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1999—2015:  17 ΧΟΝΙΑ  
ΝΙΚΘΦΟΟΥ ΡΟΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΘΝ ΤΑΡΕΗΙΚΘ ΡΑΑΝΟΜΙΑ  

Όταν το 1999 ςυνειδθτοποιιςαμε ότι ζχουμε χρζοσ να αναλάβουμε το βαρφ 
ζργο τθσ αποκάλυψθσ, τθσ απόδειξθσ και του τερματιςμοφ τθσ διαχρονικισ πα-
ρανομίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα, γνωρίηαμε πολφ καλά ότι: 

1. Η παρανομία αυτι ιταν υπαρκτι, ιταν ςυγκεκριμζνθ και ιταν ςε μεγάλθ  
     ζκταςθ, όπωσ τθν είχαμε δει μζςα ςτισ τράπεηεσ από κζςεισ ευκφνθσ, πάγια   
     εναρμονιςμζνθ από το καρτζλ των τραπεηιτϊν που λειτουργεί από το 1925 

2.  Η αγωγι από τισ οικογζνειεσ και τουσ δαςκάλουσ μασ μαηί με τθν φιλοπατρία  
     που μασ κλθρονόμθςαν οι πρόγονοί μασ κακιςτοφςαν επιβεβλθμζνθ τθν ανά 
     λθψθ δράςθσ και μάλιςτα ςε μθ κερδοςκοπικι βάςθ, απλά γιατί ζτυχε εμείσ   
     να ζχουμε όλεσ τισ ειδικζσ γνϊςεισ για να φζρουμε ζνα τζτοιο ςθμαντικό ζργο             
     ςε πζρασ με επιτυχία, για τουσ προφανείσ λόγουσ Εκνικοφ ςυμφζροντοσ 

3. Τα οργανωμζνα ςυμφζροντα και οι απάτριδεσ τοποτθρθτζσ τουσ κα μασ πο-
λεμοφςαν ανζντιμα, κα προςπακοφςαν να μασ λοιδοριςουν, να μασ ςυκοφα-
ντιςουν μαηί με άλλα πολλά και άκλια, όπωσ ο αποκλειςμόσ μασ από τα Μ-
ΜΕ. Όπωσ περιμζναμε, βρεκικαμε μπροςτά ςε ζνα τριπλό μζτωπο διαπλο-
κισ, τισ τράπεηεσ και το καρτζλ των, τα διεφκαρμζνα κόμματα εξουςίασ  και 
τα ΜΜΕ αλλά και το αδίςτακτο κατεςτθμζνο των χιλιάδων τραπεηοδικθγόρων  

4.  Λόγω τθσ ζκταςθσ αλλά και τθσ ευαιςκθςίασ των προβλθμάτων των υπερχρε- 
     ωμζνων δανειολθπτϊν, ιταν ςίγουρο ότι ο πόνοσ, οι ανάγκεσ για ςτιριξθ κα 
     προςζλκυε πλικοσ τςαρλατάνων, δικεν «ςωτιρων», χωρίσ τισ απαραίτθ-   
     τεσ γνϊςεισ και τθν ςυγκρότθςθ αλλά με μοναδικό κίνθτρο  τθν απάτθ, τθν   
     αρπαχτι και τθ ςτυγνι εκμετάλλευςθ τθσ άγνοιασ και τθσ απελπιςίασ τουσ 

Στθ πορεία αυτι των 17 ετϊν, ςυνζβθςαν όλα τα παραπάνω και πολλά περιςςό-
τερα. Εμείσ, όμωσ, αντζξαμε γιατί είμαςτε αταλάντευτα αποφαςιςμζνοι να φζ-
ρουμε το τελικό κεςμικό αποτζλεςμα. Και, παρά τον πόλεμο, το αποτζλεςμα αυ-
τό ιρκε. Δικαιωκικαν οι αγϊνεσ μασ αλλά δικαιωκικατε και όλοι εςείσ που πι-
ςτζψατε ςε μασ. Όλοι χρωςτάμε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτο ςφνολο ςχεδόν των 
Δικαςτϊν τθσ Χϊρασ που ςτζκονται όρκιοι ςτο φψοσ του λειτουργιματόσ τουσ. 

H νίκθ είναι αφιερωμζνθ ςτθν Ρατρίδα και ςε κάκε Ελλθνικι οικογζνεια….. 
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   λαθνηλψλνληαο πξφζθαηα ηελ ηειηθή δηθαίσζε ηνπ 
17εηνχο πνιέκνπ ηνπ EIXE ελάληηα ζηελ ηξαπεδηθή πα-
ξαλνκία, ζεσξνχκε φηη είλαη ρξήζηκν γηα φινπο λα 
πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα πνηα είλαη ε νπζηαζηηθή 

αμία θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζεζκηθήο λίθεο θαη ηνπ έξγνπ 
πνπ έρεη ζπληειεζηεί αιιά θαη ηη πξαθηηθά ζεκαίλεη απηφ γηα 
θάζε Διιεληθή νηθνγέλεηα. 

Ζ επηθξάηεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ EIXE, κεηά απφ 2.000 πεξίπνπ 
ζεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
φισλ ησλ ηξαπεδψλ, απνηειεί αθιφλεηε πηζηνπνίεζε φηη νη 
απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απφ θάζε κνξθήο δάλεηα θαη πηζηψ-
ζεηο θαη πξνο θαηαλαισηέο αιιά θαη ζε επηρεηξεκαηίεο είλαη 
ΠΑΡΑΝΟΜΔ θαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΔ. Δίλαη, δειαδή, φιεο ηνπο 
παξάλνκα απμεκέλεο κε πνζά παξάλνκσλ ηφθσλ, αλαηνθη-
ζκψλ θαη ινηπψλ αζέκηησλ επηβαξχλζεσλ πέξαλ ησλ λνκί-
κσλ. Σα παξάλνκα πνζά θάζε ηξαπεδηθήο απαίηεζεο δελ 
έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνηληθνχ ραξαθηή-
ξα θάζε αδηθνπξαμίαο. Ο πνηληθφο λφκνο αλαγλσξίδεη ηελ 
ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΑ θαη ηηο άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο, δειαδή, ηελ 
ΑΠΑΣΖ, ηελ ΔΚΒΗΑΖ, ηνπο ςεπδείο ηζνινγηζκνχο θαη ηελ 
εμαπάηεζε θαη ησλ επελδπηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ην ΞΔ-

ΠΛΤΜΑ ΒΡΧΜΗ-
ΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ 
κε ηελ δηαλνκή 
κεξηζκάησλ απφ 
πξντφληα εγθιή-
καηνο θαη ηελ ελ 
γέλεη ιεηηνπξγία 
ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ  
ΟΡΓΑΝΧΖ.                              

πλεπψο, θάζε 
απαίηεζε ηξάπε-

δαο απφ δαλεηνιήπηε ή/θαη εγγπεηή, ΓΔΝ είλαη ΝΟΜΗΜΖ, νχηε 
εθθαζαξηζκέλε θαη νχηε βεβαία αιιά είλαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΖ. 
Καηά θαλφλα, ην «ΦΟΤΚΧΜΑ» ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπε-
δψλ «παξάγνπλ» κνλνκεξείο, θαηαρξεζηηθνί θαη παξάλνκνη 
φξνη ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. 

Με δεδνκέλν απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 2.000 δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο ηνπ EIXE ζε βάξνο ηξαπεδψλ απφ ην 1999, ΑΤΣΟ-
ΜΑΣΑ ελεξγνπνηνχληαη ηξείο (3) ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγηθέο 
ΠΡΟΣΑΗΔ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ΤΠΔΡ ηνπ νθεηιέηε: 

1.  χκθσλα κε μεθάζαξε δηάηαμε ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζχκ-
βαζε  πνπ πεξηιακβάλεη «φξνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηα 
φξηα ησλ ρξεζηψλ εζψλ» είλαη ΑΚΤΡΖ θαη δελ παξάγεη απνηε-
ιέζκαηα γηα ηνλ δαλεηζηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηξάπεδεο ΓΔΝ 
έρνπλ λφκηκεο ζπκβάζεηο γηα λα απνδείμνπλ ηηο απαηηήζεηο 
ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ελέξγεηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιε-
ζεο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ησλ νθεηιεηψλ θαη εγγπεηψλ. Σα 
ηνθνγιπθηθά σθειήκαηα ηεο ηξάπεδαο πξνζδηνξίδνληαη ζε 
θάζε πεξίπησζε κε εθζέζεηο νηθνλνκνινγηζηηθήο πξαγκαην-
γλσκνζχλεο. Σέηνηεο εθζέζεηο, πνπ εθπνλεί ην EIXE γηα ηα 
κέιε ηνπ, δελ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη γηαηί απαηηνχλ 
εμαηξεηηθά εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα «ηνθνηερ-
λάζκαηα» ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη εηδηθέο λνκηθέο γλψζεηο 
θαζψο θαη πιήξε γλψζε ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ 
πνπ πξνέθπςε απφ ηηο δίθεο κε ηηο γλψζεηο θαη ηνλ ζπληνλη-
ζκφ ηνπ EIXE απφ δηθεγφξνπο ζε φιε ηελ Υψξα πνπ είλαη 
κφληκνη ζπλεξγάηεο ηνπ EIXE.  

2. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο πνπ είλαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΔ, ν 
λφκνο ΡΖΣΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ νπνηαδήπνηε πξάμε αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ εγγπεηή, δειαδή 
θχξηα ΚΑΣΑΥΔΖ θαη ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΟ αθηλήηνπ. Σέηνηεο ε-
λέξγεηεο γίλνληαη ΜΟΝΟ εθφζνλ ε απαίηεζε είλαη ΝΟΜΗΜΖ, 
ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΒΔΒΑΗΑ, δειαδή δελ βξίζθεηαη ζε θαζε-
ζηψο ακθηζβήηεζεο. Σελ δηαπίζησζε ηνπ ηνθνγιπθηθνχ ραξα-
θηήξα ηεο απαίηεζεο θάλεη Γηθαζηήο, κεηά απφ αλαθνπή, αγσ-
γή ή αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ θαηαζέηεη ν δαλεηνιή-
πηεο.    

Με ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία θαζψο θαη κε ηελ επηρεηξεκαην-
ινγία θαη ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ EIXE, ε δηάγλσζε θαη 
ε απαγφξεπζε ηέηνησλ πξάμεσλ ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ησλ 
δαλεηνιεπηψλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ γηα θάζε Γηθαζηή. 

3.  Σα ζχκαηα ηεο ηξαπεδηθήο ηνθνγιπθίαο, δειαδή ν νθεηιέηεο 
θαη φινη νη εγγπεηέο ηνπ, ζεκειηψλνπλ απφ ηνλ λφκν ΓΗΚΑΗΧΜΑ 
δηεθδίθεζεο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο γηα θάζε δεκία πνπ 
έρνπλ ππνζηεί (πξαγκαηηθή ή/θαη δηαθπγφληα θέξδε) θαζψο 
θαη γηα ηελ εζηθή βιάβε εθάζηνπ γηα ηηο αδηθνπξαμίεο 
(πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο, θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο θαη φρη 
κφλν) πνπ έγηλαλ ζε βάξνο ηνπο. 

Αζθαιψο, ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ (Πξφεδξνο, Αληη-
πξφεδξνη Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, Γηεπζχλνληεο χκβνπινη 
θαη νη αλαπιεξσηέο απηψλ θαζψο θαη νη αξκφδηνη Γηεπζπληέο) 
πνπ επζχλνληαη γηα ηελ «ελνξρήζηξσζε» αιιά θαη γηα ηελ 
«εθηέιεζε» ηνπ παθέηνπ ησλ θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα 
ζπκπεξηθνξψλ θάζε ηξάπεδαο, έρνπλ θαη ΠΟΗΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ 
νη νπνίεο, κάιηζηα, αλαδεηνχληαη ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΑ, δειαδή νη 
Δηζαγγειείο παξεκβαίλνπλ κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 
χπαξμε κήλπζεο απφ ηα ζχκαηα. Ζ παξαγξαθή ηέηνησλ αδηθε-
κάησλ είλαη 15εηήο. 

Αιιά θαη ε δίσμε ηνπ θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα γίλε-
ηαη απηεπάγγειηα κε έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 
Ήδε, ην EIXE έρεη δεηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θαξηέι απηνχ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο, εξήκελ ηεο Διιε-
ληθήο, ε νπνία καο έρεη επαλεηιεκκέλα δείμεη επεμήγεηα ζηνη-
ρεία πιήξνπο αδηαθνξίαο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαξηέι πνπ 
έρεη πςειά ηζηάκελνπο πξνζηάηεο. Σν πξφζηηκν γηα ζπκκεηνρή 
ζε θαξηέι κπνξεί λα θζάζεη θαη ζε πνζφ ίζν κε ην 15% ησλ 
εηήζησλ εζφδσλ θάζε ηξάπεδαο. Παξφκνηνη έιεγρνη ζηελ Δπ-
ξψπε, εληφπηζαλ ηξαπεδηθά θαξηέι ζηελ Απζηξία, Γεξκαλία, 
Γαιιία, Αγγιία. Δπεηδή ν ζέκα απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξφ 
θαη ΓΔΝ έρεη έιζεη πνηέ ζηελ επηθάλεηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζηελ 
Διιάδα, παξαζέηνπκε ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατ-

θήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (βι. ζει.15). 

Θ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΘ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 17ΕΤΟΥΣ ΕΓΟΥ  
ΤΟΥ EIXE ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΘΝ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΙΚΘ ΡΑΑΝΟΜΙΑ 
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ίλνπκε ζήκεξα ζηε 
δεκνζηφηεηα ηελ 

εμψδηθν δήισζε θαη δηακαξ-
ηπξία καο πξνο ηηο ζπζηεκη-
θέο ηξάπεδεο, κία ζπλεηαηξη-
ζηηθή θαη πξνο ηνλ Γηνηθεηή 
ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. 
Σν ζεκαληηθφ απηφ έγγξαθν 
17 ζειίδσλ πνπ θέξεη εκεξν-
κελία 17 Ννέκβξε 2015 πεξη-
ιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 
επξεκάησλ ηεο 17εηνχο πν-
ξείαο καο ελάληηα ζηελ ηξα-

πεδηθή παξαλνκία θαη νξηνζεηεί ην ηέινο ηεο επθαηξίαο πνπ 
είρακε δψζεη ζηηο ηξάπεδεο λα επαλέιζνπλ ζηελ λνκηκφηεηα 
αθαηξψληαο απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο ρξεψζεηο ηνπο ζε βά-
ξνο φισλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, βάδεη 
ηέινο ζηελ αλνρή φισλ εκάο ησλ Πνιηηψλ ζηελ   απαξάδεθηε 
(αιιά θαζφινπ δπζεμήγεηε) αλνρή ηεο Πνιηηείαο θαηά ηηο ηε-
ιεπηαίεο ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο. Ζ δηαθζνξά ζηελ Διιάδα 
είλαη παληαρνχ παξνχζα. Όκσο, ν Πνιίηεο νχηε εθβηάδεηαη 
νχηε θαη κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαλέλαο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 
(πνπ απνηειεί ππνρξέσζε) λα επηβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 
λνκηκφηεηαο απφ φινπο λα βάιεη νξηζηηθά ηάμε ζηνλ ηφπν ηνπ. 
Ζ απίζηεπηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καο έθεξε ε απεξηζθεςία, 
ε αλεπζπλφηεηα θαη ε θαπιφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο κεηα-
πνιίηεπζεο θαη πνπ είλαη φηη ρεηξφηεξν ζα κπνξνχζε λα ζπκ-
βεί ζε έλα Λαφ, απνηειεί θίλεηξν λα πάξνπκε ηελ ηχρε θαη ηελ 
δηθηά καο θαη ησλ παηδηψλ καο θαη ηεο Παηξίδαο ζηα ρέξηα καο. 
Δθεμήο, φινη θαη φια ζα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά απφ εκάο ηνπο 
Πνιίηεο πνπ θαη κπνξνχκε, θαη μέξνπκε αιιά θαη ζέινπκε... 
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      Τν ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 
(ΔΛΛΑ) (εθεμήο «ΔΗΥΔ») είλαη έλαο Διιεληθφο κε θεξδνζθνπηθφο 
νξγαληζκφο έξεπλαο θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξε-
καηηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
αλήθεη θαη δηνηθείηαη απφ Έιιελεο νηθνλνκνιφγνπο κε καθξφρξν-
λε ζεηεία θαη πείξα ζην δηεζλέο θαη ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Φξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ζπλδξνκέο κειψλ. 

Οη έξεπλεο ηνπ ΔΗΦΔ έρνπλ εληνπίζεη ζεηξά δηαρξνληθψλ θαη 
ηδηαίηεξα ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ λνκηκφηεηαο ζηηο δαλεηαθέο 
ζπλαιιαγέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο (leasing) ηα νπνία αξρηθά θαηαγξάθεθαλ ην 1999 ζην 
βηβιίν καο «Οη Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην» (ζει. 300). Με ηηο 
απφιπηα ελαξκνληζκέλεο απηέο αζέκηηεο κεζνδεχζεηο θαη εθκε-
ηαιιεπφκελεο ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπο ζηηο δαλεηαθέο ζπλαιια-
γέο αιιά θαη ηελ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηνπο απέλαληη 
ζηνλ αδχλακν δαλεηνιήπηε, νη ηξάπεδεο θαηαθέξλνπλ κε δφιηνπο, 
αδηαθαλείο θαη ηδηαίηεξα έληερλνπο ηξφπνπο λα απνθνκίδνπλ 
σθειήκαηα πέξαλ ησλ λνκίκσλ, ζε βάξνο ησλ αλππνςίαζησλ 
δαλεηνιεπηψλ, ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 404 
(ηνθνγιπθία), 385 (εθβίαζε), 386 (απάηε) θαη 187 (εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαζψο θαη ζηελ λνκνζεζία πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ (θαξηέι), λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο ζπλαιιαγέο θαη ελ γλψζεη έθδνζεο αλαιεζψλ 
ηζνινγηζκψλ κε παξαπιάλεζε κεηφρσλ θαη επελδπηψλ ζην Φξε-
καηηζηήξην Αζελψλ. Ο παξάλνκνο ραξαθηήξαο ησλ κεζνδεχζε-
σλ απηψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, 
έρεη επηβεβαησζεί πιένλ κε κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ 
(πεξίπνπ 2.000) ηεο Διιεληθήο Γηθαηνζχλεο πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ην 2001 θαη είλαη γλσζηέο ζηηο εηηεκέλεο ηξάπεδεο, ρσξίο 
φκσο λα έρνπλ αιιάμεη πνιηηηθή.  

Ζ γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη 35 πεξίπνπ ηξάπεδεο ζηελ Διιά-
δα (πνπ ζήκεξα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ) 
παξαλφκεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξαλνκνχλ κε ηνθνγιπθηθέο 
θαη άιιεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο πνηληθνχ θαη αζηηθνχ ραξα-
θηήξα ζε βάξνο εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Οη δηαρξνλη-
θέο απηέο ζπκπεξηθνξέο απηέο πνπ αζθνχληαη θαηά ηξφπν απφιπ-
ηα ελαξκνληζκέλν κε ρξήζε ησλ κεηνρηθψλ θαη θαηαζεηηθψλ θεθα-
ιαίσλ πνπ ηνπο εκπηζηεχεηαη ν Διιεληθφο Λαφο, δελ έρνπλ θακία 
ζέζε κέζα ζε δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο δηθαίνπ φπσο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

 Δίλαη γλσζηφ ζε θάζε Έιιελα θαη θάζε Διιελίδα φηη, ηδηαίηεξα 
θαηά ηελ ηειεπηαία 35εηία, φηη ε ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηή-
καηνο ηφζν ζηε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δι-
ιεληθνχ Λανχ ζε ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο φζν ζηε 
ζπλδξνκή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Υψξαο, ππήξμε θαη 
ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηε αιαδνληθή πξν-
ζήισζε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ απηνζθνπφ ηεο κεγη-
ζηνπνίεζεο ησλ ππεξθεξδψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεζπφδνπζαο 
ζέζεο ζηελ αγνξά κε θάζε λφκηκν αιιά θαη παξάλνκν ηξφπν, 
θαηά ζαξσηηθή θαηαζηξαηήγεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο θαιήο πί-
ζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. Μεγάιν είλαη δε ην κεξίδην επζχ-
λεο ησλ δηνηθήζεσλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηελ αζιηφ-
ηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δηαρξνληθή πξνζβνιή ησλ νηθνλν-
κηθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά θαη ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε ζπλαι-
ιαζζφκελνπ κε απηέο Έιιελα θαη Διιελίδαο. Ζ θαθνπνίεζε 
κεγάινπ κέξνπο ηεο πειαηείαο έρεη νδεγήζεη ήδε πάξα πνιινχο 
πνιίηεο ζε ηξαγηθά αδηέμνδα κε απνηέιεζκα απηνθηνλίεο, βαξχηα-
ηεο βιάβεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, δηάιπζε επηρεηξήζεσλ θαη 
νηθνγελεηψλ, θαζψο θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ησλ εγγπεηψλ 
ζηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο κεηαθπιχνπλ εθβηαζηηθά ηνπο πηζησηη-
θνχο θηλδχλνπο, ε αλάιεςε ησλ νπνίσλ, είλαη ν ιφγνο χπαξμεο 
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε λένπο γχξνπο κεηαλάζηεπζεο ελψ 
πάξα πνιινί, ηδίσο απφ ηε  Μαθεδνλία-Θξάθε έρνπλ κεηαθέξεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε Βνπιγαξία  ελψ δελ είλαη ιίγνη πιένλ 

απηνί πνπ θαηαθεχγνπλ γηα δάλεηα ζε γλσζηή ακηγψο θξαηηθή 
ηνπξθηθή ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ρσξίο άδεηα ζηελ 
Θξάθε θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πιένλ 
έλλνηα ππφ εμαθάληζε ελψ νη λένη είηε νλεηξεχνληαη κηα ζέζε ζην 
Γεκφζην είηε κεηαλαζηεχνπλ, εζληθφ πξφβιεκα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο θέξνπλ ηεξάζηηo κεξίδην επζχλεο. 

ήκεξα είλαη πιένλ επξχηαηα γλσζηέο νη ηζηνξηθέο ιεειαζίεο 
ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ. Ζ κεγάιε ιεζηεί-
α ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ επί ζαξάληα (40) ρξφληα  (κε ηε 
κέζνδν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπο ζηηο 
ηξάπεδεο κε ζπκβνιηθά επηηφθηα 0,50 – 0,75%), ην έπνο ησλ πα-
λσηνθίσλ απφ ην 1980, ην νινθαχησκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ην 
έηνο 2000 ζην νπνίν νη ηξάπεδεο έπαημαλ θπξίαξρν ξφιν θαη κε ηελ 
απεξίζθεπηε αλαδνρή ηεο εηζαγσγήο «εηαηξηψλ-θνχζθα» κε ηειηθή 

ηξαγηθή θαηάιεμε ηελ απψιεηα πεξίπνπ € 100 δηζεθαηνκκπξίσλ 

απφ ηνπο παξαπιαλεζέληεο Έιιελεο Πνιίηεο, ε πνιιαπιή θαθν-
πνίεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ κε ελαξκνληζκέλεο αζέκηηεο θαη ιε-
ζηξηθέο πξαθηηθέο (ηνθνηερλάζκαηα),  θαη απφ ην 1987 ε ιεειαζία 
ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Καη φια 
απηά, κε κνριφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ πνπ αλππν-
ςίαζηνο εκπηζηεχηεθε θαη κέρξη πξφζθαηα εμαθνινπζνχζε λα ε-
κπηζηεχεηαη ζηηο ηξάπεδεο. Σφζεο θαη ηέηνηεο θαηαζηξνθηθέο επη-
δξνκέο θαηά θχκαηα δελ είρε δερζεί πνηέ ν Διιεληζκφο απφ  
βαξβάξνπο κέζα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε εμαίξεζε 
ηελ άισζε ηεο Πφιεο.  

Ήδε, ζηηο 30-10-2015, επηκειψο απαξαηήξεηα απφ ηα ΜΜΔ, ζπ-
κπιεξψζεθαλ 35 ρξφληα απφ ηελ θαζηέξσζε (επί Κπβεξλήζεσο 
Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Έβεξη) ησλ ηξίκε-
λσλ αλαηνθηζκψλ ηφθσλ απφ ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο (ΠΑΝΧ-
ΣΟΚΗΑ) πνπ απνδείρζεθαλ πξφζζεηνο βξφγρνο γηα ηνπο δαλεηνιή-
πηεο θαη ε απαξρή ηεο απνβηνκεράλεζεο ηεο Φψξαο. Ο θαηαζηξε-
πηηθφο απηφο βξφγρνο έγηλε λφκνο ηνπ Κξάηνπο ην 1998 (λ. 
2601/1998, επί Κπβεξλήζεσο ΠΑΣΟΚ θαη Κ. Σεκίηε θαη Υπνπξγφ 
Οηθνλνκίαο ηνλ Γηάλλν Παπαλησλίνπ), ηθαλνπνηψληαο ηελ πάγηα 
επηδίσμε ηνπ θαξηέι επί 10εηίεο. Καη απηφ, παξά ηελ πξφζθαηξε θαη 
ππνθξηηηθή αληίδξαζε ηεο ηφηε αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο (Ν.Γ.) 
θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη 1.500 ρξφληα απφ ηελ ηειεπ-
ηαία θνξά πνπ νη Έιιελεο είραλ ππνρξεσηηθφ δηα λφκνπ αλαηνθη-
ζκφ ηφθσλ πνπ θαηήξγεζε ν λνκνκαζήο Ηνπζηηληαλφο Α.  Θχκα 
ησλ ιεζηξηθψλ παλσηνθίσλ έρεη ππάξμεη θαη ην ίδην ην Γεκφζη-
ν πνπ πιήξσζε ηεξάζηηα πνζά γηα δηνγθσκέλεο απαηηήζεηο ηξαπε-
δψλ απφ βηνηερληθά δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ππνινγη-

δφκελα ζε πνζά ηεο ηάμεσο ηνπ Γξρ 1 ηξηο (€ 3 δηο). Σρεηηθή κήλπ-

ζή καο κπήθε θαη απηή ζην αξρείν. ε ηειηθή αλάιπζε θαη πέξαλ 
ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηα παλσηφθηα έπιεμαλ έκκεζα αιιά θαίξηα 
θαη ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, θάηη πνπ, ελψ ηνπο ην ιέγακε φινη, 
απηνί θαη ην θαξηέι ηνπο δελ ήζειαλ λα αθνχζνπλ.   

Ωζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ βάζεη αδεηψλ 
πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ είρε κέρξη 
πξφζθαηα ηελ επζχλε ηφζν ηεο αδεηνδφηεζεο φζν θαη ηεο εχξπζ-
κεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα (λ. 
2076/1992 φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Οη άδεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη 
ηξάπεδεο έρνπλ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη 
ε ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ηεξψληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο 
δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο πεξί πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξν 8). 
Σνλ βαζηθφ απηφ φξν αδεηνδφηεζεο, νη ηξάπεδεο κε ηελ ζπλε-
πή αλνρή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, παξαβηάδνπλ βάλαπζα 
θαη δηαρξνληθά θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ εγθιε-
καηηθή νξγάλσζε θαη κε δηαδηθαζίεο θαξηέι.  

