναστατικά. 

 

Οι bitcoiners λένε ότι το bitcoin είναι νόμισμα/χρήμα το οποίο θα 

γίνει το κυρίαρχο χρήμα διεθνώς, ξεπερνώντας το αμερικάνικο 

δολάριο, το σημερινό δηλαδή κυρίαρχο νόμισμα/χρήμα. Ας δούμε τι 

μας δείχνει σχετικά με αυτό το Google Trends.  

Ο όρος αναζήτησης USD (το δολάριο ΗΠΑ) έχει έναν ανοδικό 

σχηματισμό, και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερο 

από το ενδιαφέρον προς το bitcoin (με την παροδική εξαίρεση της 

φούσκας του bitcoin του έτους 2017, όταν το ενδιαφέρον του κόσμου 

και εξαιτίας της φούσκας, εκτοξεύθηκε στα ύψη) – για του λόγου το 

αληθές, εάν σας είναι δύσκολο να δείτε τις συνεχείς και μετά 

διακυμάνσεων γραμμές ενδιαφέροντος, δείτε τις μπάρες στα 

αριστερά, όπου κυριαρχεί η μπάρα του δολαρίου, η δεξιότερη μεταξύ 
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των τριών (δηλαδή το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο στο USD 

από ότι στα άλλα), αυτή του bitcoin είναι η αριστερότερη.  

Το ενδιαφέρον για το bitcoin δεν αυξάνεται, και όπως φαίνεται, εάν 

οι τάσεις παραμείνουν ως έχουν, σύντομα το ενδιαφέρον στο bitcoin, 

θα γίνει χαμηλότερο και από του EUR (ευρώ, το νόμισμα της 

Ευρωζώνης). Φυσικά, αυτή δεν είναι η ‘συμπεριφορά’ που θα 

ανέμενα για ένα “νόμισμα” που ισχυρίζεται ότι έχει μια πορεία προς 

την παγκόσμια κυριαρχία. Ούτε καν κοντά.    

 

Τέλος, σας παρουσιάζω το συγκριτικό γράφημα του bitcoin και 

airbnb, καθώς το τελευταίο είναι ό,τι πιο κοντινό προς τα επίπεδα 

ενδιαφέροντος του bitcoin.  

Και τα δυο τους, το bitcoin και το airbnb, δημιουργήθηκαν σχεδόν 

στον ίδιο χρόνο, άρα έχουμε και για τα δύο την πρώτη δεκαετία τους.  

Γι’ αυτό και η σύγκρισή τους είναι σημαντική: μπορούμε να δούμε 

ότι βασικά, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο στο airbnb (η μπάρα του 

airbnb στα αριστερά, είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των δύο) και 
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αυξάνεται σταθερά, όπως θα έπρεπε κανείς να αναμένει από ένα 

επαναστατικό προϊόν, ενώ το ενδιαφέρον στο bitcoin και εάν 

αποκλείσουμε την επίδραση των φουσκών του 2013 και 2017, δεν 

είναι pattern που συνάδει σε ένα επαναστατικό προϊόν.    

 

Το Google Trends είναι ένα κοινό εργαλείο μέτρησης και δεν είναι η 

υποκειμενική γνώμη κάποιου, που μπορεί αυτός και για διάφορους 

λόγους να ισχυρίζεται ‘θεωρητικά’ το οτιδήποτε – το Google Trends 

είναι ένα αντικειμενικό εργαλείο – και δεν ψεύδεται!  

Αποτυπώνεται στο Google Trends ότι το Bitcoin δεν είναι 

επαναστατικό, ούτε ο κόσμος το ‘αγκαλιάζει’ με τον καιρό. Όποτε το 

ενδιαφέρον του κόσμου φαίνονταν αυξημένο στο bitcoin, συνέβαινε 

λόγω της ανάπτυξης βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας, η οποία 

σύντομα ξεφούσκωνε, και ακολουθούσε καθοδική πορεία στη 

συνέχεια. Είναι αποδεδειγμένο: συνέβη το 2013 και το 2017. 
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Κεφάλαιο 12 

Μια σημαντική Έρευνα 
 

Νέο 

Αν και διαμορφώνω την άποψη και γνώμη μου περί του bitcoin και 

των άλλων κρυπτο-νομισμάτων, πάντα διαβάζω ενδιαφέρουσες 

σχετικές εξελίξεις και νέα, καθώς διατηρώ ένα ανοικτό μυαλό – 

άλλωστε, τα πράγματα δεν μένουν στατικά και αμετάβλητα, και 

καθώς το ‘περιβάλλον’ είναι δυναμικό, είναι καλό να 

παρακολουθούμε τα νέα και εξελίξεις. 

Μεταξύ των “πραγμάτων” που βρίσκω, κυρίως στο internet, σχετικά 

με το bitcoin, βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα: Είναι η 

Kaspersky’s Cryptocurrency Report 2019, ήτοι, μια έρευνα πάνω 

στην στάση και διαθέσεις των καταναλωτών ως προς τα κρυπτο-

νομίσματα. Μπορείτε να την βρείτε στο παρακάτω link, και σας 

συνιστώ εντόνως, να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα, καθώς είναι 

μεγάλη, είναι πρόσφατη (δεν είναι παλαιά για να έχουν αλλάξει τα 

δεδομένα), διεξήχθη σε πολλές χώρες και αναφέρει τις στάσεις και 

διαθέσεις των καταναλωτών: 

https://www.kaspersky.com/blog/cryptocurrency-report-2019/ 

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018. 

Συμμετείχαν σε αυτήν, ένα σύνολο 13.434 καταναλωτών, από 22 

χώρες. 

