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 νζα ιςτοςελίδα μασ είναι γεγονόσ… Ανανεωμζνθ, ευκολόχρθςτθ,  εμπλουτι-

ςμζνθ, επικαιροποιθμζνθ και πάντα εφςτοχθ και αιχμθρι, δίδεται ςτα Μζλθ 
και ςτουσ Φίλουσ μασ που περιμζνουν ζγκυρθ πλθροφόρθςθ και ςτθν καινοφρ-
για, τθν δεφτερθ, φάςθ τθσ μετωπικισ μασ ςφγκρουςθσ με το θλικίασ 92 (!!) ε-
τϊν καρτζλ των τραπεηϊν, το ιερατείο του κακϊσ και τα εξαπτζρυγά του ςτθν 
Ελλάδα. Η νζα ιςτοςελίδα του EIXE είναι ελεφκερα προςβάςιμθ από όλουσ, χω-
ρίσ κωδικό μζλουσ, όπωσ ίςχυε ςτο παρελκόν γιατί τα περιεχόμενά τθσ,  ςτο ςφ-
νολό τουσ, καλφπτονται από πνευματικά δικαιϊματα. Περιλαμβάνει περιςςότε-
ρεσ από 130 (!!) κεματικζσ ενότθτεσ, αρκετζσ από τισ οποίεσ κα ςυμπλθρωκοφν 
ςταδιακά μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ. Σε αρικμό ιςοδφναμων ςελίδων βιβλί-
ου, τα κείμενα μόνο κα ξεπεράςουν τισ 1.700 ςελίδεσ.  

Όπωσ γνωρίηετε, θ πρϊτθ φάςθ τθσ ςφγκρουςισ μασ ολοκλθρϊκθκε με κακαρι 
νίκθ για τθν πλευρά μασ και ολοκλθρωτικι ιττα για τουσ τραπεηίτεσ και τουσ 
πιςτοφσ τραπεηοδικθγόρουσ τουσ. Με 2.000 δικαςτικζσ αποφάςεισ ςε βάροσ 
τουσ –πολλζσ από τισ οποίεσ είναι ιδθ αμετάκλθτεσ- αποδείξαμε ότι ΟΛΕ οι 
απαιτιςεισ τουσ εναντίον ΟΛΩΝ των δανειολθπτϊν ιταν και είναι ΣΟΚΟΓΛΤΦΙ-
ΚΕ, οι δανειακζσ ςυμβάςεισ τουσ ΑΚΤΡΕ ενϊ κάκε δανειολιπτθσ κεμελιϊνει 
δικαίωμα ςε χρθματικζσ αποηθμιϊςεισ λόγω θκικισ βλάβθσ. Η φάςθ αυτι 
ζκλειςε με τθν γνωςτι ςε όλουσ ςασ εξϊδικθ καταγγελία μασ του Νοεμβρίου 
2015 τόςο προσ τουσ Προζδρουσ των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν όςο και ςτο Κράτοσ 
και ςτουσ Δανειςτζσ του. Το ςκλθρό αυτό κατθγορθτιριο κατζλθγε ςτθν αυςτθ-
ρότατθ προειδοποίθςθ ότι, οποιεςδιποτε νζεσ δικαςτικζσ ενζργειζσ τουσ ενα-
ντίον Μζλουσ μασ, κα απαντάται αυτόματα με πακζτο βαρφτατων μθνφςεων για 
κακουργιματα, με αγωγζσ για αποηθμιϊςεισ και με ακαριαία αιτιματα ςτθν Ευ-
ρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα για ΑΝΑΚΛΗΗ των αδειϊν λειτουργίασ των. ‘Όπωσ 
ιταν αναμενόμενο, θ εξϊδικθ αυτι καταγγελία-διαμαρτυρία μασ παραμζνει μζ-
χρι ςιμερα (ςχεδόν επτά μινεσ αργότερα !!) ΑΝΑΠΑΝΣΗΣΗ.             (ςυνζχεια ςελ.2)      
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ερφκαζηε εξσηήζεηο θαη απνξίεο απφ πνιιά Μέιε καο 
ζρεηηθά κε ηελ ζπλερηδφκελε απνρή ησλ Γηθεγφξσλ απφ 
ηα θαζήθνληά ηνπο κέζα ζηα Γηθαζηήξηα. Ζ απνρή απηή 
πνπ άξρηζε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ζε έλδεημε δηα-

καξηπξίαο γηα ηελ αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία νδεγείηαη 
ν θιάδνο κε ηα εμνλησηηθά λνκνζρέδηα γηα ηηο λέεο θνξνκπε-
ρηηθέο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ δήηεκα. Σειη-
θά, ηα λνκνζρέδηα απηά ςεθίζηεθαλ θαη έγηλαλ λφκνο ηνπ 
Κξάηνπο. Με αιιεπάιιειεο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ησλ 
Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Υψξαο, ε απνρή 
ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ ςήθηζε ησλ ζε έλδεημε ηεο απφγλσ-
ζεο ησλ δηθεγφξσλ γηα ην λέν κπαξάδ θνξνεπηδξνκψλ ζηνλ 
θιάδν πνπ, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα έρεη πιεγεί βάλαπ-
ζα κε λένπο θφξνπο θαηά ξηπέο. Δθηφο ηνπο δηθεγφξνπο, έρεη 
πιεγεί νπζηαζηηθά θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα πξνζθεχ-
γεη κε ρακειφ θφζηνο ζηα Γηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην 
δίθαηφ ηνπ, φπσο έρεη δηθαίσκα απφ ην χληαγκα αιιά θαη 
απφ ηελ βαζχηεξε έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν θφζηνο απηφο 
γηα ηνλ πνιίηε έρεη πνιιαπιαζηαζηεί κε ηα θαηά θχκαηα κλε-
κφληα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζαξά γηα εηζπξαθηηθνχο ζθν-
πνχο. Απμήζεθαλ ηα ηέιε, ην δηθαζηηθφ έλζεκν θαη νη άιιεο 
δηθαζηηθέο επηβαξχλζεηο, ελψ επηβιήζεθε θαη ΦΠΑ (ζήκεξα 
24%) ζηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, απμή-
ζεθαλ θαη πάιη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ν θφξνο εηζνδή-
καηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, φιεο απηέο νη λέεο επηβαξχλζεηο, 
θαηαιήγνπλ ζε βάξνο ηνπ Πνιίηε πνπ έρεη αλάγθε λα πξν-
ζθχγεη ζηα Γηθαζηήξηα. Καη φηαλ πιήηηεηαη ε αλάγθε απηή 
θαζψο θαη ν θιάδνο ησλ Γηθεγφξσλ, πιήηηεηαη άκεζα ε Γεκν-
θξαηία θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Πνιίηε λα πξνζθεχγεη ζηνλ θπζη-
θφ ηνπ Γηθαζηή γηα λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ.  

     Ζ θαηάζηαζε απηή πιήηηεη θαη ηα Μέιε καο πνπ είλαη ππν-
ρξεσκέλνη λα αληηκεησπίδνπλ αλαγθαζηηθά ηηο αηζρξέο δηθα-
ζηηθέο επηζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ ηνθν-
γιπθηθψλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη απφ θαηαλαισηέο θαη απφ 
επηρεηξεκαηίεο. Σελ καλία απηή ησλ ηξαπεδψλ, πξνζπαζνχκε 
λα αλαραηηίζνπκε κε ηηο επζείεο απεηιέο ζθνδξήο αληίδξαζεο 
πνπ ζα θζάζεη κέρξη θαη ζηα αηηήκαηα αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο σο ηξάπεδεο, φπσο ηνπο πξνεηδνπνηήζακε 
κε ηελ εμψδηθε θαηαγγειία καο.  

     Σα κέιε καο, σζηφζν, γλσξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ φηη, 
ράξηο ζην ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2, έρνπλ δηαθφςεη –κε πιεφλαζκα 
αμηνπξέπεηαο- θάζε πιεξσκή γηα νθεηιέο ζε ηξάπεδεο απφ 
πηζησηηθέο θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, γεγνλφο πνπ ηνπο 
ηνπνζεηεί ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ θάιπςε ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
εμφδσλ γηα ηελ δηθνλνκηθή ηνπο άκπλα θαζψο θαη ησλ εμφδσλ 
γηα ηηο αγσγέο. Γηα ηα ηειεπηαία, ζα ππάξμεη αηνκηθή ελεκέξσ-
ζε απφ ην EIXE, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ 
Μεηξψνπ ησλ Μειψλ καο,  γηα φινπο φζνπο επέιεμαλ λα ζηα-
καηήζνπλ ηηο πιεξσκέο ησλ εηήζησλ ζπλδξνκψλ πξνο ην 

EIXE, ιφγσ νηθνλνκηθήο αλέ-
ρεηαο απφ ηελ θξίζε. Δίλαη 
ιππεξφ φηη, ηα άηνκα απηά, 
δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ 
φηη ε δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο 
ηνπ Μέινπο απνηειεί ζηελ 
νπζία, «αζθάιηζηξν» γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ηδηαίηεξα ηελ ζεκεξη-
λή επνρή κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο 
θαηνηθίαο θαη πξηλ ηελ δηαθαηλφκελε γεληθή επίζεζε ησλ ηξα-
πεδψλ θαη ησλ μέλσλ FUNDS κε καδηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο 
αθηλήησλ. Δίλαη μεθάζαξν ζ’ εκάο φηη, άηνκα ηέηνηαο ζηελνθέ-
θαιεο ινγηθήο κε πιεφλαζκα αγλσκνζχλεο, δελ αμίδνπλ ηελ 
ζηήξημή καο νχηε εκείο θάλακε ηνλ γλσζηφ αγψλα καο θαηά ηα 
ηειεπηαία 17 έηε γηα λα παξαρζνχλ νη 2.000 δηθαζηηθέο απνθά-
ζεηο πνπ ηνπο πξνζηαηεχνπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 
θαη καο επέηξεςαλ λα ζηείινπκε ζηνπο ηξαπεδίηεο ην εμψδηθν 
17-11-2015. Καη ηα δχν απηά επηηεχγκαηα είλαη κνλαδηθά ζηελ 
Διιάδα.  
 
 

               Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνρήο ησλ δηθεγφξσλ, νη δηθεγφξνη 
καο πήγαηλαλ ζηα Γηθαζηήξηα θαη πήξαλ ΑΝΑΒΟΛΔ ζε φιεο 
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δίθεο ησλ Μειψλ καο. Οη δίθεο απηέο 
είραλ δηθαζίκνπο κέρξη 15 Ηνπλίνπ πνπ ηειεηψλεη ην δηθαζηηθφ 
έηνο πνπ ζπλερίδεηαη πιένλ απφ 15 επηεκβξίνπ. Όια ηα Μέιε 
καο ζα ιάβνπλ αλαιπηηθνχο θαη πίλαθεο ησλ λέσλ δηθαζίκσλ 
πνπ ηνπο αθνξνχλ, ψζηε λα έρνπλ νιηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο 
δηθαζίκνπο ησλ δηθψλ αλαθνπψλ πνπ έρνπλ αλνίμεη θαηά δηα-
ηαγψλ πιεξσκήο ηξαπεδψλ. 

(ςυνζχεια από ςελ. 1) Προφανϊσ πρόκειται για τθ ςιωπι των ενόχων!! 

Η δεφτερθ φάςθ που ουςιαςτικά αρχίηει από τον Σεπτζμβριο 2016, προβλζπει καταιγιςμό αγωγϊν κατά 
τραπεηϊν και τραπεηιτϊν για αδικοπραξίεσ και διεκδίκθςθ χρθματικϊν αποηθμιϊςεων για θκικζσ βλά-
βεσ, και όχι μόνο. Οι κζςεισ μασ για τισ τράπεηεσ αυτζσ παραμζνουν ΑΜΕΣΑΒΛΗΣΕ: Δεν μποροφν να 
προςφζρουν τίποτα κετικό ςτον Ελλθνικό Λαό, ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και ςτθν ζξοδο από τθν 
κρίςθ, για τθν οποία και οι ίδιεσ ζχουν μεγάλο μερίδιο ςυνευκφνθσ μαηί με τα προδοτικά κόμματα εξου-
ςίασ των τελευταίων 35 ετϊν. Όςο γρθγορότερα απαλλαγοφμε από αυτζσ, από το καρτζλ και από το 
οριςτικά χρεωκοπθμζνο μοντζλο τουσ που χρονολογείται από τθ δεκαετία του 1920, τόςο καλφτερα για 
το Ζκνοσ. Πρζπει να ανοίξει ο δρόμοσ για ανατρεπτικζσ και λυτρωτικζσ αλλαγζσ. Λυτρωτικζσ από τθν 
μετριότθτα, τθν μικρότθτα, τον φόβο αλλά και από τθν θλικιότθτα. Χρειαηόμαςτε μια νζα παγκόςμια 

και καινοτομικι υπερτάπεηα του Ελλθνιςμοφ για να πρωταγωνιςτιςει ςτθν ανόρκωςθ 
τθσ Ελλάδασ εκεί όπου ανικει, ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ παγκόςμια.        

Στθν νζα πορεία μασ αυτι, ςασ κζλουμε ΟΛΟΤ δίπλα μασ, με ανοιχτά μυαλά, με ανοιχτά 
μάτια και αυτιά, ζτοιμουσ να ξεπεράςουμε όλεσ τισ δυςκολίεσ. Και οι δυςκολίεσ ξεπερνϊ-
νται εφκολα με κακαρό μυαλό και με άριςτο ςυντονιςμό. Η πετυχθμζνθ πορεία μασ μζχρι 
ςιμερα αποδεικνφει ότι και μποροφμε αλλά και ότι δεν ζχουμε δικαίωμα να αποτφχου-
με. Και δεν κα αποτφχουμε, γιατί είμαςτε αποφαςιςμζνοι και γιατί είμαςτε Ζλλθνεσ.   

Σάκθσ Χριςτοδουλόπουλοσ, Πρόεδροσ EIXE 

 

 

ΤΝΕΧΙΖΕΣΑΙ Η ΠΟΛΤΜΗΝΗ ΑΠΟΧΗ ΣΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ 
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   ην ζπλνπηηθφ ζεκείσκα πνπ εηνηκάζακε γηα ηελ ελεκέξσζε 
ησλ επηζθεπηψλ ηεο έθζεζεο πνπ πέξζη ήηαλ πεξίπνπ 55.000, 
θάλνπκε εηδηθή αλαθνξά ζηελ επηηπρή δξαζηεξηφηεηά καο 
ζηελ Βφξεηα Διιάδα, ζεκεηψλνληαο εηδηθφηεξα θαη ηα εμήο 
ελδηαθέξνληα ζεκεία:  

ηελ πόιε ησλ ΔΡΡΩΝ ιεηηνπξγεί από ην 2012 ην επηηειείν ησλ 
ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΩΝ γηα ηνλ αγώλα καο θαη ζηελ Βόξεηα Διιάδα 
ελάληηα ζηελ δηαρξνληθή ΠΑΡΑΝΟΜΗΑ θαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΑ ησλ 
ΣΡΑΠΔΕΩΝ. Σνλ αγώλα απηόλ αξρίζακε ην 1999 κε ηελ έθδνζε 
ηνπ βηβιίνπ «ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΣΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ» πνπ έγξαςε ν 

Πξόεδξνο ηνπ EIXE θ. Σάθεο Υξηζηνδνπιόπνπινο, Οηθνλνκνιόγνο 
θαη πξώελ αλώηαην ζηέιερνο ειιεληθώλ θαη μέλσλ ηξαπεδώλ. Οη 

εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλώζεηο ησλ ζηειερώλ ηνπ EIXE πνπ απνθηήζε-
θαλ ΜΔΑ ζηηο ηξάπεδεο, επέηξεςαλ ηελ επηηπρή δηθαζηηθή αληηκε-
ηώπηζε ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο, κε θεληξηθό ζηόρν ηελ νξηζηη-

θή εμάιεηςή ηεο. Με ηελ ηετλογλωζία ηοσ EIXE, κέτρη ζή-
κερα (2016), έτοσλ εθδοζεί περηζζόηερες από 2.000 
δηθαζηηθές αποθάζεης ζε βάρος όιωλ ηωλ ηραπεδώλ 
(πάρα ποιιές θαη ζηης Σέρρες) κε ηηο νπνίεο ηεθκεξηώζεθαλ 
νη   ζαηαληθέο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο απνθηνύλ παξά-
λνκα σθειήκαηα ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηώλ, θύξηα ηόθνπο κε 
ππέξκεηξα επηηόθηα, παξάλνκνπο αλαηνθηζκνύο θαη ινηπέο αζέκη-
ηεο επηβαξύλζεηο πέξαλ ησλ λνκίκσλ. Σηο ιεζηξηθέο απηέο ρξεώ-
ζεηο ησλ ηξαπεδώλ ελαξκνλίδεη ην ΚΑΡΣΔΛ ηνπ ηξαπεδηθνύ θιά-
δνπ πνπ ιεηηνπξγεί παξάλνκα από ηελ δεθαεηία ηνπ 1920.  Σα 
παξάλνκα πνζά ζε θάζε ηξαπεδηθή απαίηεζε, θαηά κέζν όξν, 
είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 30%.  Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνύλ θύξηα ζε 
ζαξσηηθέο αθπξώζεηο δηαηαγώλ πιεξσκήο ησλ ηξαπεδώλ ζε βά-
ξνο θαηαλαισηώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ θαζώο θαη ζηελ επηηπρή 
δηθαζηηθή απαγόξεπζε θαηαζρέζεσλ θαη πιεηζηεξηαζκώλ αθηλή-
ησλ. Όιεο εθδόζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

από ην EIXE δηθεγόξνπο, κόληκνπο ζπλεξγάηεο καο, νη νπνίνη 
πέξαζαλ κέζα ζηα Γηθαζηήξηα ηηο εηδηθέο θαη απνθαιππηηθέο ηξα-
πεδηθέο γλώζεηο καο ζην ζέκα. Ήδε μεθίλεζε λένο γύξνο αγσγώλ 
θαηά ηξαπεδώλ γηα ηελ δηεθδίθεζε από ηα κέιε καο θαη απνδεκηώ-

ζεσλ ιόγσ εζηθήο βιάβεο.  

Σνλ Ννέκβξην 2015 ην EIXE επέδσζε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ηξα-
πεδώλ, ζην Κξάηνο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βαξύηαηε θαηαγ-
γειία γηα ηηο ζπλερηδόκελεο θαθνπξγεκαηηθέο θαη εζληθά βιαπηηθέο 
γηα ηνλ Διιεληθό Λαό δξαζηεξηόηεηεο ησλ ηξαπεδηηώλ, κε ηελ αλν-
ρή ηνπ Κξάηνπο, ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηξαπεδνδηθεγνξηθνύ θαηεζηε-

κέλνπ θαη ηελ κόληκε θίκσζε ηνπ EIXE από ηα ΜΜΔ. Δπηά (7) 
κήλεο κεηά, ην εμώδηθν απηό παξακέλεη ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΟ. ην 
θείκελό ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη απζηεξή πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

EIXE όηη, εθεμήο, θάζε δηθαζηηθή επίζεζε θαηά δαλεηνιήπηε-
κέινπο καο, ζα απαληάηαη κε παθέην βαξύηαησλ κελύζεσλ θαη 
αγσγώλ, θαζώο θαη αηηεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπε-
δα γηα ηελ άκεζε ΑΝΑΚΛΖΖ ησλ ΑΓΔΗΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ησλ 
ηξαπεδώλ  πνπ, αληί λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο γηα ηα πηζησηηθά ηδξύκα-
ηα, ιεηηνπξγνύλ ΔΚΣΟ ησλ νξίσλ ησλ λόκσλ θαη ηεο λνκηκόηε-
ηαο. Μεηά από 17 ρξόληα, ν θεληξηθόο καο ζηόρνο παξακέλεη 
αλαιινίσηνο: Ζ δηάιπζε ηνπ θαξηέι ησλ ηξαπεδηηώλ θαη ν ηεξκα-
ηηζκόο θάζε παξάλνκεο θαη αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξαθηη-

θήο ησλ.  

Καινύκε θάζε Έιιελα πνιίηε λα επσθειεζεί από ηα εμαηξεηηθά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ EIXE ελάληηα ζηελ ηξαπε-
δηθή παξαλνκία, όπσο πινπνηνύληαη γηα όινπο κε ην ΠΑΚΔΣΟ 
ΝΔΜΔΗ 2 πνπ, από ην 2008, εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο 
αμηνπξέπεηαο θάζε δαλεηνιήπηε, ηελ αθύξσζε δηαηαγώλ πιεξσ-
κήο ηξαπεδώλ θαη θαηαζρέζεσλ/πιεηζηεξηαζκώλ αθηλήησλ, ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ μέλσλ FUNDS θαη ηελ ΓΗΚΑΣΗΚΖ δηεθδίθεζε 

ρξεκαηηθώλ απνδεκηώζεσλ γηα αδηθνπξαμίεο. 