Ζ ζηαηηζηηθή εκπεηξία καο απφ ηηο νηθνλνκνινγηζηηθέο πξαγκαην-
γλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχκε ζε δαλεηαθνχο ινγαξηαζκνχο κειψλ 
καο είλαη φηη ηα ΠΑΡΑΝΟΜΑ πνζά ησλ επηβαξχλζεσλ κε ηα γλσ-
ζηά ηνθνηερλάζκαηα αλέξρνληαη, θαηά κέζν φξν, ζην 30% ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. 
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      Απφ ην έηνο 2000, ην ΔΗΦΔ κεζνδηθά θαη ζε ρακεινχο ηφλνπο κε 
ηηο εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλψζεηο θαη ελίνηε κε ηηο πξαγκαηνγλσκν-
ζχλεο ηνπ, έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ 
ην ζχλνιν ησλ ηνθνηερλαζκάησλ ησλ ηξαπεδψλ κε αλαθνπέο 
θαηά δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη θαηά πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ. Παξφιν φηη νη ηξάπεδεο θαη 
νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ηνπο πξνέβαιιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 
πξνβάιινπλ ζζελαξή αληίζηαζε κε θαηαηγηζκφ αβάζηκσλ θαη 
παξειθπζηηθψλ ηζρπξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα 
αδηθαηνιφηεηα, νη 2.000 απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηνπο 
ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα «ραξηνγξάθεζαλ» ηηο ελαξκνληζκέλεο 
παξάλνκεο κεζνδεχζεηο ησλ θαη επηβεβαίσζαλ απφιπηα ηελ νξζφ-
ηεηα ησλ ζέζεψλ καο (ηελ νπνία πξνζσπηθά γλψξηδαλ νη νηθνλν-
κνιφγνη ηνπ ΔΗΦΔ  απφ ηηο καθξνρξφληεο ζεηείεο καο κέζα ζηηο 

ηξάπεδεο). 

Γηα ηα εμαηξεηηθά ζνβαξά δεηήκαηα απηά, είρακε δηακαξηπξε-
ζεί έληνλα κε δχν εμψδηθεο δειψζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο καο 
πξνο ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Τξαπεδψλ κε εκεξνκελίεο 2-1-2006 
θαη 14-5-2007. Τξίηε εμψδηθε δηακαξηπξία απεπζχλακε πξνζσπη-
θά ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γ.Σ. ησλ ηξαπεδψλ κε εκεξνκελία 1-12-

2011, ρσξίο λα πάξνπκε πνηέ απάληεζε.  

Πξφζζεηεο εμψδηθεο πξνζθιήζεηο κε εκεξνκελίεο 14-5-2009 
θαη 2-3-2012 απεπζχλακε πξνο ηνπο Υπνπξγνχο Αλάπηπμεο θ. 
Κσζηή Φαηδεδάθε θαη Γεψξγην Κνπηξνπκάλε επηζπλάπηνληαο 
κεγάιν αξηζκφ ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηξαπε-
δψλ, θαιψληαο ηνπο λα εθαξκφζνπλ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Σπληάγ-
καηνο (Σ 95, παξ. 5) πνπ επηηάζζεη φηη «Ζ Γηνίθεζε νθείιεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ» θαη λα 
εθδψζνπλ Υπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ 
απνθάζεσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ππέξκεηξα ηξαπεδηθά επηηφ-
θηα πέξαλ ησλ δηθαηνπξαθηηθψλ. Καη νη δχν Υπνπξγνί επηκειψο 
δελ αληαπνθξίζεθαλ, πξνο φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηξαπε-
δψλ θαη ηνπ θαξηέι ηνπο πνπ, ζε 10 πεξίπνπ ρξφληα, γίλεηαη αησλφ-
βην (1924-2024), εάλ πξνιάβεη θαη εκείο ζα θξνληίζνπκε λα κελ 

πξνιάβεη ηέηνην «ενξηαζκφ».  

Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή, δειαδή ην φηη θάζε απαίηεζε ηξάπε-
δαο ζηελ Διιάδα απφ θάζε κνξθήο δαλεηνδφηεζε είλαη ΣΟΚΟ-
ΓΛΤΦΗΚΖ θαη ζπλαθφινπζα ΜΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΜΖ ΒΔ-
ΒΑΗΑ, παξακέλεη άγλσζηε ζηνλ Διιεληθφ Λαφ, ηδηαίηεξα –
φπσο κπνξνχκε λα απνδείμνπκε- επεηδή ην θαξηέι έρεη θξν-

ληίζεη : 

 λα είκαζηε κφληκα απνθιεηζκέλνη απφ ην 2006 απφ θάζε 

πξφζβαζε ζηα ΜΜΔ ηεο δηαπινθήο  

 λα αληηκεησπίδνπκε πξνζθφκκαηα θαη αιιεπάιιειεο θαζν-

δεγνχκελεο παξελνριήζεηο πξσηνθαλνχο αζιηφηεηαο θαη 
θαθνβνπιίαο ζε θάζε πξνζπάζεηά καο άκεζεο ελεκέξσζεο 
πνιηηψλ κέζσ θνξέσλ (Δπηκειεηεξίσλ, θιπ.) ζηελ πεξηθέξεηα 
θαζψο θαη ζπζηεκαηηθέο απνξξίςεηο κελχζεψλ καο ζηηο Δη-

ζαγγειηθέο Αξρέο 

 λα πξνβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά ε «ςεπδναιήζεηα» φηη «ν 

δαλεηνιήπηεο δήηεζε ηελ πίζησζε, ππέγξαςε ηε ζχκβαζε, 
πήξε ηα ρξήκαηα, ε ηξάπεδα ρξέσζε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο 
ηφθνπο θαη ηψξα δελ πιεξψλεη, άξα είλαη κπαηαρηδήο» ελψ 
ε κφλε αιήζεηα, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη φηη, 

φηαλ κηα απαίηεζε είλαη ηνθνγιπθηθή,  

      (1)   ε ζχκβαζε πάζρεη απφ ΟΛΗΚΖ ΑΚΤΡΟΣΖTA   

             άξζξν  179  Αζηηθνχ Κψδηθα),  

      (2)   απαγνξεχεηαη λα γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
             εθηέιεζεο ζε αθίλεηα ηνπ νθεηιέηε (θαηαζρέζεηο, πιεη-     
             ζηεξηαζκνί) θαη 
       

      (3)  ν νθεηιέηεο-ζχκα ηεο ηνθνγιπθίαο ζεκειηψλεη δηθαίσ 
            κα λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ρξεκαηηθή απνδεκίσζε     

            γηα ηηο ζε βάξνο ηνπ αδηθνπξαμίεο (άξζξν 914 Α.Κ.) 

 λα θαζνδεγεί ηνπο ζπλεξγάηεο-δηθεγφξνπο ησλ ηξαπεδψλ λα 

παξαζέηνπλ κέζα ζηα δηθαζηήξηα θαηαηγηζκφ ελ γλψζεη ηνπο 
ςεπδψλ, παξαπιαλεηηθψλ θαη παξειθπζηηθψλ ηζρπξηζκψλ 
πνπ ζπρλά παξαπιαλνχλ ηνπο δηθαζηέο ζηελ έθδνζε απν-
θάζεσλ ελαληίνλ ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ δελ κπνξεί –θαηά 
θαλφλα- λα αληηκεησπίζεη ν κέζνο δηθεγφξνο πνπ ινγηθά δελ 
έρεη ηηο εηδηθέο ηξαπεδηθέο θαη λνκηθέο γλψζεηο. Απηφ δελ ηζρχ-
εη γηα ηνπο δηθεγφξνπο-ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΗΥΔ πνπ έρνπλ 
εθπαηδεπηεί εηδηθά ζηα πξνβιήκαηα ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο 
θαη ππνζηεξίδνληαη απφ νκάδα νηθνλνκνιφγσλ πξψελ ηξαπε-
δηθψλ κε κεγάιε πείξα θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πινχζηα 
λνκνινγία (αδεκνζίεπηε) πνπ έρεη παξαρζεί απφ ην ΔΗΦΔ απφ 

ην 1999.   

 λα «εκπλεχζεη» ηνπο δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο λα εκπνδί-

ζνπλ ηελ αλνηθηή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ δηθεγφξσλ 
θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ απφ εκάο, βάζεη γξαπηήο πξφηαζήο 
καο ηνλ Γεθέκβξην 2011, ζην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθν-
λνκηθήο ζηήξημεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ελάληηα ζηηο δηθαζηηθέο 
επηζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηα ζηήξημε απαηηεί 
εηδηθέο ηξαπεδηθέο θαη λνκηθέο γλψζεηο θαη επεηδή νη ηξάπεδεο 
θαη νη δηθεγφξνη ησλ πξνβάιινπλ ζζελαξή αληίζηαζε κε πιή-
ζνο ελ γλψζεη ηνπο ςεπδψλ θαη παξειθπζηηθψλ ηζρπξηζκψλ 
πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζπληζηνχλ θαη βάλαπζε παξάβαζε ηνπ 
θαζήθνληνο αιεζείαο πνπ ππέρνπλ ζηηο δίθεο αλαθνπψλ απφ 
δαλεηνιήπηεο, ρσξίο βέβαηα ε «αληίζηαζε» απηή λα καο έρεη 
εκπνδίζεη λα πάξνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 απνθάζεηο 
ελαληίνλ ηνπο κε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο, θαη ηνχην 
ράξηο ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νμπδέξθεηα ησλ Διιήλσλ δηθα-

ζηψλ 

 λα κελ αθνπζηεί πνηέ ηίπνηα γηα ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξη-

θνξέο ησλ ηξαπεδψλ κέζα ζηε Βνπιή 

 λα πξνβάιιεηαη επξχηαηα ν αλεπαξθήο ιεγφκελνο «Νφκνο 

Καηζέιε» ζαλ ε απφιπηε ιχζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο ελψ ν 
λφκνο απηφο έρεη ζαλ (απαξάδεθην) αληηθείκελν ηηο ηνθν-
γιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ δελ επηηξέπεηαη 
λα πεξλνχλ ηηο πφξηεο ησλ δηθαζηεξίσλ ελψ είλαη θαη αλα-
πνηειεζκαηηθφο επεηδή ζρεδηάζηεθε θχξηα θαη ηδηαίηεξα 
έληερλα απφ ην θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ θαη φρη απφ ην ππεχ-

ζπλν Κξάηνο 

 λα εληαθηαζηεί ζην αξρείν κε ηξφπν πξνθιεηηθφ απφ ην 

ΓΟΔ θαη ε κήλπζή καο θαηά ηξαπεδψλ πξνο ηνλ ηφηε Δη-
ζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαλνκηψλ ησλ, 
βάζεη ηεο νπνίαο ν ηειεπηαίνο είρε δηαηάμεη ην 2002 έξεπλα κε 
παξαγγειία πξνο ην ΣΓΟΔ (ππφζεζε πνπ ήδε επαλέξρεηαη 
πξνο επαλεμέηαζε ππφ ην θψο ησλ ρηιηάδσλ δηθαζηηθψλ απν-
θάζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε βαζηκφηεηα ησλ ηφηε θαηαγγει-

ζέλησλ) 

 λα απνηξαπεί έξεπλα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσλη-

ζκνχ ε νπνία ην 2008 είρε ζηηγκηαία ελδηαθεξζεί γηα ην πινχ-
ζην απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα ην θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηνπο 
πξνζθέξακε γηα έιεγρν, ζέκα γηα ην νπνίν έρεη ηεζεί ζην Δπ-
ξσθνηλνβνχιην κε εξψηεζε Έιιελα επξσβνπιεπηή πνπ πξνθά-
ιεζε ηελ παξέκβαζε ηνπ Δπηηξφπνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο   

 λα ζπγθαιχπηεηαη κεζνδηθά θαη λα κελ δεκνζηνπνηείηαη 

θαλέλα απφ ηα ζπρλά ζθάλδαια απφ ηξαπεδηθά ζηειέρε 
(εμαθαλίζεηο δηεπζπληψλ ηξαπεδψλ, παξαηξάπεδεο, ππεμαηξέ-
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      ζεηο θαζψο θαη νη ζπρλά πιένλ απαληψκελεο «εθηειέζεηο 
ζπκβνιαίσλ ζαλάηνπ» επηρεηξήζεσλ κε παξαγγειίεο αληαγσ-
ληζηψλ αιιά θαη πνιηηηθψλ, καδί κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 
δηαθζνξάο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο απφιπηεο αλνρήο 

ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο 

 λα εθδειψλνληαη ζπληνληζκέλεο δφιηεο πξνζπάζεηεο απφ 

ην θαξηέι ψζηε λα εμνπδεηεξψλνληαη απνθάζεηο ηνπ Αξεί-

νπ Πάγνπ ζε βάξνο ησλ ηξαπεδψλ θαη λα αλαηξέπνληαη κε 

λεφηεξεο εληειψο αληίζεηεο (δηαζέηνπκε πιήξεο απνδεηθηηθφ 

πιηθφ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν) 

 λα γίλεηαη δεκφζηα κφληκε επίθιεζε ηνπ «κπαηαρηδή» δαλεη-

νιήπηε ζαλ ε αηηία φισλ ησλ θαθνδαηκνληψλ ησλ ηξαπεδψλ 
ελψ ηειεπηαία έρεη αξρίζεη ε πξνβνιή θαη ηνπ ςεπδέζηαηνπ θαη 
βάλαπζα αήζε ηζρπξηζκνχ-ιάζπεο φηη ππάξρνπλ λνηθνθπξηά 
πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηηο (ηνθνγιπθηθέο) δαλεηαθέο ππνρξεψ-
ζεηο ηνπο ελψ έρνπλ κεγάιεο ….θαηαζέζεηο (!!) ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ! 

 λα θαζηεξσζεί ν πξνθιεηηθφο «Κψδηθαο δενληνινγίαο» πνπ 

επιφγεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Η-
σάλλεο ηνπξλάξαο (ήδε κελχεηαη απφ εκάο γηα ηνθνγιπθί-
α) πνπ μεπέξαζε θάζε φξην ζξαζχηεηαο λα θαινχληαη νη δαλεη-
νιήπηεο λα ππνβάιινπλ πιεξνθνξίεο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα 
ηνπο γηα λα «κπνπλ ζην δήζελ επλντθφ θαζεζηψο ηνπ 
«ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ», θψδηθαο πνπ αθή-
λεη, ζε φινπο φζνπο γλσξίδνπκε, ηελ εχινγε (αιιά εχθνια 
εμεγήζηκε) απνξία ηη ζπλεξγαζία κπνξεί λα πεξηκέλεη θαλείο 

απφ  ηνπο αλάιγεηνπο ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΤ-ηξαπεδίηεο.  

Δκείο νη Πνιίηεο δελ ρξεηαδφκαζηε θακηάο κνξθήο «θηιαλ-
ζξσπία» ή «ζπκπάζεηαο» απφ θαλέλαλ ηνθνγιχθν, ην Κξάηνο 
ή ηξίην, ηελ ζηηγκή πνπ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε πινχζηα 
λνκνινγία κέζα ζε κία θνηλσλία δηθαίνπ είλαη απφιπηα επαξθήο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Καηά ηα ηειεπηαία δέθα (10) ρξφληα, ηα κέιε καο έρνπλ ζηείιεη 
ρηιηάδεο επηζηνιέο πξνο ηνπο Πξνέδξνπο Γ.. ηξαπεδψλ κε ηηο 
νπνίεο δειψλνπλ φηη δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο (ηνθνγιπθηθέο) 
απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπο, θαινχλ ηηο ηξάπεδεο λα πεξηνξίζνπλ 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηα λφκηκα θαη, κέρξη λα γίλεη απηφ (πνπ πνηέ 
δελ ζα γίλεη δηφηη δελ ην επηηξέπεη ην θαξηέι), αλαζηέιινπλ θάζε 
πιεξσκή πνπ, θαηά λφκν, εμνθιεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηφ-

θνπο (πνπ είλαη ηνθνγιπθηθνί) θαη πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ 

 λα έρεη νξγαλσζεί κηα ηεξάζηηα «βηνκεραλία» ηξνκνθξαηίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ κε ηειεθσληθέο παξελνριήζεηο γηα δή-
ζελ «ελεκέξσζε» γηα ηηο (ηνθνγιπθηθέο) απαηηήζεηο ησλ ηξα-
πεδψλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηα ζχκαηα ζηελ ππεξθαηαλάισζε 
ςπρνθαξκάθσλ. Σέηνηεο νριήζεηο γηα ηνθνγιπθηθέο απαη-
ηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ εκπίπηνπλ επζέσο ζηελ ξεηή απαγφ-
ξεπζε ηνπ  άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2462/97 (ΦΔΚ Α', αξ. 25/26-2-
1997) κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ην Γηεζλέο Σχκθσλν γηα ηα 
αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γελη-
θή Σπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 16-12-1996 θαη ησλ 
ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ, πνπ νξίδεη φηη «1. Καλείο δελ ππφ-
θεηηαη ζε απζαίξεηεο ή παξάλνκεο παξελνριήζεηο ηεο ηδησ-
ηηθήο ηνπ δσήο, ηεο νηθνγελείαο, ηεο θαηνηθίαο ή ηεο αιιε-
ινγξαθίαο ηνπ, νχηε ζε παξάλνκεο πξνζβνιέο ηεο ηηκήο 
θαη ηεο ππφιεςήο ηνπ θαη 2. Κάζε πξφζσπν έρεη ην δηθαί-
σκα πξνζηαζίαο απφ ην λφκν έλαληη ηέηνησλ παξελνριή-
ζεσλ ή πξνζβνιψλ», φπσο επί ιέμεη ζεκεηψλακε ζηελ απφ 
1-12-2011 εμψδηθε δηακαξηπξίαο καο πξνο ηνπο Πξνέδξνπο 
Γ.Σ. ηξαπεδψλ. Καη αζθαιψο, νριήζεηο θαη πηέζεηο γηα πιεξσ-
κέο έλαληη ηνθνγιπθηθψλ απαηηήζεσλ είλαη ζαθέζηαηα παξά-

λνκεο θαη βάλαπζα πξνζβιεηηθέο  

 λα παξαθακθζεί ε θαηαθξαπγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ 

θαηαηγηζκφ απεηιψλ, εθβηαζκψλ θαη ελ γέλεη ηξνκνθξαηίαο 
ησλ εηζπξαθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη λα πεξάζεη ε «βηνκε-
ραλία» απηή ζηα γξαθεία ησλ κεγαινηξαπεδνδηθεγφξσλ 
πνπ επηκειψο ην Κξάηνο εμαίξεζε απφ ηε ππνρξέσζε λα ηε-
ξνχλ καγλεηηθά αξρεία ησλ ζπλνκηιηψλ, φπσο ηζρχεη γηα ηηο 
εηαηξείεο «ελεκέξσζεο» νθεηιψλ. Τα γξαθεία απηά ρξεζηκν-
πνηνχλ ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ λεαξήο ειηθίαο θαη ρακεινχ 
θφζηνπο εξγαζίαο πνπ ΓΔΝ είλαη δηθεγφξνη αιιά θάλνπλ «ελε-
κεξψζεηο» νθεηιεηψλ θαη πξνηάζεηο γηα ξπζκίζεηο-παγίδα, 
αληηθείκελν πνπ, θαηά λφκν, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε δηθεγφ-
ξνπο. Δλδεηθηηθά, ππάιιεινο δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ απείιεζε 
πξν εηψλ δαλεηνιήπηε ζε παξακεζφξην πεξηνρή φηη, «Δάλ δελ 

πιεξψζεηο € 500 ηε Γεπηέξα, ζα βγάισ δηαηαγή πιεξσκήο 

θαη ζα πξνρσξήζσ άκεζα ζε πιεηζηεξηαζκφ γηα λα ζνπ 
πάξνπκε ην ζπίηη ην νπνίν έρνπκε δεη θαη καο αξέζεη ηδηαί-
ηεξα». Με παξέκβαζή καο, ν ίδηνο ηειεθψλεζε ηελ επνκέλε 
θαη δήηεζε ζπγλψκε δηθαηνινγνχκελνο φηη δελ ηνπ είρε πεη πνηέ 
θαλείο ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν πνπ εξγαδφηαλ φηη, εθ ηνπ λφ-
κνπ, νριήζεηο γηα νθεηιέο θάλνπλ κφλν δηθεγφξνη θαη δηθαζηη-
θνί επηκειεηέο. Σε θακία πεξίπησζε, είλαη αλεπίηξεπην ηέηνηεο 
ηειεθσληθέο νριήζεηο γηα ηηο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπε-

δψλ λα  ζπέξλνπλ απιφρεξα θφβν, ηξφκν θαη απεηιέο.   

Ο θφβνο, ν ηξφκνο θαη νη απεηιέο, απφ νπνηνπζδήπνηε θαη λα 
πξνέξρνληαη, απνηεινχλ άζιηεο, θαθφβνπιεο θαη πνηληθά θνιάζηκεο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ ΓΔΝ έρνπλ θακία ζέζε ζε κηα θνηλσλία δηθαίνπ 
κέζα ζηελ Δπξψπε, φπσο ε Διιάδα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ 
πεγάδνπλ απφ πάγηεο θνηλνβιαβείο επηζεηηθέο δξάζεηο δηθεγφ-
ξσλ θαη δηθεγνξηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηελ κφληκε απάζεηα θαη 
αλνρή ησλ Γηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ησλ. Με αγσγέο, δεκνζην-
πνίεζε νλνκάησλ θαη παξάλνκσλ παξελνριήζεσλ θαη φρη κφλνλ, 
ζα ηνπο ππνρξεψζνπκε, εκείο νη Πνιίηεο, λα «ζπκπεξηθέξνληαη 
κε αμηνπξέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο ηνπ Γηθεγνξη-
θνχ ψκαηνο» (άξζξν 5 Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηθεγφξσλ) θαζψο 
επίζεο θαη λα «απνθεχγνπλ (sic) θάζε ζηξεςνδηθία θαη θαθφπη-
ζηεο ελέξγεηεο θαη λα πεξηθξνπξνχλ πάληνηε ην θχξνο ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο (άξζξν 7, παξ. ζ’)».        

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

ηηο δηεζλείο εηαηξείεο VISA, MASTERCARD, AME-RICAN EX-
PRESS ζαλ ζπλεξγνχο   θαη άκεζα ζπλππεχζπλνπο ησλ Διιεληθψλ 
ηξαπεδψλ ζηελ ηνθνγιπθία θαη ζηηο ινηπέο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ 
γίλνληαη ζε βάξνο ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηελ Διιάδα 

πνπ θέξνπλ ηα ζήκαηά ηνπο   

ΔΡΧΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΜΗΑ ΑΚΟΜΖ ΦΟΡΑ 

ηνπο «Έιιελεο» ηξαπεδίηεο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηηο απνηακηεχζεηο 
ηνπ Διιεληθνχ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κηζφ αηψλα θαη κε δεδνκέλν φηη 
νη Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ ηα 

αλψηαηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ,  

«Πνηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εμνπζηνδφηεζαλ πνηέ ηηο Γηνη-
θήζεηο λα παξαλνκνχλ κε ππέξκεηξεο ρξεψζεηο ηφθσλ θαη 
ινηπψλ σθειεκάησλ πέξαλ ησλ λνκίκσλ, βάδνληαο ηηο ηξάπε-
δεο ζε θίλδπλν λα δερζνχλ αγσγέο γηα απνδεκηψζεηο πειαηψλ-
ζπκάησλ γηα αδηθνπξαμίεο θαζψο ηηο εθζέηνπλ ζηνλ θίλδπλν 
αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ επεηδή εκπιέθνληαη ζε 
απηεπάγγειηα δησθφκελεο παξάλνκεο πξάμεηο» 

Τν εξψηεκα απηφ είρακε ζέζεη θαη παιαηφηεξα απφ ηνπ βήκαηνο 
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηε Δζληθήο Τξάπεδαο επί 
Πξνεδξίαο ηνπ καθαξίηε Θεφδσξνπ Καξαηδά θαη απάληεζε δελ 
πήξακε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Γηαηί γλσξίδνπκε απφ κέζα 
απφ ηηο ηξάπεδεο φηη νη ιεζηξηθέο απηέο πξαθηηθέο πεγάδνπλ απφ ην 
θαξηέι πνπ, ππνηίζεηαη φηη δελ ππάξρεη, παξφιν πνπ δεί θαη βαζη-

ιεχεη θαη ηα πάληα ελ «εγθιεκαηηθή ζνθία» ελαξκνλίδεη. 
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      ΓΗΑΠΗΣΧΝΟΤΜΔ θαη ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ 

Όιε απηή ηελ δηαρξνληθή αζιηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ελαξκν-
ληζκέλεο παξαλνκίεο πνπ απηέο επηβάινπλ ζηηο ζπλαιιαγέο θα-
ζψο κε απνηέιεζκα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα βπζηζηεί ζηελ κφλη-
κε αλαμηνπξέπεηα θαη αλαμηνπηζηία. Απηφ πνπ είλαη «θφθθηλν» 
ζηηο ηξάπεδεο, δελ είλαη ηα δάλεηα, είλαη νη ίδηεο. Ζ δεκηνπξγφο 
αηηία απηήο ηεο νιηθήο απνηπρίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ Διιάδα 
θαη ζηνλ Γπηηθφ θφζκν, πέξαλ ησλ ηνπηθψλ αθξνηήησλ θαη ηεο 
ζπξξνήο ηξαγηθψλ ζθαικάησλ ζηξεβιήο ηξαπεδηθήο θνπιηνχξαο, 
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα φηη απηφ πνπ πάζρεη είλαη ην ίδην ην κν-
ληέιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάξρεη ακεηάβιεην απφ ηελ επνρή 
ηνπ 1920! 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

Σηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ παξαδνζηαθή δηαπινθή 
ηνπο κε ηηο Κπβεξλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο πνπ, εθηφο ησλ 
άιισλ, δηαηήξεζε αλελφριεηε ηελ παληνδπλακία ηνπ 90εηνχο πιέ-
νλ θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ πνπ νδήγεζε θαη ζπλερίδεη λα νδεγεί ηελ 
πνιχπιεπξε θαη δηαρξνληθή ιεειαζία ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο 
Φψξαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ ηψξα ζέιεη λα θάλεη θαη πιεηζηε-
ξηαζκνχο αθηλήησλ ησλ δαλεηνιεπηψλ γηα λα εηζπξάμνπλ ηηο ηνθν-
γιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ. Πηζαλνινγνχκε φηη ε εκκνλή ησλ μέλσλ 
δαλεηζηψλ καο γηα θαηαηγίδα πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ ζηελ Δι-
ιάδα ππνθηλείηαη απφ ην θαξηέι ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σε-
κεηψλνπκε φηη, ελψ νη Διιεληθέο ηξάπεδεο είλαη δεκηνχξγεκα 
ηνπ Διιεληθνχ Λανχ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηνχλ ηηο ηξαπεδη-
θέο αλάγθεο ηνπ θαη λα πξνάγνπλ ηελ Δζληθή Οηθνλνκία, ηνπ-
ιάρηζηνλ απφ ην 1985, επηδίδνληαη ζηελ αραιίλσηε θεξδνζθνπία 
γηα λφκηκα θαη παξάλνκα θέξδε κε απεξηζθεςία, αλεπζπλφηεηα 
γηα ηνλ Δζληθφ ξφιν ηνπο, κε πξφζρεκα ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη 
ηνλ (αλχπαξθην) αληαγσληζκφ, πξνζβάιινληαο βάλαπζα ηνλ Διιε-

ληθφ Λαφ  

    (YOUTUBE)   «ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 1 (ALPHA 2003) 

                           «ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 2 (ALPHA 2003) 

                           «ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 3 (ALPHA 2003) 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

ηε  ζπλεηδεηή θαη βαξχηαηα πξνθιεηηθή αδηαθνξία ηεο εγεζίαο 
ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ζηε δηαρξνληθή θαη εθηφο θάζε ειέγ-
ρνπ αζχδνηε θαη παξάλνκε ιεηηνπξγία ηνπ επνπηεπνκέλνπ κέρξη 
πξφζθαηα απφ απηή ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαζψο 
θαη ησλ Σπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ 
άιιε, πνπ δηνγθψλεη παξάλνκα ηηο  απαηηήζεηο απφ πάζεο θχζε-
σο δάλεηα κε ηα δέθα ηέζζεξα (14) ηνθνηερλάζκαηα θαη ινηπέο 
δφιηεο, ηδηαίηεξα έληερλεο θαη αδηαθαλείο κεζνδεχζεηο πνπ 
απεθάιπςε ην ΔΗΦΔ απφ ην 1999 θαη πνπ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζηελ απφ 2-1-2006 εμψδηθε δηακαξηπξία καο πξνο ηελ Διιεληθή 
Έλσζε Τξαπεδψλ. Σε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επξχηαηα 
γλσζηή πιένλ δφιηα κεζφδεπζε ησλ εθηνθηζκψλ δαλεηαθψλ πη-
ζηψζεσλ κε ρξνληθή βάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 360 αληί 365 
εκεξψλ κε απνηέιεζκα νη λφκηκνη ηφθνη λα πξνο-απμάλνληαη 

παξάλνκα θαηά 1,389% (ιφγνο 365/360). 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ 

ηελ απνγνήηεπζή καο γηα ηελ αδηαθνξία πνπ επέδεημαλ ν Πξσζπ-
πνπξγφο ηεο Διιάδαο (Κ. Καξακαλιήο) θαη ν Τπνπξγφο Δζλη-
θήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γ. Αινγνζθνχθε), πνπ, ελψ 
δεκφζηα πξνβάιινπλ ζαλ πνιέκηνη ηεο δηαθζνξάο, δελ ζέιεζαλ 
λα απαληήζνπλ αιιά θαη λα αληηδξάζνπλ ζηηο θαηαγγειίεο καο γηα 
εμαηξεηηθά ζνβαξά ζέκαηα ηξαπεδηθήο, ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ παξαλν-
κίαο θαη ΓΗΑΠΛΟΚΖ, ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ 6-9
-2005 επηζηνιή καο πξνο ηνλ πξψην (Αξηζ. Πξση. Γξαθείνπ Πξσ-
ζππνπξγνχ 23140/6-9-2005).  Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ επφκελν 
Πξσζππνπξγφ (Γ. Παπαλδξένπ) θαη Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλν-
κίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γ.Παπαθσλζηαληίλνπ) πνπ επίζεο αδηα-

θφξεζαλ γηα ηηο θαηαγγειίεο ηηο επηζηνιήο καο κε εκεξνκελία 14-
4-2010 θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλαθνξά φηη ηα πξντφληα εγθιεκάησλ 
πνπ παξάλνκα απεθφκηζαλ νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαηά ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα (1995-2010) ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ € 35 δηζε-

θαηνκκπξίσλ πνπ ην Κξάηνο είρε θαη δηθαίσκα αιιά θαη ππν-
ρξέσζε λα θαηάζρεη θαη λα δεκεχζεη. Δάλ ην είρε θάλεη, ην Γε-
κφζην δελ ζα είρε αλάγθε λα δαλεηζηεί απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Τακείν θαη λα ππνζηεί φιεο ηηο γλσζηέο παξάγσγεο δξακαηηθέο 

ζπλέπεηεο.    