Τα Σημαντικότερα Ευρήματα της Έρευνας, ήταν: 

• Τέσσερις στους πέντε (ποσοστό 81%) δεν έχουν αποκτήσει ποτέ 

οποιοδήποτε κρυπτο-νόμισμα.  

Το σχόλιό μου: Αυτό είναι ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο, δεν βρίσκουν τα κρυπτο-νομίσματα να είναι ‘φιλικά’, 

λειτουργικά και επαναστατικά, διότι εάν ήταν διαφορετικά, οι 

άνθρωποι θα είχαν ήδη υιοθετήσει ένα ‘φιλικό’ και λειτουργικό, 

επαναστατικό νέο προϊόν.    
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• Μάλιστα, μόνο ένας στους δέκα (10%) είπε ότι κατανοεί πλήρως 

πως λειτουργούν τα κρυπτο-νομίσματα. 

Το σχόλιό μου: Αυτό είναι ενδεικτικό ότι τα κρυπτο-νομίσματα είναι 

προϊόντα, dδύσκολα στο να τα κατανοήσεις – και όποιο προϊόν 

δημιουργεί σύγχυση (στους καταναλωτές), αποτυγχάνει ως προϊόνκαι 

ποτέ δεν μπορεί να γίνει mainstream. Αυτός είναι ένας κανόνας άνευ 

εξαιρέσεων. Μπορεί να υπάρξει μόνο στο περιθώριο, αφού 

απευθύνεται σε λίγους (σε αυτούς που το κατανοούν). Σε αυτό το 

σημείο, έχετε επίσης υπόψιν σας ότι η νέα γενιά, η σημερινή νεολαία, 

είναι εξαιρετικά δεκτική σε θέματα και προϊόντα που έχουν να κάνουν 

με την τεχνολογία (συγκριτικά με μεγαλύτερες ηλικίες), διότι οι νέοι 

άνθρωποι έχουν γεννηθεί εντός αυτής της τεχνολογικής επανάστασης 

– έχετε δει μικρά παιδιά που χειρίζονται και λειτουργούν smartphones 

με χαρακτηριστική ευκολία; ... Λοιπόν, παρά την εξοικείωση της νέας 

γενιάς με την τεχνολογία, δεν βλέπω ούτε καν αυτούς (ανθρώπους 

έως 25 χρονών) να αγκαλιάζουν το bitcoin, όπως και τα άλλα κρυπτο-

νομίσματα. Μου φαίνεται αποτυχία, όταν ούτε οι νέοι άνθρωποι δεν 

τα χρησιμοποιούν (τα κρυπτο-νομίσματα).  

• Περίπου ένα τρίτο (35%) θεωρεί ότι τα κρυπτο-νομίσματα είναι μια 

προσωρινή μόδα που σύντομα θα εκλείψει. 

Κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό, είναι ξεκάθαρο. 

• Το 14% αυτών που έως την στιγμή που διεξήχθη η έρευνα, δεν είχε 

χρησιμοποιήσει ποτέ κανέναν κρυπτο-νόμισμα, δηλώνει ότι θα του 

άρεσε να χρησιμοποιήσει στο μέλλον. 

Το σχόλιό μου: Αυτό δεν είναι κάτι ‘δυνατό’ υπέρ των κρυπτο-

νομισμάτων, διότι είναι απλά μια ασαφή επιθυμία, και σίγουρα όχι 

μια βεβαιότητα. Επιπλέον, ίσως συμβεί (ήτοι, να χρησιμοποιήσουν 

στο μέλλον κρυπτο-νομίσματα) εάν γίνουν mainstream – αλλά τα 

κρυπτο-νομίσματα δεν θα το καταφέρουν ποτέ αυτό. Επίσης, δείτε 

και το αμέσως επόμενο σημείο.  

• Σχεδόν ένα πέμπτο (19%) αυτών που χρησιμοποίησαν κρυπτο-

νομίσματα, έχει υποστεί επίθεση από χάκερ στα Ανταλλακτήρια 

(exchanges) και (15%) γίναν θύματα απάτης σχετικής με τα κρυπτο-

νομίσματα. 
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Το σχόλιό μου: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πηγάζει από 

ανθρώπους που ήδη χρησιμοποίησαν κρυπτο-νομίσματα, συνεπώς η 

άποψή τους βασίζεται όχι στην θεωρία αλλά σε γεγονότα: και σε ένα 

ποσοστό που είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι 

από την σχετική ‘εμπειρία’ τους. Επιστρέφοντας στο αμέσως 

προηγούμενο σημείο, από αυτό το 14% που ανέφερε ότι θα ήθελε να 

χρησιμοποιήσει κρυπτο-νομίσματα στο μέλλον, και εάν 

προχωρήσουν σε αυτό και αποκτήσουν εντέλει cryptos, σύμφωνα με 

το συμπέρασμα του παρόντος σημείου, μπορεί να το μετανιώσουν και 

να διαπιστώσουν στην πορεία ότι ήταν μια κακή κίνηση.  

 

 

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι είπαν που δοκίμασαν τα 

κρυπτο-νομίσματα στο παρελθόν και δυσαρεστήθηκαν από την 

εμεπειρία που είχαν, και σταμάτησαν να τα χρησιμοποιούν: Σχεδόν 
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ένα τέταρτο (23%) αυτών, ανέφεραν ότι έχασαν χρήματα λόγω της 

μείωσης της αξίας του κρυπτο-νομίσματος που είχαν επιλέξει να 

επενδύσουν.  