To EIXE – ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ Δ-
ΡΔΤΝΧΝ είλαη κηα εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗ-
ΚΖ αζηηθή εηαηξεία έξεπλαο θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ από ηηο 

παξαλνκίεο ησλ ηξαπεδώλ. Σν έξγν ηνπ EIXE είλαη πξσηνπνξηα-
θό θαη άλνημε λένπο δξόκνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ 

από ηξάπεδεο, όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη εθηόο. 

Σα ηξαπεδηθά πξντόληα θαη νη παξάλνκνη θαη θαηαρξεζηηθνί όξνη 
κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε 
πνιππινθόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο απαηηεί 

ηελ ζπλδξνκή εηδηθώλ, όπσο ην EIXE. ε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηα 
πξνβιήκαηα ΓΔΝ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ από ηνλ θαζέλα, 
όρη κόλν απνηειεζκαηηθά αιιά νύηε θαηά θαληαζία. Σα Γξαθεία 
καο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αλαιπηηθή ζαο ελεκέξσζε, θαζνδή-
γεζε θαη νιηθή ζηήξημε. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ζηα κέιε καο 
απνηειεί πξσηνπνξηαθή θνηλσληθή παξνρή βαζηζκέλε ζηηο εηδη-
θέο καο γλώζεηο,  κε ζεβαζκό, ππεπζπλόηεηα, ζπλέπεηα γηα θάζε 
αλππνςίαζην Έιιελα δαλεηνιήπηε, ζύκα ησλ Διιεληθώλ ηξαπε-

δώλ πνπ αλππαίηηα εκπηζηεύζεθε...   

ΣΟ EIXE ΤΜΜΕΣΕΧΕΙ ΣΗΝ 2θ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΡΡΩΝ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 ζωσ και ΚΤΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016—Περίπτερο 107 
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Με κεγάιε επηηπρία θαη ελώπηνλ ππθλνύ αθξναηεξίνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν HYATT REGENCY ηεο Θεζζαινλίθεο 

ηελ 21 Ματνπ 2016 ε θνηλή εθδήισζε ηνπ EIXE  θαη ηνπ Δ.Β.Δ.Υ.Α. 

ζηελ νπνία είραλ πξνζθιεζεί ηα Μέιε θαη Φίινη καο από ηελ Μα-

θεδνλία.  

ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ EIXE θ. Σάθε Υξηζηνδνπιόπνπινπ 

πνπ δηήξθεζε ζρεδόλ δύν ώξεο θαη έθιεηζε κε απαληήζεηο ζε πνι-

ιέο εξσηήζεηο από ην αθξναηήξην, παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά 

ε αλαηνκία ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο κε αλαιπηηθέο αλαθνξέο 

ζηηο ζπληζηώζεο ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 2.000 δηθαζηηθέο απν-

θάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηελ παξέκβαζε ηνπ EIXE ζε βάξνο 

όισλ ησλ ηξαπεδώλ. Δηδηθή αλαθνξά, επίζεο, έγηλε θαη ζην εμώδη-

θν ηεο 17 Ννέκβξε 2015 πνπ έζηεηιε ην EIXE ζηνπο Πξνέδξνπο 

ησλ ηξαπεδώλ, ζην Κξάηνο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απνζπά-

ζκαηα ηεο νκηιίαο απηήο, παξαηίζεληαη ζε βίληεν πνπ κπνξείηε λα 

δείηε ζηελ «ΠΛΟΤΗΑ ΒΗΝΣΔΟΘΖΚΖ» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ EIXE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΣΤΥΖΜΔΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ EIXE ΣΟ ΠΟΛΤΤΝΔΓΡΙΟ “MONEY SHOW 2016”  

ΑΘΖΝΑ (23 Απξηιίνπ) θαη ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ (23 Ματνπ) - ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  
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      νιιέο θαηλνηνκίεο πεξηιακβάλεη ε λέα Ηζηνζειίδα ηνπ EIXE. 

ηε ζύληνκε «μελάγεζε» πνπ αθνινπζεί, ζαο δίλνπκε ηηο 

θπξηόηεξεο αιιαγέο θαη ζεκαηηθέο πξνζζήθεο.  

    Ζ πξφζβαζε ζηηο Ηζηνζειίδα καο είλαη πιένλ ειεχζεξε, ρσξίο 

αλάγθε γηα θσδηθνχο γηα ηα κέιε καο, φπσο ίζρπε παιαηφηεξα.   

    Σν θεληξηθφ κελνχ ησλ 60 ζεκάησλ ηεο παιαηάο ηζηνζειίδαο, 

κεηψζεθε ζε κφλν 12 κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ 

πινήγεζε ηνπ επηζθέπηε ελψ γίλεηαη ρξήζε δηάηαμεο pull-down 

menu γηα ηηο ζεκαηηθέο ππνθαηεγνξίεο (πνπ μεπεξλνχλ ηηο 120) 

    Γηα αθφκα κεγαιχηεξε επθνιία ηνπ λενεηζεξρφκελνπ επηζθέπηε, 

ππάξρεη εηδηθφο θεληξηθφο πίλαθαο 10 επηιεγκέλσλ βαζηθψλ ζε-

κάησλ «ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΟΤ Α ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ ΑΜΔΑ». 

    Ζ θεληξηθή βηληενζήθε είλαη επίζεο πξνζβάζηκε απφ ηελ πξψ-

ηε ζειίδα θαζψο θαη ην θαλάιη ηνπ EIXE ζην YOUTUBE κε κεγάιν 

αξηζκφ βίληεν γεληθφηεξνπ ηξαπεδηθνχ ελδηαθέξνληνο ππάξρνπλ  

    Οη Δλφηεηεο 1 έσο θαη 6 πεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα ησλ ηξαπε-

δψλ θαη πψο κπνξεί θαλείο λα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ δηαρξνληθή 

θαη θαθνπξγεκαηηθή παξαλνκία ηνπο. Ζ Δλφηεηα 6 αλαθέξεηαη 

ζην ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2 πνπ είλαη ε ιχζε ηνπ EIXE  γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη πνπ ππεξέρεη αζχγθξηηα ηεο 

δήζελ «ιχζεο» ηνπ «Νφκνπ Καηζέιε». 

    Σν ΠΑΝΘΔΟΝ ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο ζπγθεληξψζεθε ζε 

κία ζεκαηηθή Δλφηεηα 7 κε ηίηιν «ΜΟΤΔΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΘΛΗ-

ΟΣΖΣΑ». Ήηαλ κηα παιαηά ηδέα καο φηαλ είρακε ζθεθζεί φηη ην 

ιεζηξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αμίδεη λα ηνπ θάλνπκε έλα ζπγθξν-

ηεκέλν θαη ηδηαίηεξα κεγαινπξεπέο ΜΟΤΔΗΟ πνπ ζα ζηεγάζεη ηα 

πινχζηα ηεθκήξηα θαη ηα πνιχηηκα επξήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ νιν-

θαπηψκαηνο πνπ ην ειηθίαο 92 εηψλ θαξηέι ηνπο επηθχιαμε θαη 

ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη πινπζηνπάξνρα ζηνλ Διιεληθφ Λαφ. Καη 

απηφ, ζε αληηζηνηρία κε ην ΜΟΤΔΗΟ CΟΕΑ ΝΟΣΡΑ πνπ έρνπλ 

θηηάμεη νη ηθεινί ζην Παιέξκν γηα λα δηαηεξεζνχλ νη κλήκεο γηα 

ηα ηεξαηνπξγήκαηα ησλ ηνπηθψλ Μαθηφδσλ. 

    Σν Μνπζείν απηφ  ζηεγάδεη πνηληθέο δηθνγξαθίεο ζπιιεθζέ-

λησλ θαθνπνηψλ, εθεκεξίδεο κε πεξηγξαθέο απφ ηα έξγα θαη ηηο 

εκέξεο ηνπο, θσηνγξαθίεο απφ δνινθνλεζέληα ζχκαηα, φπια θαη 

άιια πνιιά. Σν δηθφ καο Μνπζείν ζηεγάδεη πεξηζζφηεξεο απφ 50 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε Πηέξπγεο, φπσο Πηέξπγα Οξγαλσκέλνπ 

Δγθιήκαηνο, Πηέξπγα Σνθνηερλαζκάησλ, Πηέξπγα Καηαρξεζηη-

θψλ Όξσλ, θιπ. Δπίζεο ππάξρεη θαη Πηέξπγα …Δμαπηέξπγσλ 

ησλ ηξαπεδψλ γηα λα κελ αδηθεζνχλ φινη νη εθιεθηνί ηνπο θίινη 

πνπ ηνπο ζπλδξάκνπλ ζην θαθνπξγεκαηηθφ θαη αληεζληθφ έξγν 

ηνπο (πνιηηηθνί, ηξαπεδνδηθεγφξνη, θαλαιάξρεο, εθδφηεο, θιπ). 

Δίκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο πνπ ην θνηλνβιαβέο «ειιεληθφ» ηξαπε-

δηθφ ζχζηεκα έρεη πιένλ ην δηθφ ηνπ Μνπζείν πνπ ηνπ αμίδεη.  

    ηελ Δλφηεηα 8, ζα θάλεηε ηελ γλσξηκία κε ην λενζχζηαην 

«ΔΚΔ – ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» θαη 

κε ηνπο πξσηνπνξηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

    ηελ Δλφηεηα 9 παξνπζηάδνπκε ηελ επίζεο λενζχζηαηε 

«ΛΔΥΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ» (LEAP) 

πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα έρνπλ αλνηρηά κπα-

ιά, κάηηα θαη απηηά θαη λα κελ πέθηνπλ ζχκαηα ησλ πάζεο ινγήο 

αεηνλχρεδσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο 

    ηελ Δλφηεηα 10, παξνπζηάδνπκε άιιε κηα θαηλνηνκία καο κε 

ην λενζχζηαην «MONEY CLUB» πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο κε 

εχιεπηε ελεκέξσζε ζε βαζηθέο νηθνλνκηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη 

λα έρεη θάζε θαηαλαισηήο γηα λα κελ πέθηεη ζχκα ησλ επηηήδεησλ. 

Σν «MONEY CLUB» είλαη εηδηθφο θιάδνο ηνπ EIXE. 
 

                  ηελ Δλφηεηα 11 ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα λέεο δηθεγφξνπο 

ζε φιε ηελ Υψξα πνπ ζέινπλ κφληκε θαη πιήξε απαζρφιεζε ζην 

λέν παλειιήλην δίθηπν λνκηθήο πξνζηαζίαο «ΠΑΗΧΝ» ηνπ EIXE. 
 

                  Ζ Δλφηεηα 3 πεξηιακβάλεη κηα γεληθή πξφζθιεζε ζε θάζε 

Έιιελα θαη Διιελίδα πνπ κπνξεί, ζέιεη θαη έρεη ηνλ ρξφλν γηα λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ ή/θαη ΑΚΣΗΒΗΜΟΤ, ζε 

ζπληνληζκφ κε ην EIXE θαη ηα εηδηθά ζεκαηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ 

θνηλήο σθειείαο 

    Σέινο, ζηελ αξρηθή ζειίδα βξίζθεηαη θαη ε μεθάζαξε πξνεηδν-

πνίεζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ EIXE  θαζψο θαη δήισ-

ζε απνπνίεζεο καο  απφ  θάζε επζχλε… Σν κήλπκα απηφ απεπ-

ζχλεηαη ΔΤΘΔΩ, ΡΖΣΑ θαη ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΙΚΑ ζε θάζε θαθφ-

βνπιν επηζθέπηε (ηεο γλσζηήο θαη πνιππιεζνχο θαηεγνξίαο ησλ 

«αξπαθηηθψλ, ακαξησιψλ θαη θιεθηψλ» πνπ αλήθνπλ ζηελ ζεζε-

καζκέλε ζπλνκνηαμία ησλ Γξαηθχισλ, θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αδίζηαθηε ιεειαζία ησλ γλψζεσλ, ησλ εξεπλψλ θαη ηεο ηερλνγλσ-

ζίαο αηρκήο ηνπ EIXE  γηα λα παξαζηήζνπλ ηνπο λεφθνπνπο, π-

πεξβαηηθνχο θαη κε, «ζπκβνχινπο θαη ζσηήξεο ησλ απαληαρνχ 

δαλεηνιεπηψλ», γηα βηνπνξηζκφ θαη ίζσο θαη γηα θαξηέξα ζην 

ζηίβν ηεο πνιηηηθήο κέζα απφ θάπνην «εθθνιαπηήξην δηαθζνξάο», 

φπσο εκείο απνθαινχκε ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Σα ηξαπεδηθά ζέκα-

ηα θαη ηδηαίηεξα νη παξαλνκίεο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνια θαη 

πνιχπινθα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πηπρία νηθνλνκηθψλ θαη δεθαεηί-

εο βαζεηά ζηα άδπηα ησλ ηξαπεδψλ.  

    αλ θάπνηνλ πνπ έρεη καγαδί κε ….παγσηά θαη βάθιεο αιιά 

θάλεη θαη ηνλ «γθνπξνύ» ζηα ζέκαηα ησλ ηξαπεδψλ, πξνζθέξν-

ληαο επίζεο θξχεο «ζπκβνπιέο» κε θιεκκέλεο γλψζεηο, ρσξίο 

ζηξφπη, κέζα απφ ηζηνζειίδα πνπ θηινμελεί αθφκα θαη δηαθεκί-

ζεηο …ηξαπεδψλ!!), θαη πνπ, θαιά ζα θάλεη, λα πεξηνξηζηεί ζηα 

παγσηά θαη ζηηο βάθιεο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνπ 

πξνζθέξεη κεγάιεο ππεξεζίεο ζηηο ηξάπεδεο θξαηψληαο πνιχ 

ρακειά ηνλ πήρπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (θαη ακείβεηαη 

γη΄απηφ κε ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο), αλαθέξεη θαη νλφκαηα (απηφ)

πξνηεηλφκελσλ (ςεπην)εηδηθεπκέλσλ ζηα ηξαπεδηθά, κεξηθνί απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη…ηξαπεδνδηθεγφξνη ή/θαη επηθίλδπλα 

άζρεηνη ...ηξαπεδνκάρνη ηεο ιίγθαο ησλ ….ΜΠΡΑΝΚΑΛΔΟΝΔ !!   

    Απηά ηα ιέκε «εθ ησλ πξνηέξσλ» γηα λα κελ «παξεμεγνύκαζηε 

εθ ησλ πζηέξσλ» απφ ηνπο εθιεθηνχο απηνχο αιιά ηδηαίηεξα απε-

ξίζθεπηνπο πεηξαηνηξακπνχθνπο πνπ επραξίζησο ζα ζχξνπκε 

ζηα Γηθαζηήξηα γηα λα πιεξψζνπλ πάξα πνιχ αθξηβά ηηο «εμππ- 

λάδεο» ηνπο, ελψ ζα δηαζχξνληαη πιένλ θαη δεκφζηα .  

    Με ηελ δεκνζηνπνίεζή ηεο, ε ηζηνζειίδα καο έρεη πξνζσξηλέο 

ειιείςεηο ζε θείκελα πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. 

Δηδηθά ην ΜΟΤΔΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΘΛΗΟΣΖΣΑ (Δλφηεηα 7) 

πνπ απαηηεί καθξφρξνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπιινγή, ηαμηλφκε-

ζε θαη εκθάληζε ησλ «εθζεκάησλ», ζα ζπκπιεξσζεί ζηαδηαθά.  
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θίινη ηνπ»). Δάλ πνηέ κπνπλ αδηάθζνξνη εηζαγγειείο ζηα άλδξα 
απηά ηεο δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο, ζα θαηαιήμνπλ πάξα πνιινί 
ζηηο θπιαθέο. 
 
Δκείο πνπ γλσξίδνπκε άξηζηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηφ θαηαλαισηέο, βιέπνπκε θαζεκεξηλά ην 
ηεξάζηην έιιεηκκα ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ 
θφζκνπ πνπ νδεγείηαη ζαλ πξφβαηα ζηε ζθαγή απφ ηηο ζαηαληθέο 
πξαθηηθέο ησλ αδίζηαθησλ ηξαπεδηηψλ πνπ είλαη βνπηεγκέλεο θπξη-
νιεθηηθά κέζα ζηελ αλεζηθφηεηα, ηελ παξαλνκία θαη ηελ νινθιε-
ξσηηθή πεξηθξφλεζε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηνο θάζε δαλεηνιήπηε. 
«Νφκνο» γη’ απηνχο είλαη κφλνλ έλαο: «To ζπκθέξνλ ηεο ηξάπε-
δαο»!!   Αληίιεςε, δειαδή, θαη πξαθηηθέο Μαθίαο (ρσξίο εηζαγσγη-
θά). 
 
Tψξα πνπ νινθιεξψζεθε ην έξγν ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο ηξαπεδη-
θήο ηνθνγιπθίαο κε ηηο 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε βάξνο φισλ 
ησλ ηξαπεδψλ, βιέπνπκε φηη ήξζε ε ψξα λα δψζνπκε ηελ εθπαί-
δεπζε πνπ είραλ θαη έρνπλ ηα Μέιε καο θαη ζε φινπο ηνπο θαηαλα-

ισηέο ζε φινπο ηνπο Έιιελεο. Καη απηφ, δσξεάλ, ππεχζπλα θαη 
απνηειεζκαηηθά. Όρη κφλν γηα ηα ηξαπεδηθά πξντφληα αιιά θαη 
γεληθφηεξα ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηεθδίθεζεο δηθαζηηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα 
θάζε θαηαλαισηή-ζχκα. Ήδε δξνκνινγνχκε δηαδηθαζίεο νκαδηθψλ 
αγσγψλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ είδαλ ζηελ ηειεφξαζε 
δηαθεκίζεηο πνπ, κε ελέξγεηέο καο, θξίζεθαλ παξαπιαλεηηθέο.      

ηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη κάιηζηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέ-
δνπ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έρεη κφλν έλα πνιχ κηθξφ 
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη, δελ έρνπλ θακί-
α εθπαίδεπζε ζηα νηθνλνκηθά, νη πεγέο ηεο πιεξνθφξε-

ζήο ησλ είλαη θάπνηα γεληθφινγα άξζξα ακθίβνιεο εγθπ-
ξφηεηαο (θίηξηλσλ) εθεκεξίδσλ θαζψο θαη θάπνηεο ζπκβνπιέο 
απφ (άζρεηνπο) θίινπο θαη γλσζηνχο. Ωζηφζν, ηα ρξεκαηννηθν-
λνκηθά πξντφληα είλαη ζχλζεηα θαη πνιχπινθα θαη ρξεηάδεηαη 
θαλείο εμεηδίθεπζε γηα λα θαηαιάβεη θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί ρσξίο 
πξνβιήκαηα, απξφβιεπηεο πεξηπέηεηεο θαη δπζάξεζηεο εθπιή-
μεηο. 
Σελ πξαγκαηηθφηεηα απηή έρεη επηζεκάλεη θαη ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην (Ηαλνπάξηνο 2009), φπσο αλαιπηηθά γξάθνπκε ζηελ 
Ηζηνζειίδα καο (Δλφηεηα 1-8), κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο 
«γηα αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Δπξψ-
πε ψζηε λα έρνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ θαηαλφεζε 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 
επηιέγνπλ πξντφληα θαη λα θαηαλννχλ πιήξσο ηηο πιεξνθν-
ξίεο γη΄απηά». Δμάιινπ, ην δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή ζηελ εθ-
παίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ζηα νθηψ (8) ζεκειηψδε δηθαηψκαηά 

ηνπ πνπ ξεηά νξίδνληαη απφ 
ηελ ζρεηηθά Υάξηα ησλ Ζλσκέ-
λσλ Δζλψλ. ηελ πξάμε θαη 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, φκσο, ε 
εθπαίδεπζε απηή ΓΔΝ παξέ-
ρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο απφ 
θαλέλα. Σν Κξάηνο είλαη κνλί-
κσο αδηάθνξν θαη νπζηαζηηθά 

αλχπαξθην θαη ζηνλ ηνκέα απηφ, παξά ηε ξεηή ππνρξέσζή ηνπ 
πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 πεξί πξνζηαζίαο 
ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 582/2007. 
Σν άξζξν απηφ νξίδεη ηα εμήο: 
 
«Άξζξν 1 – Γεληθέο δηαηάμεηο 
Σα δηθαηώκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηώλ ηεινύλ ππό 
ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο. Σν Κξάηνο κεξηκλά ηδίσο γηα: 
α) ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ, 
β) ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα, 
γ) ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε ελώζεηο θαηαλαισηώλ, 
δ) ην δηθαίσκα αθξόαζήο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ θαη 
ε) ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηελ επηκόξθσζή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ 
εππξόζβιεησλ νκάδσλ θαηαλαισηώλ  ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ζηελ αγνξά, ζηνλ αληαγσληζκό, ζηνλ θαηαλαισηή, ζηελ πξνζηα-
ζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο βηώζη-
κεο θαηαλάισζεο. 
 