ΚΑΛΟΤΜΔ 

Τελ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ λα δηαηάμεη άκεζα ηελ 
πιήξε εηζαγγειηθή δηεξεχλεζε γηα λα εληνπηζζνχλ νη απηεπάγ-
γειηα δησθφκελεο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαη ζπλερίδνληαη 
λα γίλνληαη ζην ρψξν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα επηβιε-
ζνχλ ηα λφκηκα ζε θάζε ππεχζπλν θπζηθφ θαη εζηθφ απηνπξγφ, λα 
αλαζπξζνχλ απφ Αξρείν ηα ζθαλδαιψδε πνξίζκαηα ηνπ ΣΓΟΔ ζε 
παξαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κεηά απφ κήλπζή καο θαζψο επί-
ζεο λα εξεπλεζεί αξηζκφο παιαηνηέξσλ κελχζεσλ πνπ κπή-
θαλ εχθνια ζην Αξρείν ελψ αθνξνχζαλ θαθνπξγεκαηηθνχ ραξα-
θηήξα ηνθνηερλάζκαηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ κεηαγελέζηεξα θξίζεθαλ 
ζαλ ηέηνηα κε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ζέηνπκε ζηε δηάζεζε ηνπ ηηο καξηπξίεο θαη ην αξρείν καο. 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

φηη, θαηά παξάδνμν ηξφπν, θαζπζηεξεί λα κελ εθδίδεηαη απφθα-

ζε επί αίηεζεψο καο πξνο ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

(δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) γηα επίδεημε εγγξάθσλ απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, αίηεκα πνπ δηθάζηεθε ηνλ Ηνχλην 

2014 (!!), ήηνη πξν δέθα ελλέα (19) κελψλ. Τα δεηεζέληα θξίζηκα 

έγγξαθα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θίλεκα πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ είρε αξλεζεί λα καο ρνξεγήζεη απφ ηνλ Ννέκβξην 

2013 ν πξψελ Γηνηθεηήο θ. Γ.Πξνβφπνπινο 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

Όηη κε εξψηεζε ζηε Βνπιή (αξηζ 8834/773/26-3-2013) ζρεηηθά κε 
ηνλ εμαθαληζζέληα ην 2008 Γηεπζπληή ηνπ  θαηαζηήκαηνο ATTI-
CA BANK ζηηο έξξεο, βνπιεπηήο ηνπ Ννκνχ δήηεζε απφ ηνλ 
Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα θαηαζέζεη θαη ηελ πξνβιεπφκελε έθζεζε 
ηεο επηζεψξεζεο ηεο ηξαπέδεο πξνο ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
Όκσο, ην αίηεκα απηφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Έζλνπο έκεηλε 
αλαπάληεην φπσο αλαπάληεηε παξακέλεη θαη ε απνξία ησλ 
πνιηηψλ πνηνο ή  πνηνί είλαη απηνί πνπ λνκίδνπλ φηη ζηηο δεκνθξα-
ηίεο θάπνηνη «έμππλνη» κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ (ή λα κελ 
θάλνπλ φηη δελ ζέινπλ) θαη φηη ν Λαφο, πνπ «δελ ρξεηάδεηαη λα κα-
ζαίλεη πνιιά», έρεη δηθαίσκα απιά θαη κφλν λα πιεξψλεη ηνπο 
θφξνπο θαη ηα ραξάηζηα απφ ηα εγθιεκαηηθά ζθάικαηα ησλ Κπβεξ-

λήζεσλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο   

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ 

ηελ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ φηη, θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αξλείηαη επί δέθα πέληε (15) κήλεο λα 
επηβάιιεη ζε ηξάπεδεο ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα γηα έθδνζε 
δηαηαγψλ πιεξσκήο ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ κε βάζε ξεηά απαγν-
ξεπκέλν απφ Υπνπξγηθή απφθαζε βαξχηαηα θαηαρξεζηηθφ φξν 
ζπκβάζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Οη αλαθνξέο καο ρξνλνινγνχ-
ληαη απφ ηνλ Σεπηέκβξην 2014 θαη παξακέλνπλ αλαπάληεηεο, πξν-
θαλψο επεηδή ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κφληκα πξνθαιεί ηελ 
έληνλε δπζθνξία ησλ ηξαπεδηηψλ θαη κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηηο 
αξκνληθέο ζρέζεηο ησλ επγελνχο δηαπινθήο κε ην Κξάηνο  

                                             ΚΑΛΟΤΜΔ 

Τνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON 
MONEY LAUNDERING (FATF) ζηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνχ-
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      ζα,  λα παξέκβεη άκεζα θαη λα εξεπλήζεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ 
παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
δηάζεζε πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηέηνηνπο θνξείο πα-
ξαλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πφξσλ γηα επαλαθεθα-

ιαηνπνηήζεηο ηξαπεδψλ  

ΚΑΛΟΤΜΔ 

ηνλ Γηνηθεηή ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο λα δηνξίζεη άκεζα ΔΠΗ-
ΣΡΟΠΟ ζηελ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Ννκνχ εξξψλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηφζν απφ ηελ θαθνδηνίθεζε ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ηεο (πξψελ κέιε ησλ δηψθνληαη γηα απη-
ζηία ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο), ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε 
ζεηξά απηεπάγγειηα δησθφκελσλ παξάλνκσλ πξάμεσλ κε ηελ 
ζπλδξνκή δηθεγφξσλ θαζψο θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζηη-
θνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πξνθαλνχο αλαιήζεηαο ησλ ηζνινγηζκψλ 
πνπ δεκνζηεχνπλ, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηα κε εμππεξεηνχκελα 
δάλεηα θαη ηηο  επηζθάιεηεο. Τν ίδην αίηεκα είρακε ππνβάιιεη γξα-
πηά (Ννέκβξην 2013) πξνο ηνλ πξνεγνχκελν Γηνηθεηή ηεο Τξαπέ-

δεο ηε Διιάδνο θ. Πξνβφπνπιν, ν νπνίνο θψθεπζε.                                    

Μεηαμχ πνιιψλ ζπλαιιαθηηθψλ πξσηνηππηψλ, ε ιατθήο βάζεο 
ηξάπεδα απηή θαηέρεη θαη ην παγθφζκην ξεθφξ θαηαρξεζηηθνχ 
φξνπ ζε δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ δελ απαληάηαη νχηε ζηηο ζπκβά-
ζεηο Διιεληθψλ ηξαπεδψλ «Ο Πηζηνχρνο δειψλεη φηη, εθηφο απφ 
ηα δηθαηψκαηα πνπ απνθηά κε ηε ζχκβαζε απηή, δελ έρεη άιια 
δηθαηψκαηα θαηά ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, απνδερφκε-
λνο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ εγθπθιίσλ ηεο πλεηαη-
ξηζηηθήο Σξάπεδαο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ρνξεγήζε-
σλ ησλ πηζηψζεσλ» !! Τέηνηεο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ φιεο νη ηξά-
πεδεο, απνηεινχλ ΔΧΣΔΡΗΚΑ έγγξαθα, ζπρλά δηαβαζκηζκέλα 
σο εκπηζηεπηηθά ή απφξξεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπνίσλ νη 

δαλεηνιήπηεο ΠΟΣΔ δελ ιακβάλνπλ γλψζε!!  

Πξφζθαηα δε θαη κεηά απφ έγθιεζε ηνπ ΔΗΦΔ, ην ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ΔΔ) κε ηελ απφθαζή ηνπ Α-5076/29-
5-2015 απαγφξεπζε ηελ ζπλέρηζε ησλ πξνβνιψλ δηαθεκηζηηθνχ 
ηειενπηηθνχ κελχκαηνο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο επεηδή 
πεξηιάκβαλε δχν (2) αλαιεζείο θαη ζπλεπψο παξαπιαλεηηθνχο 
ηζρπξηζκνχο, ν έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ελεκέξσλε, ελ γλψζεη ηεο 
ςεπδέζηαηα, ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ φηη είλαη «ε ηξάπεδα πνπ 
πέξαζε ΟΛΑ ηα ηεζη κε επηηπρία», παξφιν φηη ζηα γλσζηά ζην 
επξχ θνηλφ STRESS TESTS ππνβάιινληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Τξάπεδα κφλν νη ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο    

ΓΗΑΠΗΣΧΝΟΤΜΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΔΝΟΥΛΖΖ 

Όηη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πεξηνξίζεη ηε θνξνδηαθπγή, ε Κπ-
βέξλεζε πξνσζεί ηε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ, φκσο, 
απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν ηνθνγιπθίαο ησλ ηξαπεδψλ κε 
ιεζηξηθά επηηφθηα ηεο ηάμεο ηνπ 18% έλαληη 5,30% ηνπ λνκί-
κνπ δηθαηνπξαθηηθνχ. Δλδεηθηηθά, νηθνγέλεηα πνπ έρεη νθεηιέο 

απφ πηζησηηθέο θάξηεο ζπλνιηθνχ χςνπο € 50.000 (πνπ είλαη κε-

ηξηνπαζέο πνζφ), επηβαξχλεηαη ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ κε ηνθνγιπθηθνχο 

ηφθνπο € 530 (!!). Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη θάζαξζε ζηα 

ηξαπεδηθά εξγαιεία πνπ ν πνιίηεο θαιείηαη απφ ην Κξάηνο λα ρξε-
ζηκνπνηεί, ζε εθαξκνγή ηεο επηηαγήο ηνπ λφκνπ 2251/1994 πνπ 
νξίδεη (άξζξν 1) «Ζ Πνιηηεία κεξηκλά γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ».  

Σρεηηθά κε ηνλ λφκν απηφ πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, 
ζεκεηψλνπκε κε ηδηαίηεξε ζιίςε φηη, είθνζη έλα (21) ρξφληα απφ 
ηελ ςήθηζή ηνπ, νη θαηαλαισηέο παξακέλνπλ ζθφπηκα αλνξγάλσ-
ηνη, αλελεκέξσηνη, θπξηνιεθηηθά ζην έιενο ησλ γλσζηψλ ζε φινπο 
παξαδνζηαθά θαξηέι (ηξαπεδψλ, κπχξαο, θαθέ, πεηξειαηνεηδψλ, 
ΜΜΔ, θαη άιια κηθξφηεξα) αιιά θαη λα έρνπλ αλάγθε λα θαηαθεχ-
γνπλ γηα πξνζηαζία ζηνπο πνιηηηθνχο. Παξάιιεια, θαζεκεξηλά 
θπηξψλνπλ ακέηξεηα γξαθεία άζρεησλ θαη επηθίλδπλσλ αεηνλχρε-
δσλ πνπ πξνζθέξνπλ δήζελ «πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», 

θχξηα απφ ηξάπεδεο.   

Ο λφκνο απηφο, ε αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ θαηαλαισ-
ηψλ θαη ε επεμήγεηε αδηαθνξία ηνπ Κξάηνπο ρξεηάδνληαη αλα-
ζεψξεζε απφ κεδεληθή βάζε. 

                                    ΓΗΑΠΗΣΧΝΟΤΜΔ 

Όηη, κε δεδνκέλν ηνλ ηνθνγιπθηθφ ραξαθηήξα ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
ηξαπεδψλ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ φπσο έρεη πξνθχςεη κε πεξηζ-
ζφηεξεο απφ 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη πέξαλ ηεο ΣΟΚΟΓΛΤ-
ΦΗΑ (άξζξν 404 Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη ηεο ΑΠΑΣΖ (άξζξν 386 
Πνηληθνχ Κψδηθα), νη θαηαγγειίεο ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο 
θέξνληαη φηη έρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ΔΚΒΗΑΖ (άξζξν 385 
Πνηληθνχ Κψδηθα), νη ππνβνιέο αηηήζεσλ ηξαπεδψλ απφ πιεξεμνχ-
ζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο πνπ είλαη ζε πιήξε γλψζε φηη νη απαηηήζεηο 
είλαη ηνθνγιπθηθέο, θέξνληαη φηη ζπληζηνχλ γηα φινπο θαη ΑΠΑΣΖ 
ζην Γηθαζηήξην ελψ θαηά ηηο δίθεο αλαθνπψλ θαη νη ηξάπεδεο θαη 
νη δηθεγφξνη ηνπο θέξνληαη φηη παξαβηάδνπλ ην ΚΑΘΖΚΟΝ ΑΛΖ-
ΘΔΗΑ (άξζξν 116 Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο). Τέινο, ΑΠΑΣΖ 
θέξεηαη φηη δηαπξάηηεηαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ, ελ 
γλψζεη γηα ηελ χπαξμε ηνθνγιπθηθψλ εζφδσλ απφ δάλεηα, δεκν-
ζηεχνπλ ηζνινγηζκνχο πνπ πεξηέρνπλ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 
εμαπαηψληαο ην επελδπηηθφ θνηλφ ελψ νη δηαλνκέο κεξηζκάησλ 
θέξεηαη φηη ζπληζηά ΞΔΠΛΖΜΑ ΒΡΧΜΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ. Οη παξά-
λνκεο θαη ηνθνγιπθηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη 
κάιηζηα ζε ζρεκαηηζκφ θαξηέι παξαπέκπνπλ ελδερφκελα  ζε 
χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ (άξ. 187 

Π.Κ.). 

 YOUTUBE: 
          “ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΠΖ “ZOUGLA” (ZOOM-GR 11/4/2013)”     

ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ 

ηηο πάγηεο ζέζεηο καο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πείξα ησλ Οηθνλν-
κνιφγσλ καο απφ ηηο καθξνρξφληεο ζεηείεο καο ζε θνξπθαίεο 
ζέζεηο ζε Διιεληθέο θαη Ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηηο 

έξεπλέο καο απφ ην έηνο 2000 φηη: 

 ην κνληέιν ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη απηψλ ηνπ Γπηη-

θνχ θφζκνπ είλαη ακεηάθιεηα ρξεσθνπεκέλν, αδηέμνδν 
θαη αλήκπνξν λα πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα απφ ηνπο 

πνιίηεο, κε ηα ρξήκαηα ησλ νπνίσλ απηέο ιεηηνπξγνχλ 

 νη επηρεηξνχκελεο επαλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ Διιελη-

θψλ ηξαπεδψλ είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ θαη 
ηα θεθάιαηα λα ραζνχλ δηφηη ε εκπεδσκέλε ζηα ζηειέρε 
ησλ ηξαπεδψλ «θνπιηνχξα» είλαη ζηξεβιή, αληηθνηλσληθή 
θαη απφιπηα πεηξαηηθή (δει. «αξπάδνπκε λφκηκα θαη παξά-
λνκα φηη κπνξνχκε, δελ καο ελδηαθέξεη ε Δζληθή νηθνλνκί-
α, θαη ινγαξηαζκφ δελ δίλνπκε γηαηί έρνπκε ηζρπξνχο πξν-

ζηάηεο») 

 νη ηξάπεδεο έρνπλ ράζεη ακεηάθιεηα ηελ εθηίκεζε, ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ θαιή καξηπξία ησλ πνιηηψλ πνπ 
είλαη ην θπξίαξρν θξηηήξην επηηπρίαο ησλ αιιά θαη πνπ είλαη 
θάηη πνπ δελ αληρλεχεηαη κε stress tests, πξαγκαηηθφηεηα 
πνπ ζεκαίλεη φηη πιένλ έρνπλ φρη κφλν κεδεληθφ εζηθφ 

θεθάιαην αιιά αξλεηηθφ κε ζηαζεξή πνξεία επηδείλσζεο 

 οι ηράπεζες ΓΔΝ μπορούν πλέον να ικανοποιούν ηο αδια-

πραγμάηεσηο και αδιαίρεηο ηρίπηστο ηων εύλογων απαιηή-

ζεων ηων Ελλήνων αποηαμιεσηών, δηλαδή, να: 

 είλαη εχξσζηεο θαη λα απνηεινχλ ηζρπξή εγγχεζε 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ 

 παξέρνπλ κηα εχινγε απφδνζε ζηνπο θαηαζέηεο θαη 

 δηνρεηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θεθάιαηα ζηελ 
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      πξαγκαηηθή νηθνλνκία γηα ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλν-
κηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο, ηελ αχμεζε ηεο απα-
ζρφιεζεο  θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 
ησλ πνιηηψλ  

 απφιπηα δηθαηνινγεκέλα, ν πνιίηεο θξίλεη φηη νη Διιελη-

θέο ηξάπεδεο θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο επηβνιήο ηεο 
λνζεξήο άπνςεο πνπ ήηαλ επί δεθαεηίεο ε θξαηνχζα ζηελ 
Διιεληθή θνηλσλία απφ ην βαζηθφ «δελ ππάξρεη δσή 
ρσξίο πηζησηηθέο θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα» 
κέρξη ην θνπηνπξηζηηθφ θαη ηνμηθφ «νη σξαίνη έρνπλ ρξέ-

ε». 

 νη ηξάπεδεο ζα δερζνχλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα εθα-

ηνληάδεο ρηιηάδεο αγσγέο γηα ρξεκαηηθέο απνδεκηψ-
ζεηο γηα αδηθνπξαμίεο απφ ηνπο  βάλαπζα ζηγέληεο δαλεη-
αθνχο πειάηεο ηνπο, ε δεκνζηνπνίεζε θαη κφλν ησλ ν-

πνίσλ (αγσγψλ) ζα επηηείλεη ηελ θπγή ησλ θαηαζέζεσλ  

 ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζα ζπλερίζνπλ κφληκα 

λα απμάλνπλ ιφγσ ηεο ρξφληαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα 
ινπθέηα θαη ηελ αλεξγία ελψ νη ηξαπεδίηεο ζα ζπλερίζνπλ 
λα απνδίδνπλ ην θαηλφκελν ζηνπο «πνιινχο (ηνπξθηζηί) 
κπαηαρηδήδεο ή strategic defaulters» πνπ ππάξρνπλ 
κφλν ζηε λνζεξή θαη επξσβνπιηκηθή θαληαζία ηνπο  

Καηά ηελ άπνςή καο, ε ζσζηή καθξνρξφληα ιχζε ηνπ πξν-

βιήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

1.  Να ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε φιεο νη ηξάπεδεο εθηφο ηεο ηζην-
ξηθήο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ νπνία λα πεξάζνπλ φιεο νη θαηα-
ζέζεηο καδί κε θεθάιαηα επαλαθεθαιαηνπνίεζεο, θξαηηθνπνίεζε 
θαη αλαπξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ, δνκηθέο ηξνπνπνηή-
ζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε κεηαηξνπή ζε κε θεξδνζθνπηθή ηξάπε-
δα, νινθιεξσηηθή απαιιαγή απφ ηελ πξνζήισζε ζηηο παξαδνζηα-
θέο παξάλνκεο πξαθηηθέο θαη ζηηο επηηαγέο ηνπ θαξηέι,  ζαξσηηθέο 
αληηθαηαζηάζεηο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ κε λέα πνπ ζα πξέπεη λα 
ππνζηνχλ εηδηθή κεηεθπαίδεπζε ψζηε ε ηξάπεδα λα κπεη ζε λέα 

θηινζνθία, αληίιεςε θαη πνξεία 

2.  Να εθπνξεπζεί απφ ηελ Δζληθή Τξάπεδα λέα παγθφζκηα ηξά-
πεδα ηνπ Διιεληζκνχ εθηφο πεδίνπ επνπηείαο ηεο Δπξσπατθήο 
Κεληξηθήο Τξάπεδαο, κε βάζε λέν θαηλνηνκηθφ κνληέιν θαη ζπλ-
δπαζκφ κε λέν εζληθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο 
θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο φρη κφλν γηα ηελ έμνδν απφ ηελ 
θξίζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εζληθνχ ρξένπο πνπ λφκηκα νθεί-
ιεηαη αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαίξηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο Υψξαο πνπ είλαη, φπσο θαη γηα ζρεδφλ φιεο 
ηηο Υψξεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε παληνδπλακία ησλ πνιπ-
εζληθψλ θαη ησλ θαξηέι κέζα ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ δηαθζν-

ξάο. 

Σέηνηα αλαιπηηθά ζρέδηα θαη γηα ηξάπεδεο θαηλνηνκηθνχ κνληέ-
ινπ φζν θαη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε λέα 
ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή βάζε έρεη έηνηκα ην ΔΗΥΔ θαη ζα 
ζέζνπκε άκεζα ππφςε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο 
πνπ πξφζθαηα εμέθξαζε κέζα ζηε Βνπιή ηέηνηεο ζθέςεηο θαη πξν-

ζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

3.  Να ηεζεί ζαλ εζληθφο ζηφρνο (κε ηα αληίζηνηρα εηδηθφηεξα ζρέ-
δηα) ε αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο 
ζε λέεο βάζεηο θαη ζε λέεο θαηεπζχλζεηο κε ζηφρν λα θζάζεη ζχ-
ληνκα ε Διιάδα λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνί-
α πξαγκαηηθά αλήθεη, αλάκεζα ζηηο πινπζηφηεξεο πέληε (5) 
Υψξεο ηνπ πιαλήηε. Κάηη ηέηνην φρη κφλν είλαη εθηθηφ αιιά είλαη 
επηβεβιεκέλν θαη απφ ηελ Ηζηνξία καο αιιά θαη απφ ηηο αζηείξεπ-

ηεο δπλαηφηεηεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Διιεληζκνχ. 

ΔΠΗΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

1. ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο ππνρξεσηηθήο πξνέγθξηζεο απφ 
εηδηθφ θξαηηθφ θνξέα, θαηά ην Βειγηθφ πξφηππν, αηηεκάησλ πνιη-
ηψλ γηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο (ζηεγαζηηθά θαη επηζθεπα-
ζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο, θαηαλαισηηθά δάλεηα, δάλεηα αγν-
ξάο απηνθηλήηνπ, θιπ) ψζηε νη πηζηνδνηήζεηο ησλ λα επξίζθνληαη 
αληηθεηκεληθά κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ησλ θαη λα κελ 
νδεγνχληαη ζε ηξαγηθά αδηέμνδα, φπσο έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ 
απφ ηελ απεξηζθεςία θαη ηελ απιεζηία ησλ ηξαπεδψλ γηα αιφγηζηε 
θαη επηζεηηθή εμάπισζε ηεο εμαηξεηηθά θεξδνθφξαο γη’ απηέο θαηα-

λαισηηθήο πίζηε 

2.  ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζηεγαζηηθψλ 
δαλείσλ πνπ κε πιεφλαζκα επηπνιαηφηεηαο αιιά θαη θαηά παξά-
βαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα επελδπηηθνχο ζπκβνχινπο, ηα 
ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ παξφηξπλαλ ηνπο δαλεηνιήπηεο λα ζπλά-
πηνπλ ή λα κεηαηξέπνπλ ζε μέλα λνκίζκαηα ρακεινχ επηηνθίνπ 
(θπξίσο Διβεηηθά Φξάγθα θαη παιαηφηεξα Γηελ), ζηελ νπζία αλα-
ιακβάλνληαο ελ αγλνία ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, κε 
απνηέιεζκα λα πιεγνχλ θαίξηα απφ ηελ αλαηξνπή ησλ ηζνηηκηψλ 
κε ην Δπξψ. Τέηνηα ξχζκηζε κε λνκνζεηηθή αθχξσζε ησλ βιαπηη-
θψλ γηα ηνλ δαλεηνιήπηε ζπλεπεηψλ ηεο εθηξνπήο ζε μέλν λφκηζκα 
έρεη γίλεη ζηελ Οπγγαξία, κε βάζε κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ πξνζηάηεπζαλ ηνπο δαλεηνιήπηεο 
θαη επέβαιαλ ηηο δεκίεο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο 

δαλείζηξηεο ηξάπεδαο 

3.   Να αμηνινγήζεη ν θ. Υπνπξγφο Αλάπηπμεο ηηο πνιιέο ΑΜΔΣΑ-
ΚΛΖΣΔ δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο (φιεο 
αδεκνζίεπηεο) θαη λα εθδψζεη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 
γηα ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηαρξεζηηθψλ 
φξσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ησλ παξάλνκσλ 
ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ θξηζεί ζαλ ηέηνηεο, ζχκθσλα κε ηελ επηηα-
γή ηνπ Σπληάγκαηνο (άξζξν 95, παξ.5) θαη ηελ ξεηή ππνρξέσζε 

ηνπ Κξάηνπο 

4.   Να ζπζηαζεί Δζληθή Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο Σξαπεδηθψλ π-
λαιιαγψλ κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε ηερλνθξαηψλ θαη ηζφηηκε αληη-
πξνζψπεπζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηεο αγνξάο (ηξαπεδηηψλ, 
πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) γηαηί, εάλ δελ αλαζεσξεζνχλ άκεζα θαη 
δξαζηηθά νη παξαδνζηαθέο δφιηεο θαη ηδηαίηεξα έληερλεο ηνθνγιπθη-
θέο κεζνδεχζεηο (ηνθνηερλάζκαηα), νη ηξάπεδεο δελ ζα κπνξνχλ 
νχηε λα βξίζθνπλ εγεηηθά ζηειέρε ιφγσ ησλ κελχζεσλ θαη αγσγψλ 

πνπ πιένλ ζα δέρνληαη νη Γηνηθήζεηο θαη ηα golden boys 

5.   Να θαζηεξψζεη ε ΔΡΣ κφληκεο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο γηα ηα 

ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ ΠΡΟ ΠΑΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

φηη, απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο παξνχζεο ζηηο παξαιήπηξη-

εο ηξάπεδεο, θάζε  

 αίηεζε ηξαπέδεο ζε Γηθαζηήξην γηα έθδνζε δηαηαγήο 
πιεξσκήο ζε Έιιελα πνιίηε 

 επίδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, λέαο ε παιαηφηεξεο  

 θάζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (επηηαγή πξνο πιε-
ξσκή, θαηάζρεζε ή/θαη πιεηζηεξηαζκφο) ζε βάξνο αθηλή-
ηνπ Έιιελα πνιίηε, αδηαθξίησο πξψηεο θαηνηθίαο θαη 
αμίαο 

 ηειεθσληθή ή άιιε παξελφριεζε ζρεηηθά κε νθεηιή ζε 
ηξάπεδα απφ νπνηνλδήπνηε γηα απαίηεζε ηξαπέδεο πνπ 
είλαη ηνθνγιπθηθή 

ζα απαληάηαη ΑΤΣΟΜΑΣΑ κε ην παξαθάησ παθέην ελεξγεηψλ 
ηνπ ΔΗΥΔ θαη ηνπ ζηγφκελνπ κέινπο: 

 Τπνβνιή κήλπζεο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Γηεπζπληψλ ηεο 

ηξαπέδεο, ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ, ησλ νξθσηψλ ειε-
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      γθηψλ, ηνπ δηθεγφξνπ ή δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ή εηαηξείαο πνπ 
παξελνριεί θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ηεο εηαηξείαο πηζησηηθήο 
θάξηαο ή distress fund (σο θαζνιηθψλ δηαδφρσλ ηνθνγιπθηθήο 
απαίηεζεο), θαηά πεξίπησζε, γηα: 
-  ιεηηνπξγία εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο 
-  ηνθνγιπθία, εθβίαζε, απάηε θαη απάηε    
    ζε Γηθαζηήξην 
-  δεκνζίεπζε αλαιεζψλ ηζνινγηζκψλ 
-  μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο 

 Καηάζεζε ΑΓΧΓΖ θαηά φισλ ησλ παξαπάλσ γηα ηε δηθα-
ζηηθή δηεθδίθεζε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ιφγσ ησλ 
εηξεκέλσλ αδηθνπξαμηψλ θαζψο θαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ γηα ηελ επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ δαλεηνιή-
πηε απφ ην πξφδειν ζθάικα ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ 
εμέδσζε δηαηαγή πιεξσκήο γηα επηβεβαησκέλε απφ πινχζηα 
λνκνινγία ηνθνγιπθηθή απαίηεζε (ζρεηηθή είλαη θαη ε πξφ-
ζθαηε απφθαζε 1501/2014 ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιί-
νπ ηεο Δπηθξαηείαο). Οη αγσγέο θαηά ηξαπεδψλ, θνξπθαίσλ 
ζηειερψλ θαη δηθεγφξσλ ησλ έρνπλ αξρίζεη λα θαηαηίζεληαη 
ηξνρηνδεηθηηθά. Οη θαηαζέζεηο απηέο ζα γίλνληαη καδηθά ζε 
κεγάινπο αξηζκνχο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2016 πνπ ζα ηζρχζεη 
ην λέν θαζεζηψο «ηαρείαο δίθεο». Γηα ελεκέξσζε ηνπ θ. Υ-
πνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην εηήζην πνζφ ηέηνησλ 
αγσγψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ ελ δπλάκεη ππνρξέσ-
ζή ηνπ γηα απνδεκηψζεηο θαηά ηα παξαπάλσ, ζεκεηψλνπκε 
φηη, θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα Γηθαζηήξηα έθαλαλ δεθηέο 
θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξεο απφ 60.000 αηηήζεηο ηξαπεδψλ γηα 
έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο 
ησλ. Έλα εχινγν πνζφ απνδεκίσζεο γηα θάζε ηέηνην πξφδειν 

ζθάικα δηθαζηνχ ζα ήηαλ € 30.000 γηα θάζε δαλεηνιήπηε 

αιιά θαη θάζε εγγπεηή, ζπλνιηθά δειαδή πεξηζζφηεξα απφ € 

2,5 δηο.   

 Άκεζν αίηεκα πξνο ηελ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκηθήο ηξάπε-

δαο πνπ εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ 

 Άκεζε άζθεζε φισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ γηα ηελ 

αθχξσζε δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ.  

Δίλαη γλσζηφ φηη δελ επηηξέπεηαη θακία θαηάζρεζε θαη θαλέλαο 
πιεηζηεξηαζκφο αθηλήηνπ γηα απαίηεζε πνπ ΓΔΝ είλαη απφιπηα 
ΝΟΜΗΜΖ, ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΒΔΒΑΗΑ. Με βάζε ηελ πινχζηα 
λνκνινγία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε 15εηή δξάζε ηνπ ΔΗΦΔ, Ο-
ΛΔ νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απνδεδεηγκέλα ΓΔΝ είλαη 
νχηε ΝΟΜΗΜΔ, νχηε ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ θαη νχηε ΒΔΒΑΗΔ.  
Σπλαθφινπζα, γηα ηέηνηεο απαηηήζεηο, ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ λα εθδί-
δνληαη δηαηαγέο πιεξσκήο νχηε λα γίλνληαη πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, πξνρσξνχκε ΑΜΔΑ θαη ζηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο θαηά ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο: 

 Σε ζπλέρεηα παιαηφηεξνπ αηηήκαηνο πνπ είρακε ζέζεη ζηνλ 

Δπξσπαίν Δπίηξνπν Αληαγσληζκνχ κε εξψηεζε ζηελ Δπ-
ξσβνπιή θαη επαθέο καο κε ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗ-
ΜΟΤ ζηηο Βξπμέιεο, θαηαζέηνπκε αίηεκα ε ηειεπηαία λα 
αμηνινγήζεη ηα πινχζηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ην θαξηέι 
ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, εξήκελ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ. 

 Κνηλνπνηνχκε ηελ παξνχζα πξνο ηελ Πξφεδξν θαη ηελ Δηζαγ-

γειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  κε αίηεκα λα ελεκεξσζνχλ νη δηθα-
ζηέο φηη ε έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα απαηηήζεηο πνπ 
λνκνινγηαθά είλαη απνδεδεηγκέλα ηνθνγιπθηθέο απνηειεί πξφ-
δειν ζθάικα θαζψο επίζεο φηη δελ κπνξεί λα γίλεηαη πιένλ 

αλεθηή ε κε εθαξκνγή απφ απηνχο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα 
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πνπ νξίδεη φηη «Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα 
πνιηηηθήο ή πνηληθήο δίθεο αλαθχπηεη γεγνλφο πνπ κπνξεί 
λα ραξαθηεξηζηεί έγθιεκα δησθφκελν απηεπαγγέιησο, ν 
δηθαζηήο, αλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν δελ κπνξεί λα ην δηθά-
ζεη ν ίδηνο ακέζσο, νθείιεη λα ζπληάμεη έθζεζε θαη λα ηε 
δηαβηβάζεη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα κε θάζε πιεξνθνξία 
θαη κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα». Σε πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ηεο 
ξεηήο απηήο ππνρξέσζεο δηθαζηή θαη ε έθδνζε δηαηαγψλ πιε-
ξσκήο γηα ελ γλψζεη ησλ ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ, 
ζα δεηείηαη ε παξαπνκπή ηνπ δηθαζηή ζην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχ-
ιην ελψ ζα γίλεηαη θαη αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδεκίσ-
ζε ηνπ δαλεηνιήπηε γηα ην πξφδειν ζθάικα ηνπ δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγνχ  

 Δπεηδή ε κέρξη ζήκεξα πνιηηεία ησλ Κπβεξλήζεσλ φρη κφλν 

δελ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ηνπο Πνιίηεο αιιά έρεη πείζεη ηνπο 
πάληεο φηη δελ κπνξεί ή δελ ζέιεη (ή θαη ηα δχν) λα απνζπλδε-
ζεί κε ηνπο παξαδνζηαθνχο δεζκνχο δηαθζνξάο θαη δηαπινθήο 

κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην θαξηέι 

 Δπεηδή έρεη εληνπηζζεί κηθξφο αξηζκφο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηξαπεδηθά δεηήκαηα πνπ είλαη πξφδεια εζθαικέλεο θαη 

 Δπεηδή ν ξφινο κεγάινπ αξηζκνχ δηθεγφξσλ ηξαπεδψλ είλαη 

πξνθιεηηθά έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκα-
ηνο, θαη ζίγεη βάλαπζα ηελ αιήζεηα, ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξν-

ληα ηνπ Διιεληθνχ Λανχ  

Πξνρσξνχκε άκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία Σπκβνπ-
ιίνπ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ ειέγρσλ κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» γηα ηνλ ζηελφ έιεγρν 
(ελδεηθηηθά) ησλ ηξαπεδψλ, ησλ δηθεγφξσλ, ησλ δηθαζηηθψλ απνθά-
ζεσλ, ηεο δηαθζνξάο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελψζεσλ 
πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ, ησλ ΜΜΔ, θ.ά. κε δξαζηηθέο παξεκβά-
ζεηο ζηηο Αξρέο, Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνο φθεινο ηνπ Διιε-

ληθνχ Λανχ θαη ηνπ Έζλνπο.  

Οη έξεπλέο καο έρνπλ απνθαιχςεη απίζηεπηα ηξαγηθέο πεξη-
πηψζεηο αζιηφηεηαο πνπ ην λέν πκβνχιην ζα αξρίζεη λα δεκν-
ζηνπνηεί άκεζα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, απφ ην 1997,  ρηιηάδεο Έιιελεο 
έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαδηθάδνληαη απφ 
πνηληθά Γηθαζηήξηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα ζε ΠΑΡΑΝΟΜΔ 
πνηλέο θπιάθηζεο, παξφιν φηη ηέηνηεο πνηλέο γηα νθεηιέο πξνο 
ΓOY, γελεζηνπξγφο αηηία ησλ νπνίσλ είλαη βηνηερληθά δάλεηα απφ 
ηξάπεδεο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη ξεηά απαγνξεπκέ-
λεο απφ δηεζλή ζπλζήθε (ΔΣΓΑ) θαη εζληθφ λφκν απφ ην 1997, κε 
πξφδειεο ηεξάζηηεο επζχλεο θαη δηθαζηψλ αιιά θαη ησλ 
«ππεξαζπηζηψλ» δηθεγφξσλ. Ο λφκνο απηφο 2462 (ΦΔΚ Α΄25/26-2
-1997) πνπ επηθχξσζε ηε Γηεζλή Σπλζήθε νξίδεη ξεηά (άξζξν 11) 
ξεηά φηη «Καλείο δελ θπιαθίδεηαη απoθιεηζηηθά ιφγσ ηεο αδπ-
λακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε». Έλαο 
Έιιελαο βηνηέρλεο, δηπιφ ζχκα, θαη ηξαπέδεο θαη ηνπ Γεκνζί-
νπ, έρεη θαηαζέζεη αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε 

χςνπο € 1 εθαηνκκχξην 

 
Δγθαηληάδνπκε ηελ εθζηξαηεία ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ 
Διιήλσλ Πνιηηψλ κε θεληξηθφ άμνλα «ΝΟΜΗΜΑ ΓΔΝ ΠΛΖΡΧΝΟΤ-
ΜΔ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΣΟΚΟΤ» θαη κε ζχλζεκα «ADDIO TOKO-
PIZZO» (Αληίν ζηα ηνθνραξάηζηα ησλ ηξαπεδψλ) ζε αλαινγία κε 
ηελ πξφζθαηε θαζνιηθή άξλεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Σηθειίαο (θαη φρη 
κφλν) λα ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνπλ ην εηήζην εθβηαζηηθφ ραξάηζη 
ηεο Μαθίαο KOZA NOSTRA (PIZZO = ξάκθνο αξπαθηηθνχ πνπ-
ιηνχ). Ο ζπζρεηηζκφο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ κε ηελ KOZA 

NOSTRA είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθφο.                         
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      Αλαθνηλψλνπκε πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη αξρίδνπκε άκεζα ηνλ 
έιεγρν παιαηψλ πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ απφ ηξάπεδεο κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηθαζηηθήο αλαςειάθεζεο 
δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο νη 
ηξάπεδεο θαηάθεξαλ παξάλνκα λα εηζπξάμνπλ ηηο ηνθνγιπθηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ θα εγγπεηψλ 

 ε έλδεημε ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο καο γηα ηηο παξαπάλσ θαη 
πξφζζεηεο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζαλ ππεξθνκκαηηθνί πνιίηεο, 
θαηαζέηνπκε άκεζα κήλπζε γηα ηνθνγιπθία ζε βαζκφ θαθνπξ-

γήκαηνο ελαληίνλ ησλ: 

 ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, Γηνηθεηή ηεο Τξαπέδεο Διιάδνο θαη  

  ΓΗΧΡΓΟΤ ΜΗΥΔΛΖ, Πξνέδξνπ ηνπ ΤΦΣ 

γηα λα γίλεη πιήξεο δηθαζηηθφο έιεγρνο θαη θαηαινγηζκφο ησλ 
επζπλψλ πνπ ππέρνπλ γηα ηελ απνδεδεηγκέλε κε ακεηάθιεηεο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνθνγιπθία πνπ γηλφηαλ θαηά ηα έηε 2000-
2004 ζηελ Δκπνξηθή Τξάπεδα ηεο νπνίαο νη παξαπάλσ ήηαλ Πξφ-
εδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αληίζηνηρα, 
φπσο είρε θαηαγγειζεί ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο απφ 
Βνπιεπηή ζηηο 29-6-2014 ελψπηνλ ηνπ ηδίνπ ηνπ Η. Σηνπξλάξα πνπ 
εκθαλίζηεθε ζαλ πξνηεηλφκελνο γηα ηε ζέζε απηή απφ ηελ Κπβέξ-

λεζε Σακαξά. 

(YOUTUBE «ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ Ο ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

                      ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  29-6-2014»).                   

πκπεξαζκαηηθά, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη: 

1.   Σχκθσλα κε πινχζηα αδεκνζίεπηε λνκνινγία πνπ έρεη παξα-
ρζεί κε ηνλ ζπληνληζκφ καο απφ ην 2001, φιεο νη απαηηήζεηο ησλ 
ηξαπεδψλ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ είλαη ηνθνγιπθηθέο δηφηη απνδε-
δεηγκέλα πεξηέρνπλ παξάλνκνπο ηφθνπο, παξάλνκνπο αλαηνθη-

ζκνχο θαη ινηπέο παξάλνκεο επηβαξχλζεηο 

2.   Δκείο νη Έιιελεο Πνιίηεο αξλνχκαζηε λα επηιέγνπκε ηνθν-
γιχθνπο αιιά απνξξίπηνπκε ηελ ηνθνγιπθία κέζα ζηελ Παηξί-
δα καο. Τν ηνθνγιπθηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην ειηθίαο 90 εηψλ 
θαξηέι ηνπ έθζαζαλ ζην ηέινο ηνπο επεηδή έρεη παχζεη λα ππεξεηεί 
ηνλ Διιεληθφ Λαφ, κε ηα ρξήκαηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ελψ ε 
βαζηά ξηδσκέλε ηξαπεδηθή θνπιηνχξα ηεο ιεειαζίαο θαη ηεο θαηα-
ζηξνθήο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο Φψξαο απνηειεί ερέγγπν φηη 

ηίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα βειηησζεί ζην κέιινλ 

3.   Απφ 18-11-2015 θάζε επηζεηηθή δηθαζηηθή ελέξγεηα ηξαπεδψλ 
ελαληίνλ δαλεηνιεπηψλ, φπσο έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, έλαξμε 
πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (θαηάζρεζε, πιεηζηεξηαζκφο) ζα 
απαληάηαη κε παθέην κελχζεσλ, αγσγψλ θαη αηηήκαηνο πξνο ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα γηα αλάθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

4.  Οη αγσγέο γηα ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο δαλεηνιεπηψλ γηα 
αδηθνπξαμίεο πνπ ήδε άξρηζαλ λα αζθνχληαη, ζηξέθνληαη θαη 
αηνκηθά θαηά ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ελδε-
ρφκελα ζα ράζνπλ απηνί ηα ζπίηηα ηνπο, φπσο θαη νη δηθεγφξνη 
ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηηο ζπλδξάκνπλ ζηελ απάηε ζηα δηθαζηήξηα 
ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξνκνθξάηεζε  ησλ δαλεηνιεπηψλ κε πα-

ξάλνκεο ηειεθσληθέο νριήζεηο 

5.  Ζ έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκψλ απφ δηθαζηέο γηα ελ γλψζεη 
ηνπο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ εθεμήο ζα ειέγρεηαη 
πεηζαξρηθά φπσο ζα ειέγρνληαη θαη φιεο νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο 
γηα ζέκαηα ηξαπεδψλ απφ ην λενζχζηαην ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ελψ ζα αλαδεηψληαη δηθαζηηθέο απνδε-

κηψζεηο θαη απφ ην Γεκφζην γηα πξφδεια ιάζε δηθαζηψλ 

6.  Όια ηα ζέκαηα ηεο παξαλνκίαο θαη δηαθζνξάο ζην ρψξν ησλ 
ηξαπεδψλ, παιαηά θαη λέα, ζα νδεγεζνχλ ζηα Γηθαζηήξηα θαη γηα 

ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ παληφο ππεπζχλνπ 

7.  Ζ κε πνιινχο ηξφπνπο αλνρή ηεο Πνιηηείαο ζηελ θαηαπάηεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ έθζαζε ζην ηέινο ηεο. Μεηά 
ηελ εμάιεηςε ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο ζα ζηεξίμνπκε κε ηελ 
ηερλνγλσζία καο ηελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ ζε ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
κε λέα ηξάπεδα θαηλνηνκηθνχ κνληέινπ πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα 
πξνηείλνπκε καδί κε παθέηα ξηδνζπαζηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αλά-

πηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

Σαλ ειάρηζην δείγκα φηη ελλννχκε φζα εμαγγέιινπκε, θαηαζέηνπκε 
άκεζα κήλπζε γηα ηνθνγιπθία ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο ελαληίνλ 
ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο Ησάλλε Σηνπξλάξα θαη 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τ.Φ.Σ. Γεσξγίνπ Μηρειή 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ελέξγεηεο καο απηέο ζα πιήμνπλ πνιχ ζν-
βαξά ηφζν ηελ αμηνπηζηία φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 
κεηφρσλ ηνπο, φπνηνη θαη λα είλαη απηνί. Ζ επζχλεο αλήθνπλ ζηηο 
ίδηεο, ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηηο Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο 
ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο. Δκείο νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ ζπλαιιαζζφ-
καζηε κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, είκαζηε θαη Δπξσπατνη πνιίηεο 
θαη θαηαλαισηέο θαη δελ αλαγλσξίδνπκε ζε θαλέλα ην δηθαίσ-
κα λα πξνζβάιιεη ηα νηθνλνκηθά καο ζπκθέξνληα, ηελ αμην-

πξέπεηά καο θαη ηελ λνκηκφηεηα κέζα ζηε Υψξα καο.  

Οη ηξάπεδεο έρνπλ παξαβηάζεη δηαρξνληθά θαη βάλαπζα ηνλ 
ρξπζφ θαλφλα ηνπ ζνθνχ θαζεγεηή Ενιψηα, κε ηεξάζηηεο ζπλέ-
πεηα γηα ηελ Παηξίδα θαη ηηο ίδηεο, φπσο πξνθεηηθά ζεκεηψλακε 

ζην βηβιίν καο ην 1999:  

«Τν 1958 ν Καζεγεηήο Ξ. Ενιψηαο παξαηεξνχζε: «Δίλαη ελ ηνχ-
ηνηο αλάγθε λα γίλε βαζεία ζπλείδεζηο ησλ ηξαπεδψλ πφζνλ 
ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εηο ηελ πξνψζεζηλ ηεο παξαγσ-
γήο θαη ηελ αλάπηπμηλ ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη λα εγθαηαιεί-
ςνπλ ελ πνιινίο ηελ επηδίσμηλ ηεο ακέζνπ κεγηζηνπνηήζεσλ 
ηνπ θέξδνπο, ιακβάλνπζαη πξσηίζησο ππ’ φςηλ ην ζπκθέξνλ 
ηεο παξαγσγήο, ην νπνίνλ είλαη θαη ην πξαγκαηηθφλ ησλ ζπκ-

θέξνλ».  

Γπζηπρψο –παξαηεξνχζακε ηφηε- ε ζνθή θαη δηαρξνληθή απηή 
άπνςε έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ 
Διιάδα ζήκεξα, πεξηζζφηεξν παξά πνηέ. Διπίδνπκε φηη ην ηεξά-
ζηην θαη πνιχπιεπξν θφζηνο ηεο εγθαηάιεηςεο απηήο ζα παξακεί-
λεη κφλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, αλζξψπηλν αιιά δελ ζα θζάζεη λα 
πιεξσζεί θαη κε εζληθά ζπκθέξνληα. Ο θφβνο έρεη ήδε δηαηππσ-
ζεί δεκφζηα. Ζ ππνζήθεπζε ησλ αθηλήησλ θαη ε πέξα θάζε νξίνπ 
θαη ινγηθήο ππεξρξέσζε ησλ πνιηηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα 
ηε δεκηνπξγία ππεξθεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε ζπζζψξεπζε 
πινχηνπ ζ’ απηέο απφ ηελ ιεειαζία ησλ πνιηηψλ, είλαη εζληθφο 
θίλδπλνο. Τν ηεξάζηην ρξένο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφ-
ζηνπ ηνκέα πνπ ζα ρξεηαζζνχλ πνιιέο γελεέο απνγφλσλ καο γηα 
λα ην μεπιεξψζνπλ, είλαη θαη απηφο έλαο εζληθφο θίλδπλνο. Ζ 
δεκηνπξγία θηλήηξσλ κεηαλάζηεπζεο έζησ θαη ιίγσλ πνιηηψλ κηαο 
ρψξαο κε νμχηαην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα είλαη εζληθφο θίλδπ-
λνο. Γπζηπρψο, νη θνκκαηηθέο Κπβεξλήζεηο ηεο αθφξεηεο κεηξηφ-
ηεηαο ζρεδίαδαλ πάληα θαη ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ρσξίο κα-
θξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αιιά, θαηά θαλφλα, κε νξίδνληα θαη εκε-
ξνκελία ιήμεσο ζηφρσλ ην ηέινο ηεο βξαρχβηαο ζεηείαο ηνπο ζηελ 

εμνπζία.  

αλ ππεχζπλνο θαη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ νξγαληζκφο πξνζηαζίαο 
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ κε εηδηθέο γλψζεηο, ην EIXE ζα ζπλερί-
ζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αιήζεηα θαη ην δίθαην ζην ρψ-
ξν ησλ ηξαπεδψλ θαη ζα εμαληιεί κφληκα θάζε δπλαηφηεηα γηα 
λφκηκεο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκ-
θεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα. 