 

Σχεδόν ένα πέμπτο (19%) των καταναλωτών, σταμάτησαν να τα 

χρησιμοποιούν λόγω των επιθέσεων χάκερς στα Ανταλλακτήρια 

(crypto-Exchanges) και στα Πορτοφόλια (wallets) – συνεπώς από 

αυτούς που δοκίμασαν τα κρυπτο-νομίσματα, έμειναν 

δυσαρεστημένοι και ανασφαλείς και όχι στην θεωρία, τονίζω, στην 

πραγματικότητα.  

 

Επιπλέον, 15% έχασε χρήματα από κάποια απάτη που είχε να κάνει 

με κρυπτο-νοσμίσματα – το ποσοστό είναι πολύ υψηλό, και 

ενδεικτικό του τι συμβαίνει: Υπάρχει μια πληθώρα απατεώνων, που 

λυμαίνονται τον χώρο των κρυπτο-νομισμάτων.  

 

Από τις απαντήσεις, είναι επίσης φανερό ότι πολλοί εισήλθαν στα 

cryptos, για κερδοσκοπικούς λόγους, για να πετύχουν 

βραχυπρόθεσμα κέρδη, και όταν δεν κατάφεραν τον σκοπό τους ή 

ακόμα περισσότερο εάν έχασαν, αποθαρρύνθηκαν και δήλωσαν ότι 

πλέον δεν ασχολούνται με τα cryptos – δεν τους ενδιαφέρει 

οποιαδήποτε πιθανή ουσιαστική χρησιμότητα των κρυπτο-

νομισμάτων. 
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Νομίζω ότι τα ευρήματα της Έρευνας, καταδεικνύουν ένα 

περιβάλλον μη ευρείας αποδοχής για το bitcoin και τα άλλα κρυπτο-

νομίσματα, από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και αυτό βέβαια, δεν 

είναι θετικό για τον όλο τομέα.  
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Κεφάλαιο 13 

Συμπέρασμα - Επίλογος 
 

Αποφύγετε το bitcoin όπως την πανούκλα. Ήμουν σαφής; 

Jack Bogle, θρυλικός επενδυτής ✞2019 

Αφού έθεσα τις ερωτήσεις που κάθε μη αφελής και σκεπτόμενος 

άνθρωπος, πρέπει να έχει, ιδίως εάν είναι να επενδύσει κάπου τα 

χρήματά του που αποκόμισε μετά από σκληρή εργασία, έχοντας 

υπόψη όλα τα προαναφερθέντα στα προηγούμενα κεφάλαια, 

ενδείξεις, δεδομένα, γεγονότα και λογικές υποθέσεις, βασισμένες 

στην κοινή λογική, έδωσα τις απαντήσεις. Και αυτή ήταν μια 

διαδικασία που είναι και ήταν χρήσιμη και για μένα τον ίδιο. Διότι 

βασικά, αυτός ήταν ο κύριος λόγος σε βάθος χρόνου, μελέτησα τόσο 

τα διάφορα θέματα που μας απασχόλησαν σε αυτό το βιβλίο: Άκουσα 

για κάτι επαναστατικό, κάτι που ισχυρίζονταν από τους υποστηρικτές 

του – και ακόμα το ισχυρίζονται – ότι θα αλλάξει το νομισματικό μας 

και χρηματοοικονομικό μας ‘σύμπαν’. Ήταν το bitcoin και 

προσέφερε μια ευκαιρία μοναδική στην ζωή μας, να γίνω / ή και να 

γίνετε, πλούσιος, εάν καταφέρναμε να μπούμε σε αυτό, νωρίς. 

Ήταν λοιπόν στο ενδιαφέρον μου, να μάθω για αυτό το νέο πράγμα, 

και διατηρούσα πολύ ανοικτό μυαλό σχετικά με αυτό. Αλλά όσο 

μελετούσα και μάθαινα, τόσο περισσότερο μου δημιουργούνταν 

αμφιβολίες και τόσο περισσότερο δεν πειθόμουν. 

Κάποια στιγμή, συζητούσα για το bitcoin, με έναν συνάδελφο που 

είναι στον τομέα της Μηχανογράφησης, και τον οποίο τον εκτιμώ 

πολύ, καθώς είναι πολύ ικανός στο IT, σε θέματα και software και 

hardware. Η συζήτησή μας ξεκίνησε ρωτώντας τον, εάν γνωρίζει το 

bitcoin και ποια είναι η άποψή του σχετικά. Μου απάντησε ότι σαφώς 

το γνωρίζει, και ήδη, είχε βάλει μερικά χρήματα σε αυτό. Παρόλο που 

είχε αγοράσει bitcoin, μου είπε ότι δεν ήταν σίγουρος για την 

λειτουργικότητά του και ομολόγησε ότι το αγόρασε μόνο για λόγους 

κερδοσκοπίας, για πιθανά μεγάλα κέρδη, έβαλε σε αυτό μερικά 

πραγματικά δικά του χρήματα, που θα άντεχε και να τα χάσει 
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ολοκληρωτικά – δηλαδή έκανε μια τοποθέτηση στο bitcoin, όπως σε 

κάποιο παιγνίδι, σε καζίνο (καθαρός τζόγος). Επίσης μου είπε ότι το 

bitcoin και η ευρύτερη τεχνολογία blockchain επίσης, προσφέρει κάτι 

νέο και ενδιαφέρον, αλλά είναι θολό και ασαφές, όπως κάποιος που 

προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, σε ερωτήσεις που δεν έχουν 

ερωτηθεί.     

Εξετάζοντας το bitcoin από πολλές και διαφορετικές οπτικές, έχοντας 

υπόψη όλα όσα έμαθα, έφτασα στις ακόλουθες διαπιστώσεις και 

απόψεις: 

• Το Bitcoin δεν είναι ένα επαναστατικό προϊόν. 

• Το Bitcoin δεν μπορεί να επικρατήσει ως νόμισμα/χρήμα διεθνώς. 