ρεδφλ θακία απφ ηηο παξαπάλσ ξεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 
εθπιεξψλεη ην Κξάηνο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο. Ζ Γεληθή 
Γξακκαηεία Καηαλαισηή είλαη κηα νηθηξά απνηπρεκέλε ππεξεζία 
κε απίζηεπηα κεγάιν βαζκφ κπσπίαο πνπ, θχξηα ππεξεηεί ηελ 
γξαθεηνθξαηεία θαη αζρνιείηαη κε επνπζηψδε δεηήκαηα δεπηε-
ξεπνχζεο ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Πξνζηαηεχεη, φκσο, 
κε κεγάιε επηκέιεηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βιαπηηθέο παξαλν-
κίεο πνιιψλ πξνκεζεπηψλ (κε ζεκαηνθφξν ηηο ηξάπεδεο). Πα-
ξάιιεια, ε γξαθηθή «Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ» ζπλερίδεη ζηαζε-
ξά ην έξγν ηεο επίζεο δηαθεθξηκέλεο γξαθεηνθξαηηθήο απάζεηαο, 
κεηαμχ άιισλ, θαη γηα ηα θαξηέι πνπ ιπκαίλνληαη αλελφριεηα 
απηήλ ηελ άηπρε Υψξα, φπσο είρε αλαιπηηθά θαηαγξαθεί ζε 
εκεξίδα ηνπ ΗΣΑΜΔ ην 2008. ηελ εκεξίδα απηή, ν Πξφεδξνο 
ηνπ ΔΗΥΔ παξνπζίαζε ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο (δηάβαδε πεξίπνπ 
90 ρξφληα) ηνπ παλίζρπξνπ θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ (πεξηζζφηεξα 
ζηελ Δλφηεηα 5-5 «Σν θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ θαη νη «εληηκφηαηνη» 
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      Σν ίδην ήδε ζπκβαίλεη κε ηνλ θαηαηγηζκφ ησλ ηειεθσλεκάησλ ζηα 
ζπίηηα καο γηα επηζεηηθέο πσιήζεηο εηαηξεηψλ, φπσο ηειεθσλίαο, 
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, θαξηψλ πγείαο, θιπ. Όινη ηνπο ζα 
πιεξψζνπλ πνιχ αθξηβά γηα λα κάζνπλ –επί ηέινπο- φηη νθείινπλ 

λα ζέβνληαη ηνλ θαηαλαισηή θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 
 
Σν MONEY CLUB νξγαλψζεθε θαη ήδε ιεηηνπξγεί ζαλ θιάδνο ηνπ 
ΔΗΥΔ, κε θεληξηθφ ζηφρν λα πξνζθέξεη ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε 
θαη πξνζηαζία ζε θάζε θαηαλαισηή ζηελ Διιάδα, εθηφο ησλ πξν-
βιεκάησλ κε ηξάπεδεο πνπ νη ππεξεζίεο καο πξνζθέξνληαη κφλν 

ζηα κέιε ηνπ EIXE θαη έλαληη εηήζηαο ζπλδξνκήο.  Οη ππεξεζίεο 

απηέο ηνπ ΜΟΝΔΤ CLUB είλαη ΓΧΡΔΑΝ, θαιχπηνπλ ηνπο πάληεο, 
παληνχ ζε φιε ηε Υψξα, ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα εγγξαθή 
κέινπο θαη πιεξσκήο θαη πξνζθέξνληαη κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην MONEY CLUB.    
 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΜΟΝΔΤ CLUB πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
Παξνρή ειεχζεξεο απινπζηεπκέλεο πιεξνθφξεζεο, επηζήκαλζεο 
θαη αλαιπηηθήο ελεκέξσζεο γηα φινπο επάλσ ζηα πξνβιήκαηα: 
α. ηεο ππεξρξέσζεο ζε ηξάπεδεο, ζηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη θαηα-
λαισηέο θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπο απεηινχλ 
β. απφ άιινπο πξνκεζεπηέο πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαη ππεξε-
ζηψλ, εθηφο ησλ ηξαπεδψλ,  πνπ δελ ζέβνληαη θαη πξνζβάιινπλ 

ηα δηθαηψκαηά ησλ θαηα-
λαισηψλ 

Ζ δηεθδίθεζε θαη ε νξγά-
λσζε δηακαξηπξηψλ θαη 
παξεκβάζεσλ γηα θάζε 
πεξίπησζε πξνζβνιήο 
θαηαλαισηψλ κε ζηφρν 
ηελ επηηπρή, ηελ δηαξθή 
θαη ζην αθέξαην εμαζθά-
ιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

θάζε θαηαλαισηή, ήηνη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ ΚΑΛΤΦΖ ΒΑΗ-
ΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΑΦΑΛΔΗΑ, ΔΠΗΛΟΓΖ, ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, ΔΚ-
ΠΡΟΧΠΖΖ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ θαη ΕΧΖ Δ ΤΓΗΔ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (βι. αλαιπηηθά Δλφηεηα 2-1) 

Ζ νξγάλσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ ζπγθξνηεκέλε εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο σο ππεχζπλσλ θαηαλαισηψλ, ήηνη ηεο 
αλάγθεο γηα ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΖΖ, ΓΡΑΖ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΑΗ-
ΘΖΣΟΠΟΗΖΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ θαη ΤΜΠΑ-
ΡΑΣΑΞΖ (βι. αλαιπηηθά Δλφηεηα 2-1) 

Ζ έθδνζε ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο («MONEY CLUB») θαη ηελ 
ηήξεζε εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ ηκήκαηνο ζηνλ Γηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
ΔΗΥΔ κε ηελ εκθάληζε φισλ ησλ αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
ζεκαηνινγία θαη ηηο δξάζεηο ηνπ MONEY CLUB 

Σν άλνηγκα ζε καζεηέο θαη θνηηεηέο, ε ελεκέξσζε θαη ε δξαζηεξη-
νπνίεζή ησλ ψζηε λα γίλνπλ απαηηεηηθνί αιιά ππεχζπλνη θαηαλα-
ισηέο, πνιχ θαιχηεξνη απφ απηνχο ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ 

Κάζε άιιε λφκηκε δξάζε πνπ πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηα-

λαισηψλ θαη επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζε ζε-
βαζκφ ησλ θαη γεληθά βειηηψλεη ηελ ζέζε ηνπ θαηαλαισηή ζηελ 
θνηλσλία καο φπνπ, ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά, εκείο ηα εθαηνκκχξηα 
ησλ θαηαλαισηψλ είκαζηε νη θπξίαξρνη ηεο αγνξάο κε ηεξάζηηα 
ηζρχ λα επηβάιινπκε ηνλ απφιπην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ καο 
θαη λα ηηκσξνχκε λφκηκα θάζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο 
καο 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ MONEY CLUB δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο θαλφλεο 
θαη δηαδηθαζίεο: 

 Αληηθείκελν ηνπ MONEY CLUB είλαη φια ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ ΔΚΣΟ απφ ηξάπεδεο (απηφ αλήθεη ζην EIXE   

θαη πξνζθέξεηαη απφ απηφ κφλν ζηα Μέιε ηνπ). 

 Όιεο νη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη ελεκέξσζεο πξνζθέξνληαη 

ΓΩΡΔΑΝ. Γηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ δηεθδίθεζε ρξεκαηηθψλ 
απνδεκηψζεσλ νξγαλψλνληαη κε εηδηθνχο φξνπο, θαηά πεξίπησ-
ζε 

 Δζεινληηθή εξγαζία, θχξηα γηα ηελ πξνζσπηθή ελεκέξσζε θαη 

θηλεηνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ (καζεηψλ, θνηηεηψλ, ζπιιφ-
γσλ, Γήκσλ, θιπ) αιιά θαη γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ΔΚΔ 
(βι. Δλφηεηα 8), είλαη εππξφζδεθηε. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο 
κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε δηεχζπλζε «eixe@otenet.gr» κε 
πιήξε ζηνηρεία, ηφπν, ζπνπδέο, επάγγεικα θαη ηειέθσλν. 

 Δπψλπκεο θαηαγγειίεο απφ θαηαλαισηέο εμεηάδνληαη, εξεπλψ-

ληαη θαη απαληψληαη ζε εχινγν ρξφλν. Κάζε θαηαγγειία πξέπεη 
λα γίλεηαη ΜΟΝΟ κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε δηεχζπλζε 
«eixe@otenet.gr» κε ηελ έλδεημε «ΓΗΑ ΜΟΝΔΤ CLUB». Παξά-
θιεζε, ΜΖΝ καο θαιείηε ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΑ. 

 Ζ πξφζβαζε Διιήλσλ θαηαλαισηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

«MONEY CLUB» (www.eixe.gr – Δλφηεηα 10) είλαη ειεχζεξε θαη 
γίλεηαη ΓΩΡΔΑΝ, κε απιή θαη απφιπηα εκπηζηεπηηθή παξνρή 
αηνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα εγγξαθή ζηνπο θίινπο 
ηνπ MONEY CLUB θαη ακθίδξνκε δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία. 

http://www.eixe.gr/
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       Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ MONEY CLUB νξγαλψλνληαη θαη 

γίλνληαη απφ ην EIXE – ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗ-
ΣΩΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (ΔΛΛΑ) πνπ είλαη κε θεξδνζθνπηθή 
αζηηθή εηαηξεία πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ κε ηδηαίηεξε εμεηδί-
θεπζε ζηα πξνβιήκαηα απφ ηξάπεδεο. Σα κέιε ηνπ ΔΗΥΔ απηφ-
καηα γίλνληαη θαη κέιε ζην MONEY CLUB. 

 Σν MONEY CLUB θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ δηεπζχλεη ν  ν 

Πξφεδξνο ηνπ ΔΗΥΔ θ. Σάθεο Υξηζηνδνπιφπνπινο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ MONEY CLUB δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ 
κνξθή ζεκαηηθψλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέ-

ρεηα (Δλφηεηα 10-3) ελψ ηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαηνινγίαο αλαθέ-
ξνληαη ζπλνπηηθά ζηελ Δλφηεηα 10-2. 
 
Δπηδίσμή καο είλαη ε επηηπρία θαη απηήο ηεο θνηλσθεινχο πξν-
ζπάζεηαο. Καη ζα πεηχρνπκε, φπσο πέηπρε ε ηδηαίηεξα δχζθνιε 
πξνζπάζεηά καο απφ ην 1999 λα απνθαιπθζεί θαη λα απνδεηρζεί 
ε δηαρξνληθή παξαλνκία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. Ο ιφγνο 
γηαηί ζα πεηχρνπκε είλαη έλαο θαη απιφο. Γηαηί έρνπκε ππνρξέσζε 
λα πεηχρνπκε. Τπνρξέσζε απέλαληη ζηνπο εαπηνχο καο, ζηνλ Λαφ 
απηήο ηεο Υψξαο θαη ζηηο επφκελεο γελεέο. Δκείο, ηελ πξνζπάζεηα 
ζα ηελ θάλνπκε. 

Όκσο, γηα ηελ θαζνιηθή επηηπρία ηεο, ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ζαο 
ΠΡΟΩΠΗΚΖ ελεξγή ζπκβνιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκπαξάηαμε 
γηα λα αλαηξαπεί νξηζηηθά ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ, φινη 
καο νκφθσλα θαηαδηθάδνπκε (ζπλήζσο απν ηνλ θαλαπέ ηνπ 
ζαινληνχ καο, απέλαληη απφ ηελ ηειεφξαζε πνπ παξάγεη 
πλεπκαηηθή αγγχισζε, ςπρηθή ππνδνχισζε θαη φρη κφλν). 

Δάλ νη ζθιαβσκέλνη ζηελ Οζσκαληθή «Απηνθξαηνξία» 
Έιιελεο είραλ ηειενξάζεηο, φπσο έρνπκε ζήκεξα, ε Δ-
παλάζηαζε ηνπ 1821 ΓΔΝ ΘΑ ΔΙΥΔ ΓΙΝΔΙ ΠΟΣΔ…!!!    
 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΥΑΛΗ, ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΛΔΟΝ ΑΝΔΚΣΟ, ΗΓΗΧ ΑΠΟ ΔΝΑ 
ΛΑΟ ΠΟΤ ΠΛΖΡΧΝΔΗ ΣΟΟ ΒΑΡΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΥΧΡΗ ΚΑΜΗΑ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΖ….  
Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ΓΔΝ ζηνηρίδεη ρξήκαηα ζην Κξά-
ηνο… Αληίζεηα, ε εθαξκνγή ηεο θείκελεο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο 
λνκνζεζίαο, αλαθνπθίδεη θαη νηθνλνκηθά ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο 
γηαηί κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  
ΑΛΛΔ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
ΒΛΑΠΣΗΚΖ ΚΡΑΣΗΚΖ ΑΓΡΑΝΔΗΑ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΝΗΜΑ 
ΑΝΟΖΣΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ ΣΟΤ 
ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ-ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ.  
 
 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ :   
Ζ παξαπάλσ εηθφλα κε ηε ρξήζε ζθπξηνχ γηα ηε ιχζε ηνπ 
πάγηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πνιιαπιά βιαβεξψλ πξνγξακκά-
ησλ ηεο ηειεφξαζεο, ΓΔΝ ζπληζηά πξφηαζε ή πξνηξνπή εθ 
κέξνπο καο λα ζπάζεηε ηελ ζπζθεπή ηειεφξαζεο ζην ζπίηη 
ζαο. Κξαηήζηε ηελ. Ηδηαίηεξα θιεηζηή, είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζη-
κε, ηδηαίηεξα γηα ηελ δηαθφζκεζε ηνπ ζαινληνχ ζαο θαη κπνξεί-
ηε λα βάδεηε θαη θάπνηα γιάζηξα κε ινπινχδηα επάλσ ηεο.   
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      κρθςκείασ και τθσ θκικισ του Ελλθνιςμοφ κακϊσ και τα 
πολιτικά δικαιϊματα, οι κανόνεσ δικαίου, οι κανόνεσ προ-

ςταςίασ των καταναλωτϊν και όλων των άλλων ςτοιχείων 
που ςτθρίηουν τθν αδιαπραγμάτευτθ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ του 
ατόμου αλλά και τθν αξία του Ελλθνιςμοφ.  Τζτοιοι Πολίτεσ 
(με Π κεφαλαίο) είναι ςιμερα είδοσ «εν ανεπαρκεία». Και θ 
αφξθςθ του αρικμοφ των είναι προχπόκεςθ κάκε μορφισ 
βελτίωςθσ τθσ ηωισ μασ και επιτυχθμζνθσ αντίςταςθσ ςτθν 
επζλαςθ των οργανωμζνων ςυμφερόντων που απεργάηο-
νται τθν υποβάκμιςθ του ανκρϊπινου είδουσ ςε μια μορφι 
«δίποδων αλλά ανεγκζφαλων όντων» που προςφζρονται 
για ολικι εκμετάλλευςθ. Εκμετάλλευςθ που δεν ζχει ξανα-
δεί ποτζ ο Πλανιτθσ. Οι δοφλοι τθσ αρχαιότθτασ είχαν ςτε-
ρθκεί από τθν ελευκερία και δοφλευαν ςε καταναγκαςτικά 
ζργα. Οι άνκρωποι ςτο Μεςαίωνα είχαν ελευκερία αλλά 
ιταν υποχρεωμζνοι να γονατίηουν ςτα κελεφςματα των 
ιερατείων για τυφλι υπακοι ςτα πάντα. Κάποιοσ πιτςιρι-
κάσ, ζγραψε πριν από λίγα χρόνια, ςε ζνα τοίχο ςτον Νζο 
Κόςμο ςτθν Ακινα το εξισ καταπλθκτικό και ςοφό κείμενο 
ζξι (6) μόνο λζξεων που αφινει άναυδο κάκε υγιϊσ ςκεπτό-
μενο άτομο: «Παλιά ζκαιγαν βιβλία, τϊρα καίνε μυαλά» !!!! 
Τα είπε όλα μόνο με ζξι λζξεισ…. 

Δθμιουργοφμε, λοιπόν, μια άτυπθ ΛΕΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 
ΑΠΑΙΣΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ (τα αρχικά ςε Greeklish δίνουν 
«LEAP» που, ςτα Αγγλικά, ςθμαίνει «άλμα, ςάλτο» προσ τα 
εμπρόσ – προφζρεται «λίπ»). 

πωσ ςθμειϊνουμε ςτο κείμενο τθσ ιςτοςελίδασ 
μασ (Ενότθτα 8), ςτόχοσ είναι «θ  δθμιουργία μθ-
χανιςμοφ αποτελεςματικισ παρότρυνςθσ κάκε 

Συνζλλθνα να κλείςει το μυαλό του ςτθν ελεεινι 
προπαγάνδα κάκε Μαφίασ και λαμόγιου τοπικϊν και διε-
κνϊν ςυμφερόντων και να το ανοίξει ςτισ αντικειμενικζσ 
αλικειεσ, ςτθν επαφι με τθν ζξυπνθ πλθροφόρθςθ, τθν 
δθμιουργικι ςκζψθ και ςτθν κριτικι επεξεργαςία κάκε 
απειλισ για τθν κοινωνία των ανκρϊπων».  

Και προςκζτουμε: «Και αυτό, μζςα από τα διαχρονικά 
φίλτρα του Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, των ακατάλυτων από 
τον χρόνο και από τα λαμόγια Ελλθνικϊν αρχϊν και α-
ξιϊν, τθν διαφάνεια ςτθ κεϊρθςθ των ςυμφερόντων και 
του Ελλθνιςμοφ και τθσ ανκρωπότθτασ (αυτά τα δφο είναι 
άρρθκτα ςυνδεδεμζνα γιατί βρίςκονται μόνιμα ςτθν κο-
ρυφι του πνευματικοφ και θκικοφ πλοφτου τθσ ανκρϊπι-
νθσ κοινωνίασ του Πλανιτθ Γι).  Μορφζσ ςαν τον Μζγα 

Αλζξανδρο, τουσ Φιλοςόφουσ, τουσ πολιτικοφσ θγζτεσ και 
άλλουσ πολλοφσ παραμζνουν αξεπζραςτεσ και φωτίηουν 
τθν εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ   του ανκρϊπινου είδουσ. Αντί-
ςτοιχοι φάροι δθμιουργικισ ευφυΐασ και πρωτοπορίασ 
υπάρχουν και ςιμερα ςτισ τάξεισ του Ελλθνιςμοφ αλλά θ 
φωνι τουσ πνίγεται ςτθν πάγια προςιλωςι μασ ςτθν α-
φόρθτθ μετριότθτα των προςδοκιϊν, και από τουσ εαυ-
τοφσ μασ και από τθν κοινωνία μασ. Αυτζσ τισ θγετικζσ 
μορφζσ τθσ διανόθςθσ και τθσ προόδου, οφείλουμε να 
ανακαλφψουμε, να τισ ακοφςουμε και να τισ ακολουκι-
ςουμε. Ο Ελλθνιςμόσ όχι μόνο μπορεί να περάςει ςτθν 
πρωτοπορία τθσ διανόθςθσ ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ 
κοινωνίασ αλλά ζχει υποχρζωςθ να το κάνει. Γιατί το μόνο 
που ζχουν προςφζρει οι (μθ Ζλλθνεσ) βάρβαροι είναι 
«πρόοδο και δθμιουργία» μζςων των καταςτροφϊν κατά 
κφματα, υλικϊν, θκικϊν και ψυχικϊν.    