Τν κήλπκα πξνο πάζα θαηεχζπλζε είλαη φηη, εκείο νη Πνιίηεο απηήο 
ηεο Φψξαο, άζρεηα κε ηα κλεκφληα πνπ επηβάιινπλ νη μέλνη δαλεη-

ζηέο γηα ην παξάλνκν, επαρζέο, επνλείδηζην δεκφζην ρξένο θαη  
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Αίζζεζε έρεη πξνθαιέζεη ε απνθάιπςε ηνπ EIXE φηη ρηιηά-

δεο Έιιελεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαδη-
θάδνληαη απφ πνηληθά Γηθαζηήξηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα ζε 
ΠΑΡΑΝΟΜΔ πνηλέο θπιάθηζεο, γηα κε πιεξσκέο νθεηιψλ 
πξνο ΓΟY, γελεζηνπξγφο αηηία ησλ νπνίσλ είλαη βηνηερληθά 
δάλεηα απφ ηξάπεδεο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πνη-
λέο θπιάθηζεο γηα ρξέε απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο (εδψ 
πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ) είλαη ξεηά 
απαγνξεπκέλεο απφ δηεζλή ζπλζήθε (ΔΓΑ) θαη εζληθφ λφκν 
απφ ην 1997, κε πξφδειεο ηεξάζηηεο επζχλεο θαη δηθαζηψλ 
αιιά θαη ησλ «ππεξαζπηζηψλ» δηθεγφξσλ. Ο λφκνο απηφο 
2462 (ΦΔΚ Α΄25/26-2-1997) πνπ επηθχξσζε ηε Γηεζλή πλζή-
θε νξίδεη ξεηά (άξζξν 11) ξεηά φηη «Καλείο δελ θπιαθίδεηαη 
απoθιεηζηηθά ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη ζπκ-
βαηηθή ππνρξέσζε». Μεηά ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζε ηνπ 
Γεκνζίνπ ππέξ ησλ βηνηερλψλ, ε απαίηεζε βεβαηψλεηαη ζηηο 
ΓΟY πνπ, εληφο 5εηίαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ (Κψδηθα 
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ), παξαπέκπεη ηνλ ππεξήκεξν 
νθεηιέηε θαη ζε πνηληθφ δηθαζηήξην. Σα πνηληθά δηθαζηήξηα 
ηνπ επηβάινπλ πξσηφδηθεο πνηλέο ζπλήζσο δχν (2) εηψλ 
ελψ νη ππεξαζπηζηέο δηθεγφξνη θάλνπλ εθθιήζεηο «γηα ηελ 
ειάρηζηε πνηλή» ελψ θάζε πνηλή απφ Γηθαζηήξηα γηα ηέηνηα 
αηηία ζπληζηά πξσηνθαλή παξαβίαζε ηνπ Νφκνπ.   
     Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ πνπ ξσηήζεθε πσο είλαη δπλαηφλ 
λα ζπκβαίλεη απηφ καο είπε: «Δκείο ηφζα ρξφληα έηζη δηθά-
δνπκε. Δάλ έρεη αιιάμεη θάηη, λα καο ελεκεξψζεη ν Άξεηνο 
Πάγνο!». Όζν γηα ηνπο παξαζηάηεο δηθεγφξνπο πνπ πιεξψ-
ζεθαλ απφ ηνπο βηνηέρλεο αιιά θαη απηνί δελ αληηιήθζεθαλ 
ην δηθαζηηθφ ιάζνο, δελ ππάξρεη νχηε δηθαηνινγία, νχηε θαη 
ζρφιην απφ εκάο. Τπάξρεη ην γεληθφ θνηλσληθφ αίηεκα λα 
επξεζνχλ ΟΛΑ ηα ζχκαηα ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη Γηθαζηέο 
θαζψο θαη νη παξαζηάηεο δηθεγφξνη ηνπο θαη λα θαηαηεζνχλ 
αγσγέο απνδεκηψζεσλ θάζε ζχκαηνο καδί κε ηνπο πξνβιε-
πφκελνπο πεηζαξρηθνχο ειέγρνπο. Γηα ηα πξφδεια ιάζε ησλ 
δηθαζηψλ ππάξρεη ζαθήο αζηηθή επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ 

φπσο ππάξρεη θαη γηα ηελ πιεπξά ησλ ππεξαζπηζηψλ δηθε- 
γφξσλ. Γηα έλαλ Έιιελα βηνηέρλε, ηξηπιφ ζχκα ηξαπέδεο, 
Γηθαζηή θαη ππεξαζπηζηή δηθεγφξνπ, νη δηθεγφξνη ηνπ EIXE 
έρνπλ θαηαζέζεη αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε 

χςνπο € 1 εθαηνκκπξίνπ. Δθηηκνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκά-

ησλ ηέηνησλ ιαζεκέλσλ απνθάζεσλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ 
ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ην 1997 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 8-10.000.  
ηνλ εληνπηζκφ ηνπο, ζα θηλεηνπνηήζνπκε ηα Βηνηερληθά Δπη-
κειεηήξηα ελψ ήδε θαηαηίζεληαη εξσηήζεηο ζηε Βνπιή γηα λα 
αληιεζνχλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο ΓΟY γηα ηα ζχκαηα ηνπ απί-
ζηεπηνπ απηνχ δηθαζηηθνχ ιάζνπο. Λάζε ζαλ θαη απηά εμνπ-
ζελψλνπλ ηνλ Πνιίηε, εμαθαλίδνπλ ηελ πίζηε ηνπ ζην Κξάηνο 
Γηθαίνπ θαη ηνλ θάλνπλ λα δηεξσηάηαη πσο γίλεηαη ε Πνιηηεία 
λα είλαη ηφζν αλίθαλε λα εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ Πν-
ιηηψλ ελψ ε ίδηα είλαη ηφζν επηδέμηα ζηα εμαηξεηηθά ιεπηά 
δεηήκαηα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο. Θα πεξηκέλνπκε 
λα αθνχζνπκε ηη έρεη λα πεη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη ν 
Άξεηνο Πάγνο.                   
     Δκείο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζπζηεκαηηθά κε ηελ νξγάλσ-
ζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θνξέα «ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» θαη ζα ζπλερίζνπκε ηηο απνθαιχ-
ςεηο κε ηελ ειπίδα φηη, ζ΄απηφλ ηνλ ηφπν, νη Πνιίηεο ζα έρνπλ 
ηελ ζέζε πνπ δηθαηνχληαη θαη δελ ζα είλαη ππνδχγηα ησλ θάζε 
ινγήο βνιεκέλσλ θνκηζζάξησλ, νηθνλνκηζζάξησλ θαη ησλ 
εμαπηέξπγψλ ηνπο. Όινη θαη φια κπαίλνπλ θάησ απφ ηνλ 
κεγελζπηηθφ θαθφ ηεο εμνλπρηζηηθήο έξεπλαο απφ ηνπο Πνιί-
ηεο  

 

 

 

                                                            

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΞΧ απφ ηα φξηα ησλ ρξεζηψλ εζψλ ηφζν ζηε Παηξίδα καο φζν θαη ζηηο Υψξεο ησλ δαλεηζηψλ-εθβηαζηψλ, φπσο είλαη θαη νη πιεη-
ζηεξηαζκνί αθηλήησλ Διιήλσλ Πνιηηψλ νπνηνλδήπνηε πξνδηαγξαθψλ (πξψηεο ή άιιεο θαηνηθίαο) θαη νπνηνλδήπνηε νηθνγελεηα-
θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ. Μεηά απφ ηελ εζλεγεξζία ηνπ 1821, φινη εκείο νη Έιιελεο, έρνπκε 
απνβάιιεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ξαγηά» ηεο επνρήο ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Οπνηαδήπνηε επαλαθνξά ή πξνζπά-
ζεηα επαλαθνξάο ηέηνησλ ζπλζεθψλ δνπιείαο θαη επηειηζκνχ Διιήλσλ Πνιηηψλ γηα δεκφζην ρξένο ακθηζβεηνχκελνπ χςνπο θαη 
λνκηκφηεηαο αιιά θαη άκεζεο ή έκκεζεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηφο καο απηνδηάζεζεο ζαλ θπξίαξρνο Λαφο θαη ηεο Δζληθήο θπξη-
αξρίαο ηνπ Κξάηνπο καο είλαη επζέσο ΑΠΟΚΡΟΤΣΔΑ κε θάζε πξφζθνξν λφκηκν κέζν. Γηα εκάο ηνπο Έιιελεο –ηνπιάρηζηνλ γηα 
φζνπο γλσξίδνπλ- απφ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ΓΔΝ ππάξρνπλ ΑΛΤΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ αιιά ππάξρεη ε επθπήο Διιελη-
θή γλψζε πσο επηιχνληαη δξαζηηθά. Καη δελ αλαθεξφκαζηε ζηνλ Γφξδην δεζκφ.  

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ηνπ Κξάηνπο, ηεο Βνπιήο θαη θάζε άιιεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Αξρήο γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξνθφ-

ξεζε ή/θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

Αζήλα, 17 Ννεκβξίνπ 2015  

ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (ΔΛΛΑ) 

Σάθεο Υξηζηνδνπιφπνπινο - Πξφεδξνο Γ.. 

Οηθνλνκνιφγνο, πξψελ Γηεπζπληήο Σξαπεδψλ 

 

 
[ΖΜΔΗΧΖ 1:  Ζ εμψδηθε δήισζε-δηακαξηπξία ηνπ EIXE επηδφζεθε ζε φιεο ηηο παξαιήπηξηεο ηξάπεδεο ηελ 18ε Ννεκβξίνπ 2015, 
ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή 

ΖΜΔΗΧΖ  2:  Μέρξη 29 Φεβξνπαξίνπ 2016, θαλέλαο απφ ηνπο παξαιήπηεο ηνπ εμσδίθνπ δελ είρε απαληήζεη ζην EIXE ] 
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  μακρύς κατάλογος της παρανομίας  
 
 
 

Εθκεηαιιεπφκελεο ηελ δηαπξαγκαηεπηηθά εμαηξεηηθά 
ηζρπξή ηνπο ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, νη ηξάπεδεο  επέβαιαλ θαη δηαηε-
ξνχλ κέρξη ζήκεξα έλα ηδηφηππν θαζεζηψο κνλφπιεπξσλ 
φξσλ θαη ζπκβάζεσλ πξνζρσξήζεσο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 
ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ. πκβάζεηο πξνζρσξήζεσο ιέγνληαη 
γεληθά απηέο φπνπ ν πξνκεζεπηήο έρεη εηνηκάζεη έλα θείκελν 
κε ηνπο φξνπο πνπ έρεη επηιέμεη απηφο θαη, πξνθεηκέλνπ λα 
γίλεη ε ζπλαιιαγή, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα ηνπο απνδερζεί 
ρσξίο λα έρεη απνιχησο θαλέλα πεξηζψξην φρη κφλν αιιαγήο 
αιιά νχηε θάλ ζπδήηεζεο. 

Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ππν-
ρξεσηηθήο ζπκπίεζεο ησλ θεξ-
δψλ θχξηα ιφγσ ησλ δηνηθεηηθά 
πξνζδηνξηδφκελσλ επηηνθίσλ 
ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ 
κέρξη ην 1987 αιιά θαη κεηά ηελ 
θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 
απηψλ πξνζδηνξηζκψλ,  νη ηξά-
πεδεο επεδίσθαλ κφληκα απφ 
ηελ επνρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 
λα απμάλνπλ αζέκηηα ηα θέξδε 
ηνπο κε ηε ρξήζε αξηζκνχ αζέ-
κηησλ κεζνδεχζεσλ θαη εμεηδη-
θεπκέλσλ αδηαθαλψλ ινγηζηη-
θψλ ηερλαζκάησλ, ηα πεξηζζφ-
ηεξα απφ ηα νπνία ηζρχνπλ 
κέρξη θαη ζήκεξα. Μεξηθά απφ 
απηά παξάγνπλ ζεκαληηθέο 
επηβαξχλζεηο νη νπνίεο, ιφγσ 
ηεο πνιχπινθεο ηερληθνινγη-
ζηηθήο κνξθήο ησλ, δελ ήηαλ 
δπλαηφ λα εληνπηζζνχλ απφ 
ηνπο πειάηεο κε απνηέιεζκα λα 
έρνπλ παξακείλεη κφληκα ζηελ 
αζέαηε πιεπξά ησλ ζπλαιια-
γψλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. 

Ζ απνθάιπςε ηεο παξαλνκίαο απηήο ήξζε ην 1999 γηα πξψηε 
θνξά κε ην βηβιίν «Οη Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην» (ζειίδεο 
300) πνπ έγξαςε ν Πξφεδξνο ηνπ EIXE θ. Σάθεο Υξηζηνδνπ-
ιφπνπινο. Με κεγάιε πείξα ζαλ πξψελ αλψηαην ζηέιερνο 
θχξηα μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα ν ίδηνο, είρε πιήξε εηθφ-
λα ηεο αζιηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ΑΠΌ ΜΔΑ θαη απφ αλψηα-
ηεο ζέζεηο επζχλεο, θχξηα ζηα δάλεηα. Σν βηβιίν ηνπ έδσζε γηα 
ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ κηα αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ 
κεζνδεχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο απηέο απνθηνχζαλ 
θαη ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ σθειήκαηα πέξαλ ησλ λνκίκσλ 
ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Ο φξνο 
«σθειήκαηα πέξαλ ησλ λνκίκσλ» απνηειεί ηνλ νξηζκφ ηεο 
ηνθνγιπθίαο ζην άξζξν 404 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Ο ζπγγξα-
θέαο νλφκαζε ζπιινγηθά ηηο παξάλνκεο απηέο κεζνδεχζεηο 
κε ηνλ φξν «ΣΟΚΟΣΔΥΝΑΜΑΣΑ» πνπ έρεη πιένλ θαζηεξσζεί 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα θαη κέζα ζηα Γηθαζηήξηα. Σα 
ηνθνηερλάζκαηα πιαηζηψλνληαη παξαδνζηαθά θαη απφιπηα 

ελαξκνληζκέλα απφ «ζπιινγέο» απφ ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΟΤ Ο-
ΡΟΤ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, απφ ΑΝΖΘΗΚΔ πξαθηηθέο 
θαη πνιηηηθέο θαζψο θαη απίζηεπηεο δνιηφηεηαο ΠΑΓΗΓΔ γηα 
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. Οη ηξαπεδίηεο έγηλαλ έμαιινη αιιά, 
ζθφπηκα, έθξπςαλ ηελ νξγή ηνπο πνπ ζα ηζνδπλακνχζε κε 
επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ απνθαιχςεσλ.  ε κηα ζπλά-
ληεζε ηνπ θ. Υξηζηνδνπιφπνπινπ κε ηνλ καθαξίηε Θεφδσξν 
Καξαηδά, Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Δλσζεο Δι-
ιεληθψλ Σξαπεδψλ ην 2001 θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηθηήο ζπ-
λεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπ-
ιήο γηα ηα πξνβιήκαηα κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο ζε βάξνο ηνπο 
απνθαιχςεηο, ν Καξαηδάο ηνπ είπε κε πεξίζζεπκα ελφριεζεο 

«Δζείο θαη ιίγνη αθφκε έρεηε θάλεη 
άλσ-θάησ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα» 
Σελ απάληεζε ηελ πήξε επί ηφπνπ: 

«Λίγνπο ιέηε θ. Πξφεδξε.. Θα πξέ-
πεη λα πξνζκεηξήζεηε θαη ηνπο 
Γηθαζηέο πνπ κφληκα βγάδνπλ 
απνθάζεηο-θφιαθν ζε βάξνο ησλ 
ηξαπεδψλ. Σν πξφβιεκά ζαο εί-
λαη ε παξαλνκίεο ζαο θαη φρη ν 
Υξηζηνδνπιφπνπινο».  
Δίλαη γλσζηφ φηη ν Πξφεδξνο ηνπ 

EIXE έθπγε απφ ηηο ηξάπεδεο κε δηθή 

ηνπ απφθαζε, κεηά απφ εμαηξεηηθά 
επηηπρή ζηαδηνδξνκία πνπ ηνλ είρε 
νδεγήζεη ζηνλ θνξπθαίν βαζκφ ηεο 
ηξαπεδηθήο ηεξαξρίαο ζε ειηθία κφιηο 
38 εηψλ. 

Ο παξάλνκνο ραξαθηήξαο ησλ ηνθν-
ηερλαζκάησλ ησλ ηξαπεδψλ έρεη 
ζήκεξα «ραξηνγξαθεζεί» κε απφιπ-
ηε ιεπηνκέξεηα θαη βεβαηφηεηα απφ 
ηηο 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 
έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ηηο απνθαιχ-
ςεηο, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ηηο γλψ-
ζεηο, ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη 
ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ EIXE απφ κφληκα 

ζπλεξγαδφκελνπο κε απηφ δηθεγφξνπο ζε φιε ηε Υψξα.  Οη 
παξάλνκεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφιπηα ελαξκνλη-
ζκέλα απφ φιεο αλεμαηξέησο ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαη 
πνπ παξάγνπλ ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηψλ σθειήκαηα πέ-
ξαλ ησλ λνκίκσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. ΣΟΚΟΣΔΥΝΑΜΑΣΑ : Γψδεθα (12) !!! 

Πξφθεηηαη γηα ηηο δφιηεο, εμαηξεηηθά έληερλεο θαη απφιπηα 
αδηαθαλείο κεζνδεχζεηο –θπξηνιεθηηθά «ζαηαληθέο»- που δεν 
είλαη νξαηέο δηα γπκλνχ νθζαικνχ νχηε απφ νηθνλνκνιφ-
γνπο πνπ παξάγνπλ ηφθνπο θαη ινηπά σθειήκαηα πέξαλ ησλ 
λνκίκσλ. Όια ηνπο είλαη πεξίπινθα θαη δελ ζα ηα αλαιχζνπ-
κε εδψ. Έλα απφ απηά πνπ έρεη γίλεη θάπσο επξχηεξα γλσ-
ζηφ είλαη ην ηνθνηέρλαζκα ησλ εθηνθηζκψλ δαλείσλ θαη πη-
ζηψζεσλ κε ρξνληθή βάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 360 αληί 365 
εκεξψλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεη παξάλνκα ηνπο ηφθνπο 
(λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο) θαηά 1,389% (ιφγνο 365/360).  

Απόλυτθ και πανθγυρικι είναι θ δικαίωςθ του EIXE  
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΟΚΟΓΛΤΦΙΑ ΟΙ ΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΗΩΝ 

ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΩΕΩΝ 

Σαρωτικζσ ςε βάροσ τουσ είναι 2.000 δικαςτικζσ αποφάςεισ 
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      2. ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Δδψ έρνπκε έλα δηαθνξεηηθφ αιιά εμ’ ίζνπ βαζηθφ (θαη θαηα-
ζηξνθηθφ γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο) «νπιηθφ ζχζηεκα» πνπ δίλεη 
ζηηο ηξάπεδεο ηελ απφιπηε «ππεξνπιία» έλαληη ησλ ζπλαι-
ιαζζνκέλσλ κε απηέο:  ηνπο θαηαρξεζηηθνχο φξνπο κε ηνπο 
νπνίνπο είλαη θπξηνιεθηηθά γεκάηεο νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο!!  

Σν 1994 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2251/94 πεξί πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαλαισηψλ κε ηνλ νπνίν, κεηαμχ άιισλ, πξνζδηνξίδνληαη 
νη θαηαρξεζηηθνί γεληθνί φξνη ζπβάζεσλ.  Παξφιν φηη, ε ζπκ-
κφξθσζε ησλ Σξαπεδψλ κε ηηο 
επηηαγέο ηνπ λφκνπ απηνχ απαηηνχ-
ζε ζαξσηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
φξσλ ησλ δαλεηαθψλ  θπξίσο ζπκ-
βάζεσλ ησλ Σξαπεδψλ κε ηνπο 
πειάηεο ηνπο, απηέο δελ αζρνιήζε-
θαλ θαζφινπ κε ην ζέκα κε απνηέ-
ιεζκα ζήκεξα νη ζπκβάζεηο απηέο 
λα εμαθνινπζνχλ λα είλαη γεκάηεο 
κε θαηαρξεζηηθνχο φξνπο δεκηνπξ-
γψληαο ζπλζήθεο αληζνξξνπίαο 
ζηiο έλλνκεο ζρέζεηο κε ηνπο πειά-
ηεο ηνπο.  

Ζ ρξήζε θαηαρξεζηηθψλ φξσλ ζηηο 
ζπκβάζεηο είλαη εληαία γηα φιεο ηηο 
Σξάπεδεο, ηα δε θείκελα είλαη κεηα-
μχ ηνπο ζρεδφλ φκνηα. Σέηνηεο ζπκ-
βάζεηο είλαη απηέο ησλ αιιειφρξε-
σλ ινγαξηαζκψλ, νη δαλεηαθέο 
ζπκβάζεηο κε επηρεηξήζεηο θαζψο 
θαη νη ζπκβάζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαηαλαισηηθψλ, θαη 
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε ηδηψηεο.  Ζ γεληθή απηή πξαθηηθή ησλ 
Σξαπεδψλ ζηελ Διιάδα ζπληζηά επζεία, πάγηα θαη ζαξσηηθή 
θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ 2251/94 θαη ζεκειίσζε ηεο παξα-
λνκίαο ζαλ ηνλ θαλφλα ζηηο ζπλαιιαγέο. Ο αξηζκφο ησλ θαηα-
ρξεζηηθψλ φξσλ ζε θάζε δαλεηαθή ζχκβαζε θπκαίλεηαη απφ 
10 (θαη΄ειάρηζην) έσο 25 !!! Κάζε ζχκβαζε απνηειεί πάγηα 
ζπιινγή (collection) “πεηξαηηθψλ» φξσλ πνπ είλαη φινη ηνπο 
θαηάθσξα παξάλνκνη θαη θαηαρξεζηηθνί, γξακκέλνη απφ ηνπο 
ηξαπεδίηεο κε πξνθιεηηθή κνλνκέξεηα γηα λα ππεξεηνχλ θαη 
ηα λφκηκα θαη ηα παξάλνκα ζπκθέξνληά ηνπο κε απνθιεηζκφ 
θάζε δπλαηφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε λα έρεη αθφκα θαη ηελ 
πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρεη ε θείκελε λνκνζεζία !! 

Ζ θαηαρξεζηηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ φξσλ απφ απηνχο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα ζε φιεο ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ επηβάιινπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο έρεη ήδε ε-
ιεγρζεί θαη επηβεβαησζεί απφ ηα Γηθαζηήξηα φισλ ζρεδφλ ησλ 
ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο κε πνιιέο εθα-
ηνληάδεο απνθάζεηο θαη κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απνζπξζεί 
απφ ηα θείκελα ησλ ζπκβάζεσλ. Καη ζηελ Διιάδα, ηα Γηθα-
ζηήξηα έρνπλ εθδψζεη κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ φισλ ησλ 
βαζκίδσλ κε ηηο νπνίεο έρνπλ εληνπηζζεί θαη «θαηαδηθαζηεί» 
ζρεδφλ φινη νη παξάλνκνη θαη θαηαρξεζηηθνί φξνη πνπ 
«θνζκνχλ» νκνηφκνξθα ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ησλ ηξαπε-
δψλ.  ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαρξεζηηθφηεηαο δηαθεθξηκέ-
λεο βαξχηεηαο, ην Κξάηνο εμέδσζε Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 
πνπ έρνπλ θεξχμεη ηνπο φξνπο απηνχο παξάλνκνπο. ε φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη ηξαπεδίηεο ΓΔΝ ηεξνχλ νχηε ηηο 
δηθαζηηθέο αιιά θαη νχηε ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. Πξφθεη-
ηαη γηα ζπκπεξηθνξέο «σκήο πεηξαηείαο» πνπ θαίλνληαη ζηελ 
άπνςε φηη «ν ππέξηαηνο Νφκνο είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηξαπε-
δίηε» !!!   

3. ΠΑΡΑΓΟΞΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

Οξγαληθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δνκήο ηεο πάγηαο αληηκεηψπη-

ζεο ησλ ηξαπεδηηψλ απνηειεί ζεκαληηθφο αξηζκφο δφιησλ θαη 
ΑΓΡΑΦΧΝ κεζνδεχζεσλ πέξαλ ησλ θαηαρξεζηηθψλ φξσλ ζηηο 
ζπκβάζεηο. Ο ιφγνο είλαη απιφο: Οη κεζνδεχζεηο απηέο είλαη 
επζέσο θαη παξάλνκεο θαη αλήζηθεο !!  Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπ-
κε κεξηθέο: 

To ...ΓΟΓΜΑ «ΠΛΖΡΧΝΔ ΚΑΗ ΜΖ ΔΡΔΤΝΑ» - Πξφθεηηαη γηα ηελ 
πάγηα πξαθηηθή ησλ ηξαπεδηηψλ λα αξλνχληαη ή λα δπζηξν-
πνχλ λα ρνξεγνχλ ηα ζηνηρεία δηαθάλεηαο ησλ δαλεηαθψλ 
ινγαξηαζκψλ (δειαδή αληίγξαθα δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη 
ηεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ), παξφιν φηη ε ππνρξέσζή 

ηνπο απηή απνηειεί ξεηή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ λφ-
κν. Γηα ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο, ν 
νθεηιέηεο πξέπεη λα πιεξψλεη ρσξίο λα θάλεη εξσηήζεηο…. 
Έηζη ΣΑ ΣΤΦΛΑ… Kαη αλ θάπνηνο επηκείλεη, αληηκεησπίδεηαη 
κε πξνζπνηεηή αθέιεηα θαη απνξία: «Καη λα ηα πάξεηο, ηη ζα 
θαηαιάβεηο, ηη ζα θάλεηο; Σν πνζφ πνπ ρξσζηάο είλαη απηφ 
πνπ ζνπ ιέκε εκείο…!!». Δλλνεί, απηφ πνπ ιέλε πξνθνξηθά….  

Απφθξπςε ησλ ηζηνξηθψλ ΔΠΗΣΟΚΗΧΝ…. -  Γηα πηζηψζεηο πνπ 
νη ηφθνη ινγίδνληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα, νη ηξαπεδίηεο δελ 
βιέπνπλ ηνλ ιφγν γηαηί θαλείο ζα ρξεηαδφηαλ λα δεηήζεη θαη λα 
πάξεη πίλαθα ησλ επηηνθίσλ ηεο πίζησζεο πνπ ίζρπζαλ θαηά 
θαηξνχο…. Καηά βάζνο, δελ ζέινπλ λα ςάρλεη θαλείο ηνπο 
ηφθνπο πνπ έρνπλ ρξεψζεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πηζηψζεσλ… 
αλ απηφ πνπ απνηειεί ξεηή ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν ηνπο … 
απνηειεί πξνζβιεηηθή ακθηζβήηεζε φηη νη ειεθηξνληθνί ππν-
ινγηζηέο ηνπο είλαη ...αλαμηφπηζηνη φηαλ θάλνπλ πξνζζέζεηο 
θαη πνιιαπιαζηαζκνχο αξηζκψλ… Ξερλνχλ φηη θαλείο δελ 
ακθηζβεηεί ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο αιιά φινη καο ακθηζβεηνχ-
κε βάζηκα ηα ππέξκεηξα επηηφθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπλ-
δπαζκφ θαη κε ηα άιια ιεζηξηθά ηνθνηερλάζκαηα!!  

Τπνγξαθέο ζε ….ΤΓΥΧΡΟΥΑΡΣΗΑ… - Πξφθεηηαη γηα ηελ κφλη-
κε πίεζε γηα πεξηνδηθέο γξαπηέο δειψζεηο ΣΤΦΛΖ ΑΝΑΓΝΧ-
ΡΗΖ ηεο νθεηιήο ΣΑ ΣΤΦΛΑ… Σέηνηεο απζφξκεηεο δειψ-
ζεηο ρσξίο θαλέλα έιεγρν (ρσξίο λα ππάξρνπλ θαη ηα ζηνηρεία 
δηαθάλεηαο) θαη κάιηζηα γηα απαηηήζεηο πνπ είλαη απνδεδεηγ-
κέλα ηνθνγιπθηθέο, απνηεινχλ παξαπιάλεζε, εμαλαγθαζκφ 
θαη παγίδεπζε ηνπ νθεηιέηε. 

ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ. Πξφθεηηαη γηα επθά-
ληαζηα ..επρνιφγηα θαη δηαθεξχμεηο θαιψλ πξνζέζεσλ πνπ 
εκθαλίδνπλ ηα πάληα αγγειηθά πιαζκέλα θαη ιεηηνπξγνχληα 
θαη πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηά πνπ θάλνπλ νη ηξάπε-
δεο. Πξφζθαηα εκπλεχζζεθαλ θαη ηνλ ...Κψδηθα ηνπ πλεξγά-
ζηκνπ Γαλεηνιήπηε… Γηα λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο δαλεηνιή-
πηεο θαη λα ηνπο απνζπάζνπλ επαίζζεηα έγγξαθα φπσο ηα    
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      Δ-9 (!!!), θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη άιια πνιιά… 

ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ ΓΗΑ ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΌ ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ -  Πξφ-
θεηηαη γηα άιινλ έλα ...κεγαινπξεπή εμαλαγθαζκφ γηα λα απν-
ζπάζνπλ δήισζε ηνπ νθεηιέηε/εγγπεηή φηη δελ ζα  ηνικήζεη 
πνηέ λα αζθήζεη θαηά ηεο ηξάπεδαο θαλέλα έλδηθν κέζν 
(αγσγή ή άιιε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε)…  

ΛΑΘΡΟΥΔΗΡΗΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ -  Ξερλνχλ νη ηξα-
πεδίηεο θαη νη εθιεθηνί ππάιιεινί ησλ φηη δελ είλαη ζπάληα ηα 
θαηλφκελα πνπ πειάηεο θαη δαλείσλ αιιά θαη θαηαζέζεσλ 
έρνπλ δεί πνζά απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ λα εμαθαλίδν-
ληαη κπζηεξησδψο πξνο άγλσζηεο θαηεπζχλζεηο, πάληα δηα 
ρεηξφο θάπνηνπ επθπή ππαιιήινπ πνπ λνκίδεη φηη ην ηέιεην 
έγθιεκα είλαη απιή ππφζεζε…. Οη ηξάπεδεο, βέβαηα, πνπ 
μέξνπλ φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζπκβαίλνπλ, αληί λα ζθίμνπλ 
ηα ινπξηά ζην πξνζσπηθφ ηνπο, θξφληηζαλ λα βάινπλ ζηηο 
ζπκβάζεηο φηη, ζε πεξίπησζε ΚΑΣΑΥΡΖΖ απφ ππάιιειν, ε 
ηξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη 
κε θίλδπλν ηνπ πειάηε, αθφκα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηα-
ρξήζεσλ απφ ηξαπεδνυπαιιήινπο !! 

4. ΚΑΗ 150 ΠΑΓΗΓΔ !! 