•Το Bitcoin δεν θα γίνει ποτέ ευρέως αποδεκτό λειτουργικά, ποτέ δεν 

θα γίνει mainstream, και μπορεί να υπάρχει μονάχα στο περιθώριο, 

κυρίως για εγκληματικές και παράνομες δραστηριότητες, και για 

χρήση από απατεώνες. 

• Επίσης, κανένα άλλο κρυπτο-νόμισμα δεν μπορεί να γίνει 

mainstream και να επικρατήσει διεθνώς, διότι οι Πολιτείες, δεν θα 

αφήσουν να συμβεί κάτι τέτοιο, όταν/εάν διαπιστώσουν μια πιθανή 

απειλή ως προς τα συμφέροντά τους. 

• Το Bitcoin είναι ο Βασιλιάς των Φουσκών. 

• Αν και οι δυναμικές των φουσκών μπορεί να είναι χαοτικές και να 

παρουσιάζουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, διότι σε μια φούσκα, οι 

συμμετέχοντες δρουν με βιασύνη, απρόσεκτα και επιπόλαια, ωστόσο 

βάσει της εμπειρίας μου στις χρηματιστηριακές αγορές και στις 

χρηματιστηριακές φούσκες και έχοντας δει την συμπεριφορά του 

bitcoin χρηματιστηριακά και έως τώρα (τέλη του 2019), νομίζω ότι 

το bitcoin δεν θα πετύχει νέα ιστορικά υψηλά, δεν θα αυξηθεί πάνω 

από τα $20.000.  

Εντούτοις, μπορεί να καταφέρει άλλη μία σημαντική άνοδο, και να 

ανέλθει σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Όπως 

‘αποκαλύπτεται’, νομίζω ότι ο τεχνικός σχηματισμός του bitcoin θα 
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παραμείνει καθοδικός -bearish (με διαμόρφωση των μελλοντικών 

σημαντικών κορυφών του, σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα). 

Βασιζόμενος στην συμπεριφορά του στο παρελθόν, νομίζω ότι το 

bitcoin μπορεί να παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα, και να δώσει 

την ευκαιρία για κερδοσκοπία και βραχυπρόθεσμα κέρδη (και 

ζημιές).  

• Το Bitcoin με την τεχνολογία του και μέχρι τώρα, είναι σχετικά 

ασφαλές αλλά όχι απόλυτα. Τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά 

όμως στην ερχόμενη δεκαετία (2020 και μετά) με την ανάπτυξη των 

κβαντικών υπολογιστών: Δεν πιστεύω ότι το bitcoin και όποιο άλλο 

κρυπτο-νόμισμα θα είναι ασφαλές. 

• Εάν η υπόθεσή μου για το bitcoin ότι στο μέλλον δεν θα είναι 

ασφαλές (παρομοίως και για τα άλλα κρυπτο-νομίσματα) αποδειχθεί 

να είναι αληθής, τότε δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε και τον ρόλο 

του ‘ψηφιακού χρυσού’ (για αποθήκευση και διατήρηση αξίας). 

• Εάν με κάποιο μαγικό τρόπο, το bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτο-

νόμισμα, μπορούσε να επικρατήσει διεθνώς (σαν χρήμα), αυτό θα 

ήταν μια καταστροφική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία. Οι μη 

ελεγχόμενη από τις Πολιτείες ‘λειτουργικότητά’ του, η ανωνυμία του 

και τα αποπληθωριστικά χαρακτηριστικά του, θα οδηγούσαν σε μια 

παγκόσμια αποπληθωριστική ύφεση, που ο κόσμος δεν θα είχε δει 

ξανά. Αυτή η εξέλιξη, φυσικά, θα ήταν ενάντια στα συμφέροντα των 

λαών. Μιλάω για μια απόλυτη καταστροφή, που δεν μπορείτε να 

φανταστείτε – διότι οι κυβερνήσεις θα ήταν “εκτός παιγνιδιού”, 

έχοντας χάσει το νομισματικό τους υπερόπλο, χωρίς δυνατότητας 

αντίδρασης και καταπολέμησης της κρίσης, πληθωρίζοντάς την. 

Αλλά ευτυχώς, αυτό (η διεθνής επικράτηση του bitcoin ή 

οποιουδήποτε άλλου κρυπτο-νομίσματος) ανήκει στην σφαίρα της 

φαντασίας. 

• Το Bitcoin στην ερχόμενη δεκαετία (έως το 2030) είναι πολύ πιθανό 

να εξαφανιστεί. 

Τότε, γιατί όλος αυτός ο ‘θόρυβος’, όλη αυτή η μαζική ενασχόληση 

από διάσημους, celebrities, ακαδημαϊκούς και διανοούμενους, 

γνωστούς ανθρώπους που μιλούν υπέρ του bitcoin ή και εναντίον του;   



Bitcoinvest or Not? 2019 

 

Πρώτον, θα βρούμε πολύ περισσότερους γνωστούς / διάσημους 

ανθρώπους που ασκούν κριτική στο bitcoin και είναι εναντίον του, 

εν συγκρίσει με όσους το υποστηρίζουν.  Ρίξτε μια ματιά στο 

ακόλουθο link, που παρουσιάζει γνωστούς και ‘σημαντικούς’ 

ανθρώπους που μίλησαν υπέρ ή εναντίον του bitcoin: 

What Bitcoin Critics and Supporters Around the World Have to 

say (bloomberg.com) 

https://www.bloomberg.com/features/bitcoin-bulls-bears/ 

Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε στο link, το οποίο ανανεώνεται 

περιοδικά (όταν κάποιος γνωστός κάνει μια δήλωση περί του bitcoin), 

μερικοί γνωστοί άνθρωποι, υποστηρίζουν το bitcoin (δείχνει το 

πρόσωπό τους πράσινο). Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό;  

1. Ναι, από το link στην σελίδα του Bloomberg, μπορείτε να δείτε 

μερικούς που το υποστηρίζουν, αλλά κάποιοι εξ αυτών, δεν το 

υποστηρίζουν για την λειτουργικότητά του, όπως ο Mike Novogratz. 