Ξεκινάμε τθν κακιζρωςθ τθσ ζννοιασ του «απαιτθτικοφ» 
Πολίτθ (demanding citizen). Του πολίτθ που κζλει να μά-
κει να αςκεί ςτο ακζραιο όλα τα δικαιϊματα που του 
εξαςφαλίηουν θ Χάρτα του ΟΗΕ, το διεκνζσ και εκνικό 
δίκαιο, θ ςοφία και τα κθρφγματα τθσ Ελλθνορκόδοξθσ 

 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗΝ «ΛΕΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΑΠΑΙΣΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ» (LEAP) του EIXE 
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       Η ςυμμετοχι είναι ανοιχτι ςτον κακζνα, ανϊνυμα και 
ανζξοδα, με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτον Δικτυακό Τόπο του 
ΕΙΧΕ (Ενότθτα 9). Στισ ςελίδεσ αυτζσ χτίηονται κεματικοί 
πίνακεσ με παραπομπζσ ςε ελεγμζνεσ για τθν αντικειμενι-
κότθτά τουσ βιντεοταινίεσ για κζματα ευρφτατου φάςμα-
τοσ. 

Ζτςι, ο κακζνασ 
που καταλαβαίνει 
τθν ανάγκθ και το 
προςωπικό του 
ςυμφζρον να μθν 
χάνει βραδινζσ 
ϊρεσ βλζποντασ 
ςτθν τθλεόραςθ 
τοφρκικεσ ι ινδι-
κζσ ταινίεσ τθσ 
ςυμφοράσ, αναλφ-
ςεισ επικαιρότθ-

τασ από κατευκυνόμενουσ δθμοςιογράφουσ και πάνελ τθσ 
πολιτικισ ακλιότθτασ κακϊσ και δεκάδεσ τθλεοπτικζσ αν-
κρωποκτονίεσ κάκε βράδυ παραγωγισ Hollywood. Εναλλα-
κτικά, μπορεί να επιλζξει να δει ζνα ενδιαφζρον ντοκυμα-
ντζρ πραγματικισ αξίασ για κζμα που τον ενδιαφζρει.  Η 
κεματολογία αρχικά κα ξεκινιςει με 40-50 κζματα (π.χ. 
διατροφικι αλυςίδα, εφευρζςεισ, ευριματα ανεξάρτθτθσ 
ερευνθτικισ Δθμοςιο-γραφίασ, πολιτιςμόσ, κζατρο, κλπ). 
Κάκε ενότθτα κα ζχει τουλάχιςτον 10 ταινίεσ διάρκειασ 
κακεμιάσ από μιςι ζωσ δφο ϊρεσ.  Τζτοια ενθμζρωςθ είναι 
ιδιαίτερα πολφτιμθ για τουσ Πολίτεσ τθσ περιφζρειασ που 

ζχουν ακόμα πιο περιοριςμζνθ πλθροφόρθςθ και πρόςβα-
ςθ ςε ζξυπνθ ενθμζρωςθ. Ενθμζρωςθ που ανοίγει τουσ 
ορίηοντεσ του μυαλοφ και ξεβουλϊνει τα αυτιά. Όταν κά-
ποιοσ ζχει τόςο εκτεταμζνθ ενθμζρωςθ και τζτοια πολυκε-
ματικι γνϊςθ, δεν είναι ευάλωτοσ ςτθν παραπλάνθςθ από 

τουσ πλθρωμζνουσ δθμοςιογράφουσ, από τα πολιτικά και 
άλλα λαμόγια και από κάκε άλλο παραμφκι που ζξυπνα 
ςερβίρεται ςτον κόςμο με ςαφι ςτόχο να του κάψει το 
μυαλό. Μπορεί να ςτακεί όρκιοσ, αυτόνομοσ, αξιοπρεπισ 
και απόλυτα αυτοελεγχόμενοσ και να εντοπίηει εφκολα τισ 
δόλιεσ προκζςεισ και τα κακοικθ κίνθτρα του κάκε επιτι-
δειου. Θα ζχει γίνει ζνασ  ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΣ πολίτθσ που ξζρει 
πολφ καλά και τα δικαιϊματά του και που δεν προςφζρεται 
για κυματοποίθςθ. 

Σε τελικά ανάλυςθ, οι ςτόχοι τθσ Λζςχθσ του ΕΙΧΕ υπθρε-
τοφν, για μια ακόμα φορά με πρωτοποριακό τρόπο, τα ςυμ-
φζροντα των Ελλινων καταναλωτϊν, με τθν ευρφτερθ του 
όρου ζννοια. Γιϋαυτό, θ προςπάκεια αυτι αξίηει να υποςτθ-
ριχκεί από όλουσ και να διαδοκεί απεριόριςτα.». 

Προφανϊσ, κα κζλαμε προτάςεισ για νζα κεματολογία και 
περιςςότερα επιλεγμζνα βίντεο που ζχουν ακροιςτικά τα 
εξισ χαρακτθριςτικά: Παρουςιάηουν πραγματικζσ αλικειεσ 
και όχι τισ ψευτοαλικειεσ ι τισ «εξαγοραςμζνεσ» που εξυ-

πθρετοφν ςυμφζροντα  και άλλουσ ςκοτεινοφσ ςκοποφσ, 
ζχουν διάρκεια από 30 ζωσ 120 λεπτά, είναι ςτθν Ελλθνικι 
ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (με ι χωρίσ υπότιτλουσ), και προ-
ςφζρουν ζξυπνθ γνϊςθ ςτον άνκρωπο, ςτον πολίτθ και 
ςτον καταναλωτι και ςτα κοινωνικοοικονομικά ενδιαφζρο-
ντά τουσ κακϊσ και ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ. Αςφαλϊσ, κζ-
ματα που ςχετίηονται με τον Ελλθνιςμό (Πολιτιςμόσ, Ιςτορί-
α, Αρχαία Ελλάδα και Γραμματεία, Αξίεσ, Διδάγματα, κλπ) 
ενδιαφζρουν ιδιαίτερα, όπωσ ενδιαφζρει και θ ςφγχρονθ 
ζξυπνθ Ελλθνικι ςκζψθ και το ανιςυχο Ελλθνικό Πνεφμα, θ 
Διαςπορά και ότι επίλεκτο ζχει να επιδείξει ο διακεκριμζνοσ 
Ζλλθνασ που είναι ικανόσ για ουςιαςτικι Εκνικι προςφορά. 
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       θαη νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ραίξνπλ κηαο ηδηφηππεο, άγξαθεο 
αιιά πάγηαο αζπιίαο θαη απφ ην ήδε δηεθζαξκέλν Κξάηνο, ηελ 
αζζκαίλνπζα Γηθαηνζχλε, ηελ δεκνζηνγξαθία θαη άιινπο πνι-
ινχο. Υξεηάδεηαη ζηελφο έιεγρνο ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ δηθεγφξσλ, 
ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ ελψζεσλ πξνζηαζίαο θαηαλαισ-

ηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο κφληκεο αγθχισζεο θαη θαρεμί-
αο, ησλ ΜΜΔ (Μέζσλ Μαδηθήο Δμαζιίσζεο), θαη πνιιψλ άιισλ, 
κε δξαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο Αξρέο – Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο 
– πξνο φθεινο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ θαη ηνπ Έζλνπο. Υξεηάδεηαη 
ζπληνληζκέλε θηλεηνπνίεζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο γηα 
ηελ επηδίσμε θαη επίηεπμε εζληθψλ ζηφρσλ επξέσο θάζκαηνο. 
Υξεηάδεηαη μεξίδσκα νπηζζνδξνκηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δηαησλίδνπλ 
πνιιέο γλσζηέο «θαηάξεο» ηνπ Λανχ καο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 
έξρνληαη απφ ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Υξεηάδνληαη ελεξγνί, 
κπαισκέλνη θαη εζηθά αθέξαηνη πνιίηεο πνπ ζα ειέγρνπλ ηνπο πά-
ληεο θαη ηα πάληα. Γηαηί ε θνξπθαία εμνπζία ζ΄απηφλ ηνλ ηφπν είλαη 
ν Πνιίηεο.  Δίλαη ν κφλνο αμηφπηζηνο γηα λα θξίλεη, ζε θάζε πεξί-
πησζε, πην είλαη ην Δζληθφ ζπκθέξνλ θαη πνηά ηα ζπκθέξνληαη ηνπ 
Διιεληθνχ Λανχ. Καη ζηηο θξίζεηο απηέο, δελ ρσξνχλ «εθπηψζεηο» 
γηα λα εμππεξεηνχληαη κηθξνπνιηηηθά, κηθξνθνκκαηηθά θαη ηδησηηθά 
ζπκθέξνληαη ηζρπξψλ νκάδσλ πνπ, κφληκα εθρπδατδνπλ 
θαη΄επάγγεικα θαη ζπλήζεηα, θάζε έλλνηα ζπκθέξνληνο ηνπ Λανχ, 
ηνπ Έζλνπο θαη ηεο Κνηλσλίαο ειεχζεξσλ αλζξψπσλ. 

Ζ κεγάιε απνθαιππηηθή έξεπλα ηνπ EIXE γηα ηελ δηαρξνληθή παξα-
λνκία ηνπ ηξαπεδηθνχζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηελ πεηπρεκέλε 

To EIXE πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ πκ-
βνπιίνπ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ ειέγρσλ κε ηελ επσλπκία 
«ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ» (αξρηθά 
«ΔΚΔ»). Ο λένο απηφο θνξέαο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε κε 
θεξδνζθνπηθή βάζε θηινδνμεί λα θαιχςεη ην κεγάιν θελφ πνπ 
αθήλεη, θχξηα, ε θαιπάδνπζα 
πξνέιαζε ηεο δηαθζνξάο/
δηαπινθήο ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ αληθαλφηεηα ή/θαη ηελ 
θαινπιεξσκέλε απξνζπκία 
ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ηδηαίηεξα 
ηεο εξεπλεηηθήο, ζηελ απνθά-
ιπςε πνιιψλ απφ ηα θαθψο 
θείκελα ηεο δεκφζηαο θαη ηδησ-
ηηθήο δσήο ζηελ Διιάδα ιφγσ 
ηεο πξνρσξεκέλεο θνηλσλη-
θήο, εζηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 
θάζε άιιεο ζήςεο θάησ απφ 
ηελ παληνδπλακία ηεο δηαθζν-
ξάο θαη ηεο δηαπινθήο ζε φια 
ηα κήθε θαη πιάηε ηεο δσήο 
ζηελ Διιάδα πνπ ιεηηνπξγεί 
αλαζρεηηθά ζηελ πξφνδν θαη 
ηελ επεκεξία ηνπ Διιεληθνχ 
Λανχ. Απηφ ζπκβαίλεη θαη 
δηεζλψο εδψ θαη δεθαεηίεο 
θαη  θαιχπηεηαη φιν θαη πεξηζ-
ζφηεξν απφ αλεμάξηεηνπο ηδηψηεο, αθηηβηζηέο, εξεπλεηέο θαη 
δεκνζηνγξάθνπο.  
Δίλαη ηξαγηθφ, φηαλ δηνγθσλφηαλ ην δεκφζην ρξένο απφ ηνλ ζα-
θή δφιν ησλ εθιεγκέλσλ Κπβεξλήζεσλ απφ ηνλ άθξαην εμσηεξη-
θφ δαλεηζκφ γηα λα γίλνληαη πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην θαη αλφε-
ηεο θιαδηθέο παξνρέο θαηά θχκαηα, ν Διιεληθφο Λαφο δελ πιεξν-
θνξήζεθε ηη ζπκβαίλεη κέρξη πνπ μέζπαζε ην ζθάλδαιν ηεο π-
πέξκεηξεο ππεξρξέσζεο ζηνπο μέλνπο δαλεηζηέο. Υξεηάδεηαη 
κεραληζκφο ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ αληηθεηκεληθφ έιεγρν πεξηνρψλ 

 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟ «ΕΚΕ—ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» του EIXE 
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      ηεθκεξίσζή ηεο κε κεγάιν αξηζκφ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, καο 
έδεημε ηελ αλάγθε γηα δξαζηηθνχο ειέγρνπο απφ εκάο, ηνπο αλε-
μάξηεηνπο Πνιίηεο, πνπ μέξνπκε φηη δελ κπνξνχκε πιένλ λα πεξη-
κέλνπκε ηίπνηα αμηφπηζην απφ ηνπο άιινπο, αθξηβψο επεηδή «νη 

άιινη» είλαη εμαγνξαζκέλνη ή επηξξεπείο ζηελ εμαγνξά απφ ηηο 
παλίζρπξεο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο νκάδεο νξγαλσκέλσλ –αιιά 
κεηνςεθηθψλ- ζπκθεξφλησλ θαη πηέζεσλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε. 
Δίδακε ην πξνδνηηθφ μεπνχιεκα λα έρεη θζάζεη λα απνηειεί 
ζήκεξα ηνλ θαλφλα, ζε ηέηνην ζεκείν αηζρξφηεηαο πνπ καο ιέλε 
κφληκα φηη «γίλεηαη γηα ην θαιφ καο»!! Πξνδνζία θαη μεπνχιεκα 
«γηα ην θαιφ καο», φκσο, δελ λνείηαη γηα  ζψθξνλεο Πνιίηεο, 
φπσο νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο.       
Οη έξεπλέο καο έρνπλ ήδε απνθαιχςεη απίζηεπηα ηξαγηθέο 
πεξηπηψζεηο αζιηφηεηαο πνπ ην λέν πκβνχιην ζα αξρίζεη λα 
δεκνζηνπνηεί άκεζα. 
Δλδεηθηηθά εληνπίζακε φηη, απφ ην 1997, πνιιέο ρηιηάδεο Έιιελεο 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαδηθάδνληαη απφ πνηλη-
θά 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 ηξά-
πεδεο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη ξεηά απαγνξεπκέ-
λεο 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 επη-
θχξσζε ηε Γηεζλή 
πλζήθε νξίδεη 
ξεηά (άξζξν 11) 
ξεηά φηη «Καλείο 
δελ θπιαθίδε-
ηαη απoθιεηζηηθά 
ιφγσ ηεο αδπλα-
κίαο ηνπ λα εθ-
πιεξψζεη ζπκ-
βαηηθή ππνρξέσ-
ζε». Τπνινγίδνπ-
κε φηη ηέηνηεο πα-
ξάλνκεο πνηλέο 
θπιάθηζεο έρνπλ 

επηβιεζεί ζε πεξίπνπ 8.000 Έιιελεο. Καιφ είλαη ε Γηθαηνζχλε λα 
είλαη «ηπθιή» αιιά φρη θαη ηξαγηθά αλεπαξθήο νχηε επηθίλδπλα 
αλεγθέθαιε!! Όζν γηα ηνπο Γηθαζηέο αιιά θαη γηα ηνπο ππεξαζηέο 
δηθεγφξνπο ησλ αηπρψλ απηψλ βηνηερλψλ πνπ πιήξσζαλ γηα λα 

έρνπλ ηελ λφκηκε δηθνλνκηθή ηνπο άκπλα θα-
ζψο θαη γηα ηνπο ππεξήθαλνπο γηα ηα επίιεθηα 
απηά κέιε ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, ζα 
πεξηνξηζηνχκε λα αλαθσλήζνπκε «Γνμάζηε 
ηνπο». ηελ Ηαπσλία, γηα ηφζν απίζηεπηνπ 
«κεγαιείνπ» ξεδηιίθηα, ζπλεζίδεηαη ή -αθφκα 
θαιχηεξα- επηβάιιεηαη ην «ραξαθίξη». ηελ 
Διιάδα, είλαη θαζηεξσκέλε ε νινθιεξσηηθή 
απάζεηα ησλ επίνξθσλ θαη ε απφιπηε πεξη-
θξφλεζε ησλ ζπκάησλ, ζπλήζσο κε ηελ θπληθή 
πξνζζήθε θαη ηνπ εζληθνχ καο εξσηήκα-

ηνο:  «Δ, θαη ηί έγηλε;»… 
Με ηελ θαζνδήγεζή καο, έλαο Έιιελαο βηνηέρλεο, ηξηπιφ ζχκα, 

θαη ηξαπέδεο θαη ησλ 
δηθαζηψλ αιιά θαη ηνπ 
(αδηάβαζηνπ) ππεξαζπη-
ζηή ηνπ δηθεγφξνπ, έρεη 
θαηαζέζεη αγσγή θαηά 
ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδε-
κίσζε χςνπο € 1 εθαηνκ-

κχξην. Σν Γεκφζην έξρεηαη ζην Γηθαζηήξην θαη δεηά ζπλερψο αλα-
βνιέο (απνξία ςάιηνπ, βήμ, γαξ). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη ηξείο 
(3) αλαβνιέο. Δκείο ηψξα ςάρλνπκε λα εληνπίζνπκε ηα ππφινηπα 
ζχκαηα πνπ εθηηκνχκε φηη μεπεξλνχλ ηνπο 8.000!!! 
 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε κε απφιπηε βεβαηφηεηα λα πνχκε φηη, 
είλαη πιένλ επηηαθηηθή εζληθή αλάγθε εκείο νη αμηνπξεπείο Πνιίηεο 
απηήο ηεο πνιχπαζεο Υψξαο, λα ζεθψζνπκε ζηνπο ψκνπο καο κηα 
λέα επξχηαηε κεησπηθή αληηπαξάζεζε κε ηα θαθψο ελλννχκελα 
ζπκθέξνληαη θάζε ινγήο ιακφγησλ πνπ επηβνπιεχνληαη ηα θαιψο 
ελλννχκελα ζπκθέξνληαη ηνπ Λανχ καο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ 
ρξένπο καο απέλαληη ζηελ Ηζηνξία απηνχ ηνπ Έζλνπο αιιά θαη ζηηο 
γελεέο πνπ έξρνληαη. Ζ νξγάλσζή καο ζα ζηεξηρζεί 
ζε ΔΘΔΛΟΝΣΔ θαη ΑΚΣΗΒΗΣΔ πνπ αηζζάλνληαη θαη απηνί φηη, 
δελ ππάξρεη αηνκηθή πξφνδνο γηα θαλέλα Πνιίηε, εάλ δελ πξννδεχ-
εη ε ίδηα ε θνηλσλία θαη ην Έζλνο καο.  Καη ζα θάλνπκε ην θαζήθνλ 
καο ζαλ Πνιίηεο θαη ζαλ Έιιελεο. 
 

ην ηκήκα απηφ ηνπ Γηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ EIXE, νξγαλψλνπκε θαη 

παξνπζηάδνπκε ηελ ζηφρεπζε, ηηο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  
 
 

 

Καινχκε θάζε πλέιιελα κε κφξθσζε, γλψζεηο θαη δηάζεζε 
πξνζθνξάο, λα δειψζεη εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ 
έξγν πνπ νξγαλψλεηαη θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νκάδεο 
επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο ζε θάζε αληηθείκελν θνηλσλη-
θνχ ειέγρνπ.  ΠΔΡΗΜΔΝΟΤΜΔ ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  Α ! 
(Δηδηθφ έληππν ζηελ Δλφηεηα 3) 
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Δίλαη γεγνλφο φηη, ζηελ Διιάδα ζήκεξα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 4 
εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε νθεηιέο πξνο ηξάπε-
δεο, είηε ζαλ δαλεηνιήπηεο είηε ζαλ εγγπεηέο, απφ δαλεηαθέο 
ζπκβάζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, δειαδή γηα θαηαλαισηηθά 
δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο, ζηεγαζηηθά θαη επηζθεπαζηηθά δά-
λεηα θαζψο θαη γηα επηρεηξεκαηηθέο πηζηψζεηο. 
 
Σα δάλεηα απηά επί δεθαεηίεο δίδνληαλ κε ζρεδφλ αλχπαξθηα 
ηξαπεδηθά θξηηήξηα, κε ηξφπν επηπφιαην, απεξίζθεπην θαη, ζε 
ηειηθή αλάιπζε, επηθίλδπλν φρη κφλν γηα ηνλ δαλεηνιήπηε 
αιιά θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο θαζψο θαη γηα ηελ εζληθή 
καο νηθνλνκία. Καη ηνχην θαηά ζαξσηηθή θαηαζηξαηήγεζε ηεο 
ππνρξέσζεο πξνλνίαο θαη επζχλεο θάζε δαλεηζηή. Ζ νηθνλν-
κηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2010 έθεξε πνιιαπιά θαη θαηα-
ζηξνθηθά παξάγσγα απνηειέζκαηα (πξσηνθαλήο αλεξγία, 
αζξφα κεηαλάζηεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ινπθέηα επηρεηξήζε-
σλ, αθαληζκφο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαη κφληκε θαζίδεζε 
ζηελ αγνξά, πεξηνξηζκφο ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, εγθαηά-
ιεηςε θάζε έλλνηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηδησηηθψλ επελ-
δχζεσλ, δηαξξνή ησλ απνηακηεχζεσλ ζην εμσηεξηθφ, απαλσ-
ηά κλεκφληα θαη ηελ δηάρπηε βεβαηφηεηα φηη ζα ρξεηαζηνχλ 
ηνπιάρηζηνλ άιια 35 πέηξηλα ρξφληα γηα λα επαλέιζεη πάιη ε 
νηθνλνκηθή δσή ζηα γλσζηά επίπεδα. 
 