ρεηηθά κε ηηο 150 ηξαπεδνπαγίδεο πνπ απνθαιχςακε ζε-
κεηψλακε ζην βηβιίν καο «Οη Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην»: 

«Υσξίο ππεξβνιή, θάζε επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ηηο ηξάπε-
δεο ζηελ Διιάδα θξχβεη πνιιέο παγίδεο. Μαδί κε ην ζθαλδα-
ισδψο ραξηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ εμαζθαιί-
ζεη θαηά θαηξνχο νη ηξάπεδεο, ηα «πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο» 
ζηα νπνία επηκέλνπλ ρσξίο έιεγρν θαη ηηκσξία θαζψο θαη ηηο 
πξαθηηθέο θαη κεζνδεχζεηο πνπ αθνινπζνχλ, νη παγίδεο 
απηέο ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο ηξαπεδηθήο αζιηφηεηαο. Δδψ 
ζα θάλνπκε κία ζπλνιηθή θαηαγξαθή. ηφρνο είλαη απηφ ην 
επξεηήξην λα απνηειέζεη κία πεγή «ζεκάησλ θηλδχλνπ» πνπ 
ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ζε θάζε ζπλαιιαζζφκελν κε ηηο 
ηξάπεδεο γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ΠΡΗΝ απφ ηε δεκη-
νπξγία ησλ πξνβιεκάησλ.  

Πξφζεζή καο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ παγίδσλ ησλ ηξαπεδψλ 
λα εμππεξεηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ αλάγθε ηνπ ζπ-
λαιιαζζφκελνπ γηα πξνιεπηηθή ελεκέξσζε επάλσ ζε π-
παξθηνχο θηλδχλνπο θαη ζε πξαγκαηηθέο δπζκελείο εκπεηξί-
εο άιισλ πνιηηψλ. Ζ θαηαγξαθή απηή δελ γίλεηαη κε θακία 

πξφζεζε αξλεηηθήο θξηηηθήο ζε βάξνο ησλ ηξαπεδψλ ζαλ 
θεξέγγπσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά ζε βάξνο ηεο αζιηφ-
ηεηαο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηθίλδπλσλ κεζνδεχζεσλ 
θαη παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη πξνο ην θαιψο ελ-
λννχκελν ζπκθέξνλ ηνπο λα δηαθφςνπλ γηα λα είλαη αληαγσ-
ληζηηθέο ζην Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. Ο ζπλεηδεην-
πνηεκέλνο πνιίηεο απνξξίπηεη ηα θαθψο θείκελα ησλ ηξαπε-
δψλ θαη φρη ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ επζχλε γηα απφιπηα 
εθινγηθεπκέλε ιεηηνπξγία κε ζπλζήθεο πιήξνπο δηαθάλεηαο 
είλαη ζέκα απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπο. Απνθιεηζηηθά ζηηο ίδηεο 
αλήθεη επίζεο θαη ε επζχλε γηα ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο απφ ηελ 
θαηαγξαθή απηή εληππψζεηο ζηελ εηθφλα ηνπο ζηελ Διιεληθή 
αγνξά θαη ζηελ θνηλή γλψκε. Οια φζα αξλεηηθά θαηαγξάθν-
ληαη ζε βάξνο ηνπο, είλαη γλσζηά ζε απηέο. Σα μέξνπλ αιιά 
δελ βιέπνπλ ηνλ ιφγν λα ηα θαηαξγήζνπλ γηαηί πνηέ δελ 
ππήξρε ζπληνληζκέλε αληίδξαζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ πνιίηε. 

Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη κε ηα 
ζέκαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηεβάιακε ηδηαίηεξε 
πξνζπάζεηα ε θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ απηψλ πιεξνθν-
ξηψλ λα πεξηιάβεη κφλν απηά πνπ απνηεινχλ πξαγκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο θαη απζεληηθά πεξηζηαηηθά θαη πξνβιήκαηα ζπ-
λαιιαζζνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε εκπεηξίεο 
θαη καξηπξίεο πνπ έρνπκε». 

Γηα ιφγνπο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηνπ X-PRESS, είλαη αδχλαην 
λα πεξηγξάςνπκε φιεο ηηο 150 παγίδεο ησλ ηξαπεδψλ. Θα ζαο 
δψζνπκε, φκσο, εδψ κία πνπ ίζσο είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή: 

«Γεληθή θηινζνθία θαη κφληκε επηδίσμε ηνπ Διιεληθνχ ηξα-
πεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη πξντφληα θαη ππεξε-
ζίεο αιιά πάληα κε θίλδπλν θαη ηειηθή επζχλε ησλ πειαηψλ ή 
ηξίησλ θαη πνηέ ηεο ίδηαο ηεο ηξαπέδεο. Καη φια απηά ελψ 
παξάιιεια επηδηψθνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ζε 
έζνδα θαη ππεξθέξδε, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηελ δηα-
πξαγκαηεπηηθά ηζρπξή ηνπο ζέζε απέλαληη ζηνλ αδχλαην 
πειάηε θαζψο θαη φια ηα επεξγεηήκαηα απφ ην παξαδνζηαθφ 
πεξηβάιινλ θαξηέι κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Απηή ε πα-
γθφζκηαο πξσηνηππίαο αληίιεςε απνηειεί ηελ κεηέξα φισλ 
ησλ παγίδσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ νπνία απνξξένπλ φιεο 
νη άιιεο».  

[ΖΜΔΗΧΖ.: Σν βηβιίν «Οη Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην» εμα-
ληιήζεθε ην 1999 θαη δελ επαλεθδφζεθε] 
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ηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, παξαζέηνπκε απνθαιππηηθνχο αξηζκνχο γηα ηα πνζά ησλ ππέξκεηξσλ ηφθσλ θαη ινηπψλ αζέκηησλ 
επηβαξχλζεσλ ζε ελδεηθηηθφ δείγκα ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ εηδψλ ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ κειψλ καο, φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ έρεη θάλεη ην EIXE ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιε ηελ Διιάδα. ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΡΑΠΔΕΖ» εκ-

θαλίδεηαη ην πνζφ ηεο νθεηιήο, φπσο ηελ εκθαλίδεη ε ηξάπεδα, είηε θαηά ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ (ζηελ πεξίπησζε πηζησηηθψλ  
θαξηψλ θαη πηζηψζεσλ γηα θεθάιαηα θίλεζεο) είηε θαηά ηε ζχλαςε ηνθνρξενιπηηθψλ (καθξνπξφζεζκσλ) δαλείσλ. Οη δηαθνξέο ζε 

δηςήθηα πνζνζηά είλαη πεξηζζφηεξν απφ εληππσζηαθέο!! Ο κέζνο φξνο ησλ ηνθνγιπθηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 36%!! 
εκεηψλνπκε φηη νη δηαθνξέο εμαξηψληαη θαη απφ ηελ δηάξθεηα, ηα επηηφθηα θαη ηηο ινηπέο παξακέηξνπο θάζε πίζησζεο ή δαλείνπ.  

ΑΚΡΑΙΑ ΣΡΑΠΕΗΙΚΑ ΦΑΙΝΟΝΕΝΑ  
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ EIXE 

ΠΟΛΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΟ ΠΙΣΩΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΡ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΟΚΟΓΛ. ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΑΘΘΝΑ ΕΘΝΙΚΘ ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑ 22.000 7.200 14.800 67 

ΑΘΘΝΑ CITIBANK ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΣ (4) 52.000 (9.000—ΡΙΣΤ.) 61.000  - 

ΑΘΘΝΑ BARCLAYS ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑ 0 900 900 - 

ΑΘΘΝΑ EUROBANK ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑ 6.500 3.900 2.600 40 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΘΝΙΚΘ  ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑ 3.600 1.300 2.300 64 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΛΦΑ ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑ 6.500 5.300 1.200 18 

ΑΘΘΝΑ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 35.500 27.000 8.500 24 

ΑΘΘΝΑ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 85.300 72.400 12.900 15 

ΘΕΣΣΑΛΟΝ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 58.400 41.500 16.900 29 

ΣΕΕΣ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 28.000 22.800 5.200 19 

ΣΕΕΣ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 31.400 20.900 10.500 33 

ΣΕΕΣ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 50.400 40.800 9.600 19 

ΣΕΕΣ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 22.600 12.100 10.500 46 

ΧΑΛΚΙΔΑ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 38.800 20.600 18.200 47 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 31.800 22.700 9.100 29 

ΧΑΛΚΙΔΑ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 47.400 31.100 16.300 34 

ΧΑΛΚΙΔΑ EUROBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 80.700 60.900 19.800 25 

ΧΑΛΚΙΔΑ CITIBANK ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 15.800 12.400 3.400 22 

ΘΓΟΥΜΕΝ. ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 52.800 43.400 9.400 18 

ΛΑΙΣΑ EUROBANK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 42.600 37.400 5.200 12 

ΧΑΛΚΙΔΑ EUROBANK ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 215.800 110.100 105.700 49 

ΡΑΟΣ EUROBANK ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 49.000 30.500 18.500 38 

ΣΕΕΣ EUROBANK ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 108.000 83.000 25.000 23 

ΣΕΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 189.700 135.900 53.800 28 

ΣΕΕΣ ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 131.700 108.700 23.000 17 

ΣΕΕΣ ΑΤΤΙCA ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 53.300 39.100 14.200 27 

ΣΕΕΣ ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 17.800 11.800 6.000 34 

ΣΕΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙ 6.000 (29.000—ΡΙΣΤ.) 23.000 - 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ EUROBANK ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙ 340.800 304.500 36.300 11 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΣ ΑΓΟΤΙΚΘ ΔΑΝΕΙΑ ΡΑΓΙΩΝ & ΚΕΦ.ΚΙΝ. 2.537.500 1.431.500 1.106.000 44 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΣ ΑΓΟΤΙΚΘ ΔΑΝΕΙΑ ΡΑΓΙΩΝ & ΚΕΦ.ΚΙΝ. 735.000 563.000 172.000 23 

5.096.700 3.262.900 1.821.800 36                                                                                         ΣΥΝΟΛΑ 
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ζπγθινληζηηθή απηή είδεζε είλαη παιηά (2002) αιιά έκεη-
λε άγλσζηε ζηελ Διιάδα (ηπραία; φρη βέβαηα). Απνιαχ-

ζηε ηελ….  
Βξπμέιιεο, 11 Ηνπλίνπ 2002  

ήκεξα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επέβαιε πξφζηηκα ζπλνιηθήο 
αμίαο 124,26 εθαη. επξψ ζε νθηψ απζηξηαθέο ηξάπεδεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία επξείαο θιίκαθαο ζχκπξαμε κε αληηθεί-
κελν ηηο ηηκέο. ην πιαίζην ελφο ζε κεγάιν βαζκφ ζεζκνπνηε-
κέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, νη δηνηθεηέο ησλ 
ηξαπεδψλ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπλαληήζεηο κηα θνξά ην κήλα, 
εθηφο ηνπ Απγνχζηνπ, ζην πιαίζην ηνπ "Lombard Club". Ζ 
ζχκπξαμε πνπ θάιππηε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Απζηξί-
αο - "κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ρσξηφ", φπσο πεξηέγξαςε κηα 
ηξάπεδα - απέβιεπε ζηνλ ζπλελλνεκέλν θαζνξηζκφ ησλ επηην-
θίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαη ινηπψλ επηηνθίσλ ζε 
βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Απζηξίαο. 
Ζ ζχκπξαμε άξρηζε πνιχ πξηλ ηελ έληαμε ηεο Απζηξίαο ζηνλ 
Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ην 1994. ηελ παξνχζα πεξί-
πησζε, φκσο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα επηβάιεη πξφζηηκα κφ-
λνλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ έληαμε ηεο Απ-
ζηξίαο ζηελ ΔΔ (ην 1995) κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998, νπφηε 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη ζηα γξαθεία ησλ 
ηξαπεδψλ ζέηνληαο ηέινο ζηελ ζχκπξαμε.  

 Ο αξκφδηνο γηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ Δπίηξνπνο Mario Monti 
δήισζε φηη "ε ζεζκνπνηεκέλε δηάξζξσζε ηεο ζχκπξαμεο 
απηήο θαη ε επξχηεηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, ηφζν απφ 
ηελ άπνςε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θάιππηε φζν θαη 
απφ γεσγξαθηθή άπνςε, ηελ θαζηζηά κηα απφ ηηο ζθαλδαισ-
δέζηεξεο ζπκπξάμεηο πνπ αλαθάιπςε πνηέ ε Δπηηξνπή. Πξέ-
πεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζηηο ηξάπεδεο φηη ππφθεηληαη ζηνπο 
θαλφλεο αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θάζε 
άιινο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
κάιηζηα, ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ιακβά-
λνληαο ππφςε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ 
ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο."  

Tα πξφζηηκα αλά ηξάπεδα έρνπλ σο εμήο (ζε εθαη. επξψ):  

Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG ( Erste) 37,69  

Bank Austria Aktiengesellschaft: (BA)  30,38  

Raiffeisen Zentralbank Οsterreich AG  30,38  

Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG  7,59  

Osterreichische Postsparkasse AG  7,59  

Osterreichische Volksbanken AG  7,59  

NO Landesbank-Hypothekenbank AG  1,52  

Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien  1,52  

πληξηπηηθέο απνδείμεηο  

Μεηά απφ δεκνζηεχκαηα ζηνλ απζηξηαθφ Σχπν, ε Δπηηξνπή 
ζπλνδεπφκελε απφ ππαιιήινπο ηνπ απζηξηαθνχ ππνπξγείνπ 
νηθνλνκηθψλ δηεμήγαγε ηαπηφρξνλνπο αηθληδηαζηηθνχο ειέγ-
ρνπο ζε δηάθνξεο απζηξηαθέο ηξάπεδεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998.  

Σα εθαηνληάδεο έγγξαθα πνπ βξέζεθαλ - πξαθηηθά ζπλαληήζε-
σλ, ππνκλήκαηα, εγγξαθέο ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ, αιιε-
ινγξαθία θιπ - απνθάιπςαλ φηη ε ζχκπξαμε δηέζεηε έλα δίθηπ-
ν επηηξνπψλ ην νπνίν θάιππηε νιφθιεξε ηελ Απζηξία θαη φια 
ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη ηε δηαθήκηζε 
ή κάιινλ ηελ έιιεηςή ηεο. Σα κέιε ηεο ζχκπξαμεο θαζφξηδαλ 
ηα επηηφθηα γηα δάλεηα θαη θαηαζέζεηο φζνλ αθνξά ηφζν ηνπο 
ηδηψηεο θαη ηα λνηθνθπξηά φζν θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 
θαζψο θαη ηα ηξαπεδηθά ηέιε κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη 
θαηαλαισηέο γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο. Ζ ζχκπξαμε θάιππηε, 
επίζεο, ηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηε-
ζε ησλ εμαγσγψλ.  

Ο ζθνπφο ηεο ζχκπξαμεο εθθξάζηεθε θαζαξά απφ ηνλ 
"νηθνδεζπφηε" κίαο απφ ηηο παξάλνκεο ζπλαληήζεηο ηνλ Φε-
βξνπάξην ηνπ 1995 πνπ θαισζφξηζε ηα ππφινηπα κέιε σο 
εμήο (1): "Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ φζνλ 
αθνξά ηα επηηφθηα απνδείρζεθε επαλεηιεκκέλα φηη είλαη έλα 
απνηειεζκαηηθφ κέζν απνθπγήο ηνπ αλεμέιεγθηνπ αληαγσλη-
ζκνχ ζηηο ηηκέο. Ζ ζεκεξηλή ζπλάληεζε [...] πξέπεη, θαηά ηνλ 
ίδην ηξφπν, λα εμαζθαιίζεη ηελ πηνζέηεζε κηαο πξνζεθηηθήο 
θαη ινγηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηη-
κψλ, απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδν-
ληαη ζήκεξα ηα επηηφθηα δείρλεη πεληαθάζαξα φηη είλαη θαη πάιη 
αλάγθε λα κειεηήζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ ηα 
πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο. [...] Διπίδσ φηη ζα βξεζνχλ 
επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ηδξπκάησλ 
καο". 

 

Απφ ηα έγγξαθα πνπ θαηαζρέζεθαλ πξνέθπςε φηη νη ηξάπεδεο 
είραλ επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απηήο 
απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο αληηηξάζη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο 
πξφηεηλε, σο πξνθχιαμε, λα κελ "ηεξνχληαη πιένλ ζην κέιινλ 
πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ". Ζ λνκηθή ππεξεζία κίαο 
ησλ ηξαπεδψλ ε νπνία εξσηήζεθε ζρεηηθά απήληεζε: "Καηαζ-
ηξέςηε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα".  

ΠΙΑΣΘΚΕ ΚΑΡΣΕΛ ΣΡΑΠΕΗΩΝ ΣΘΝ ΑΤΣΡΙΑ—ΠΡΟΣΙΜΑ Ε 8 ΣΡΑΠΕΗΕ 

Ζκλεβαν τον Λαό ενορχηστρωμένα, μετά ...μουσικής !!!              
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      Ζ Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ απζηξηαθψλ 
ηξαπεδψλ ζπληζηνχζε ζνβαξφηαηε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 
αληαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 81 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ.  

« Μέρξη θαη ην ηειεπηαίν ρσξηφ »   

Σν δίθηπν ηεο ζχκπξαμεο ήηαλ εθηεηακέλν φζνλ αθνξά ην 
πεξηερφκελν, εμαηξεηηθά ζεζκνπνηεκέλν κε ζηελέο δηαζπλδέ-
ζεηο θαη θάιππηε νιφθιεξε ηε ρψξα - "κέρξη θαη ην ηειεπηαίν 
ρσξηφ", φπσο είπε κηα απφ ηηο ηξάπεδεο. Γηα θάζε ηξαπεδηθφ 
πξντφλ ππήξρε ρσξηζηή επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ην 
αξκφδην ζηέιερνο απφ ην δεχηεξν ή ηξίην επίπεδν ηεο δηνίθε-
ζεο ηεο θάζε ηξάπεδαο.  

Κάζε κήλα εθηφο ηνπ Απγνχζηνπ, νη δηνηθεηέο ησλ κεγαιχηε-
ξσλ απζηξηαθψλ ηξαπεδψλ ζπλέξρνληαλ ζην πιαίζην κηαο 
δηάζθεςεο κε ηελ νλνκαζία "Lombard Club". Σν ακέζσο επφ-
κελν επίπεδν απαξηηδφηαλ απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλά πξντφλ 
επηηξνπέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ νη "επηηξνπέο επηηνθίσλ 
ρνξεγήζεσλ", νη "επηηξνπέο επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ" θαη κηα 
παλαπζηξηαθή επηηξνπή κε ηελ επσλπκία Οκνζπνλδηαθή επη-
ηξνπή επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ ζην πιαίζην 
ηεο νπνίαο νη εθπξφζσπνη ησλ ηξαπεδψλ απφ ηε Βηέλλε ζπ-
λαληνχζαλ ηνπο νκνιφγνπο ηνπο απφ ηελ πεξηθέξεηα.  

Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ απ-
ηψλ θαη ηνπ Lombard Club ππήξρε ζπλερήο ξνή πιεξνθν-
ξηψλ. Σν Lombard Club παξείρε θαζνδήγεζε ζηα ζπνπδαηφηε-
ξα δεηήκαηα ελψ ζηελ πεξίπησζε ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ απν-
θάζεσλ ε έγθξηζε ησλ "δηνηθεηψλ θαηά ηελ επφκελε ζπλάληε-
ζε ηνπ Lombard Club δελ ζεσξείην απαξαίηεηε"  

Μεηαμχ Ηαλνπαξίνπ 1994 θαη ηειψλ ηνπ Ηνπλίνπ 1998, πξαγκα-
ηνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 300 ζπλαληήζεηο ζηε Βηέλλε θαη 
κφλνλ.  πρλά αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλά-
ληεζεο ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ 
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Απζηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή 
αθνινπζνχζε ακέζσο ζπλάληεζε ησλ ηξαπεδψλ "γηα λα κειε-
ηεζνχλ απφ θνηλνχ ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ".  ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, θάζε ζπκκεηέρνπζα ηξάπεδα παξνπζίαδε 
ηα επηηφθηα πνπ εθάξκνδε θαηά ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
θαη εμεγνχζε πνηαλ αληίδξαζε ζεσξνχζε θαηάιιειε (δειαδή 
κείσζε ή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά έλα νξηζκέλν πνζφ).  

ηελ ζχκπξαμε ζπκκεηείραλ νη πεξηζζφηεξεο απζηξηαθέο ηξά-
πεδεο αιιά κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο έδεημε φηη νη 
νθηψ ηξάπεδεο ζηηο νπνίεο επηβιήζεθε πξφζηηκν δηαδξακάηη-
δαλ βαζηθφ ξφιν.                                               

Ηζηνξηθφ   

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε ζπκπξά-
μεσλ, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξά-
βαζεο, ηε δηάξθεηά ηεο θαη ηελ χπαξμε επηβαξπληηθψλ ή εια-
θξπληηθψλ ζηνηρείσλ. Λακβάλεη, επίζεο, ππφςε ηελ ηθαλφηεηα 
κηαο επηρείξεζεο λα βιάςεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε κία δεδνκέλε 
αγνξά. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κεγάιεο δηαθνξέο κε-
γέζνπο κεηαμχ ησλ κεξψλ ε Δπηηξνπή ηα θαηαηάζζεη ζε δηαθν-
ξεηηθέο νκάδεο νχησο ψζηε ηα κέξε κε παξφκνηα κεξίδηα αγν-
ξάο λα θαηαβάινπλ παξφκνηα πξφζηηκα. Ο ππνινγηζκφο ησλ 
πξνζηίκσλ, ζπλεπψο, δελ γίλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηνπ θχ-
θινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 
17/62, ην πξφζηηκν ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί 
ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξε-
ζεο.  

Ζ Δπηηξνπή κείσζε ηα πξφζηηκα πνπ είρε ππνινγίζεη νχησο 
ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ 
Δπηηξνπή θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (βάζεη ηεο ιεγφκελεο 
"αλαθνίλσζεο πεξί επηείθεηαο" ηνπ 1996). Δπεηδή νη ηξάπεδεο 
δελ ακθηζβήηεζαλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
αηηηάζεσλ, ην πξφζηηκν πνπ ηνπο επηβιήζεθε κεηψζεθε θαηά 
10% .  
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ίζζεζε έρεη πξνθαιέζεη ε απνθάιπςε ηνπ EIXE φηη ρη-
ιηάδεο Έιιελεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα 
θαηαδηθάδνληαη απφ πνηληθά Γηθαζηήξηα ζε φιε ηελ 
Δπηθξάηεηα ζε ΠΑΡΑΝΟΜΔ πνηλέο θπιάθηζεο, γηα 

κε πιεξσκέο νθεηιψλ πξνο ΓΟY, γελεζηνπξγφο αηηία ησλ 
νπνίσλ είλαη βηνηερληθά δάλεηα απφ ηξάπεδεο κε ηελ εγγχε-
ζε ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πνηλέο θπιάθηζεο γηα ρξέε απφ ζπκβα-

ηηθέο ππνρξεψζεηο (εδψ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο ηξαπεδη-
θψλ δαλείσλ) είλαη ξεηά απαγνξεπκέλεο απφ δηεζλή ζπλζή-
θε (ΔΓΑ) θαη εζληθφ λφκν απφ ην 1997, κε πξφδειεο ηεξά-
ζηηεο επζχλεο θαη δηθαζηψλ αιιά θαη ησλ «ππεξαζπηζηψλ» 
δηθεγφξσλ. Ο λφκνο απηφο 2462 (ΦΔΚ Α΄25/26-2-1997) πνπ 
επηθχξσζε ηε Γηεζλή πλζήθε νξίδεη ξεηά (άξζξν 11) φηη: 

 «Καλείο δελ θπιαθίδεηαη απoθιεηζηηθά ιφγσ ηεο αδπ-
λακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε» 

Μεηά ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ ππέξ 
ησλ βηνηερλψλ, ε απαίηεζε βεβαηψλεηαη ζηηο ΓΟY 
πνπ, εληφο 5εηίαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ (Κψδηθα 
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ), παξαπέκπεη ηνλ ππε-
ξήκεξν νθεηιέηε θαη ζε πνηληθφ δηθαζηήξην. Σα πνηλη-
θά δηθαζηήξηα ηνπ επηβάινπλ πξσηφδηθεο πνηλέο 
ζπλήζσο δχν (2) εηψλ. Οη ππεξαζπηζηέο δηθεγφξνη 
θάλνπλ εθθιήζεηο «γηα ηελ ειάρηζηε πνηλή» παξφιν 
φηη θάζε πνηλή απφ Γηθαζηήξηα γηα ηέηνηα αηηία ζπλη-
ζηά πξσηνθαλή παξαβίαζε ηνπ Νφκνπ.                                    

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ πνπ ξσηήζεθε πσο είλαη δπ-
λαηφλ λα ζπκβαίλεη απηφ, καο είπε: «Δκείο ηφζα ρξφ-
ληα έηζη δηθάδνπκε. Δάλ έρεη αιιάμεη θάηη, λα καο ελε-
κεξψζεη ν Άξεηνο Πάγνο!». Όζν γηα ηνπο παξαζηάηεο 
δηθεγφξνπο πνπ ακείθζεθαλ απφ ηνπο βηνηέρλεο γηα ηελ 
παξάζηαζε αιιά δελ αληηιήθζεθαλ ην δηθαζηηθφ ιάζνο, δελ 
ππάξρεη νχηε δηθαηνινγία, νχηε θαη ζρφιην απφ εκάο. Τπάξ-
ρεη ην γεληθφ θνηλσληθφ αίηεκα λα επξεζνχλ ΟΛΑ ηα ζχκαηα 
ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη Γηθαζηέο θαζψο θαη νη παξαζηάηεο 
δηθεγφξνη ηνπο θαη λα θαηαηεζνχλ αγσγέο απνδεκίσζεο 
θάζε ζχκαηνο καδί κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο πεηζαξρηθνχο 
ειέγρνπο ησλ «αδηάβαζησλ» δηθεγφξσλ. Γηα ηα πξφδεια 

ιάζε ησλ δηθαζηψλ ππάξρεη ζαθήο αζηηθή επζχλε ηνπ Γεκν-
ζίνπ φπσο ππάξρεη θαη γηα ηελ πιεπξά ησλ ππεξαζπηζηψλ 
δηθεγφξσλ. Γηα έλαλ Έιιελα βηνηέρλε, ηξηπιφ ζχκα ηξαπέ-
δεο, Γηθαζηή θαη ππεξαζπηζηή δηθεγφξνπ, νη δηθεγφξνη ηνπ 

EIXE έρνπλ θαηαζέζεη αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδε-

κίσζε χςνπο € 1 εθαηνκκπξίνπ. Ήξζε ην Γεκφζην ζην Γηθα-

ζηήξην θαη δήηεζε θαη πήξε...αλαβνιή! Δθηηκνχκε φηη ν αξηζ-
κφο ησλ ζπκάησλ ηέηνησλ ιαζεκέλσλ α-
πνθάζεσλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ζε φιε 
ηελ Διιάδα απφ ην 1997 είλαη ηεο ηάμεο 
ησλ 8-10.000.  Πξφθεηηαη γηα δηπιφ ζθάι-
κα ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, έλα γηα ην Γη-
θαζηηθφ ψκα θαη έλα γηα ην Γηθεγνξηθφ.  
Καη ρεηξφηεξν απφ ηα ίδηα ηα ζθάικαηα 
ησλ δχν απηψλ ππιψλσλ ηεο Πνιηηείαο 
θαη ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη ε πξαγκαηηθφ-
ηεηα φηη, επί ηφζα ρξφληα απφ ην 1997 πνπ 
ε δηεζλήο ζπλζήθε (ΔΓΑ) θαη πέξαζε 
ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία, ΓΔΝ κπφξε-
ζαλ λα εληνπίζνπλ ην πξφβιεκα.  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκάησλ, ζα θηλε-
ηνπνηήζνπκε ηα Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα 
ελψ ήδε θαηαηίζεληαη εξσηήζεηο ζηε Βνπ-
ιή γηα λα αληιεζνχλ ζηνηρεία απφ φιεο ηηο 
ΓΟY γηα ηα ζχκαηα ηνπ απίζηεπηνπ απηνχ 
δηθαζηηθνχ ιάζνπο. Λάζε ζαλ θαη απηά 
εμνπζελψλνπλ ηνλ Πνιίηε, εμαθαλίδνπλ 

ηελ πίζηε ηνπ ζην Κξάηνο Γηθαίνπ θαη ηνλ θάλνπλ λα δηεξσ-
ηάηαη πσο γίλεηαη ε Πνιηηεία λα είλαη ηφζν αλίθαλε λα εμα-
ζθαιίδεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ Πνιηηψλ ελψ ε ίδηα είλαη 
ηφζν επηδέμηα ζηα ιεπηά δεηήκαηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο 
δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο. Θα πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη 
έρεη λα πεη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη ν Άξεηνο Πάγνο.                   