Ο Novogratz, (09/26/17) χαρακτήρισε το bitcoin μεγάλη φούσκα, και 

ότι σκοπεύουν να βγάλουν λεφτά από αυτήν. Θεωρώ ότι, όσοι 

υποστηρίζουν το bitcoin, γνωρίζοντας ότι είναι φούσκα, και το 

κάνουν αυτό μόνο και μόνο λόγω καθαρής κερδοσκοπίας, στην 

πραγματικότητα δεν πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη, διότι εδώ 

στεκόμαστε εντονότερα, στο εάν το bitcoin ως νέο προϊόν, έχει ουσία 

και μέλλον. Προφανώς όταν κάποιος το χαρακτηρίζει ως φούσκα και 

δη, μεγάλη, ακόμα και εάν θέλει να την εκμεταλλευτεί, ωστόσο 

υποτιμά το υποκείμενο προϊόν.  

2. Άλλοι που στην σελίδα του Bloomberg, τους έχει ως υποστηρικτές 

του bitcoin (με πράσινο πρόσωπο), δεν το υποστηρίζουν ενεργητικά, 

απλώς δεν το αρνούνται – απλά του δίδουν πίστωση χρόνου, του 

δίδουν μια ευκαιρία, χώρο και χρόνο, όπως π.χ. ο Lloyd Blankfein, ο 

οποίος είπε (11/02/17), στην ουσία ότι, αν και δεν έχει bitcoin, μένει 

ανοικτός προς αυτό, να δει τι μπορεί να καταφέρει. Αυτό στην 

πραγματικότητα, είναι μια στάση, ούτε θετική, ούτε αρνητική – είναι 

μια ουδέτερη στάση. 
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3. Και άλλοι επίσης στην σελίδα του Bloomberg, παρουσιάζονται με 

πράσινο χρώμα, στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει κάποια 

δήλωση υποστήριξης του bitcoin ειδικά, αλλά της ευρύτερης 

τεχνολογίας blockchain. Όπως για παράδειγμα, ο Howard Schultz, ο 

οποίος είπε (01/25/2018) “Νομίζω ότι κατευθυνόμαστε σε μια νέα 

εποχή στην οποία η τεχνολογία blockchain πρόκειται να παράσχει ένα 

σημαντικό επίπεδο ψηφιακών νομισμάτων που θα βρουν χρήσεις 

στους καταναλωτές. Και πιστεύω ότι η Starbucks είναι σε μοναδική 

θέση να το εκμεταλλευθεί αυτό.” – δείτε ότι δεν ανέφερε τίποτα περί 

bitcoin, και αναφέρονταν στο μέλλον, δηλαδή σε εξελίξεις που θα 

καταστούν δυνατές – σύμφωνα με την άποψή του πάντα – μέσω της 

blockchain, ενώ το bitcoin είναι ένα υφιστάμενο προϊόν, με ήδη 

διαμορφωμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εάν στο μυαλό του, ο 

Schultz είχε το bitcoin, θα ανέφερε το bitcoin. Είναι εμφανές ότι στο 

μυαλό του, είχε κάποιας μορφής stablecoin, κάτι παρόμοιο σαν το 

εγχείρημα του Libra (από το Facebook), το οποίο όμως όπως 

αναφέρθηκε σε άλλο σημείο, φαίνεται ότι εντέλει δεν θα προχωρήσει 

λόγω του πλήθους προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει και τα 

εμπόδια από πλευράς θεσμών.   

Οι γνωστοί άνθρωποι, λοιπόν, που έχουν πάρει θέση εναντίον του 

bitcoin, είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που το υποστηρίζουν 

ενεργητικά. Αυτό είναι ουσιώδες διότι συμβαίνει για κάποιο λόγο. 

Σας προτείνω να μην παραλείψετε την παραπάνω σελίδα του 

Bloomberg, και να την διαβάσετε και μάλιστα να την διαβάσετε 

προσεκτικά και να στέκεστε σε κάθε δήλωση, είτε αυτή είναι  υπέρ 

είτε κατά του bitcoin, να σκέφτεστε εάν παρουσιάζει ένα ουσιαστικό 

επιχείρημα, εάν είναι παθητική, αν είναι γενική και με στοιχεία 

πολιτικής ορθότητας κ.λπ.. Είναι βέβαια ότι η πραγματικότητα και η 

ορθότητα, δεν είναι πάντα ζήτημα της πλειοψηφίας και συμφωνώ ότι 

κανείς άνθρωπος αλάνθαστος, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, 

κάποιες γνώμες μπορεί να τις βρίσκω πιο σημαντικές από άλλες, υπό 

προϋποθέσεις – όταν εξετάζω συγκεκριμένα θέματα: φερειπείν οι 

γνώμες του Warren Buffet και του συνεργάτη του Charlie Munger, 

που είναι οι καλύτεροι και πλουσιότεροι επενδυτές στον κόσμο 

(θυμηθείτε ότι μιλάμε για επένδυση στο bitcoin ή σε άλλα κρυπτο-

νομίσματα) ή οι γνώμες κεντρικών τραπεζιτών (θυμηθείτε ότι μιλάμε 

για μια νέα μορφή “χρήματος” που φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιο 
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νόμισμα, ανατρέποντας το κατεστημένο) και λόγω της θέσης, 

εξειδίκευσής τους και εμπειρίας τους, έχουν μεγαλύτερη σημασία από 

τις γνώμες άλλων.  