Ζ παξαδνζηαθή επηπνιαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αιφγηζηεο 
ρνξεγήζεηο πηζηψζεσλ ηφζν ζε θαηαλαισηέο φζν θαη ζε 
επηρεηξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ νδεγήζεη ηνπο νθεηιέηεο ζε 
πξαγκαηηθή αδπλακία λα ζπλερίζνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ησλ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή ζηνπο 
λνκηθνχο σο «απξφνπηε κεηαβνιή ζπλζεθψλ» (άξζξν 388 
Α.Κ.) γηα ηελ νπνία ν λφκνο πξνβιέπεη δηνξζσηηθή παξέκβα-
ζε δηθαζηεξίνπ, κεηά απφ πξνζθπγή ηνπ νθεηιέηε. Σα ιεγφ-
κελα «θφθθηλα δάλεηα» έρνπλ πεξάζεη ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ € 120 δηζεθαηνκκπξίσλ, πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερί-
ζεη λα απμάλεηαη κε αθφκα κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο, φζν ε θξί-
ζε βαζαίλεη. Οιηθά αλήκπνξε, ε Πνιηηεία ζπεχδεη λα λνκνζε-
ηήζεη φηη ηεο επηηξέπνπλ νη μέλνη δαλεηζηέο ελψ κφληκα αθνχ-
γεηαη φηη ζχληνκα ζα αξρίζεη θαηαηγηζκφο θαηαζρέζεσλ θαη 
πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα μέλα θεξ-
δνζθνπηθά funds πνπ είλαη έηνηκα λα ιεειαηήζνπλ ηνλ Διιε-
ληθφ Λαφ θαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ. 
 
 

Απέλαληη ζ’ απηή ηελ ζεζκηθή αζιηφηεηα ζηελ Παξηίδα καο, 
δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαραηηίζεη ηελ α-
πφιπηε επηθπξηαξρία ηνπ θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ, ειηθίαο ζήκε-
ξα 92 εηψλ, θαη ηελ ζαξσηηθή θαη δηαρξνληθή εθκεηάιιεπζε 
ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ησλ ζηελ αγνξά.  Ωζηφζν, ηελ ζηηγ-
κή πνπ ππάξρεη απηή ε απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζηηο ηάμεηο 
ησλ δαλεηνιεπηψλ, ήιζε ε αλαπάληερα θαιή είδεζε γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ EIXE θαη ηηο δξαζηηθέο ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη 

ζηα λνκηδφκελα ηξαγηθά αδηέμνδα εθαηνκκπξίσλ ππεξρξεσκέ-
λσλ πνιηηψλ ζηε Υψξα καο. 
Ζ κεγάιε πείξα καο ζε θνξπθαίεο ζέζεηο ΜΔΑ ζε ηξάπεδεο 
επί δεθαεηίεο, καο νδήγεζε λα ηνπνζεηήζνπκε ην δήηεκα ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηε κφλε νξζή βάζε ηελ νπνί-
α πξνβάιινπκε ζπζηεκαηηθά απφ ην 1999. Ξέξνληαο φηη νη 
ηξάπεδεο, νκνηφκνξθα θαη ελαξκνληζκέλα, επηβαξχλνπλ ηνπο 
δαλεηνιήπηεο κε ηνθνγιπθηθνχο ηφθνπο, παξάλνκνπο αλαηνθη-
ζκνχο θαη παξάλνκεο ινηπέο επηβαξχλζεηο, απφ ηφηε είρακε 
πεη  -θαη είκαζηε νη κφλνη ηφηε αιιά αθφκα θαη ζήκεξα– φηη νη 
δαλεηνιήπηεο δελ ρξεηάδνληαη ηελ «εχλνηα, ηελ νπνηαδήπνηε 
θηιαλζξσπία θαη ιχπε» θαλελφο. Καη απηφ, δηφηη δελ έρνπλ 
θάλεη ηίπνηα παξάλνκν θαη δηφηη ηνπο πξνζηαηεχεη ν λφκνο. 
Λφγσ άγλνηαο θαη ιφγσ ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ θαξηέι 
ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ Διιάδα, φινη  νη δαλεηνιήπηεο έπεζαλ 
ζχκαηα θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ ησλ ηξαπεδηηψλ, ηδηαίηεξα 
δε βαξχηαηεο ηνθνγιπθίαο, θάηη πνπ θαλείο ζήκεξα δελ ηνικά-
εη λα πεη κε επζχηεηα, δεκφζηα. Δκείο ην ιέκε θαη ην γξάςακε 

ζην βηβιίν καο 
«Οη Σξάπεδεο 
ζην Μηθξνζθφ-
πην» πνπ εθδφ-
ζεθε ην 1999 
θαη αλέηξεςε ηηο 
ζπλζήθεο ηεο 
αληηπαξάζεζεο 
κεηαμχ ηξαπε-
δψλ θαη δαλεην-
ιεπηψλ. Απηφ 
έγηλε γηαηί εκείο 

κπνξέζακε λα αλαδείμνπκε θαη λα απνδείμνπκε ηελ ηξαπεδηθή 
ηνθνγιπθία κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε 
ηνλ ζπληνληζκφ καο θαζψο θαη κε νηθνλνκνινγηζηηθέο πξαγκα-
ηνγλσκνζχλεο πνπ, απφ ηφηε θάλακε θαη ζπλερίδνπκε λα είκα-
ζηε νη κφλνη πνπ θάλνπκε θαη ζήκεξα. Σν ζέκα είλαη θχξη-
α  ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη εμαηξεηηθά ηερληθφ, ε αληηκεηψπηζή 
ηνπ δε απαηηεί εηδηθέο ηξαπεδηθέο θαη εηδηθέο λνκηθέο γλψζεηο. 
Μέρξη ζήκεξα, νη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζηα ηξαπεδηθά ζέκαηα 
ζπλεξγάηεο καο δηθεγφξνη, έρνπλ εθδψζεη πεξηζζφηεξεο απφ 
2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε βάξνο ησλ ηξαπεδψλ. Ο αξηζ-
κφο είλαη απίζηεπηα κεγάινο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δίλεη 
ζε φια ηα κέιε καο ζε φιε ηελ Διιάδα, είλαη θπξηνιεθηηθά ζπ-
ληξηπηηθφ. Πέξαλ ηεο πιήξνπο λνκνινγηαθήο ραξηνγξάθεζεο 
ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο, νη απνθάζεηο απηέο, πνπ δελ 
είλαη γλσζηέο ζηνπο δηθεγφξνπο ηεο Υψξαο, έγεηξαλ απνθαζη-
ζηηθά, νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηελ πιάζηηγγα ππέξ ησλ ζέζε-

σλ ησλ δαλεηνιεπηψλ, φπσο ηνπο εμέθξαζε ην EIXE. Δμάιινπ 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα 
απαηηήζεηο πνπ είλαη ηνθνγιπθηθέο: 

 Καλείο δελ δεζκεχεηαη απφ παξάλνκε ζπκθσλία πνπ έρεη 

ππνγξάςεη 

 Καλείο δελ ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη παξάλνκνπο ηφθνπο 

θαη ινηπέο παξάλνκεο επηβαξχλζεηο 

 χκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη φξνπο έμσ απφ ηα φξηα ησλ 

ρξεζηψλ εζψλ, είλαη άθπξε 

 Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε θαηάζρεζε θαη πιεηζηεξη-

αζκφο αθηλήηνπ νθεηιέηε ή εγγπεηή γηα απαίηεζε πνπ δελ 
είλαη λφκηκε, εθθαζαξηζκέλε θαη βεβαία 
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       Όπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη 

 
     Σν ηέινο ηεο κεησπηθήο αληηπαξάζεζεο ηνπ EIXE  κε ηελ 
δηαρξνληθή παξαλνκία ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζεζκηθή βάζε, ήιζε 
ηνλ Ννέκβξην 2015 κε ηελ επίδνζε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ 
ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα απζηεξήο θαη νμχηαηα 

θαηαγγειηηθήο εμσδίθνπ δηακαξηπξίαο ηνπ EIXE, 17 ζειίδσλ 
(βι. Δλφηεηα 5-1), κε ζαθείο πξνεηδνπνηήζεηο φηη, εθεμήο, 
φιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ ζα 
αληηκεησπίδνληαη ζαλ ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΔ, πξνεξρφκελεο απφ 
«εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηελ θαη’ επάγγει-
κα θαη ζπλήζεηα δηάπξαμε θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ, ζπκπε-
ξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνθνγιπθίαο, εθβίαζεο, απάηεο, απάηεο 
ζε δηθαζηήξηα απφ ηηο ίδηεο θαη απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθε-
γφξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο 
γηα ελ γλψζεη ηνπο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο, γηα έθδνζε ελ 
γλψζεη ηνπο αλαιεζψλ ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξή-
ζεσλ πνπ πεξηέρνπλ πξντφληα εγθιήκαηνο κε ηνπο νπνίνπο 
εμαπαηψληαη θαη νη επελδπηέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ελψ ε δηα-
λνκή κεξηζκάησλ απφ ηνθνγιπθηθά θέξδε ζπληζηά λνκηκνπνί-
εζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο»!!!  
     Πέξαλ ησλ πνηληθψλ θαη αζηηθψλ ζπλεπεηψλ, νη θαθνπξγε-
καηηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο δηθαηνινγνχλ απφιπηα θαη ηελ 

άκεζε ππνβνιή αηηήκαηνο ηνπ EIXE πξνο ηελ Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα (πνπ έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο ησλ ζπ-
ζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ Διιάδα) γηα ηελ άκεζε αλάθιε-
ζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο θάζε ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ε-
θηφο ησλ νξίσλ ηεο λνκηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη νη άδεηεο ιεη-
ηνπξγίαο ηνπο έρνπλ δνζεί κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε θαη ππν-
ρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζί-
α.    

     Σν πξσηνπνξηαθφ έξγν ηνπ EIXE πνπ δεκηνχξγεζε ηηο 
ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθήο δηθνλνκηθήο πξνζηαζίαο θάζε 
δαλεηνδνηεκέλνπ θαη θαηαιεζηεπκέλνπ, φκσο, έγηλε ζε πηινηη-
θή βάζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο επάλσ ζε κηθξφ αξηζκφ πεξη-
πηψζεσλ, ηθαλνχ λα παξάμεη ηελ αλαγθαία λνκνινγία αιιά 
αλεπαξθνχο λα πξνζηαηεχζεη φια ηα ζχκαηα ησλ ηξαπεδψλ 
ζηελ Διιάδα. Θεζκηθφο ζηφρνο ήηαλ λα παξαρζεί αζφξπβα ε 
λνκνινγία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε ραξηνγξάθε-
ζε θαη απφδεημε ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο. ήκεξα (2016), 
φκσο, πνπ θαηαξγήζεθε ε πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο 
ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη εμαγγέιινληαη γεληθέο επηζέζεηο ησλ 
ηξαπεδψλ θαηά ησλ αθηλήησλ ησλ, ην έξγν απηφ ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ην «ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2» ηνπ EIXE, είλαη ζηε δηάζεζε 
θάζε απεηινχκελνπ θαη κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη, φρη κφλν 
απνηειεζκαηηθή δηθνλνκηθή άκπλα, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα 
γηα βάζηκε δηεθδίθεζε ρξεκαηηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα αδηθν-

πξαμίεο. Σν «ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2» ηνπ EIXE ππεξηεξεί αζχ-

γθξηηα ηνπ Νφκνπ Καηζέιε θαη πξνζθέξεη νπζηαζηηθέο  ιχ-

ζεηο, αληίζεηα απφ ηνλ Νφκν Καηζέιε πνπ έρεη, ζην κεγαιχηε-
ξν κέξνο ηνπ, εθπνλεζεί απφ ην θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ θαη 
πεξηιακβάλεη πνιιέο θξπθέο ζθνπηκφηεηεο θαη νπζηαζηηθέο 
αδπλακίθεο. Ζ εμαγγειζείζα «αλαθνχθηζε»  ησλ νθεηιεηψλ 
πνπ πξνζέθπγαλ ζηελ (λνκηδφκελε) πξνζηαζία ηνπ δελ έρεη 
πξνθχςεη κέρξη ζήκεξα, εθηφο αζήκαληνπ αξηζκνχ πεξηπηψ-
ζεσλ δηαγξαθήο κέξνπο αδχλαηνλ λα εηζπξαρζνχλ ρξεψλ γηα 
νθεηιέηεο ηξαπεδψλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνη-
ρείν. Παξάιιεια, θαηαηίζεληαη ζηα δηθαζηήξηα αηηήζεηο πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο πνπ 
αληηθεηκεληθά (θαη λνκνινγηαθά) είλαη ακηγψο ηνθνγιπθηθέο, 
θαηά παξάβαζε ηεο πάγηαο ζέζεο ηνπ δηθαίνπ φηη ε είζπξαμε 
ππέξκεηξσλ ηφθσλ δελ κπνξεί λα επηδηψθεηαη δηθαζηηθά.  Σν 

πξσηνπνξηαθφ έξγν ηνπ EIXE, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πεηπ-

ρεκέλε ζχδεπμε ησλ εηδηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εηδηθψλ γλψζεσλ 

ηνπ EIXE κε ηηο εηδηθέο λνκηθέο γλψζεηο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ καο δηθεγφξσλ θαζψο θαη ηεο εγεηηθήο καο νκά-
δαο, νδεγεί κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά ζε εμαηξεηηθά απνηειέ-
ζκαηα δηφηη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ν νθεηιέηεο εμνθιεί –ζηηο πε-
ξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο- ηα λφκηκα νθεηιφκελα (θαη φρη ηηο 
ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ) κε ρξήκαηα πνπ α-
πνθηά ζαλ απνδεκίσζε γηα ηηο ζε βάξνο ηνπ αδηθνπξαμίεο 

ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ηερλνγλσζία δειαδή ηνπ EIXE, κεηαηξέπεη 

ηηο θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα αδηθνπξαμίεο ησλ ηξαπεδψλ 
ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε έζνδν γη΄απηνχο απνδεκηψζε-
σλ γηα ζεηηθέο θαη απνζεηηθέο δεκηέο θαζψο θαη ζεκαληηθά πν-
ζά γηα εζηθέο βιάβεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη ζηελ Διιάδα 

κφλν απφ ην EIXE θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εηδηθή ηερλνγλσζία, 
ηξαπεδννηθνλνκηθή θαη λνκηθή, πνπ έρεη ελάληηα ζηηο ηξάπεδεο 

θαη ζηελ δηαρξνληθή παξαλνκία ηνπο. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ EIXE 

ήηαλ, είλαη θαη παξακέλεη κέρξη νξηζηηθήο επηηπρίαο ηνπ ν εμα-
λαγθαζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζηα απζηεξά πιαίζηα ηεο λνκηκφηε-
ηαο 
     Γηα λα αμηνπνηεζεί ε επηηπρία απηή θαη λα ηεζεί ζηελ πιήξε 
ππεξεζία ηνπ πνιίηε, νη γλψζεηο απηέο θαζψο θαη ε πινχζηα 
αιιά αδεκνζίεπηε ζρεηηθή λνκνινγία πξέπεη λα γίλνπλ πξν-
ζβάζηκεο ζε θάζε πνιίηε πνπ αληηκεησπίδεη ηνθνγιπθηθέο 
απαηηήζεηο (καδί κε ηελ θιαζζηθή εθβίαζε) απφ ηξαπεδίηεο, 
απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο θαη απφ εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο. Με 
ηελ πείξα καο ζηα ζέκαηα απηά θαη κε δεδνκέλν φηη, ην ζεηηθά 
γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα πξνθχςεη 
κφλν απφ δηθεγφξνπο, ρσξίο ηελ θαηαιπηηθή ζπλδξνκή νηθν-
λνκνιφγσλ κε εηδηθέο γλψζεηο ζηα ηξαπεδηθά ζέκαηα, έρνπκε 
θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα θαη ζηελ απφθαζε ηεο νξγάλσ-
ζεο ηεο ζηήξημεο ησλ δαλεηνιεπηψλ κε ηνλ πιένλ απνηειε-
ζκαηηθφ  ηξφπν. ηφρνο είλαη ε επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ (2016) 
δηθηχνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο εμεηδηθεπκέ-
λσλ θαη ζπλδπαζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ 
ππεξεζηψλ θνξπθαίνπ επηπέδνπ επηζηεκνληθήο ππεπζπλφηε-
ηαο, ζπλέπεηαο, αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθήο εζηθήο, γηα 
ηελ επηηπρή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε φιε 
ηε Υψξα.  Σν Γίθηπν «ΠΑΗΧΝ», πξνθαλέζηαηα ΓΔΝ είλαη δηθε-
γνξηθή εηαηξεία. Οη λνκηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηνπο 
δηθεγφξνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο καο. Παξάιιεινο ζηφρνο, 
πξνθαλψο, είλαη θαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο, επαγ-
γεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ησλ ζπλεξγαηψλ δηθεγφ-
ξσλ, παξά ηηο ζεκεξηλέο πξσηνθαλείο δπζθνιίεο πνπ αληηκε-
ησπίδεη ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα. Ζ επίηεπμε ησλ πςειψλ 
απηψλ ζηφρσλ είλαη εθηθηή αιιά πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πςειήο ρξεζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ζηελ πειαηεία ζηα πξνβιήκαηά ησλ έλαληη ησλ «παλίζρπξσλ» 
ηξαπεδψλ, ε ιχζε ζηα νπνία δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ρσξίο 
ηελ εκπινθή ζπληνληζκέλεο νκάδαο εμεηδηθεπκέλσλ νηθνλνκν-

ιφγσλ θαη δηθεγφξσλ. Σν EIXE είλαη ε κνλαδηθή ηέηνηα νκάδα 
πνπ άλνημε ηνλ δξφκν θαη πέηπρε ηελ νξηζηηθή θαη παλεγπξηθή 
ήηηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εμαπηέξπγσλ ηνπο. 



15 

  

 

      (Κείκελν απφ ηελ Δλφηεηα 3 ηεο Ηζηνζειίδαο καο) 

 

ΑΚΣΙΒΙΜΟ 
     Ο αθηηβηζκφο σο έλλνηα αλήθεη γεληθά ζηε ξεαιηζηηθή ζθέ-
ςε θαη ζηνλ εζεινληηζκφ. Με ηνλ φξν απηφ δειψλεηαη ραξα-
θηεξηζηηθά φρη ηφζν ε ζεσξεηηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ 
πεξί ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπ, φζν ε ζέιεζή ηνπ λα ηνλ δηακνξ-
θψζεη αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ «επί ησ βέιηηζησ», κε ηελ 
αλάινγε δξάζε ηνπ. 
     Ζ ξεαιηζηηθή απηή αληίιεςε είλαη γεγνλφο φηη παξέρεη κία 
θάπνηα αιήζεηα θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπλνδεχεηαη ζρε-
δφλ πάληα κε κηα εζσηεξηθή εζηθή παξφξκεζε εζεινληηζκνχ 
γηα εθαξκνγή κε αλάινγεο πξάμεηο (δξάζεηο). Σηο πεξηζζφηε-
ξεο φκσο θνξέο ζπκβαίλεη λα δίλεηαη κηα ππεξβνιηθή έκθαζε 
ζηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο κε ζπλέπεηα έηζη λα κεηψλεηαη ε ζεσ-
ξεηηθή ζεκειίσζε ηεο θάζε επ΄ απηνχ εθδεινχκελεο δξάζεο.       
     Απηφο ηειηθά είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ζπλεζέζηεξα 
ηέηνηεο εθδειψζεηο εκθαλίδνληαη θαηά πξψηνλ ζε θαζεζηψηα 
κε πνιινχο πνιηηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
     Παιαηφηεξα γα παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ 
ν φξνο «κεηαβαηηθή πεξίνδνο» 
φπσο π.ρ. απφ ηελ πξν θαη κεηά 
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη εμ 
απηήο νξηδφκελε βηνκεραληθή θνη-
λσλία. Σνλ φξν εθείλν ρξεζηκν-
πνίεζαλ θαη νη ηζηνξηθνί θνηλσ-
ληνιφγνη θαζψο θαη νη ηζηνξηθνί 
ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο. πξνθεη-
κέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ δηάθν-
ξεο ζχγρξνλεο θηινζνθηθέο ζέ-
ζεηο. ην πιαίζην απηφ ραξαθηεξί-
ζηεθαλ σο αθηηβηζκφο κεηαμχ 
άιισλ ν «Βνινπληαξηζκφο» ηνπ 
Νίηζε, ν «Ιδεαιηζκφο» ηνπ Φίρηε, ν 
«Θεηηθηζκφο» ηνπ Κνλη, θαζψο θαη 
ε «ζπλεηδεηή δξάζε» ζηνλ 
«Νεντδεαιηζκφ» ηνπ Όηθελ. 
     ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν ν φξνο απηφο απνδίδεηαη κε ηελ 
ίδηα ζεκαζία ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, ζην δε ζέαηξν θαη θηλεκα-
ηνγξάθν ραξαθηεξίδεη ηε ζεκαηνινγία εθείλε πνπ παξνπζηά-
δεη γεληθά ξεαιηζηηθέο ιχζεηο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ πξν-
βιεκάησλ. 
     Οη κεγαιχηεξεο ζήκεξα εθδειψζεηο (δξαζηεξηφηεηεο) αθηη-
βηζκνχ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε πξνζηαζία 
ηνππεξηβάιινληνο, ηεο εξγαζίαο, ηεο κφξθσζεο θηι. πνπ 
παξνπζηάδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο δξάζεο, φπσο ππαίζξη-
εο ζπλαπιίεο, πνξείεο, απεξγίεο, θηλεηνπνηήζεηο θαζαξηζκνχ, 
αλαδάζσζεο θ.ιπ. Όπσο φκσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε 
ππεξβνιηθή έκθαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ 
εκθαλίδεηαη δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο αληίζεηεο παξακέηξνπο 
(π.ρ. νηθνλνκηθέο, εζηκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θ.ιπ.) κε ζπλέπεηα 
λα ζπλνδεχνληαη ηφηε κε επηζεηηθέο ζπγθξνχζεηο πνιηηψλ κε 
αζηπλνκηθέο ή θαη ζηξαηησηηθέο αθφκε δπλάκεηο.  
     Οη νπαδνί ηνπ αθηηβηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη αθηηβηζηέο. 
εκαληηθνί αθηηβηζηέο ήηαλ ν Μαράηκα Γθάληη, ν Μάξηηλ Λνχ-
ζεξ Κηλγθ, ν Σδνλ Λέλνλ θ.ά. 