Δκείο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζπζηεκαηηθά κε ηελ νξγάλσζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θνξέα «ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗ-
ΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» θαη ζα ζπλερίζνπκε ηηο απνθαιχςεηο 
κε ηελ ειπίδα φηη, ζ΄απηφλ ηνλ ηφπν, νη Πνιίηεο ζα έρνπκε ηελ 
ζέζε θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ δηθαηνχκαζηε, ηδηαίηεξα δε ελψπη-
νλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ.  

 

ΝΕΑ ΑΡΟΚΑΛΥΨΘ    ΒΟΜΒΑ ΑΡΟ ΤΟ EIXE 
Υηιηάδεο βηνηέρλεο θαηαδηθάδνληαη απφ ην 1997 ζε ΠΑΡΑΝΟΜΔ πνηλέο θπιάθηζεο ΚΑΣΆ ΛΑΘΟ !!! 

Γνπλνπνηφο απφ Καζηνξηά θαηέζεζε κέζσ ηνπ EIXE αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε € 1.000.000  !! 
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 πλεπείο ζηελ πξναγγειίαο καο κέζσ ηνπ πξφζθαηνπ 
εμσδίθνπ καο πξνο ηηο ηξάπεδεο, θαηαζέζακε βαξχηαηε 

κήλπζε γηα ηνθνγιπθία ελαληίνλ ησλ πξψελ Πξνέδξνπ 
θαη αληηπξνέδξνπ Γ.. ηεο πάιαη πνηέ θξαηαηάο Δκπνξη-

θήο Σξάπεδαο (πνπ δελ ππάξρεη πιένλ) Ησάλλε ηνπξλάξα 
θαη Γεσξγίνπ Μηρειή. Ο πξψηνο είλαη ζήκεξα Γηνηθεηήο ηεο 
Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ελψ ν δεχηεξνο Πξφεδξνο ηνπ ΣΥ. 
Καηά ηελ ηεηξαεηία 2000 – 2004 ν πξψηνο ήηαλ Πξφεδξνο ηνπ 
Γ.. ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ν 
δεχηεξνο Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

Σν 1999, ν Πξφεδξνο ηνπ EIXE 
έγξαθε ην βηβιίν «Οη Σξάπεδεο ζην 
Μηθξνζθφπην» πνπ ήηαλ ε αξρή 
ησλ απνθαιχςεσλ γηα ην ζχλνιν 
ησλ ηνθνγιπθηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 
ηξαπεδψλ ζε βάξνο ησλ δαλεηνιε-
πηψλ. Πξψην απφ απηά ηα 
«ηνθνηερλάζ-καηα», φπσο ηα νλφ-
καζε ηφηε θαη είλαη επξχηεξα γλσ-
ζηά έθηνηε, ήηαλ νη εθηνθηζκνί δα-
λείσλ κε ρξνληθή βάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 360 αληί 365 
εκεξψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαρξνληθή δφιηα θαη αδηαθαλή 
πεηξαηηθή κεζφδεπζε πνπ εθάξκνδαλ νη ηξάπεδεο, πηζαλφηαηα 
απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, ε νπνία θαηαιήγεη λα απμάλεη ηνπο 
λφκηκνπο ηφθνπο θαηά 1,389% (ιφγνο 365/360). Γειαδή φηαλ νη 

λφκηκνη ηφθνη κηαο πεξηφδνπ είλαη € 100 (κε βάζε έηνο 365 

εκεξψλ πνπ είλαη ην ζσζηφ), γίλνληαη € 101,389!! Καη απηφ 

φηαλ νη ηξάπεδεο πάγηα ππνιφγηδαλ ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέ-
ζεσλ κε βάζε έηνο 365 εκεξψλ. Σελ κεζφδεπζε απηή πνπ 
εθάξκνδαλ απφιπηα ελαξκνληζκέλα ΟΛΔ νη ηξάπεδεο, ν ζπγ-
γξαθέαο βάθηηζε ζαλ ην «πξψην ρξπζνθφξν ηνθνηέρλαζκα» 
ησλ ηξαπεδψλ. 

Σν 1964 άλνημε ζηελ Διιάδα ην πξψην ππνθαηάζηεκα ηεο Ακε-
ξηθαληθήο CITIBANK. ηελ Ακεξηθή ππήξρε πάληα πνιχ απ-
ζηεξή δηάηαμε πνπ επηβάιιεη ηελ πάγηα εθαξκνγή ηνπ έηνπο 
365 ζε φινπο ηνπο εθηνθηζκνχο, δηάηαμε ππνρξεσηηθή θαη ζηα 
θαηαζηήκαηά ηεο εθηφο Ακεξηθήο. Όκσο, κε ηνλ εξρνκφ ηεο 
εδψ, θάπνηνη ηεο ππέδεημαλ ηνλ «νξζφ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 
δξφκν» θαη, έηζη, πηνζέηεζαλ θαη απηνί ηνπο εθηνθηζκνχο ζηα 
δάλεηα κε ηελ ακαξησιή βάζε έηνπο 360 εκεξψλ, παξαβηάδν-
ληαο ηελ Ακεξηθαληθή δηάηαμε πνπ ίζρπε θαη ζηα ππνθαηαζηή-
καηα ηεο ηξάπεδαο απηήο ζηελ Διιάδα. Γηα λα ππάξρεη κηα 
αίζζεζε ηνπ εηήζηνπ απφιπηνπ πνζνχ ησλ παξάλνκσλ σθε-
ιεκάησλ κε ην ηνθνηέρλαζκα απηφ, ν θ. Υξηζηνδνπιφπνπινο 
δηάιεμε ηελ Δκπνξηθή ζαλ κηα κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδα, θαη 
βξήθε απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο φηη ηα έζνδα απφ ηφθνπο 
ρνξεγήζεσλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ Γξρ 220 δηο. Απφ ην πνζφ 
απηφ ζπλάγεηαη φηη νη παξάλνκεο ρξεψζεηο ΜΟΝΟ κε ην ηνθν-

ηέρλαζκα απηφ ήηαλ Γξρ 3 δηο (€ 8,8 εθ.), ΜΟΝΟ ζε κηα ρξνληά 

θαη απφ ΜΟΝΟ κία κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδα!!!  

Δάλ ππνινγίζνπκε ηα πνζά ηεο θξπθήο αθαίκαμεο ησλ δαλεη-
νιεπηψλ κε ηελ πεηξαηηθή απηή κέζνδν απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο, 
κε ηνπο επίζεο παξάλνκνπο ηξίκελνπο αλαηνθηζκνχο 
(παλσηφθηα), απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, κεγάιεο, 
κεζαίεο θαη κηθξέο, γηα 20 ρξφληα πξν παξαγξαθψλ, θαηαιή-
γνπκε ζε έλα ηιηγγηψδεο πνζφ!! 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα πνηληθά θνιάζηκε πξάμε θαη κάιηζηα ζε 

βαζκφ θαθνπξγήκαηνο θαη επεηδή ν λφκνο επηηάζζεη φηη  
φπνηνο αληηιεθζεί θαθνπξγεκαηηθή πξάμε νθείιεη λα ελεκεξψ-
ζεη ηηο Δηζαγγειηθέο Αξρέο, ν θ. Υξηζηνδνπιφπνπινο ππέβαιε 
ην 2000 κελπηήξηα αλαθνξά φρη κφλν ελαληίνλ ησλ ηνπξλάξα 
θαη Μηρειή αιιά θαη θαηά ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Πξνέδξνπ θα-
ζψο θαη θαηά ηνπ επνπηεχνληνο ηηο ηξάπεδεο Γηνηθεηνχ ηεο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Λνπθά Παπαδήκνπ, ηνπ κεηέπεηηα Πξσ-
ζππνπξγνχ. Ζ Δηζαγγειία Αζελψλ πξνρψξεζε ζε πξναλάθξη-

ζε αιιά ηειηθά ν θάθεινο 
κπήθε ζην …αξρείν, επεηδή 
δελ ππήξραλ ηφηε δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο γηα ην ηνθνηέρλα-
ζκα απηφ αιιά θαη πηζαλψο 
ιφγσ θάπνησλ παξαζθεληα-
θψλ δηαδξνκψλ πνιηηηθψλ 
θπθισκάησλ. Βέβαηα, επεηδή 
ε θαηαγγειία ήηαλ αιεζηλή, 
νπδέπνηε θαλείο απφ ηνπο 
κελπζέληεο δελ ηφικεζε λα 
ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ κελπηή 

κε κελχζεηο θαη αγσγέο.  

Χζηφζν, ην 2005, δειαδή έλα ρξφλν κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ 
ηνπξλάξα θαη Μηρειή απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Δκπνξηθήο ην 
2004 φηαλ θέξδηζε ηηο εθινγέο ε Νέα Γεκνθξαηία, ν Αξεηνο 
Πάγνο έβγαιε γηα πξψηε θνξά απφθαζε φηη ην ηνθνηέρλαζκα 
απηφ ήηαλ παξάλνκν, ε δε απφθαζε απηή βγήθε ζε βάξνο ηεο 
Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, επηβεβαηψλνληαο απφιπηα ηελ βαζηκφ-
ηεηα ηεο παιαηφηεξεο κήλπζεο Υξηζηνδνπιφπνπινπ.  Μεηέπεη-
ηα, νη δηθεγφξνη ηνπ EIXE έβγαιαλ κεγάιν αξηζκφ φκνησλ απν-
θάζεσλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ήδε ακεηάθιεηεο. 

Σν 2014, ε Κπβέξλεζε ακαξά πξφηεηλε ηνλ Γηάλλε ηνπξλάξα 
γηα ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. ηε ζπλε-
δξίαζεο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο πνπ έθζαζε ε ππνςεθηφηεηα 
(29-6-2014), βνπιεπηήο αλέθεξε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

(πνπ ηνπ είρε δψζεη ην EIXE) θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα 

φηη, κέρξη ην 2019 (δειαδή 15 ρξφληα πνπ ρξεηάδνληαη λα πεξά-
ζνπλ κέρξη λα παξαγξαθνχλ νη πνηληθέο επζχλεο ησλ ππφιν-
γσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ ηξάπεδα ην 2004), ν ηνπξλάξαο δελ 
κπνξεί λα θαηαιάβεη νπνηαδήπνηε ζέζε ζην Γεκφζην θαη κάιη-
ζηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηφηη, κε κία λέα κήλπζε κε 
βάζε πιένλ ηελ ππάξρνπζα πινχζηα λνκνινγία γηα ην ηνθνηέ-
ρλαζκα απηφ, ζα δησρζεί πνηληθά ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. 
Απηά εηπψζεθαλ κπξνζηά ζηνλ παξηζηάκελν άθσλν ηνπξλά-
ξα θαη πξνθχπηνπλ απφ ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο αιιά θαη 
ην βίληεν ηεο ζπλεδξίαζεο. Λίγν αξγφηεξα, ν παιαηφο ζηελφο 
ζπλεξγάηεο ηνπ ηνπξλάξα ζηελ Δκπνξηθή Γηψξγνο Μηρειήο 
πνπ δηαηέιεζε θαη Γήκαξρνο θνπέινπ, δηνξίζηεθε ζηε ζέζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηήξημεο, ζέζε 
πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ζεκεξηλφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Απηή ηε λέα κήλπζε, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ παιαηά, θαηέζεζε 

ηψξα ν Πξφεδξνο ηνπ EIXE θαη γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεσο αιιά 

θαη γηα λα πεξάζεη ζε φινπο ην κήλπκα φηη ην «έγθιεκα έρεη 
πάληα θαη ηηκσξία». Δκείο νη Πνιίηεο ΓΔΝ αλαγλσξίδνπκε φηη 
ππάξρεη ζηελ Διιάδα ΚΑΝΔΝΑ πνπ είλαη ππεξάλσ ηνπ λφ-
κνπ. Ζ Γηθαηνζχλε είλαη ην ηειεπηαίν πξνπχξγην ηεο Κνηλσλίαο 
θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. Καη ε πξνζηαζία ησλ ζεζκψλ απνηειεί 

πξνζσπηθή επζχλε θάζε Πνιίηε απηήο ηεο Υψξαο.     

ΒΑΡΤΣΑΣΘ ΜΘΝΤΘ ΓΙΑ ΣΟΚΟΓΛΤΦΙΑ  
εναντίον ΙΩΑΝΝΘ ΣΟΤΡΝΑΡΑ και Γ.ΜΙΧΕΛΘ 

από τον Ρρόεδρο του EIXE κ. Τάκθ Χριςτοδουλόπουλο 
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      ιφθιεξε ε Διιάδα έρεη πιεκκπξίδεη απφ πεξηζζφηε-
ξνπο απφ πεξίπνπ 13.000 «κπζηηθνχο» ηξαπεδνπξάθην-
ξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θξπθά θαη κε ηελ θαηάιιειε επθαη-

ξία θαη ελψ εζείο ηνπο γλσξίδεηε κε άιιε επαγγεικαηηθή 
ηδηφηεηα (θαηαζθεπαζηέο νηθνδνκψλ, αζθαιηζηέο, κεζίηεο αθη-
λήησλ, θιπ), απηνί ζα ζαο παξνηξχλνπλ θηιηθά γηα ην ηξαπεδη-
θφ δάλεην ή ηελ πίζησζε πνπ έρεηε αλάγθε λα ην πάξεηε απφ 
ηελ ηξάπεδα, ν Γηεπζπληήο ηεο νπνίαο είλαη «πνιχ θίινο» θαη 
ζα ζαο ηνλ ζπζηήζεη θαη γηα λα ζαο εμππεξεηήζεη πξφζπκα, 
γξήγνξα θαη –πξνπαληφο- θηιηθά θαη ζα ζαο εμαζθαιίζεη ην 
θαιχηεξν επηηφθην θαη ινηπνχο φξνπο ηεο αγνξάο… Σφζν θα-
ιά… Οη «ζνβαξνί» απηνί «επαγγεικαηίεο» πνηέ δελ ζα ζαο 
απνθαιχςνπλ φηη έρνπλ εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ ηξάπεδα λα 
ιεηηνπξγνχλ ζαλ «θξάρηεο» - νη ηξάπεδεο ηνπο απνθαινχλ 
«ζπλδεδεκέλνπο αληηπξφζσπνπο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3606/ 
2007- και ηνπο δίδνπλ πξνκήζεηεο γηα ην πξνπαγαλδηζηηθφ 
έξγν πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ. Σν ηξαγηθφ, φκσο, θαη εμαηξεηηθά 
επηθίλδπλν είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα φηη απηνί νη «επαγγει-
καηίεο» είλαη παληειψο άζρεηνη απφ ηξαπεδηθά πξντφληα θαη 
είλαη πηζαλφηαην ην ελδερφκελν λα παξαπιαλνχλ (κάιινλ 
απφ αζρεηνζχλε) ηνπο …. πειάηεο ηνπο. Αλαξσηηφκαζηε πφ-
ζνη απφ απηνχο ηνπο αηπρείο πνπ έρνπλ πάξεη ζηεγαζηηθά 
δάλεηα ζε Διβεηηθφ Φξάγθν αληί Δπξψ, ην έθαλαλ αθνινπζψ-
ληαο ηελ «έγθπξε» ζπκβνπιή ηνπ «παληνγλψζηε» θξπθνχ 
ηξαπεδνπξάθηνξα. Καλείο ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία 
πηζηνπνίεζεο, φπσο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 
θαη φπσο γίλεηαη κε ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο ζπκβνχινπο. 

ηφρνο ηνπ θξπθνχ πξάθηνξα είλαη λα ζαο θαζνδεγήζεη ζηελ 
ηξάπεδα πνπ ηνπ δίλεη ηελ κεγαιχηεξε πξνκήζεηα, πξηλ εζείο 
κπείηε κέζα ζε κηα ηξάπεδα ηεο δηθήο ζαο επηινγήο. Λεηηνπξ-
γνχλ δειαδή ζαλ θπλεγνί «θεθαιψλ» θαη ακείβνληαη γη’ απηφ. 
Σέηνηνο θεθαινθπλεγφο κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ν αδειθφο 
ζαο, ν θνπκπάξνο ζαο θαη άιια πξφζσπα ηεο απφιπηεο εκπη-
ζηνζχλεο ζαο. Καη φκσο, απηνί ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο 
«ςαξέςνπλ» θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ζαο θαηεπζχλνπλ ζηελ 
ηξάπεδα πνπ ζα ηνπο δψζεη ηελ πξνκήζεηα γηα ηελ εξγαζία 
πνπ ηεο πξνζέθεξαλ. Πξφθεηηαη γηα έλα «ζηήζηκν» αζχιιε-
πηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο εκπηζηνζχλεο 
κεηαμχ γλσζηψλ, ζπγγελψλ θαη θίισλ. Ζ πξνκήζεηα αλαδεη-
θλχεηαη ζαλ έλα αγαζφ ππέξηεξν απφ ηελ αλζξψπηλε εκπηζην-
ζχλε, ηελ θηιία θαη ηελ ζπγγέλεηα. Όια ζην βσκφ ηνπ ρξήκα-
ηνο θαη ηεο εζληθήο αξπαρηήο πνπ νη ηξάπεδεο ην έθαλαλ θια-
δηθφ ζεζκφ. Καη επεηδή νη θαινί πξάθηνξεο είλαη νη θξπθνί 
πξάθηνξεο, δελ αλαθνίλσζαλ πνηέ φηη έρηηζαλ έλα ηέηνην ηεξά-
ζηην δίθηπν παλειιήληα. Φξφληηζαλ ν αλεπαλάιεπηνο (γη’ απ-
ηφ θαη ηνλ έδησμαλ) ηέσο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ & Οηθνλνκί-
αο θ. Γεψξγηνο Αινγνζθνχθεο λα ηνπο θηηάμεη ην λφκν 
3606/2007 (θπξηνιεθηηθά θαηά παξαγγειία) θαη κέζα ζε ιίγα 
ρξφληα έθαλαλ αθξηβψο 15.628 ζπκβάζεηο κε πεξίπνπ 13.000 
θξπθνχο πξάθηνξεο γηα λα γίλεηαη ε δνπιεηά φκνξθα θαη λα 
θαίγεηαη –επίζεο φκνξθα- θαη ην ζχκα, δειαδή ν δαλεηιήπηεο 
πνπ δελ μέξεη πνπ ηνλ έρνπλ νδεγήζεη. Ζ δε Σξάπεδα ηεο Δι-
ιάδνο πνπ είλαη γλσζηή γηα ηνπο αγψλεο ηεο γηα ηελ …
λνκηκφηεηα θαη ηε …δηαθάλεηα γηα ην θαιφ ησλ πειαηψλ ησλ 
ηξαπεδψλ (!!!), λνκηκνπνίεζε ην παλειιήλην ππεξδίθηπν ησλ 
θξπθψλ πξαθηφξσλ δίλνληαο ζε ΟΛΟΤ απηνχο ηνπο ηξαπε-
δνπξάθηνξεο κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Ναη, 
θαιά δηαβάζαηε…. www.bankofgreece.gr 

Δκείο ζην EIXE ςάμακε απηή ηε ιίζηα ησλ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ 
απηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξε-
ζηψλ, ηνπο ρσξίζακε θαηά πφιε θαη θαηά ηξάπεδεο θαη βγήθαλ 
πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ φκνξθν απηφ θφ-
ζκν ησλ ζθιεξά εξγαδφκελσλ απηψλ θαινζπλάησλ πξαθηφ-
ξσλ ή δηακεζνιαβεηψλ ηεο δηπιαλήο πφξηαο.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία, πξνέθπςε φηη, επί ζπλφινπ 15.628 ζπκ-
βάζεσλ, 13.519 ή 86,5% έρνπλ γίλεη κφλν απφ ηέζζεξεο (4) 
ηξάπεδεο, σο εμήο: 

Ζ απίζηεπηε απηή θαη επηεηθψο άζιηα εηθφλα ινγηθφ είλαη λα 
πξνθαιεί πξφζζεην έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα θαη γηα ηελ 
πξφζζεηε απηή απνθάιπςε γηα κηα αθφκα ειεεηλή πηπρή ηνπο 
«βίνπ θαη ηελ πνιηηείαο» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 
Διιάδα. Οη ελζηάζεηο καο είλαη πάξα πνιιέο. Δηδηθφηεξα, είλαη 
πξνθαλέο φηη, πέξαλ ηεο ηξαπεδηθήο πιεπξάο, ην ζέκα έρεη θαη 
ηεξάζηηα έιιεηκκα εζηθήο θαη ρξεζηψλ εζψλ, επαγγεικαηηθήο 
θαη ηξαπεδηθήο δενληνινγίαο θαη εληηκφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη 
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη αηνκηθήο 
θνηλσληθήο επζχλεο γηα θάζε κπζηηθφ ηξαπεδνπξάθηνξα.  

Πξψηα θαη θχξηα, ππάξρεη ην ηξαπεδηθφ ζέκα. Δκείο ζην EIXE 
πνπ έρνπκε θάλεη θαξηέξεο ζε θνξπθαίεο ζέζεηο κέζα ζε ηξά-
πεδεο επί πνιιέο δεθαεηίαο, μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη, γηα 
έλαλ λέν ηξαπεδηθφ ππάιιειν κε πηπρίν ζηηο νηθνλνκηθέο επη-
ζηήκεο θαη άιια ζπλαθή πξνζφληα, ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 
15-20 ρξφληα γηα λα θηάζεη ζε ζέζεηο κεζαίαο επζχλεο ζε Καηά-
ζηεκα ή ζηε Γηνίθεζε. Σφηε κφλν, θαη εθφζνλ δείρλεη πξαγκα-
ηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά θαη έρεη φιε ηελ ππνδνκή (θαη 
εδψ κηιάκε θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη γηα ηελ εζηθή 
θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή ζπγθξφηεζε), αξρίδεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα ιεηηνπξγεί ππεχζπλα, λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ 
νπζία θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θάζε ζπλαιιαγήο, ηνλ ε-
κπεξηερφκελν θίλδπλν γηα ηελ ηξάπεδα αιιά θαη γηα ηνλ πειά-
ηε, ηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαη ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα θαζψο 
επίζεο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ζχκβνπινο πξνο 
ηνλ πειάηε, δεδνκέλνπ φηη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο είλαη πνιχ-
πινθεο, ηδηφκνξθεο θαη δπζλφεηεο γηα φινπο ηνπο ζπλαιιαζ-
ζφκελνπο. Γη’ απηφ, ε ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΡΟΝΟΗΑ θαη ησλ ηξαπε-

Τερατοφργθμα ςε βάροσ των καταναλωτϊν              
«ΣΤΑΤΟΣ» ΜΥΣΤΙΚΩΝ ….ΤΑΡΕΗΟΡΑΚΤΟΩΝ με 15.628 

ςκανδαλϊδεισ ςυμβάςεισ δρα ςε ολόκλθρθ τθν Επικράτεια !! 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΩΝ  
ΡΟΩΘΘΣΘΣ ΤΑΡΕΗΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ &ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

(ςφνολα Επικράτειασ) 

# ΣΡΑΠΕΖΑ Αριθμός  
σσμβάσεων 

Ποσοστό 
% 

1 Eurobank 4.377 28,0 

2 Ρειραιϊσ 3.931 25,1 

3 Αλφα 3.198 20,5 

4 Εκνικι 2.013 12,9 

5 Υπόλοιπεσ (14) 2.109 13,5 

                                Σφνολα     15.628 100,0 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο -  Δπεμεξγαζία απφ ην EIXE 

http://www.bankofgreece.gr/
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      δψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο πξνο ηνπο πειάηεο πνπ δελ έρνπλ 
νχηε κηθξφ θιάζκα απηψλ ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ, είλαη ΑΦΔ-
ΣΑΣΑ κέζα ζηα θαζήθνληα φισλ ηνπο. Απφ ηα παξαπάλσ, 
πξνθχπηεη αβίαζηα φηη νη γλψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο 
«αδέζπνηνο» δηακεζνιαβεηήο, είηε είλαη θηεκαηνκεζίηεο ή 
αζθαιηζηήο κε απνιπηήξην γπκλαζίνπ -ζηελ θαιχηεξε πεξί-
πησζε- θαη γλσξίδεη γηα ηηο ηξάπεδεο επεηδή πεξλά ζπρλά έμσ 
απφ ηα Καηαζηήκαηά ηνπο, είλαη φρη κφλν ΜΖΓΑΜΖΝΔ αιιά 
θαη ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληππσζηάζνπλ 
κε ην «ηξαπεδηθφ ηαιέλην» ηνπο θαη λα θαλνχλε «έμππλνη» 
ζηνπο ηξαπεδίηεο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηελ πξνκήζεηα γηα 
θάζε πειάηε πνπ ζα θέξνπλ, πηζαλφηαηα ζα ηνπ έρνπλ θάλεη 
πξψηα θαη ππνδείμεηο κε «θηιηθέο θαη αζθαιψο δσξεάλ ζπκ-
βνπιέο» γηα ην πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηνλ πειάηε
-θύμα να καλύψει ηις ανάγκες ηου, ζυνήθως αλά Ελληνικά. Και 
εκείο πνπ κηιάκε κε ηνλ θφζκν πνπ έρεη πάξεη πηζηψζεηο θαη 
αληηκεησπίδεη ηα ρίιηα πξνβιήκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη –θαηά 
θαλφλα πιένλ- νη ζπλαιιαγέο είλαη έλα κεγάιν κπάραιν…. Οη 
πεξηζζφηεξεο πηζηψζεηο δίδνληαη φρη κφλν κε ηξαπεδηθή ππεπ-
ζπλφηεηα θαη κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηεο πηζησηηθήο αλάγθεο 
ηνπ πειάηε θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηξαπεδηθνχ νξ-
ζνινγηζκνχ, αιιά κε απίζηεπηε ηξαπεδηθή δηαζηξνθή, αληθα-
λφηεηα θαη δνιηφηεηα. 