Σε αυτό το σημείο και επειδή πολλοί οπαδοί του bitcoin 

παρουσιάζουν αυτό και την blockchain, να είναι όπως το internet στα 

πολύ αρχικά του στάδια, θα πω ότι στην περίπτωση του internet, 

βασικά πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν αυτό το 

“πράγμα”, το internet, ήταν κάτι νέο και πέραν κάθε φαντασίας (για 

παράδειγμα, ποιος το 1987, είχε φανταστεί ότι κάτι σαν το internet θα 

μπορούσε να υπάρξει λίγα χρόνια μόλις μετά; Ουδείς), τότε λοιπόν 

που το internet ήταν ‘νεογέννητο’, ήταν πολύ λίγοι αυτοί που του 

εναντιώθηκαν, που μίλησαν αρνητικά για την χρήση του, την 

λειτουργικότητά του ή για την προοπτική του. Και τότε το internet, 

μας ήταν απολύτως άγνωστο, τι είναι, τι κάνει, πως το κάνει κ.λπ. 

διότι δεν είχε μια βάση, ήδη γνωστή, πάνω στην οποία στηρίζονταν, 

και ως ήδη γνωστής, ο κόσμος, να είχε μια κάποια εξοικείωση... Τώρα 

λοιπόν που έχουμε την γνώση και εμπειρία του internet, που υπάρχει 

τόσα χρόνια, και που η τεχνολογία blockchain βασίζεται πάνω στο 

internet (το οποίο το γνωρίζουμε), δεν είμαστε σε θέση να 

καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πως, και το μέλλον αυτού του 

νέου πράγματος (blockchain, bitcoin); Κατά την άποψή μου, όχι, το 

κατανοούμε, διότι η αντιληπτική μας προσπάθεια δεν ξεκινάει από το 

μηδέν, όπως συνέβαινε ως επί το πλείστον με το internet, πίσω στις 

αρχές της δεκαετίας του ΄90, και ενώ λοιπόν, έχουμε την γνώση και 

εμπειρία του internet, μπορούμε σαφώς ευκολότερα να 

αξιολογήσουμε το blockchain, το bitcoin και τα cryptos. Κατά την 

άποψή μου, αυτή την φορά, η πλειοψηφία έχει δίκιο, που δεν 

‘καταλαβαίνει’ και δεν υιοθετεί τα cryptos. 

Όμως και πάλι, οι γνωστοί άνθρωποι που μίλησαν υπέρ του bitcoin, 

είναι αρκετοί, μάλιστα κάποιοι εξ αυτών ως γνωστοί, celebrities, είναι 

public influencers, και πρέπει να τους δώσουμε μια δέουσα προσοχή 

και σε αυτούς. Γιατί ενδιαφέρονται για το bitcoin; Συνήθως είναι 

επιχειρηματίες, ‘καρχαρίες’ της αγοράς ή πολιτικοί – κάθε ένας από 

αυτούς, έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον: ο επιχειρηματίας στο να 

εξετάσει μια πηγή που μπορεί να τον υποστηρίξει στο να μοχλεύσει 

εντονότερα τις δραστηριότητές του και συνεπακόλουθα, να αυξήσει 
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τα κέρδη της επιχειρήσεώς του, όπως ο Mark Zuckerberg του 

Facebook, ένας από τους επικεφαλής στο εγχείρημα του Libra (αν και 

φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει και θα αποτύχει). Ο Zuckerberg 

σκέφτηκε ότι με ένα ψηφιακό stablecoin (Libra) θα μπορεί να 

μοχλεύσει πολύ καλύτερα την ευρεία βάση χρηστών του, και να 

βγάλει περισσότερα χρήματα. Οι ‘καραχαρίες’ της αγοράς, δεν 

υποστηρίζουν το bitcoin εξαιτίας της λειτουργικότητάς και 

χρησιμότητάς του, αλλά επειδή έχουν αναγνωρίσει την φούσκα και 

την ευκαιρία για ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα κέρδη μέσω 

κερδοσκοπικών κινήσεων στην αγορά. Οι πολιτικοί με την σειρά 

τους, θέλουν απλώς να δείξουν ότι είναι ‘in’, σε κάτι trendy, σε κάτι 

που μπορεί (όχι σίγουρα) να βελτιώσει την ζωή μας στο μέλλον – ένα 

είδος πολιτικής ορθότητας και μοντερνισμού. 

Δεύτερον, κυρίως πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι, έχουν 

ασχοληθεί με το bitcoin, έχοντας μια θετική θέση, διότι είναι κάτι νέο 

και επαναστατικό, που μπορεί να αλλάξει το χρηματοοικονομικό μας 

σύστημα (στα μυαλά τους). Στα δική τους οπτική, είναι ένα νέο είδος 

στον χρηματοοικονομικό τομέα – ο χρηματοοικονομικός τομέας 

όμως συνδέεται με την πολιτική – είναι λοιπόν στα μάτια τους, ένα 

νέο είδος, όπως ήταν παλαιότερα ο σοσιαλισμός: πιστεύουν ότι 

μπορεί να αλλάξει κακές καταστάσεις του καπιταλισμού. Όμως 

ακριβώς όπως ο σοσιαλισμός στην μορφή που εφαρμόστηκε 

(υπαρκτός σοσιαλισμός), υπήρξε σε έναν σχετικά περιορισμένο 

αριθμό χωρών (δηλαδή δεν έγινε ποτέ το mainstrem διεθνώς), αν και 

ορισμένες χώρες ήταν μεγάλες, ισχυρές ή και σημαντικές όπως η 

ΕΣΣΔ και η Κίνα. Όμως ο σοσιαλισμός τελείωσε σχετικά σύντομα, 

π.χ. στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης ή σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως στην Κίνα, που μεταμορφώθηκε σε ένα μίγμα σοσιαλισμού με 

καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις και ανοίγματα. 