      Αθηηβηζκφο είλαη θαη απηφ πνπ θάλνπκε θαη εκείο ζην EIXE. 
ΓΔΝ καο αξέζνπλ ε Μαθία ησλ ηξαπεδηηψλ θαη ε ηνθνγιπθία 
ηνπο. Δίλαη θαη δηθαίσκα αιιά θαη θαζήθνλ καο λα ηνπο δηψ-
μνπκε έμππλα, εηξεληθά, κε κφλν φπιν ηε γλψζε θαη ηνλ Νφκν. 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ       
 
 
 

                    Ζ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιειεγγχε θαη 
ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά. Ο εζεινληηζκφο εθθξάδεηαη κε πνι-
ινχο ηξφπνπο, ν θαζέλαο απφ απηνχο κε ηε δηθή ηνπ θπζην-
γλσκία θαη κέζνδν δξάζεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φκσο φισλ 
είλαη ε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ δη-
θαησκάησλ. 
     ηε ζχγρξνλε επνρή ν εζεινληηζκφο έρεη θαζηεξσζεί σο ν 
ζεζκφο εθείλνο, πνπ ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσ-
ληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
θαιείηαη λα αλαπιεξψζεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγεί ε αδπλακία 
ηνπ θξάηνπο θαη νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο. 
     ην πιαίζην απηφ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 
θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο πνιιέο Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
κε πιεζψξα εζεινληηθψλ δξάζεσλ θαη θχξηα πεδία εθαξκνγήο 
ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ε 
θάζε πεδίν εθαξκνγήο νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, είηε 
έρνπλ κνξθή ηδξχκαηνο. αζηηθήο / κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο, 
ζσκαηεία ή ζπιιφγνπο ζηεξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ εζειν-

ληηθή πξνζθνξά ησλ κειψλ 
ηνπο. 
     Ο εζεινληηζκφο δελ είλαη 
απιά έλαο φξνο, είλαη ζηάζε 
δσήο θαη δξα επνηθνδνκεηηθά 
ζην θνηλσληθφ ζηεξέσκα θα-
ζψο αθνξά φινπο αλεμάξηεηα 
απφ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκη-
θέο δηαθξίζεηο, πξνάγεη ηελ 
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιη-
ηψλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ 
ζεκειησδψλ ηνπο δηθαησκά-
ησλ θαη ελδπλακψλεη ηελ θνη-
λσληθή αιιειεγγχε θαη ζπλν-
ρή. 
 
 

Σο Μοντέλο του Εθελοντισμού 

 Ο εζεινληηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλδπαζκφο αθηη-

βηζκνχ θαη άκηζζεο εξγαζίαο. 

 Ο εζεινληηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αθηηβηζκφο θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 Ο εζεινληηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο αληδηνηειήο πξνζθνξάο 

Σέινο, ν εζεινληηζκφο είλαη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ δηα-
θξηηψλ ζηνηρείσλ.  
 

 ΔΛΑΣΔ ΚΗ’ ΔΔΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΧΝ ΑΚΣΗΒΗΣΧΝ ΣΟΤ EIXE !! 
 (Έληππν δήισζεο ζπκκεηνρήο ζα βξείηε ζηελ Δλφηεηα 3 ηεο Ηζηνζειίδαο καο)   

 

 

 

 
 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΜΔΣΑΣΡΔΠΟΤΜΔ ΣΟΝ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ ΜΑ Δ ΓΡΑΔΗ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΜΔΡΗΜΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
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Αλ θαη ‘ζέλα δελ ζνπ αξέζεη απηφ πνπ βιέπεηο εδψ θαζψο θαη πνιιέο άιιεο αδηθίεο ζηνλ ηφπν καο,  γίλε θη΄εζχ ηψξα 

 δξαζηήξηνο αθηηβηζηήο γηα λα δηψμνπκε θαη απηφ θαη φια ηα άιια ΛΑΜΟΓΗΑ απφ ηελ δσή καο θαη απφ ηελ Παηξίδα καο. 

Ζ πξνζπάζεηα είλαη αληδηνηειήο, αθνκκαηηθή θαη κνλαδηθφ γλψκνλα έρεη ηα καθξνρξφληα ζπκθέξνληα ηνπ Λανχ καο.    

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ—ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ...Εδώ και Τώρα...  
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η δχν πνιχ πεηπρεκέλεο εκθαλίζεηο ηνπ Πξνέδξνπ 

καο ζηελ εθπνκπή «ΘΔΜΗΣΑ & ΑΘΔΜΗΣΑ» ηνπ ηειεν-
πηηθνχ ζηαζκνχ ART TV, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην θαη 
Απξίιην, καο δεκηνχξγεζαλ κεγάια πξνβιήκαηα. Ζ 

αληαπφθξηζε ήηαλ ηφζν κεγάιε απφ φιε ηελ Διιάδα 
πνπ επί έλα κήλα κεηά θάζε εθπνκπή , δερφκαζηε ηειε-

θσλήκαηα απφ ην πξστ κέρξη αξγά ην βξάδπ απφ ηειεζεαηέο 
πνπ καο άθνπζαλ γηα πξψηε θνξά θαη μαθληάζηεθαλ απφ ηηο 
μεθάζαξεο απφςεηο καο γηα ηελ ηξαπεδηθή παξαλνκία θαη γηα 
ηνλ επζχ θαη θαηαγγειηηθφ ιφγν ηνπ Πξνέδξνπ καο.  

 Χζηφζν θαη παξά ηε δηάζεζή καο λα βνεζήζνπκε ηνλ θφ-
ζκν, παξαηεξήζεθε ην παξάδνμν θαηλφκελν θαλείο ζρε-
δφλ λα κελ θάλεη ηνλ θφπν λα καο ξσηήζεη πσο ιεηηνπξ-
γνχκε θαη πσο πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο. Οη πεξηζ-
ζφηεξνη καο πίεζαλ γηα επί ηφπνπ ηειεθσληθέο ζπκβνπιέο 
ζε απνξίεο θαη εξσηήκαηά ηνπο. Οη ιηγφηεξνη δεηνχζαλ ηε 

δηεχζπλζή καο γηα λα πεξάζνπλ «λα ηα πνχκε». Όινη ηνπο 
θαηάιαβαλ πνιχ θαιά φηη εκείο γλσξίδνπκε άξηζηα ηηο 
ηξάπεδεο θαη έρνπκε κεγάιε ζεηεία ζηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ απφ ηηο πνιιέο παξαλνκίεο ηνπο.   

 Όκσο, ν δηθφο καο ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα ζχκα-
ηα ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη αθξηβψο απηφο πνπ ζέιεη ν θφ-
ζκνο. Απφ ην 2000 πνπ είκαζηε ζηηο αληηηξαπεδηθέο επάι-
μεηο, έρνπκε κάζεη φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν φζσλ επηθνηλσ-
λνχλ καδί καο, δελ ελδηαθέξνληαη λα επηιέμνπλ έλα θνξέα 
πνπ ζα θξίλνπλ θαηάιιειν θαη ππεχζπλν γηα λα ηνπο θα-
ζνδεγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη κε γλψζε θαη αζθάιεηα 
ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ εμαηξεηηθά ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπο κε ηξάπεδεο. Φάρλνπλ λα βξνχλ πεγέο πιεξνθφξε-
ζεο θαη απαληήζεσλ ζηα  άλαξρα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ. 
Δθείλν, φκσο, πνπ δελ βιέπνπλ φηη έρνπλ είλαη αθελφο 

κεγάιε «ηξηθπκία ελ θξαλίσ» θαη αθεηέξνπ ηελ μεθάζαξε 
αληίιεςε φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε ηηο ηξάπεδεο ζα ηα 

ιχζνπλ «νη ίδηνη» αθνχ ζα έρνπλ ζπιιέμεη θάπνηεο πιεξν-

θνξίεο!!!  Απηή είλαη ε θαηάζηαζε!!!  Όηαλ αξξσζηαίλνπλ, 
δελ ην ζθέθηνλαη αιιά πεγαίλνπλ ακέζσο ζηνλ γηαηξφ. Γηα 
ηα ηξαπεδηθά πξνβιήκαηά ηνπο, φκσο, δελ βιέπνπλ θαλέ-
λα ιφγν λα πάλε ζε εηδηθφ νηθνλνκνιφγν. Πηζηεχνπλ φηη, 
φπσο δελ ζπκβνπιεχζεθαλ θαλέλαλ εηδηθφ φηαλ πήγαλ θαη 
πήξαλ απφ ηηο ηξάπεδεο ηα δάλεηα θαη ηψξα ηξαβάλε ηα 
καιιηά ηνπο, έηζη θαη ηψξα ζα ηα βγάινπλ πέξα κφλνη ηνπο.   

 Απηέο ηηο πνλεξέο ζπκπεξηθνξέο ηηο μέξνπκε εδψ θαη πνι-
ιά ρξφληα θαη δελ έρνπλ θακία ειπίδα επηηπρίαο. Αληίζεηα, 
πξνζθέξνπκε ζε θάζε ζνβαξά ελδηαθεξφκελν επαξθέζηα-
ηα ζηνηρεία γηα λα δηαπηζηψζνπλ πνηνη είκαζηε, ηη μέξνπκε 
γηα ηελ ηξαπεδηθή παξαλνκία, ηη έρνπκε πεηχρεη γηα ηα Μέ-
ιε καο θαηά ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, πφζεο ρηιηάδεο απν-
θάζεηο έρνπκε βγάιεη κέζα ζηα Γηθαζηήξηα, πσο έρνπκε 
αληηπαξαηεζεί κε ηηο ηξάπεδεο θαη πφζν αμηφπηζηνη εθαη 
ππεχζπλνη είκαζηε. Ζ ηζηνζειίδα θαη νη εθδφζεηο καο (ε 

εθεκεξίδα  θαη ην λέν ελεκεξσηηθφ δειηίν 

MONEY CLUB) πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξε απφ επαξ-

θέζηαηε πιεξνθφξεζε γηα ηελ κφληκε πξσηνπνξία καο 
ζην δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην απηφ αληηθείκελν πνπ απαη-
ηεί δπζεχξεηεο εηδηθέο ηξαπεδννηθνλνκηθέο γλψζεηο ζε 
ζπλδπαζκφ κε εηδηθέο λνκηθέο γλψζεηο. Πνιινί αθφκα ΓΔΝ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Internet) θαη ΓΔΝ έρνπλ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.   

 Με ηελ παιαηνεκεξνινγίηηθε απηή λννηξνπία θαη κε ηελ 
νιηθή ηνπο αδπλακία γηα ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, ΓΔΝ 
κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηηο δέθα (10) πνιχ κεγάιεο δηαθν-
ξέο καο απφ φινπο ηνπο άιινπο θνξείο πνπ (λνκίδνπλ φηη) 
αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ. Αληίζε-

ηα απφ θάζε άιιν ζηελ Διιάδα, εκείο ζην EIXE:  

     1. Γλσξίδνπκε ηηο ηξάπεδεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο επεηδή  

       έρνπκε ζεηεχζεη κε επηηπρία ζε θνξπθαίεο δηεπζπληηθέο  
       ζέζεηο επί πνιιέο δεθαεηίεο ελψ επί 17 ρξφληα είκαζηε  
       ππεχζπλα παξφληεο θαη κάρηκνη κεησπηθά απέλαληί  
       ηνπο κε ζεηξά κεγάισλ επηηπρηψλ. Οη άιινη είλαη απιά 
       φςηκνη εξαζηηέρλεο θαη αδίζηαθηνη νηθνλνκηζζάξηνη 

       2. Ζ πξνζπάζεηά καο έρεη απνθιεηζηηθά ΘΔΜΗΚΟ θαη ΜΖ  
       ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟ ΣΟΥΟ πνπ είλαη ν νξηζηηθφο ηεξκαηηζ- 
       κφο θάζε ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο, αληίζεηα κε ηνπο απφ-     
       θιεηζηηθά βηνπνξηζηηθνχο θαη ηδηνηειείο ζθνπνχο φισλ  
       ησλ άιισλ 

       3. Έρνπκε ζπγθξνηήζεη ΟΛΟΚΛΖΡΖ ηε δφθηκε επηρεηξεκα- 
       ηνινγία ελαληίνλ ηνπο, αξρίδνληαο απφ ην πξσηνπνξηαθφ  

       βηβιίν «Οη ηξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην» πνπ εθδψζακε ην  
       1999 . Οη άιινη είλαη απιά λεφθνπνη αληηγξαθείο θαη επίδν- 
       μνη κηκεηέο 

       4. Έρνπκε παξάγεη ΟΛΟΚΛΖΡΖ ηελ ππάξρνπζα λνκνινγία  
       (2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο) πνπ πηζηνπνηεί ηηο παξαλν- 
       κίεο ησλ ηξαπεδψλ. Οη άιινη θαηαβάινπλ θηιφηηκεο πξν- 
       ζπάζεηεο λα θιέςνπλ κεξηθέο απφ απηέο γηα βηνπνξηζηηθή  
       ρξήζε, ρσξίο νπζηαζηηθή πξννπηηθή επηηπρίαο ηνπο ζηα  
       Γηθαζηήξηα 

       5. Δίκαζηε θαη ζα παξακείλνπκε νη κφλνη πνπ έρνπκε ζηεί 
       ιεη ηεθκεξησκέλεο εμψδηθεο δηακαξηπξίεο πξνο ηνπο ηξα 

       πεδίηεο, νη κφλνη πνπ ηνπο απνθαινχκε «ηνθνγιχθνπο»  
       δεκφζηα θαη νη κφλνη πνπ ηνπο έρνπκε κελχζεη θαη ζα ζπ- 
       λερίζνπκε λα ηνπο κελχνπκε γηα ηα θαθνπξγήκαηά ηνπο 

        6.  Δίκαζηε νη κφλνη πνπ θαηαθξίλακε δεκφζηα ηνλ «Νφκν  

        Καηζέιε», πξηλ αθφκα ςεθηζηεί –φπσο δνκήζεθε απφ ην  
        Καξηέι ησλ ηξαπεδηηψλ, ζαλ αληηζπληαγκαηηθφ θαη ζαλ  
        αλαπνηειεζκαηηθφ, απιά επεηδή αληηθείκελφ ηνπο είλαη νη  
        απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο θαηαλαισηψλ πνπ  
        είλαη βαξχηαηα ηνθνγιπθηθέο. Όινη νη άιινη, ηνλ ζπκηαηί 
        δνπλ θαη εηζπξάηηνπλ ακνηβέο γηα ηελ έληαμε ησλ ζπκάησλ   
        ζην θαζεζηψο ηεο θαηά θαληαζίαλ αλαθνχθηζεο  

        7. Δίκαζηε θαη ζα παξακείλνπκε νη κφλνη πνπ κηιάκε γηα  
        θαξηέι ηξαπεδψλ, γηαηί κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε                

                               8. Κάλνπκε πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη αξρίζακε θαη ζπλε 
        ρίδνπκε λα θαηαζέηνπκε αγσγέο γηα απνδεκηψζεηο ησλ  
       Μειψλ καο απφ ηηο ηξάπεδεο γηα εζηθέο βιάβεο 

        9. Έρνπκε δερζεί βάλαπζεο παξελνριήζεηο θαηά θχκαηα  
        απφ εγθάζεηνπο ησλ ηξαπεδψλ, κφληκν απνθιεηζκφ απφ  
        ηα ΜΜΔ θαη άιια πνιιά θαζψο θαη ζπθνθαληηθέο δπζθε 
        κίζεηο απφ αξθεηνχο αεξηηδήδεο ηνπ ρψξνπ 

        10. Δίκαζηε νη κφλνη πνπ έρνπκε αλνίμεη γξαθείν γηα ηελ  
        επηηφπηα ζηήξημε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο παξακεζφξηαο   
        Διιάδαο (έδξα έξξεο) 

Όια απηά, κηινχλ κφλα ηνπο. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζνπκε 
ηίπνηα άιιν. Ο ζσζηφο θφζκνο, βιέπεη, θξίλεη θαη επηιέγεη….. 

 

 

Ο ΓΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΖΝ (ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ) ΙΘΑΚΖ ΔΙΝΑΙ ...ΑΝΖΦΟΡΙΚΟ, ΜΔ ΠΟΛΛΔ ΣΡΟΦΔ  

ΚΑΙ ΠΔΡΝΑ ΜΔΑ ΑΠΟ …(ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ) ΝΑΡΚΟΠΔΓΙΑ !! 
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       ΖΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΡΟ:  Σειεηψλσ.  
Καη ηξίηνλ, εθ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ην ζχκα ζεκειηψλεη δηθαίσ-
κα λα δεηήζεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε ή γηα 
άιινπ είδνπο βιάβε.  
Καηαςεθίδνπκε φιεο ηηο ηξνπνινγίεο θαη ηηο ππνπξγηθέο θαη ηε 
βνπιεπηηθή, φπσο θαηαςεθίζακε θαη ηηο θπξψζεηο. Καη ζα ζπ-
λερίζνπκε λα παιεχνπκε γηα ην δίθην ηνπ Έιιελα.  
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ Λατθνχ πλδέζκνπ-Υξπζή Απγή)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο):   Σν ιφγν έρεη ν θ. Η-
σάλλεο Θενθχιαθηνο, νκηιεηήο απφ ην ΤΡΗΕΑ. Οξίζηε, έρεηε ην 
ιφγν γηα πέληε ιεπηά απζηεξά, θχξηε Θενθχιαθηε.  
ΙΩΑΝΝΖ ΘΔΟΦΤΛΑΚΣΟ:  αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Πήξα ην ιφγν γηα λα μεθαζαξίζσ, γηαηί είλαη πνιιή ε θαηαζηξν-
θνινγία γηα ηα θφθθηλα δάλεηα. Καη κάιηζηα ηψξα ηειεπηαία, 
πξνρζέο είπαλ φηη μεπαγψλνπλ νη πιεηζηεξηαζκνί. Οπδέλ αλα-
ιεζέζηεξνλ, φπσο θαη απηά πνπ αλέθεξε ν πξνεγνχκελνο 
νκηιεηήο πνπ δελ ζηέθνπλ θαη ζα ην εμεγήζσ ακέζσο.   
Δίπακε φηη απφ 1 εο  Ηνπλίνπ μεπαγψλνπλ νη πιεηζηεξηαζκνί θαη 
άληε πάιη ν θφζκνο λα θνβάηαη θαη ηη ηζρχεη, εάλ πξνζηαηεχε-
ηαη ε πξψηε θαηνηθία θαη πάιη απφ ηελ αξρή. Καηαζηξνθνινγί-
α, θηλδπλνινγία, απηά πνπ έρνπλ ρνξηάζεη. Παξ’ φια απηά, 
φπσο είπε ν θχξηνο Τπνπξγφο, ν ήιηνο ζα μαλαζεθσζεί, ζα 
μεκεξψζεη αχξην θαη ηα ζπίηηα, ε πξψηε θαηνηθία ησλ Διιήλσλ 
ζα εμαθνινπζήζεη λα πξνζηαηεχεηαη.  

