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ΤΝΕΧΙΗΟΤΝ ΝΆ ΜΘΝ ΆΠΆΝΣΟΤΝ ΣΟ ΒΆΡΤ ΚΆΣΘΓΟΡΘΣΘΡΙΟ ΣΟΤ 
EIXE  ΣΘ 17 ΝΟΕΜΒΡΘ 2015 

 
θν τουσ είδατε, μθν τουσ απαντιςατε.... Εξαφανιςμζνοι παραμζνουν για 
13ο ςυνεχι μινα οι ζνδοξοι τραπεηίτεσ μασ που μασ χρωςτοφν μια απά-

ντθςθ ςτο βαρφ κατθγορθτιριο του EIXE που τουσ απευκφναμε με το εξϊ-
δικό μασ τθσ 17 Νοζμβρθ 2015.  Τουσ αποκαλζςαμε δθμόςια «ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΤ» 
και χαρακτθρίςαμε τισ απαιτιςεισ τουσ ςε βάροσ των καταναλωτϊν και επιχει-
ρθματιϊν «ΣΟΚΟΓΛΤΦΙΚΕ». Aλλά αυτοί δεν αντιδροφν. Δεν υπάρχει καμία ευ-
αιςκθςία, δεν υπάρχει καμία ευκιξία από όλουσ αυτοφσ τουσ πάλαι ποτζ ευζξα-
πτουσ τραπεηάρχεσ (κλίνεται κατά το «καναλάρχεσ») που αντιδροφςαν ςτο πα-
ραμικρό ενοχλθτικό ςχόλιο.  Φαίνεται ότι το τραπεηικό μασ ςφςτθμα και το 
92ετζσ ΚΆΡΣΕΛ του ζχουν μπεί ςε φάςθ ολοκλθρωτικισ ΆΦΆΙΆ !! 

Για μασ που ξζρουμε πάρα πολφ καλά τόςο τθν μθδενικι αντίλθψθ κοινωνικισ 
ευκφνθσ όςο και τισ πολφποδεσ φοβίεσ τουσ,  θ εξιγθςθ είναι απλι: Βρίςκονται 
ςτον αςτεριςμό μόνιμθσ κρίςθσ πανικοφ για τισ καρζκλεσ, τουσ παχυλοφσ μι-
ςκοφσ και τθν τφχθ τουσ. Σχεδόν όλα τα θγετικά ςτελζχθ των ςυςτθμικϊν τραπε-
ηϊν βρίςκονται με ζνα πόδι ζξω από τισ τράπεηεσ. Περιμζνουν τουσ αντικατα-
ςτάτεσ τουσ, Ζλλθνεσ ι ξζνοι. Οι ςθμερινζσ διοικιςεισ κακϊσ και οι προκάτοχοί 
των βαρφνονται με το ανεπανάλθπτο ξεχαρβάλωμα των τραπεηϊν.    

Η Κυβζρνθςθ των υριηοΆνελόρ (όρ = οριακισ πλειοψθφίασ) μασ κατζπλθξε για 
άλλθ μία φορά για το πόςο πολφ προςπάκθςε να βάλει, μετά τόςα χρόνια αναρ-
χίασ, τάξθ και κανόνεσ ςτο τθλεοπτικό τοπίο, για να «εξαλειφκεί θ παραδοςιακι 
διαπλοκι» (sic) με επίκεντρο το ευγενζσ Σϊμα των καναλαρχϊν.  

Κανζνασ τουσ, όμωσ, δεν ζχει πει το παραμικρό για τάξθ και κανόνεσ ςτθν εγκλθ-
ματικϊν διαςτάςεων παρανομία και διαφκορά που υπάρχει διαχρονικά ςτισ τά-
ξεισ των τραπεηιτϊν (τθσ ςυμφοράσ και του TOKO-PIZZO, όπωσ 
λζμε εμείσ). Η ϊρα τουσ, όμωσ, ζρχεται. Και θ τφχθ τουσ κα εί-
ναι πολφ κακι. Των τραπεηιτϊν, ςε πρϊτθ φάςθ. Γιατί, όπωσ 
λζνε και ςτθ Σικελία, «PIZZO ζςπειρεσ, κφελλεσ κα κερίςεισ». Η 
μάλλον κα ςε κερίςουν. Η εποχι των φοβιςμζνων δανειολθ-
πτϊν τζλειωςε. Ήλκε πλζον θ εποχι του ADDIO TOKO-PIZZO…. 

 
NATIONAL INSTITUTE OF CREDIT RESEARCH 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΧΡΘΜΆΣΟΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΕΛΛΆ) 
 

 
 

Διιεληθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία έξεπλαο, ελεκέξσζεο θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ απφ ηξάπεδεο 
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“Ποτζ κανζνα άλλο ςχολείο ςτθ ςφγχρονθ 

ιςτορία τθσ Χϊρασ δεν ζχει ςυνοδευτεί από 

ζναν τόςο ιςχυρό μφκο, μιασ ιδιότυπθσ αρι-

ςτοκρατικισ ιντελιγκζντςια που προορίηεται 

να ςτελεχϊςει τα υψθλότε-

ρα κλιμάκια τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ ςε όλα τα επίπεδα 

τθσ εξουςίασ» 

 

 

 

 

 

 

 

ηα ηερλεηή έθξεμε γηα ηε «δηάλνημε ησλ ζεκειίσλ» 
ζεκαηνδφηεζε πξηλ απφ 85 ρξφληα ηελ ίδξπζε θαη 
ηα εγθαίληα ελφο ζπνπδαίνπ ζρνιείνπ ζηελ Αζήλα, 
πνπ ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ, ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