Δείχνει λοιπόν το bitcoin να έχει κάποια ομοιότητα με τον 

σοσιαλισμό: είναι κάτι που δείχνει ελκυστικό, ένα νέο πράγμα που 

θεωρητικά αλλά επιφανειακά, δείχνει ικανό να αλλάξει κακά 

πράγματα σε καλύτερα, που δείχνει υποσχόμενο, αλλά είναι 

ουτοπικό: δεν μπορεί να επικρατήσει και εάν επικρατούσε, σύντομα 

θα αποτύγχανε. 
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To Bitcoin ή όποιο άλλο πραγματικό κρυπτο-νόμισμα, δεν θα 

επικρατήσει ποτέ παγκοσμίως. Πολλοί άνθρωποι ανά τον πλανήτη, 

μπορεί να διαμαρτύρονται για τα κακά του καπιταλισμού και για το 

υφιστάμενο πολιτικοοικονομικό σύστημα. Και κατά την άποψή μου 

έχουν δίκιο: είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν πολλές αδικίες, 

υπάρχει μεγάλη ανισότητα και το όλο σύστημα απέχει μακράν από το 

να είναι τέλειο.  

Αλλά το ‘υποσχόμενο’ bitcoin είναι ένα είδος ‘αναρχικό’: κανείς δεν 

το ελέγχει – και μαντέψτε κάτι: οι άνθρωποι μπορεί να 

παραπονιούνται για τα κακώς κείμενα του υφιστάμενου συστήματος, 

αλλά είναι μαζικά, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, συντηρητικοί: τους 

αρέσει ο έλεγχος και τα κανονιστικά πλαίσια, ο νόμος και η τάξη, 

διότι φέρνει κάποια ασφάλεια στις ζωές τους. Και οι άνθρωποι 

διεθνώς που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα ριζικά, είναι μια πολύ 

μικρή μειοψηφία, γι’ αυτό και το bitcoin – ένα ‘αναρχικό’ χρήμα (ή 

οποιοδήποτε άλλο πραγματικό κρυπτο-νόμισμα = μη ελεγχόμενο από 

κανέναν), δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ευρέως 

αποδεκτό. Ακόμα και εάν η πλειοψηφία των μεγάλων και ισχυρών 

Κρατών, διατηρούσε μια ουδέτερη στάση όσον αφορά στο bitcoin και 

παθητικά, το άφηνε να υπάρχει και να ‘κυκλοφορεί’ (υποθέστε ότι οι 

κυβερνήσεις δεν θέτουν καμία απαγόρευση και κανέναν περιορισμό), 

οι άνθρωποι – εκτός βεβαίως του υποκόσμου και της 

παραοικονομίας, που τους αρέσει το bitcoin – στην πραγματική 

οικονομία, δεν πρόκειται ποτέ να το χρησιμοποιήσουν ευρέως διότι 

στο υποσυνείδητο του κόσμου, το bitcoin είναι ήδη ένα επικίνδυνο 

και ανασφαλές πράγμα.  

Φυσικά κατανοώ την επιδίωξη του κόσμου για οικονομική ευημερία. 

Αλλά υπάρχουν οι λάθος τρόποι για να την πετύχεις (όπως η επένδυση 

στα cryptos) και οι σωστοί τρόποι. Πως; ... στο τελευταίο Κεφάλαιο. 

 

- ΤΕΛΟΣ - 
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• Όταν σκάσει η Tether (USDT), λογικά, θα πάρει μαζί της και το 

bitcoin... (Deltec, Tether’s Bahamas-based bank) 

 

Και το αν θα σκάσει η Tether, νομίζω ότι δεν είναι ΕΑΝ αλλά 

ζήτημα του Πότε... 



Bitcoinvest or Not? 2019 

 

 

Το ότι μέχρι τώρα, από την Tether έχουν παραδώσει περισσότερο 

από 2,5 εκατομμύρια σελίδες τεκμηρίωσης ως απάντηση σε 

αιτήματα του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης (προφανώς θα 

δώσουν και άλλες), δείχνει μάλλον μια απέλπιδα προσπάθεια, μέσα 

από τον όγκο των σελίδων που δεν μπορεί να διαχειριστεί, να 

κερδίσουν χρόνο... 
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• Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) and Bitcoin 

 

 

Grayscale Trust premium! 
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• Grayscale's Trust - ETHE which does not even follow precisely, 

the price of Ethereum... (data 21/1/2021) 
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Coinmama, άνοιγμα Account 
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Bitcoin μέσω ATM 

1. Στο συγκεκριμένο ΑΤΜ της Δημητρακοπούλου 84 μπορεί κανείς να 

αγοράσει και να πουλήσει κρυπτονομίσματα. Εδώ θα βρείτε όλα τα 

καταστήματα της εταιρείας https://bcash.eu/gr/locations/ 

2. Μπορείτε να δείτε την διαδικασία της αγοράς εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=9aG3SscDBUc (επίσης υπάρχουν 

οδηγίες σε όλα τα καταστήματα ή μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την 

εξυπηρέτηση στο 6998499499 ή μπορεί να κανονιστεί ραντεβού στο ΑΤΜ 

με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας) 

3. Μπορείτε να δείτε την διαδικασία της πώλησης εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcc93bR1Z_o και εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=RSQJWAOZ6Yg (επίσης υπάρχουν 

οδηγίες σε όλα τα καταστήματα ή μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την 

εξυπηρέτηση στο 6998499499 ή μπορεί να κανονιστεί ραντεβού στο ΑΤΜ 

με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας) 

4. Σύμφωνα πάντα με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken.com η 

προμήθεια είναι 8% στην αγορά και 6% στην πώληση 

5. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό πορτοφόλι και ο πελάτης θέλει να 

αγοράσει κρυπτονομίσματα, το ΑΤΜ μπορεί να του δημιουργήσει ένα 

χάρτινο πορτοφόλι για να κάνει την αγορά. Αργότερα ο πελάτης μπορεί να 

μεταφέρει τα κρυπτονομίσματα από το χάρτι πορτοφόλι όπου αυτός θέλει. 