……………………………………….. 
Λέσ ηψξα γηα ηα  funds , θχξηε Πξφεδξε, θαη δελ ζα θαζπζηεξή-
ζσ πεξηζζφηεξν. Πψο πξέπεη δειαδή λα ζθεθηνχλ νη δαλεην-
ιήπηεο αλαθνξηθά κε ηα  funds , εάλ θηάζνπκε λα πσιεζνχλ 
ηα δάλεηα ηνπ απινχ θφζκνπ, γηαηί εγψ πηζηεχσ φηη 
ηα  funds  ζα ελδηαθεξζνχλ κφλν γηα ηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά 
ή ελ γέλεη ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα.  

………………………………………………... 

Ευχαριστώ. (Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηηο πηέξπγεο ηνπ ΤΡΙΕΑ θαη ησλ ΑΝΔΛ)  

ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 
2016, ζπδεηήζεθαλ ηξνπνινγίεο ζηνλ πξφζθαην λφκν γηα ηα 
«θφθθηλα δάλεηα». Γηα κηα αθφκα θνξά, ν Βνπιεπηήο Ζιίαο 
Παλαγηψηαξνο καο δήηεζε ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκηιία 
ηνπ. Απηά πνπ είπε απερνχλ ηηο γλσζηέο ζέζεηο ηνπ EIXE 
πνπ φκσο ερνχλ ...θηλέδηθα γηα ηα άιια θφκκαηα θαη ηνπο 
βνπιεπηέο ηνπο. Παξαζέηνπκε απνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηη-
θά….. 

ΖΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΡΟ:  Δίλαη πάξα πνιιέο νη ηξνπνινγίεο 
πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο αλαθέξνπκε απιά. Φπζη-
θά γηα ηελ βνπιεπηηθή ηξνπνινγία ηελ θαηαςεθί-
δνπκε, δηφηη θαη εθπξφζεζκε είλαη θαη δείρλεη ηελ 
πξνρεηξφηεηά ζαο. Απηήλ ηελ ηξνπνινγία ζα κπν-
ξνχζαηε λα ηελ έρεηε θέξεη ζε έλα λνκνζρέδην. 
Πάκε ηψξα ζηελ ηξνπνινγία 467/29, ην άξζξν 1 
πνπ εδψ έρεη λα θάλεη κε ηηο ηξάπεδεο θαη φια φζα 
ιέγαηε.  
Λνηπφλ, ζα ζαο πσ ελ ηάρεη δχν πξάγκαηα. Απηφ, 
ην νπνίν ιέεη απηή ε ηξνπνινγία πξφθεηηαη πεξί 
κνλνκεξνχο βιαπηηθήο κεηαβνιήο ησλ φξσλ ησλ 
δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε 
ζχκπξαμε ηνπ δαλεηνιήπηε, φπσο επηηάζζνπλ ηα 
ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ην δίθαην, ν Αζηηθφο 
Κψδηθαο, θάηη ην νπνίν ηνλ έρεηε γξακκέλν ζηα παιηά ζαο ηα 
παπνχηζηα, δηφηη σο ππάιιεινη ησλ ηξαπεδηηψλ φινη ζαο 
πιένλ φζνη ππνγξάθεηε φια απηά, αθήλεηε λα ζαο θάλνπλ 
φ,ηη ζέινπλ.  
Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δαλείδεη κε ζπγθεθξηκέλν 
κηθξφ επηηφθην 0,75% θαη κε πξάμεηο ππνπξγηθψλ ζπκβνπιί-
σλ θαζνξίδεηαη ην αλψηαην επηηφθην γηα εθηνθηζκνχο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα. Γηθαηνπξαθηηθφ εμσηξαπεδηθφ ιέγεηαη θαη 
θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 5,25%. Οηηδήπνηε πάλσ απφ απηφ 
είλαη πξντφλ ηνθνγιπθίαο. Καη ε θαηλνκεληθά λνκηδφκελε 
αιήζεηα, φπσο ηα θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ ιέλε φηη εκείο ηηο 
έρνπκε απνδερζεί φιεο, έρνπκε ζπλάςεη θάπνην δάλεην, ηνπο 
φξνπο θαη φια απηά θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηα ςηιά γξάκκα-
ηα, είλαη ςέκα. Γηφηη ππάξρεη ε ηερλνθξαηηθή αιήζεηα απφ 
πιήζνο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Ξεπεξλνχλ ηηο δχν ρηιηάδεο 
πιένλ θαη πνιιέο είλαη ηειεζίδηθεο θαη απφ ηνλ Άξεην Πάγν 
θαη απνξξένπλ θαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.  
Πξψηνλ, νη ζπκβάζεηο πάζρνπλ απφ νιηθή αθπξφηεηα ιφγσ 
ηνθνγιπθίαο.  
Γεχηεξνλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πιεηζηεξηαζκνί θαη θαηα-
ζρέζεηο -λα αθνχλ νη Έιιελεο πνιίηεο- ζα πξέπεη νη απαηηή-
ζεηο λα είλαη απφιπηα λφκηκεο, εθθαζαξηζκέλεο θαη κε ακθη-
ζβεηήζηκεο.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο ):  
Οινθιεξψζηε ηηο ζθέςεηο ζαο, ζαο παξαθαιψ.  

 

 

ΚΟΝΣΡΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΜΕ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ EIXE  
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      ΔΡΧΣΖΖ:   Αθνχγνληαη πνιιά γηα επηθείκελεο κεηαβηβάζεηο 
παθέησλ απαηηήζεσλ ηξαπεδψλ απφ θαζπζηεξεκέλα δάλεηα 
θαη πηζησηηθέο θάξηεο ζε FUNDS πνπ ζπεχδνπλ λα εγθαηα-
ζηαζνχλ ζηελ Διιάδα γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε θαηά ησλ 
νθεηιεηψλ. Ση αθξηβψο ηζρχεη θαη ηη πξέπεη λα καο αλεζπρεί? 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  Όπσο γίλεηαη ζπλήζσο, ηα παπαγαιά-
θηα ησλ ΜΜΔ δηαδίδνπλ θήκεο πνπ θηλνχληαη ζηελ 
ζθαίξα ηεο πηζαλνιφγεζεο. Σν ζέκα ησλ θφθθηλσλ 

δαλείσλ (πνπ έρεη πεξάζεη ηα € 120 δηο) «θαίεη» πνιχ 

θφζκν θαη πνπιάεη πνιιά θχιια εθεκεξίδσλ. Σα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα έρνπλ σο εμήο: 

1. Οη ηξάπεδεο έρνπλ ζηακαηήζεη ηελ έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο 
θαη ηελ επίζπεπζε πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο 
νθεηιεηψλ απφ ηνλ επηέκβξην 2015, κε ζπνξαδηθέο εμαηξέζεηο. 
Πξφζεζή ηνπο είλαη λα «πνπιήζνπλ» ηηο απαηηήζεηο ηνπο απηέο 
απφ θαηαλαισηηθά πξντφληα (θάξηεο, δάλεηα, ζηεγαζηηθά θαη επη-
ζθεπαζηηθά) θαζψο θαη επαγγεικαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα 

κέρξη € 500.000. Σνπο ελνριεί ην πςειφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαζψο θαη ε ππνρξέσζε λα ηηο εκθαλίδνπλ ζαλ 
ηέηνηεο (θαζπζηεξεκέλεο) ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, θάηη πνπ δελ 

ηνπο αξέζεη.  

ηήζεθε, ινηπφλ, ε επηρείξεζε «Distress Funds» (ζε δηθή καο 
κεηάθξαζε «Κεθάιαηα ηεο ζπκθνξάο»). ε πξψηε θάζε, ν κεγά-
ινο ηνπξλάξαο, Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πνπ ηνπν-
ζεηήζεθε απφ ηνλ πεξίθεκν ακαξά), εηνίκαζε ην έδαθνο κε ηνλ 
πνιιαπιά απαηειφ «Κψδηθα δενληνινγίαο ζπλεξγάζηκνπ δαλεην-
ιήπηε» πνπ, απφιπηα ζπγθαιπκκέλα, ζαο δεηά κηα ζεηξά απφ 
έγγξαθα, θχξηα φκσο γηα λα πέζεη ζηα ρέξηα ηνπο ην Δ9 θάζε 
νθεηιέηε (ηνθνγιπθηθήο απαίηεζεο), γηα ηηο αλάγθεο ηηο αλαγθαζηη-
θήο εθηέιεζεο (ηεο επφκελεο θάζεο).  αο ζπκβνπιεχζακε λα κελ 
ηνπο δψζεηε ηίπνηα πέξα απφ ηελ παιαηά επηζηνιή ζαο φηη δελ 
αλαγλσξίδεηε ην ρξένο γηαηί απνηειεί παξάλνκε θαη πεξίηξαλα 
ηνθνγιπθηθή απαίηεζε θαη, γη’ απηφ έρεηε δηαθφςεη θάζε πιεξσκή 

ζε εμππεξέηεζή ηεο. 

Καηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, νη ηξαπεδίηεο κε επηθεθαιήο ηελ θ. Λνχ-
θα Καηζέιε (ηνπ γλσζηνχ λφκνπ γηα ηελ ….δηθαζηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ηνθνγιπθηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδηηψλ (ηεο ζπκθνξάο), 
εηνηκάδνπλ ηηο καδηθέο πσιήζεηο ησλ απαηηήζεσλ ζηα μέλα funds 
κε επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη 
δηαζθάιηζε ησλ νπνίσλ ε εζλνζσηήξηα («πάιη, δελ ήηαλ αλάγθε, 
μαλαπήξακε ζην παξειζφλ»-νη παιαηφηεξνη ζπκνχκαζηε θαιά ηελ 

επνρή ηεο Υνχληαο ηνπ γλσζηνχ ηχπνπ «γηα ην θαιφ ζαο») Κπβέξ-
λεζε ησλ ΤΡΗΕΟ-ΑΝΔΛ (πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ γλσ-
ζηή θάξα ησλ ΓξαθνπκΔΛ), πέξαζε κε ηελ ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ 
3 ςήθσλ ζηε Βνπιή θαη εηδηθέο (λ)ηξνπνινγίεο, φπσο απηή, ζχκ-
θσλα κε ηελ νπνία, ηα Funds ζα κπνξνχλ, κνλνκεξψο θαη παλεχ-
θνια, λα αιιάδνπλ αθφκα θαη ηνπο φξνπο ησλ (νιηθά άθπξσλ) δα-
λεηαθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο «θαθνχο κπαηαρηδεδνθεηιέηεο». Απ-
ηνχο πνπ ηφζα ρξφληα ρξχζσλαλ ηνπο ηξαπεδίηεο κε ηφθνπο χςνπο 
18-20% θαη ηψξα θξίλνληαη «αλαιψζηκνη, έηνηκνη γηα ηνπο ιάθθνπο 
κε ηα ιηνληάξηα».  ‘Ζδε ην ηεξαηείν ηνπ ηνπξλάξα, ρνξεγεί άδεηεο 
ζηα Funds (δειαδή ζηα πεηλαζκέλα ιηνληάξηα) πνπ ζέινπλ λα 
ηξαθνχλ κε «Διιεληθέο ζάξθεο» θαη λα «πηνχλ Διιεληθφ αίκα». 
Δίλαη δε ηφζν κεγάινο ην αλζειιεληθφ κίζνο ηνπ ηεξαηείνπ ησλ 
ηξαπεδηηψλ (ηεο ζπκθνξάο), πνπ ελψ ζα πνπιήζνπλ ηηο απαηηή-

ζεηο ηνπο έλαληη 10-15% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο, αξλνχληαη λα 
ηηο πνπιήζνπλ ζηελ ίδηα ηηκή ζηνπο ίδηνπο ηνπ δαλεηνιήπηεο. ε 
απηνχο πνπ (παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γηα ηελ νπνία απηνί δελ 
έρνπλ θακηά επζχλε) ηφικεζαλ λα κελ πιεξψλνπλ ηνπο 
(ιεζηξηθνχο) ηφθνπο, ηνπο (παξάλνκνπο) αλαηνθηζκνχο θαη ηηο 
(πεηξαηηθέο) ινηπέο επηβαξχλζεηο ησλ ηνθνγιχθσλ-ηξαπεδηηψλ (ηεο 
ζπκθνξάο). Δπηθξαηεί, δειαδή, ην αλζειιεληθφ δφγκα ηνπ γλσζηνχ 
ηχπνπ «Δίζαη Έιιελαο (δειαδή επηξξεπήο ζηελ αληίδξαζε αθφκα 
θαη φηαλ αδηθείζαη θαηάθσξα), ζα ζε εμνληψζνπκε θαη εζηθά, θαη 
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά γηαηί είζαη ελ δπλάκεη εζηθφ εκπφδην ζηελ 
Παγθνζκηνπνίεζή καο». Καη γηα κελ θέξεη θακκία αληίζηαζε ε …
αληηπνιίηεπζε (εδψ γειάκε νκαδηθά), θάιεζαλ ηνλ Κνχιε ζηελ 
θεηεηλή ζπλεδξίαζε ηεο Λέζρεο Μπίιληεξκπεξγθ πνπ ζπλεδξηάδεη 
απηέο ηηο εκέξεο ζηε Γξέζδε, πάληα κε ηελ εγεζία ηνπ γλσζηνχ 
Υέλξπ Κίζζηλγθεξ θαη ησλ άιισλ ηαιαληνχρσλ ζπλσκνηψλ (ηεο 
ζπκθνξάο). Ο Άδσληο ζα θιεζεί ηελ επφκελε ρξνληά γηα λα πξνε-
ηνηκαζηεί λα δηαδερζεί ηνλ Κνχιε φηαλ θαη απηφο, κε ηελ ζεηξά ηνπ, 

ζα έρεη γίλεη πεξηηηφο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο Ηεξαηείνπ. 
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      Δκείο πνπ ηα μέξνπκε απηά πνιχ θαιά, έρνπκε πξνεηνηκαζηεί λα 
ηνπο ραιάζνπκε ηελ καγηνλέδα. ηελ εμψδηθε θαηαγγειία καο ηεο 
17 Ννέκβξε πξνο ην ληφπην ηεξαηείν (ηεο ζπκθνξάο), ηνπο πεξά-
ζακε ην θαζαξφ κήλπκα φηη, φηη πξνεηδνπνηνχκε ελαληίνλ ησλ 
ηξαπεδηηψλ (κελχζεηο, αγσγέο, θιπ) ζα εθαξκνζζνχλ επίζεο θαη 
ελαληίνλ θάζε Fund πνπ ζα εκθαληζηεί δηάδνρνο ηξάπεδαο, δηθαη-
νχρνο ηνθνγιπθηθήο απαίηεζεο θαηά δαλεηνιεπηψλ. Οη ηειεπηαίνη, 
παλεπηπρείο, ζα δηεθδηθήζνπλ ΓΗΠΛΔ απνδεκηψζεηο γηα ηηο ζε 
βάξνο ηνπο αδηθνπξαμίεο. Παιαηά έιεγαλ «Σα δέλδξα πεζαίλνπλ 
φξζηα». Σψξα εκείο ιέκε γηα ηα Funds πνπ ζα θάλνπλ ην ιάζνο λα 
έιζνπλ ζηελ Διιάδα, «Σα Funds βνπιηάδνπλ αχηαλδξα». Παιηά, 
έθαλαλ ην ιάζνο λα έιζνπλ ζηε Υψξα καο θαη πνιινί Πέξζεο θαη 
είραλ ηελ ίδηα αικπξή ηχρε. Σα πινία ηνπο βνχιηαμαλ αχηαλδξα 

ζηε αιακίλα.   

ην εμψδηθν ηεο 17 Ννέκβξε, ηνπο είπακε μεθάζαξα θαη ηα εμήο: 

«ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ ΠΡΟ ΠΑΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ   
φηη, απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο παξνχζεο ζηηο παξα-
ιήπηξηεο ηξάπεδεο, θάζε  

 αίηεζε ηξαπέδεο ζε Γηθαζηήξην γηα έθδνζε δηαηαγήο πιε-

ξσκήο ζε Έιιελα πνιίηε 

 επίδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, λέαο ε παιαηφηεξεο  

 θάζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (επηηαγή πξνο πιε-

ξσκή, θαηάζρεζε, πιεηζηεξηαζκφο) ζε βάξνο αθηλήηνπ 
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 
ειεγθηψλ, ηνπ δηθεγφξνπ ή δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ή εηαη-
ξείαο πνπ παξελνριεί θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ηεο εηαηξείαο 
πηζησηηθήο θάξηαο ή distress fund (σο θαζνιηθψλ δηαδφ-
ρσλ 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 εηξε-
κέλσλ αδηθνπξαμηψλ θαζψο θαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκν-
ζίνπ γηα ηελ επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ δαλεηνιήπηε 
απφ ην πξφδειν ζθάικα ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ 
εμέδσζε δηαηαγή πιεξσκήο γηα επηβεβαησκέλε απφ πινχ-
ζηα λνκνινγία ηνθνγιπθηθή απαίηεζε (ζρεηηθή είλαη θαη ε 
πξφζθαηε απφθαζε 1501/2014 ηεο Οινκειείαο ηνπ πκ-
βνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο). Οη αγσγέο θαηά ηξαπεδψλ, θνξπ-

θαίσλ ζηειερψλ θαη δηθεγφξσλ ησλ έρνπλ αξρίζεη λα θαηα-
ηίζεληαη 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. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην εηήζην πνζφ 
ηέηνησλ αγσγψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ ελ δπλάκεη ππν-
ρξέσζή ηνπ γηα απνδεκηψζεηο θαηά ηα παξαπάλσ, ζεκεηψ-
λνπκε φηη, θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα Γηθαζηήξηα έθαλαλ 
δεθηέο θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξεο απφ 60.000 αηηήζεηο ηξα-
πεδψλ 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 πε-

ξηζζφηεξα 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 λφ-
κνπ 

 Άκεζε άζθεζε φισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ γηα ηελ αθχ-

ξσζε δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέ-
ιεζεο γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ.  

 
Δίλαη γλσζηφ φηη δελ επηηξέπεηαη θακία θαηάζρεζε θαη θαλέλαο 
πιεηζηεξηαζκφο αθηλήηνπ γηα απαίηεζε πνπ ΓΔΝ είλαη απφιπ-
ηα ΝΟΜΗΜΖ, ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΒΔΒΑΗΑ. Με βάζε ηελ 
πινχζηα λνκνινγία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε 15εηή δξάζε 
ηνπ ΔΗΥΔ, ΟΛΔ νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απνδεδεηγκέλα 
ΓΔΝ είλαη νχηε ΝΟΜΗΜΔ, νχηε ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ θαη νχηε 
ΒΔΒΑΗΔ.  πλαθφινπζα, γηα ηέηνηεο απαηηήζεηο, ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔ-
ΠΔΣΑΗ λα εθδίδνληαη δηαηαγέο πιεξσκήο νχηε λα γίλνληαη πξά-
μεηο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 
Οη ζέζεηο καο απηέο πέξαζαλ θαη κέζα ζηε Βνπιή, κε ηελ νκηιί-
α ηνπ Βνπιεπηή Ζιία Παλαγηψηαξνπ ηεο 22-6-2016 ζρεηηθά κε 
ηηο (θηινηξαπεδηθέο) ηξνπνινγίεο ηεο Κπβέξλεζεο (βι. ζειίδα 
18). 
 