Παξάδεηγκα, θάπνηνο είρε κεξηθέο θάξηεο κε ζεκαληηθέο θαζπ-
ζηεξήζεηο θαη πξνθαλή αδπλακία λα πιεξψλεη (ηα παξάλν-
κα… αιιά απηφ δελ ην γλψξηδε). Ζ θαιή ηξάπεδά ηνπ, γηα λα 
ηνλ «βνεζήζεη», ηνπ έδσζε θαηαλαισηηθφ δάλεην κε ην νπνίν 
εμφθιεζε φιεο ηηο (λφκηκεο θαη παξάλνκεο) νθεηιέο ηνπ απφ 
ηηο θάξηεο. Σψξα πνπ δελ πιεξψλεη ηαθηηθά ηηο δφζεηο ηνπ 
δαλείνπ, κηιάεη κε άιιε ηξάπεδα ή, ίζσο κε θαλέλαλ κπζηηθφ 
ηξαπεδνπξάθηνξα θαη ηειηθά ζπκθσλεί -δειαδή ηνπ δίλνπλ ην 
δφισκα θαη απηφο ην ηζηκπάεη- λα πάξεη …
ζηεγαζηηθφ ή επηζθεπαζηηθφ δάλεην, ελππφ-
ζεθν βεβαίσο-βεβαίσο, γηα λα πιεξψζεη ην 
δάλεην ζηελ πξψηε ηξάπεδα. Δάλ είλαη πάξα 
πνιχ ηπρεξφο, κπνξεί λα κελ ηνπ πξνηεί-
λνπλ λα πάξεη ην λέν δάλεην ζε Διβεηηθά 
Φξάγθα –κε πνιχ κηθξφ επηηφθην πνπ ζπκ-
θέξεη- πνπ ζπλεπάγεηαη αλεμέιεγθην ζπλαι-
ιαγκαηηθφ θίλδπλν… θάηη πνπ θπζηθά δελ 
γλσξίδεη φηη ππάξρεη)… ε θάζε πεξίπησζε, 
κε ηχρε ή κε αηπρία, ε θαηάιεμε ζα είλαη κία…. Θα γίλεη έλαο 
ζχγρξνλνο ΓΟΤΛΟ πνπ ζα δνπιεχεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα 
γηα ηελ ηξάπεδα θαη ηνπο παξαηξεράκελνπο κπζηηθν-
πξάθηνξέο. Γνχινο ηνπ ρξένπο, δνχινο ηεο ηνθνγιπθίαο θαη 
δνχινο ησλ ηξαπεδηηψλ πνπ δελ ζα δηζηάζνπλ λα ηνπ πάξνπλ 
θαη ην ζπίηη γηα αζήκαληε αθνξκή. Σν βάξνο είλαη ηφζν δπ-
ζβάζηαθην ψζηε είλαη ζίγνπξν φηη θάηη ζα ζπκβεί θαη νη απζηε-
ξνί ηξαπεδίηεο δελ ζα είλαη πιένλ θαζφινπ «θηιηθνί», θαζφινπ 
«θηιάλζξσπνη», νχηε αθφκα «ιίγν θηιφδσνη». πκπέξαζκα, ν 
παξέλζεηνο κε πιεφλαζκα αδηαθάλεηαο «δηακεζνιαβεηήο» 
κφλν θαθφ κπνξεί λα θάλεη ζηνλ πειάηε γηαηί είλαη παληειψο 
άζρεηνο κε ηα ηξαπεδηθά ζέκαηα. Με ηελ έλλνηα απηή, ε αλάκεη-
μή ηνπο θάησ απφ πέπιν κπζηηθφηεηαο (πνπ ελδπλακψλεη ηελ 
επηθηλδπλφηεηα), κφλν πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνζθέξεη. Ζ 
ηξάπεδα πνπ – κε ηελ ηξαπεδηθή ζνθία ηνπ- ζα ππνδείμεη 
(πάληα θηιηθά θαη εκπηζηεπηηθά) ζην ππνςήθην ζχκα, αζθα-
ιψο δελ ζα είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε αιιά ζα είλαη απνθιεη-
ζηηθά απηή κε ηελ νπνία έρεη ηελ κπζηηθά ζχκβαζε θαη απφ 
ηελ νπνία ζα παίξλεη ηηο κπζηηθέο πξνκήζεηεο (πνπ ε ηξάπεδα 
ζα έρεη βάιεη θαπέιν ζην θαλνληθφ επηηφθην).  

Αιιά, γηα καο, ην κείδνλ δελ είλαη ν αηδακήο θαη επηθίλδπλνο 
θξπθφο ηξαπεδνπξάθηνξαο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα κπνξεί λα 
ηνλ νδεγήζεη, εάλ απηή ζα είλαη ε πεξίπησζε (θαη λα κελ είλαη, 
νη ίδηεο νη ηξάπεδεο ηα θαηαθέξλνπλ πάξα πνιχ θαιά λα βξα-

ρπθπθιψζνπλ ηνλ πειάηε πνπ, ζηελ πνξεία, αξγά ή γξήγνξα, 
ζα πάζεη ηελ …ηξαπεδνπιεμία (θαη ζα είλαη ηπρεξφο αλ δελ 
κείλεη επί ηφπνπ). Δκείο δελ κπνξνχκε λα «ρσλέςνπκε» 
ζ΄απηήλ ηελ ηζηνξία, ηηο εζηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Γελ κπνξεί 
λα γίλνληαη ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά ρσξίο λα είλαη ΞΔΚΑΘΑ-
ΡΟ πνηνο εθπξνζσπεί πνηφλ, πνηνο εηζπξάηηεη ηη θαη γηαηί θαη ηη 
θάλεη ν θαζέλαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλαιιαγή. Γηα 
καο, νη κπζηηθνί ηξαπεδνπξάθηνξεο απηνί είλαη ζαλ ηελ αιεπνχ 
ζην παδάξη. Οχηε ε παξνπζία ηνπο είλαη ζσζηή, νχηε νη πξνζέ-
ζεηο ηνπο, νχηε ε δηαθάλεηα ζηηο θνπβέληεο ηνπο, νχηε ε πξν-
θαλήο πεξηθξφλεζή ηνπο γηα ηελ ηχρε ηεο ζπλαιιαγήο –πέξαλ 
ηεο πξνκεζείαο- πνπ γη΄ απηνχο είλαη ην πάλ. Δπζχλε ΜΖΓΔΝ, 
επαγγεικαηηθή δενληνινγία ΜΖΓΔΝ, ήζνο δε θαη αμηνπηζηία 
ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ. Πξφθεηηαη γηα έλα ΑΗΥΟ, απφ ηελ αξ-
ρή κέρξη ην ηέινο. Καη δελ κηιάκε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πιε-
ξσκψλ ησλ θξπθψλ πξνκεζεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνπο 
κπζηηθνπξάθηνξεο… εάλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο 
απηή έρεη δεισζεί ζε θάπνηα θξαηηθή αξρή (επηκειεηήξην, ΓOY, 
θιπ), εάλ θφβνληαη ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηνχο, 
θιπ.  

Κάπσο έηζη ιεηηνπξγνχζαλ παιαηφηεξα θαη νη αδέζπνηνη 
«ζχκβνπινη» ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε Μέθθα ηνπ 
ηδφγνπ, ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ…. Καη έγηλε νινθαχησ-
κα…. Σφηε θαηάιαβαλ νη Αξρέο φηη ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί ε 
ππνρξεσηηθή «ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ» γηα θαζέλα πνπ παξέρεη ζπκ-
βνπιέο γηα επελδπηηθά πξντφληα. Καη απηφ έγηλε, αιιά, φπσο 
ζπλήζσο ζηε Υψξα καο, θαηφπηλ ενξηήο. Ζ ενξηή ησλ έμππλσλ 
ζην Υξεκαηηζηήξην θφζηηζε πάλσ απφ 33 ηξίο δξαρκέο θαη 
έθιεηζε ζπίηηα, βίιιεο αιιά θαη θησρνπαξάγθεο πνιιψλ πνπ 
πίζηεςαλ ζην φλεηξν ησλ ρξπζνθφξσλ κεηνρψλ. χληνκα, ζα 
γίλεη θακηά κεγάιε θξίζε απφ ηελ «ζπκβνπιεπηηθή ζνθία» ησλ 

κπζηηθψλ ηξαπεδνπξαθηφξσλ (πνπ ίζσο δελ 
έρνπλ πεξάζεη νχηε ηελ ρνιή Θνχ-Βνχ) θαη 
ζα ζπεχζνπλ νη άιινη ζνθνί, ηνπ Γεκνζίνπ 
θαη ησλ «επνπηηθψλ αξρψλ», λα θαζηεξψ-
ζνπλ ηε πηζηνπνίεζε, πάιη θαηφπηλ ενξηήο. 
Σν πφζα ζχκαηα ζα έρνπλ θαηαζηξαθεί κέρξη 
ηφηε, πνηέ δελ ζα ην κάζνπκε… ζίγνπξα ζα 
είλαη πνιιά. Καη έλα είλαη πάιη πάξα πνιχ…. 

Δκείο ην ζέκα απηφ δελ ζα ην αθήζνπκε θαη 
ζα θάλνπκε φηη πεξλά απφ ηα ρέξηα καο θαη 

απφ ην κπαιφ καο λα κπεη ζχληνκα ζε ζσζηή βάζε. Μέρξη 
ηφηε, ην ειάρηζην πνπ κπνξνχκε είλαη λα ΑΠΟΚΑΛΤΦΟΤΜΔ 
φινλ απηφ ηνλ ζηξαηφ ησλ κπζηηθψλ ηξαπεδνπξαθηφξσλ γηα λα 
αθπξψζνπκε ην ελδερφκελν λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ θαθφ ζε 
πνιχ θφζκν, ράξηλ (ακθίβνιεο) εμππλάδαο θαη αλήζηθσλ πξν-
κεζεηψλ. Ζδε δψζακε ζηε δεκνζηφηεηα ηα πιήξε ζηνηρεία 
φισλ απηψλ πνπ έρνπλ θάλεη απηέο ηηο 15.628 ζπκβάζεηο κε ηηο 
18 ηξάπεδεο ΓΗΑ ΝΑ ΣΟΤ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ, ΓΗΑ ΝΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧ-
ΡΗΕΔΣΔ θαη ΓΗΑ ΝΑ ΣΟΤ ΑΚΤΡΧΝΔΣΔ κε ηελ πεξηζσξηνπνίε-
ζε θαη ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο… είλαη απηφ πνπ ρξεηάδνληαη…. 
Σελ απφιπηε θνηλσληθή, εζηθή, ζπλαιιαθηηθή θαη επαγγεικαηη-
θή πεξηθξφλεζε…. Πάξηε ηνπο φιεο ηηο δνπιεηέο πνπ ηνπο 
δίλαηε…. Γηα λα πάξνπλ ην κάζεκα πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη…. Καη 
ε ζθιεξφηεξε πνηλή δελ είλαη απηή πνπ επηβάιινπλ ηα δηθα-
ζηήξηα αιιά νη ππεχζπλεο Κνηλσλίεο θαη νη απζηεξνί Πνιίηεο, 
εάλ θαη φπνπ ππάξρνπλ. Γηαηί ε κνλαδηθή ππεξδχλακε ζηηο 
αγνξέο είλαη νη ΔΞΤΠΝΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ. Ζ εμππλάδα, φκσο, 
δελ έξρεηαη κφλε ηεο. Θέιεη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο Πνιίηεο (κε 
Π θεθαιαίν) πνπ ζα νξγαλσζνχλ, ζα εθπαηδεπηνχλ θαη ζα ιεη-
ηνπξγνχλ κε κπαιφ, θξίζε θαη ππεπζπλφηεηα. Μέρξη λα θζά-
ζνπλ ζην επίπεδν απηφ, ζα ζπλερίδνπλ λα πέθηνπλ ζχκαηα ησλ 
θάζε ινγήο επηηεδείσλ ηεο πηάηζαο ησλ αξπαρηηθψλ… Γηα λα 
πάζνπλ θαη θάπνηε λα κάζνπλ….. 
 



23 

  

 

 
 Σν λέν ελεκεξσηηθφ ηεχρνο  ηνπ EIXE γηα ηα 

κέιε θαη ηνπο θίινπο καο είλαη ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΟ θαη ζα ην ιακ-
βάλεηε θάζε Μάξηην, Ηνχλην, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην. Ζ 
δηαλνκή γίλεηαη δσξεάλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεί-
νπ. Ζ χιε ζα είλαη ΑΝΑΣΡΔΠΣΗΚΖ θαη ΛΤΣΡΧΣΗΚΖ γηα ηα 
κέιε καο θαη θάζε δαλεηνδνηεζέληα θαη θαηαιεζηεπζέληα 
απφ Διιεληθέο ηξάπεδεο. Θα δηαβάδεηε αιήζεηεο πνπ κφλη-
κα ζαο θξχβνπλ ηα  κφληκα δηαπιεθφκελα ΜΜΔ. Όια ηα 
ηεχρε ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

 Απφ 1εο Μαξηίνπ 2016 εγθαηληάδνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο κφληκνπο ζπλεξγάηεο καο δηθεγφξνπο, ηε λέα επνρή 
ηεο  ζπζηεκαηηθήο θαηάζεζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ 
καο αγσγψλ θαηά ηξαπεδψλ γηα ηελ δηεθδίθεζε απνδεκηψ-
ζεσλ γηα αδηθνπξαμίεο (ηνθνγιπθία, εθβίαζε, απάηε, θιπ). 
εκεηψλνπκε φηη ην μεθίλεκα ησλ αγσγψλ καο ζπκπίπηεη 

κε ηελ ηζρχ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ γηα ηε  «γξήγνξε δίθε», 
φπνπ ε εθδίθαζε ησλ αγσγψλ ππνρξεσηηθά γίλεηαη πιένλ 
κέζα ζε επηά (7) κήλεο θαη ε απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε 
άιινπο πέληε (5). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξσηφδηθε απφθαζε 
εθδίδεηαη πιένλ ζε ρξφλν κηθξφηεξν απφ έλα (1) έηνο αληί 
ησλ 2-3 εηψλ κέρξη πξφζθαηα. 

 Όια ηα κέιε καο έρνπλ ήδε ιάβεη αλαιπηηθέο νδεγίεο, 
έληππα θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αγσγψλ, 
ηελ πξνζηαζία απφ ηηο παξάλνκεο ηειεθσληθέο παξελν-
ριήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απφ δηθεγνξηθά γξαθεία θαη εηαη-

ξείεο «ελεκέξσζεο νθεηιψλ», ηελ απάληεζε ησλ πξν-

ζθιήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ππαγσγή ησλ ζηα θαζε-

ζηψο ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ νθεηιέηε» θαζψο θαη γηα ηνλ 

θαηαηγηζκφ πξνηάζεσλ γηα ξπζκίζεηο νθεηιψλ. 

 Σν EIXE πξνρψξεζε ζηελ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ηνπ κεηξψνπ ησλ 

κειψλ, ζέηνληαο ΔΚΣΟ φινπο φζνπο, ελψ απνιακβάλνπλ 
ηεο πνιπεηνχο νιηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ πιενλεθηεκά-
ησλ έλαληη ησλ ηξαπεδψλ απφ ην ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2, 
επέιεμαλ λα κελ είλαη ζπλεπείο ζηηο πιεξσκέο ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο ελψ γλσξίδνπλ φηη ην EIXE δελ έρεη άιινπο 

πφξνπο θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ εθηφο απφ 
ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ. Καη απηφ γίλεηαη αθνχ 
έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ αηηηνινγεκέλε θαη αμηνπξεπή δηα-
θνπή πιεξσκψλ πξνο ηξάπεδεο κεγάισλ πνζψλ νθεηιψλ 
ηνπο, έλαληη ησλ νπνίσλ ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο 
είλαη αζήκαλην θαη ζπκβνιηθφ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε απψ-
ιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε 
δηαθνπή θάζε κνξθήο ζηήξημεο θαη φισλ ησλ πξνλνκίσλ 
ηνπ κέινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ζηηο αγσγέο. Αλαθνηλψζακε φηη κε ηακεηαθά ελήκεξα κέιε 
έρνπλ κηα ηειεπηαία επθαηξία λα επαλέιζνπλ ζαλ ηαθηηθά 

θαη ελήκεξα κέιε ηνπ EIXE εθφζνλ πιεξψζνπλ ηηο θαζπ-

ζηεξεκέλεο  ζπλδξνκέο ηνπο κέρξη ηέινπο Απξηιίνπ 2016. 

 Σν Γξαθείν ηνπ EIXE ζηε Βφξεηα Διιάδα κε έδξα ηελ πφιε 

ησλ ΔΡΡΧΝ ζπκπιήξσζε πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεζζά-
ξσλ (4) εηψλ θαη θαιχπηεη θφζκν ζε φιν ην γεσγξαθηθφ 
εχξνο βφξεηα ηεο Λάξηζαο, απφ Αιεμαλδξνχπνιε έσο ηελ 
Ζγνπκελίηζα. Ζ θάιπςε πεξηιακβάλεη θαη δίθηπν κφληκσλ 

δηθεγφξσλ-ζπλεξγαηψλ ηνπ EIXE. 

 Μεγάιε ήηαλ ε επηηπρία θαη ε πξνζέιεπζε κειψλ θαη θί-

ισλ καο ζηελ εθδήισζε ηνπ EIXE ζηηο έξξεο ηνλ Ννέκ-

βξην 2015 θαηά ηελ νπνία, εθηφο ησλ άιισλ, παξνπζηάζηε-
θε γηα πξψηε θνξά παλειιήληα ε εμψδηθε θαηαγγειίεο καο 

πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

ησλ Θεζκψλ. Χξηαία ζπλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ EIXE θ. 
Σάθε Υξηζηνδνπιφπνπινπ ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΔΠΗΛΟ-
ΓΔ είρε κεγάιε ηειεζέαζε ζε φιε ηε Μαθεδνλία-Θξάθε, κε 
πνιιέο επαλαιήςεηο θαη αλακεηαδφζεηο.   

 Ζ ηζηνζειίδα καο («EIXE.ORG θαη EIXE.GR») ιεηηνπξγεί 

αλαθαηληζκέλε, κε ειεχζεξε πξφζβαζε γηα φινπο. Αθαηξέ-
ζεθαλ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ, επί ζεηξά εηψλ, απνηέιε-

ζαλ πεγή γλψζεσλ θαη γηα λεφθνπνπο «ζσηήξεο δαλεηνιε-

πηψλ» πνπ είλαη παληειψο άζρεηνη κε ηξάπεδεο θαη νηθνλν-
κηθά ζέκαηα, θηλνχκελνη κφλν απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα ζπ-
κπιεξψζνπλ ηηο πεληρξέο πιένλ ζπληάμεηο ηνπο κε λέν 
εηζφδεκα απφ ηελ αηζρξή εθκεηάιιεπζε ησλ δαλεηνιεπηψλ 
θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο λα μερσξίζνπλ ηνπο ζνβαξνχο ζην 
ρψξν απφ ηα αξπαθηηθά θαη ηνπο ηζαξιαηάλνπο. Καη πέξαλ 
ηεο αξπαγήο θαη ησλ δηθψλ καο γλψζεσλ, είραλ θαη ην ζξά-
ζνο λα καο ηειεθσλνχλ θαη λα δεηνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη 
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Ζ θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο πξν-
ζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ελψζεηο θαηαλαισηψλ έρεη 
μεπεξάζεη πιένλ θάζε αλεθηφ φξην. αλ ν παιαηφηεξνο ηέ-

ηνηνο θνξέαο, ην EIXE πξνρσξεί ζε ζεηξά παξεκβάζεσλ 
θαη πίεζεο πξνο ην Κξάηνο λα ειέγμεη ηα θαθψο θείκελα ζε 
βάξνο ησλ αλππνςίαζησλ δαλεηνιεπηψλ. Καη θάλνπκε 
αξρή απφ ην ίδην ην Κξάηνο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηα-
λαισηή απφ ηνπο νπνίνπο έρνπκε πνιιά θαη εμαηξεηηθά 
ζνβαξά παξάπνλα γηα παξαβηάζεηο ησλ ...λφκσλ! 

 πκπιεξψζεθε 10εηία νιηθνχ ζθφπηκνπ απνθιεηζκνχ καο 
απφ ηα ΜΜΔ (ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά), πξνο 
πξνθαλή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηξαπεδψλ, 
νη δηαθεκίζεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πνιχηηκνπο πφξνπο 
ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαλαιηψλ θαη εληχπσλ…. Όκνξθνο 
θφζκνο, αγγειηθά πιαζκέλνο! Γελ ζα παξαιείςνπκε λα 
ηνπο ζηέιλνπκε ην   γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 
επηηέινπο θαη απηνί φηη νη θίινη ηνπο νη ηξαπεδίηεο ιεεια-
ηνχλ θαη ηα ΜΜΔ πνπ είλαη ζρεδφλ φια ππεξρξεσκέλα 

 Με ηελ επθαηξία ηεο επηπρνχο θαηάιεμεο ησλ πξνζπαζεηψλ 
καο 17 εηψλ, ηππψζακε θαη δηαζέηνπκε δσξεάλ ζηα κέιε 
θαη ηνπο θίινπο καο αλακλεζηηθφ ζήκα θαη θνλθάξδα 

«ADDIO TOKO-PIZZO”  κε ηηο θξάζεηο «ΝΟΜΗΜΑ ΓΔΝ 

ΠΛΖΡΧΝΟΤΜΔ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΣΟΚΟΤ» θαη «ΒΑΛΑΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΑ». ADDIO TOKO-
PIZZO ζεκαίλεη «Αληίν ζηα ηνθνραξάηζηα ησλ ηξαπεδψλ», 
ζε αλαινγία κε ηελ πξφζθαηε γεληθή άξλεζε (θαη ην ζχλ-
ζεκα ADDIO PIZZO) ησλ θαηνίθσλ ηεο ηθειίαο λα ζπλερί-
δνπλ λα πιεξψλνπλ ην εηήζην εθβηαζηηθφ ραξάηζη ηεο Μα-
θίαο KOZA NOSTRA (PIZZO=ξάκθνο αξπαθηηθνχ πνπιηνχ).  

 Γξαζηεξηνπνηνχκαζηε θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεη-
ηνπξγία ηνπ λένπ θνξέα «ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗ-
ΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» θαη ζα ζπλερίζνπκε ηηο έξεπλεο θαη ηηο 
απνθαιχςεηο (έξγν πνπ ζεσξεηηθά αλήθεη ζηνπο δεκνζην-
γξάθνπο) κε ηελ ειπίδα φηη, ζ΄απηφλ ηνλ ηφπν, νη Πνιίηεο 
ζα έρνπλ ηελ ζέζε πνπ δηθαηνχληαη θαη δελ ζα είλαη ππνδχ-
γηα ησλ θάζε ινγήο βνιεκέλσλ θνκηζζάξησλ, νηθνλνκηζζά-
ξησλ θαη ησλ εμαπηέξπγψλ ηνπο. Αδέζκεπηε, εξεπλεηηθή, 
δηεηζδπηηθή θαη αμηφπηζηε έξεπλα απφ εκάο ηνπο Πνιίηεο..  

 Έξρνληαη θαη άιιεο πξσηνπνξηαθέο θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέ-

ξνπζεο δξάζεηο ηνπ EIXE γηα ηα κέιε καο πνπ ζα εμαγγει-

ζνχλ κέρξη ηνλ Ηνχλην 2016 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΣΟ EIXE 
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 ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σα κέιε καο ελεκεξψλνληαη θαη επηθνηλσλνχλ καδί καο κε  
ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

1.  Απφ ηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν WWW.EIXE.ORG 
2.  Mε αλαθνηλψζεηο καο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά 
3.  Με ηελ ηξηκεληαία εθεκεξίδα X-PRESS πνπ εθδίδεηαη θαη  
     απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά 
4.  Με βηληενπαξνπζηάζεηο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ   
     ηνπ δηθηπαθνχ καο ηφπνπ («ΠΛΟΤΗΑ ΒΗΝΣΔΟΘΖΚΖ») 
5.  Με ζεκηλάξηα ζηα γξαθεία καο ή ζε μελνδνρεία 
6.  Με ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο (βι. παξαθάησ) 
7.  Με ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (βι. παξαθάησ) 
8.  Με ΦΑΞ (βι. παξαθάησ) 
9.  Με ηαρπδξνκείν ζηε ζπξίδα «T.Θ. 78211, Καιακάθη,      
     17410 Αζήλα» 

Σα ζηνηρεία ησλ γξαθείσλ καο είλαη ηα εμήο: 
 
ΑΘΖΝΑ 
Γηεχζπλζε:  ηαδίνπ 3, 3νο φξνθνο, χληαγκα (είζνδνο απφ      
                     ηνά Καιιηγά) 
E-mail:         eixe@otenet.gr 
ΦΑΞ:            210-9813609 
Σειέθσλα:  210-9813634 θαη 210-9813666 κφλν 11-2 κκ θαζε- 
                     κεξηλά εθηφο Παξαζθεπήο θαη αββαηνθχξηαθνπ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ   
Γηεχζπλζε:  Ζθαίζηνπ 3 (θεληξηθφο πεδφδξνκνο), ΔΡΡΔ 
E-mail:         eixe.serres@gmail.com 
ΦΑΞ:            23210-22280 
Σειέθσλν:  23210-22228 θαζεκεξηλά 11-2 κκ.,Σεηάξηε 6-9 κκ 

 

 ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

Σν πξψην ζηάδην γλσξηκίαο κε ην EIXE θαη αμηνιφγεζήο ηνπ 
ζαλ αμηφπηζηνπ θνξέα ζηήξημεο δαλεηνιεπηψλ είλαη ε ηζηνζε-
ιίδα καο.   
 
 

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε φηη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπο 
εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνπο γηα ηελ ζηήξημε κε-
ιψλ ζε φιε ηελ Διιάδα εθηφο Κξήηεο θαη λήζσλ ρσξίο αεξν-
πνξηθή ζχλδεζε. 
 
 

Οη εγγξαθέο κειψλ γίλνληαη κεηά απφ έγθξηζε γξαπηήο αίηε-
ζεο θαη θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο κέινπο. 
 

 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟ EIXE 
 

 

ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΕ 

(Γηα πξσηνθεηιέηεο θαη εγγπεηέο)  

 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΗ ΠΙΣΗ   

 

1.    ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ 

2.    ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ 

3.    ΓΑΝΔΗΑ ΑΓΟΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ       

4.    ΓΑΝΔΗΑ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ 

5.   ΣΔΓΑΣΗΚΑ & ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ (Δπξψ 

&  Διβεηηθά Φξάγθα) 
 

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΙΣΗ  

  6.   ΠΗΣΧΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΗΝΖΖ  

7.   ΓΑΝΔΗΑ ΓΗΑ ΠΑΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  

8.   ΤΜΒΑΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ                                                                             

      (Leasing) 

 

ΖΜΔΗΧΖ 1: 
Οη ππνζέζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη πηζηψζεηο κε 
ηξέρνπζεο νθεηιέο αιιά θαη ζε εμνθιεκέλεο εληφο ηεο 
ηειεπηαίαο 5εηίαο 

ΖΜΔΗΧΖ 2: 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αλάιεςεο ππφζεζεο κέινπο 
είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ δηαθάλεηαο ηεο πί-
ζησζεο, δειαδή αληηγξάθνπ δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη 
πιήξεο ζεηξά ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο πίζησζεο. ε πεξί-
πησζε πνπ δελ ηα έρεηε, ζαο ρνξεγνχκε εηδηθφ έληππν 
αίηεζεο γηα λα ηα πάξεηε απφ θάζε ηξάπεδα 

ΖΜΔΗΧΖ 3:  
Σν EIXE ζπληνλίδεη κφλν γηα κέιε θαη κέζσ ησλ ζπλεξγα-
ηψλ καο δηθεγφξσλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ απνηε-
ιεζκαηηθή δηθνλνκηθή ΑΜΤΝΑ ελάληηα ζε ηξάπεδεο θα-
ζψο θαη ηελ θαηάζεζε ΑΓΧΓΧΝ γηα ηελ δηεθδίθεζε δηθα-
ζηηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα αδηθνπξαμίεο ησλ ηξαπεδψλ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 