Κατά την πώληση οπωσδήποτε χρειάζεται ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

6. Υπάρχουν χιλιάδες ηλεκτρονικά πορτοφόλια στην αγορά, τα 

περισσότερα σε μορφή εφαρμογών για τα κινητά. Ο πελάτης μπορεί 

να επιλέξει όποιο πορτοφόλι θέλει. Για παράδειγμα μερικά από τα 

πορτοφόλια είναι https://www.blockchain.com/wallet και 

https://www.exodus.io/ (τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 

μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των πορτοφολιών). 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να μας στείλετε 

email στο info@bcash.eu
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Bitcoin Religion 
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Κεφάλαιο 14 - Bonus 

Επιλέξτε μετοχές ‘τυχαία’ και κερδίστε την 

αγορά και τους επαγγελματίες! 

 

Το να επιλέγεις μετοχές 

τυχαία, είναι μια 

επαναστατική μέθοδος 

επενδύσεων, διότι 

μακροπρόθεσμα, σας δίδει 

μεγαλύτερα κέρδη και 

ξεπερνάτε σε απόδοση τον 

βασικό χρηματιστηριακό δείκτη αναφοράς και την πολύ μεγάλη 

πλειοψηφία  των επαγγελματιών της αγοράς. 
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… εξ Αιρετικός Επενδυτής … 

 

Στις μέρες μας, είναι πλέον κοινή γνώση ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

των επαγγελματιών της αγοράς (80 με 90% αυτών) υποαποδίδουν 

έναντι του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη αναφοράς όπως ο 

S&P500, μακροχρονίως. Ακριβώς γι’αυτό το passive investing (που 

ακολουθεί παθητικά τους δείκτες) θεωρείται ως μία επενδυτική 

επανάσταση, διότι ένας απλός επενδυτής – φυσικό πρόσωπο (μη 

επαγγελματίας) μπορεί να πετύχει μέσω του index investing, 

καλύτερες αποδόσεις μακροχρονίως από ό,τι οι επαγγελματίες. 

Είναι πραγματικά μια επανάσταση διότι με μια τόσο εύκολη μέθοδο 

όπως είναι το passive investing, κάποιος μπορεί να πετύχει καλύτερα 

αποτελέσματα από τους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν πολύ 

καλύτερα μέσα (συστήματα, εξοπλισμό, προγράμματα, τμήματα 

αναλύσεων) και πληροφόρηση. 

Και τώρα ξεκινάει μια νέα επανάσταση, αυτή του random investing! 

Με το random investing (τυχαία επενδυτική), κάποιος μπορεί να 
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πετύχει ακόμα καλύτερες αποδόσεις μακροχρονίως συγκριτικά με το 

passive investing. 

 

Εάν δυσπιστείτε στα λεγόμενά μου, δείτε μια επιστημονική μελέτη 

που ερευνά το εν λόγω θέμα στο παρακάτω link:  

Are random trading strategies more successful than technical ones?  

https://taxcoach.gr/wp-content/uploads/2017/05/1303.4351.pdf 

... Όπως επίσης ένα άρθρο με έναν επαγγελματία των 

χρηματιστηριακών αγορών, ο οποίος χρησιμοποιεί τυχαία επιλογή 

(random picking), εδώ, και στην περίοδο που την χρησιμοποιεί, το 

Fund του υπεραποδίδει. 

Random stock picking will beat S&P: Fund manager (CNBC) 

https://www.cnbc.com/2014/07/25/random-stock-picking-will-beat-

sp-fund-manager.html 

Στο βιβλίο μου Heretic Investor: A work smart, not hard, way to 

profit on Wall Street! (τίτλος στα ελληνικά:  ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ), 

αναλύω σε βάθος αυτό το νέο concept του random investing 

ταυτοχρόνως με ορισμένες άλλες ‘λεπτομέρειες’, αλλά 
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‘λεπτομέρειες’ που είναι σημαντικές και χρήσιμες προκειμένου 

κάποιος να τα καταφέρει στις χρηματιστηριακές επενδύσεις. 

Επιπλέον, καθώς το βασικό μέρος του βιβλίου έχει να κάνει με το 

random investing, το βιβλίο είναι απλό διότι η τυχαία επιλογή ως 

μέθοδος, δεν απαιτεί ανάλυση ή κάποια σπέσιαλ μέσα ή εξοπλισμό. 

Είναι η ευκολότερη μέθοδος που θα βρείτε, για πραγματικά επιτυχείς 

επενδύσεις στα χρηματιστήρια, μακροπρόθεσμα. 

Βρείτε το βιβλίο μου, ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, στο amazon. Προσοχή 

διότι υπάρχει αγγλική και ελληνική έκδοση. Η ελληνική με GR. 

Βρείτε την Σελίδα μου στο Facebook (Heretic Investor): 

https://www.facebook.com/heretic.investor/ 

Παναγιώτης Σοφιανόπουλος 