Καινχκε θάζε δαλεηνιήπηε λα παξαθνινπζεί ηηο Αλαθνηλψζεηο 
καο (Δλφηεηα 12-2 ζηελ Ηζηνζειίδα καο), λα ελεκεξψλεηαη θαη 
λα γλσξίδεη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ απιφρεξα ηνπ πξνζθέ-
ξνπλ ηα ΜΜΔ, ε Κπβέξλεζε, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη νη 
Θεζκνί (άξαγε απφ πφηε έγηλε επίζεκα «Θεζκφο» θαη ε ζεζκη-
θή ηνθνγιπθία ?) είλαη βαζχηαηα ΚΑΚΟΒΟΤΛΖ θαη επηθίλδπλα 
ΣΟΞΗΚΖ θαη ζηνρεχεη ζηελ παξάιπζε θάζε εζηίαο πγηνχο αληί-
δξαζεο. αλ ηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ησλ Γεξκαλψλ επί 
θαηνρήο: Βηνκεραλία αληεζληθήο πξνπαγάλδαο… Όζν γηα ηνπο 
επίδνμνπο θαη πάληα ηδηαίηεξα θηιφδνμνπο ληφπηνπο Δθηάιηεο, 
λα μέξνπλ φηη παξαθνινπζνχληαη, θαηαγξάθνληαη θαη ζα εη-
ζπξάμνπλ ζηα αθέξαην ην ηίκεκα ηεο πξνδνζίαο ηνπο, φπσο 
ζπλήζσο γηλφηαλ ζπλήζσο πάληα ζηελ Διιάδα. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηη-
θή απφ φηη θαίλεηαη θαη απφ φηη αθνχγεηαη ζηα ΜΜΔ. Σν επηηπ-
ρέο έξγν ηνπ EIXE καο επέηξεςε λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε  
πξαγκαηηθή ζέζε ηνπο απέλαληη ζε θάζε ηνθνγιχθν ηξαπεδίηε: 
Καηάζρεζε θαη πιεηζηεξηαζκφ ζε αθίλεην Μέινπο καο δελ ζα 
δνχλ πνηέ, απιά γηαηη ην απαγνξεχεη ν Νφκνο (εθφζνλ απνδεη-
θλχεηαη κε ηελ λνκνινγία ηνπ EIXE ν ηνθνγιπθηθφο ραξαθηή-
ξαο ηεο απαίηεζεο. Απηά, βέβαηα, εάλ ηα Μέιε καο αθνινπζή-
ζνπλ ηηο νδεγίεο καο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζσζηέο θαη 
έγθαηξεο ελέξγεηεο (πνπ ζα έρνπλ θαη θάπνηα δηθαζηηθά έμνδα).   
Με ην εμψδηθν επηρεηξήζακε λα αλαραηηίζνπκε ηελ γεληθή επί-
ζεζε ησλ FUNDS ζε θάζε ΄Διιελα δαλεηνιήπηε. Σν θαηά πφζν 
απηφ ζα γίλεη, εμαξηάηαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη πσο ζα αληηκεησ-
πίζνπλ ην ελδερφκελν λα ράζνπλ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
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 Αληίζεηα κε ην ηη ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, νη ζεκεξηλέο δπλαηφ-
ηεηεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ, νπζηαζηηθά, θαηαξ-
γήζεη ηηο απνζηάζεηο θαη ηελ αλάγθε επίζθεςεο θάζε ελδηαθε-
ξφκελνπ ζηα Γξαθεία καο. ήκεξα ππάξρνπλ Ηζηνζειίδεο, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, βηληενπαξνπζηάζεηο  κέζσ ειε-
θηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη DVD, ππεξεζίεο κεηαθνξάο εγγξά-
θσλ– courier, θηελή θαη εχθνιε ηειεθσλία πνπ θάλνπλ ηηο 
κεηαθηλήζεηο πεξηηηέο. Ο θφζκνο, φκσο, ηδηαίηεξα νη κεγαιχηε-
ξεο ειηθίαο, δελ ην έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη. Παιαηά, δαλεηνιήπ-
πηεο απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα επηθνηλσλνχζαλ κε ην κνλαδηθφ 
Γξαθείν καο ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκπεξάλνπλ κε απνγνήηεπ-
ζε :  «Αθνχ δελ έρεηε Γξαθείν ζηελ Κνκνηελή, εγψ πσο ζα 
εμππεξεηεζψ… ε Αζήλα είλαη πάξα πνιχ καθξπά απφ εδψ». 
Λίγν-πνιχ, γηα λα ηνλ ζψζνπκε απφ ηα ιάζε πνπ, ιφγσ 
άγλνηαο, έθαλε κε ηηο ηξάπεδεο, ζα ήζειε λα έρνπκε έλα Γξα-
θείν ζε θάζε πφιε, ζε φιε ηε Υψξα. Βέβαηα, ην πνηνο ζα θαιχ-
πηεη φια απηά ηα έμνδα, θαζφινπ δελ ηνλ απαζρνιεί. Πνιινί 
καο ην έρνπλ πεί μεθάζαξα: «Αθνχ αζρνιείζηε κε ηελ πξνζηα-
ζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηξάπεδεο, νθείιεηε λα έρεηε Γξα-
θεία θαη πξνζσπηθφ παληνχ γηα ηελ επηηφπηα εμππεξέηεζήο 
καο, θαη κάιηζηα ρσξίο θακία νηθνλν-
κηθή επηβάξπλζή καο επεηδή είζαζηε 
θνξέαο κε θεξδνζθνπηθφο». Σν πψο 
θαιχπηνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 
ελφο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαλη-
ζκνχ, δελ ηνπο απαζρφιεζε πνηέ. 
Δπεηδή, φκσο, ν λενέιιελαο είλαη 
πάληα εππξεπήο θαη ινγηθφο, πνηέ 
θαλείο κέρξη ζήκεξα δελ καο είπε φηη 
έρνπκε θαη ππνρξέσζε λα ηνπ ζηέι-
λνπκε θαη κηα ...ηνχξηα, δψξα ζηα 
γελέζιηά ηνπ. Σέηνηα απαίηεζε, ζί-
γνπξα ζα αληηκεησπίζνπκε θαηά ηα 
επφκελα ιίγα ρξφληα, ηψξα πνπ ε 
θξίζε βαζαίλεη θαη νη πεξηζζφηεξεο 
βαζηθέο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη. 

ήκεξα, ζαο δίλνπκε εηθφλεο απφ ην 
Γξαθείν καο ζηελ πφιε ησλ ΔΡΡΧΝ 
πνπ άλεηα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 
αλάγθεο κεγάινπ αξηζκνχ δαλεηνιε-
πηψλ ζηελ Βφξεηα Διιάδα. αο δί-
λνπκε επίζεο, κηα ελδεηθηηθή πεξη-
γξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο επαθέο απηέο. 

ηελ Διιάδα, νη δαλεηνιήπηεο αλήθνπλ ζε δχν κεγάιεο θαηε-
γνξίεο: ε απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε 
ηηο ηξάπεδεο —ηψξα πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα πιε-
ξψλνπλ– κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο, ζηεξηδφκε-
λνη ζε δεκνζηεχκαηα ζηηο (πάληα αμηφπηζηεο) εθεκεξίδεο θαη 
θαλάιηα θαζψο θαη ζηα θηιαλζξσπηθά αηζζήκαηα ησλ 
«έληηκσλ θαη ζπκπαζψλ θίισλ» ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. 
Τπάξρεη, φκσο, θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία δαλεηνιεπηψλ, πνπ 
είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ πξψηε θαη πεξηιακβάλεη άηνκα 
κε ηελ αληίιεςε φηη, φηαλ έρεηο θάπνην πξφβιεκα πγείαο, ην 
θαιχηεξν πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα επηζθεθζείο έλαλ εηδηθφ 
θαη αμηφπηζην γηαηξφ. Καη’ αλαινγία θαη γηα ηα ηξαπεδηθά ηνπο 
πξνβιήκαηα, δηαπηζηψλνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα δεηή-
ζνπλ βνήζεηα απφ εηδηθνχο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Βέβαηα, 
ηέηνηνη εηδηθνί είκαζηε ειάρηζηνη ζε φιε ηε Υψξα. Μπνξνχλ λα 
ςάμνπλ ζην Ηληεξλέη (ελδεηθηηθά ιήκκαηα:  πξνζηαζία δαλεην-
ιεπηψλ, πηζησηηθέο θάξηεο, ηξαπεδηθά δάλεηα). Σν πξψην 

φλνκα πνπ ζα εκθαληζηεί είλαη απηφ ηνπ EIXE ζαλ παιαηφηε-

ξσλ ζηνλ Υψξν, κε ηνλ –εθηφο ζπλαγσληζκνχ- κεγαιχηεξν 
αξηζκφ επηζθέςεσλ ηεο Ηζηνζειίδαο καο.  

1.  Όηαλ θάπνηνο θξίλεη φηη ην EIXE  είλαη ν νξγαληζκφο ή έλαο 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ θαίλεηαηλα κπνξεί λα ηνπ παξά-
ζρεη νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηα πξνβιήκαηά ηνπο επεηδή πείζνπλ 
φηη γλσξίδνπλ άξηζηα ην αληηθείκελν, είηε ζηέιλεη έλα ειεθηξν-
ληθφ κήλπκα (ζην eixe.serres@gmail.com γηα ην Γξαθείν Βν-
ξείνπ Διιάδνο ή ζην eixe@otenet.gr γηα ην Γξαθείν Αζήλαο), 
δίλνληαο ην φλνκά ηνπ, ηελ πφιε θαη ην ηειέθσλφ ηνπ, κε ηελ 
θαηεγνξία πνπ αλήθεη (θαηαλαισηήο ή επηρεηξεκαηίαο). Δλαι-
ιαθηηθά, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ζηείιεη ειεθηξνληθά ην 
έληππν αίηεζεο εγγξαθήο λένπ κέινπο (Δλφηεηα 3-1 ηεο Ηζην-
ζειίδαο καο).  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζα ιάβεη ειεθηξνληθά έλα ή πεξηζ-
ζφηεξα Γειηία  «ΜΟΝEY CLUB» κε βαζηθή ελεκέξσζε θαη πιε-
ξνθνξίεο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν γηα 

ζηήξημε απφ ην EIXE. 

Σειεθσληθέο θιήζεηο θαη κάιηζηα εθηφο σξψλ γηα επηθνηλσλί-
εο, ΓΔΝ εμππεξεηνχλ νχηε ηνλ λέν ελδηα-
θεξφκελν, νχηε εκάο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ καο δεηνχλ «έλα 
ξαληεβνχ ζηα Γξαθεία καο γηα ελεκέξσ-

ζε». ΓΔΝ θάλνπκε ελεκέξσζε κε πξνζσ-

πηθέο ζπλαληήζεηο, ζε κηα θάζε πνπ ην 
δεηνχκελν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζε δα-
λεηνιήπηε είλαη λα δηαπηζηψζεη εάλ θαη 

θαηά πφζν ην EIXE είλαη ν θνξέαο πνπ ζα 

εκπηζηεπζεί γηα νιηθή ζηήξημή ζηα πξν-
βιήκαηά ηνπ κε ηξάπεδεο. Καη απηφ κπνξεί 
λα γίλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηδηθνχ 
πιηθνχ πνπ ζέηνπκε ζηε δηάζεζή ηνπ. Καηά 
θαλφλα, ξαληεβνχ δεηνχλ απηνί πνπ ζέ-
ινπλ λα καδέςνπλ ΓΧΡΔΑΝ πιεξνθνξίεο, 
γλψκεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηα πξνβιήκαηά 
ηνπο πνπ, ζηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπλ 
λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο (γηα φινπο απηνχο, 
είλαη κεγάιε εμππλάδα λα γιπηψλεηο κηα 
ζπλδξνκή, φπσο είλαη εμππλάδα λα κελ 
πεγαίλεηο ζηνλ γηαηξφ φηαλ έρεηο αλάγθε, 
γηα λα γιπηψζεηο ην θφζηνο ηεο επίζθε-

ςεο). Άλζξσπνη ηέηνηαο «εμππλάδαο» ΓΔΝ ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηνπο δαλεηνιήπηεο, γηα ηελ ζηήξημε ησλ νπνίσλ θηηάμακε θαη 

ιεηηνπξγνχκε ην EIXE απφ ην 1999. Απιά ΓΔΝ ην αμίδνπλ, νχηε 
ζα ην εθηηκήζνπλ εάλ ηνπο ζηεξίμνπκε. Γηαηί θπξηαξρνχληαη 
απφ ηνλ εγστζκφ ηνπο. Καη, φπσο έρεη πεί θαη ν Ατλζηάτλ, γηα 
θάζε άλζξσπν, ν εγστζκφο ηνπ είλαη κέγεζνο αληηζηξφθσο 
αλάινγν ηεο γλψζεο ηνπ. 

2. Όηαλ ζα απνθαζίζεη λα εγγξαθεί Μέινο ζαλ θαηαλαισηήο, 

ζα ιάβεη κε courier ην ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2 κε φιν ην ζρεηηθφ 
πιηθφ, φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε βηληενπαξνπζίαζε 

πνπ ππάξρεη ζηελ Δλφηεηα «ΠΛΟΤΗΑ ΒΗΝΣΔΟΘΖΚΖ» ζηελ 

Ηζηνζειίδα καο πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ ην ζπίηη 
ηνπ. Απιά, ην ξαληεβνχ ζηα Γξαθεία καο γηα λα ηνπ πνχκε 
δσληαλά απηά πνπ έρνπκε πεί ζην βίληεν πνπ θηηάμακε γηα λα 
κελ ηα ιέκε πξνζσπηθά ζηνλ επηζθέπηε καο, κε κεγάιε δεκία 
θαη ησλ δχν (ζε αλφεηα ρακέλν ρξφλν θαη ζε άζθνπεο κεηαθη-
λήζεηο). Πνιινί ΓΔΝ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη δπζαλαζρε-
ηνχλ. Ο εγστζκφο είλαη ππέξκεηξνο θαη θπξίαξρνο.  

 

ΠΑΡΑΔΟΞΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΣΩΝ ΠΡΟ ΣΟ EIXE 
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 Απηφ είλαη ην δεχηεξν ηεχρνο ηεο εθεκεξίδαο  

γηα ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ EIXE. Βγαίλεη θάζε ΣΡΗΜΖ-
ΝΟ (Μάξηην, Ηνχλην, επηέκβξην Γεθέκβξην) θαη ε δηαλνκή 
γίλεηαη δσξεάλ ΜΟΝΟ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
Ζ χιε είλαη ΑΝΑΣΡΔΠΣΗΚΖ θαη ΛΤΣΡΧΣΗΚΖ γηα ηα κέιε καο 
θαη θάζε δαλεηνδνηεζέληα θαη θαηαιεζηεπζέληα απφ Διιε-
ληθέο ηξάπεδεο. Θα δηαβάδεηε αιήζεηεο πνπ κφληκα ζαο 
θξχβνπλ ηα  δηεθζαξκέλα ΜΜΔ. Όια ηα ηεχρε είλαη δηαζέ-
ζηκα ζηελ ηζηνζειίδα καο.                     

 Γηα έβδνκν ζπλερή κήλα κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηνπο 
Πξνέδξνπο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ βαξχηαηνπ εμσδίθνπ καο 
ηεο 17 Ννέκβξε, ζπλερίδνπλ λα ζησπνχλ. Πξφθεηηαη γηα 
ηελ ζησπή ησλ ελφρσλ ζε φιν ηεο ην κεγαιείν…. 

 Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2016 απν-
ρήο ησλ δηθεγφξσλ απφ ην Γηθαζηήξηα, θαζπζηεξεί ε 
έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο θαη θαηάζεζεο αγσ-
γψλ θαηά ηξαπεδψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Μειψλ καο. Απφ 
φηη δηαθαίλεηαη, νη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα πεξηκέ-
λνπλ ηνλ πξνζερή επηέκβξην.  

 Σν βαξπζήκαλην εμψδηθφ καο ηεο 17 Ννέκβξε 2015 πξνο 
ηνπο ηξαπεδίηεο ζπκπιεξψλεη ηηο επφκελεο εκέξεο επηά 
(7) κήλεο πνπ παξακέλεη ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΟ. Ζ αλακελφκελε 
ζησπή ησλ ελφρσλ είλαη θαη κφληκε θαη εθθσθαληηθή.  

 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. Δίρακε αλαθνηλψζεη φηη κε ηακεηαθά ελήκεξα 
κέιε είραλ κηα ηειεπηαία επθαηξία λα επαλέιζνπλ ζαλ ηα-

θηηθά θαη ελήκεξα κέιε ηνπ EIXE εθφζνλ πιεξψζνπλ ηηο 

θαζπζηεξεκέλεο  ζπλδξνκέο ηνπο κέρξη ηέινπο Απξηιίνπ 
2016. Κάπνηνη αληαπνθξίζεθαλ θαη ηαρηνπνηήζεθαλ. Όζνη 

πεξηκέλνπλ φηη ηνπο πξνζθέξνπκε  «ξπζκίζεηο», φπσο νη 

ηξάπεδεο, ζα απνγνεηεπζνχλ.   

 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. Σν Γξαθείν καο απηφ 
ζηελ Βφξεηα Διιάδα έρεη ηελ ηηκεηηθή ηνπ απηφλ ηνλ κήλα  
κε ηελ επθαηξία ηεο 2εο Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθήο 
Έθζεζεο εξξψλ πνπ γίλεηαη ζηηο 24-26 Ηνπλίνπ. Όπσο 

ήδε δηαβάζαηε, ην EIXE ζπκκεηέρεη κε ην πεξίπηεξν 107. 

Δίζηε φινη πξνζθεθιεκέλνη (πξφζθιεζε ζηε ζειίδα 3) 

 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 

 Μεγάιε αίζζεζε πξνθιήζεθε κε ηελ απνθάιπςε ησλ δα-
παλψλ ησλ ηξαπεδψλ γηα δηαθεκίζεηο, δεκφζηεο ζρέζεηο 
θαη ρνξεγίεο. Σα «κεγάια» θαλάιηα πήξαλ ην 2015 πεξίπνπ 
απφ € 3 εθαηνκκχξηα έθαζην απφ ηηο ηξάπεδεο. Δχινγε 
ήηαλ ε απνξία πνπ δηαηππψζεθε θαη κέζα ζηε Βνπιή, ηη 
λφεκα έρνπλ γηα ηηο ηξάπεδεο ηφζν πςειέο δαπάλεο γηα 
δηαθήκηζε ελψ νπζηαζηηθά έρνπλ απφ παιηά λα δίλνπλ λέα 
δάλεηα θαη δηαηεξείηαη ην γλσζηφ θαζεζηψο ησλ θεθαιαηα-
θψλ ειέγρσλ (capital controls). Πξνθαλψο, νη δαπάλεο 
απηέο είλαη αλφεηεο. Όκσο, γηα φζνπο γλσξίδνπλ ηα ελδφηε-
ξα ησλ ηξαπεδψλ, απνηεινχλ γελλαία ζηήξημε ζηα κεγαιν-
θάλαια πνπ ηφζα έρνπλ θάλεη ζην παξειζφλ γηα ηηο ηξάπε-
δεο θαη πνπ ηψξα δνθηκάδνληαη θαη απηά απφ ηελ θξίζε. Ο 
θίινο ζηνλ θίιν ζηα δχζθνια θαίλεηαη.   

 ηελ Δλφηεηα 3 ηεο Ηζηνζειίδαο καο, θάλνπκε γεληθφ θάιε-
ζκα ζε θάζε αλήζπρν θαη ηαπηφρξνλα απαηηεηηθφ πνιίηε 
θαη θαηαλαισηή γηα ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε γηα ηελ πξν-
αγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Μειψλ θαη ησλ Φίισλ καο 
θαζψο θαη γεληθφηεξα νιφθιεξνπ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ. 
Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ νπνία ζα δψζνπ-
κε κεγάιν βάξνο γηαηί κεγάιεο είλαη θαη νη πξνζδνθίεο.   

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΣΟ EIXE 
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 ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΖ 

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 φξ., χληαγκα (είζνδνο απφ ζηνά)     

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 

ΤΝΓΔΜΟ ΔΤΒΟΗΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Μαξία Κσλζηαληηλίδε, Γηθεγφξνο Υαιθίδαο  

Σει. 6936-785906 

 ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

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 κειψλ ζε φιε 

ηελ Διιάδα εθηφο Κξή-

ηεο θαη λήζσλ ρσξίο 

αεξνπνξηθή ζχλδεζε.  

Οη εγγξαθέο κειψλ γίλν-

ληαη κεηά απφ έγθξηζε 

γξαπηήο αίηεζεο θαη 

θαηαβνιή ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο  κέινπο ε-

ληφο  15 εκεξψλ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΜΕ ΣΟ EIXE 
 

 

ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΕ 

(Γηα πξσηνθεηιέηεο θαη εγγπεηέο)  

 

 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΖ ΠΙΣΖ   

 

1.    ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ 

2.    ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ 

3.    ΓΑΝΔΗΑ ΑΓΟΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ       

4.    ΓΑΝΔΗΑ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ 

5.   ΣΔΓΑΣΗΚΑ & ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ (Δπξψ 

&  Διβεηηθά Φξάγθα) 
 

 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ & ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΖ ΠΙΣΖ  

  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 

 
 

 
 

 