εηψλ, εθηφο απφ ην πςειφηαην επίπεδν ζπνπδψλ πνπ 
πξφζθεξε ζηνπο καζεηέο ηνπ, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη 
– πξνθαλψο φρη ρσξίο θίλεηξα θαη ζρεδηαζκνχο – κηα 
μερσξηζηή «ζπληαγή»: ην άξσκα κηαο θιεηζηήο, ζρεδφλ 
κπζηηθηζηηθήο, ζρνιήο, ζηελ νπνία γαινπρήζεθαλ ρηιηά-
δεο καζεηέο, πνπ ζηειέρσζαλ ζρεδφλ φινπο ηνπο θαίξη-
νπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο κε 
ζέζεηο εμνπζίαο. Πνηέ θαλέλα άιιν «ζρνιείν» ζηε ζχγ-
ρξνλε ηζηνξία ηεο ρψξαο δελ έρεη ζπλνδεπηεί απφ έλαλ 
ηφζν ηζρπξφ κχζν, φπσο ην Κνιέγην Αζελψλ, κηα ηδηφηπ-
πε αξηζηνθξαηηθή ηληειηγθέληζηα πνπ πξννξίδεηαη λα ζηε-
ιερψζεη ηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 
    Δγθαηληάζηεθε ζηηο 27 Μαξηίνπ ηνπ 1927 ζην Φπρηθφ, 
παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Παχινπ Κνπ-
ληνπξηψηε, ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Υξπζνζηφκνπ, αιιά θαη 
ηνπ Ακεξηθαλνχ πξέζβε ζηελ Αζήλα. Καη ήηαλ απηή ε 
έθξεμε πνπ ζεκαηνδφηεζε ηα εγθαίληα ελφο «ζρνιείνπ» 
πνπ έκειιε λα απνηειέζεη ην «εθθνιαπηήξην» ζρεδφλ 
φισλ φζνη δηαδξακάηηζαλ έθηνηε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 
ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά 
ηελ ππξνδφηεζε κηαο απφ ηηο δέζκεο δπλακίηηδαο γηα ηε 
δηάλνημε ησλ ζεκειίσλ έλα ζχλλεθν απφ ρψκα θαη έλαο 
θαηαηγηζκφο απφ θνκκάηηα βξάρσλ έπεζαλ ζην ππφζηε-
γν, φπνπ βξίζθνληαλ νη επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη, αιιά 
δελ ππήξμε νχηε ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο. 
    Σαπηφρξνλα, ε έθξεμε απηή ήηαλ θάηη ζαλ έλα ηνπηθφ 
«Μπηγθ Μπαλγθ». Καη καδί κεηά εγθαίληα ελφο ζρνιείνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε γέλλεζε 
ελφο «κηθξνχ ζχκπαληνο», κηαο θάηη ζαλ θαηλνχξγηαο 
«Αξίαο θπιήο», αλψηεξεο φισλ ησλ ππνινίπσλ, πξνν-
ξηζκέλεο λα εμνπζηάζεη. Με ζχλζεκα πνπ ήηαλ θαη παξα-
κέλεη πςειφθξνλ. «Άλδξαο ηξέθσλ», θαη ζπκίδεη ηα ζπλ-

 Ζ Άξηα Φπιή ηνπ Ακεξηθάληθνπ Κνιεγίνπ Αζελώλ:  
Όηαλ ε δηαπινθή αξρίδεη από ηα ζξαλία.. (άξζξν απφ ην 2011) 

https://roulismaroulis.wordpress.com/2012/02/21/%ce%b7-%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://roulismaroulis.wordpress.com/2012/02/21/%ce%b7-%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85/
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      ζήκαηα πνπ έξηρλαλ νπαδνί ηεο Αξίαο θπιήο ζην δηά-
ζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ηνπ κεγάινπ πνιέκνπ. 
    Καη εγέλεην ην «Διιελνακεξηθαληθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα», 
ην πεξίθεκν Κνιέγην Αζελψλ.     
Δίλαη άξαγε ηπραίν όηη νη πξσηαγσληζηέο ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο 
ζθελήο είλαη απόθνηηνη ηνπ «Διιελνακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 
Ηδξύκαηνο»; 
    Ο ζεκεξηλόο [2012] πξσζππνπξγόο Λνπθάο Παπαδήκνο. ν 
πξόεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ Γηώξγνο Παπαλδξένπ, ν αξρεγόο ηεο 
Νέαο Γεκνθξαηίαο Αληώλεο Σακαξάο αιιά θαη νξηζκέλνη π-
πνπξγνί ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο είλαη απόθνηηνη ηνπ Ακεξηθα-
ληθνύ Κνιεγίνπ.  
    Καη όρη κόλν απηνί, αιιά θαη κηα ζεηξά από ζηειέρε ζε ζέζεηο – 
θιεηδηά ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (ηξαπεδίηεο, επηρεηξεκαηίεο, δηεπζπ-
ληέο πνιπεζληθώλ). 
    ε κηα πξόζθαηε ηειεηή απνθνίηεζεο ν πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 
ηνπ Κνιεγίνπ, Αιέμαλδξνο Σακαξάο (αδεξθόο ηνπ Αληώλε), επε-
ζήκαλε όηη από ην «ζρνιείν» απηό βγήθαλ ηξεηο πξσζππνπξγνί 
θαη δεθάδεο ππνπξγνί, γηα λα πάξεη, όκσο, ηελ απζόξκεηε απά-
ληεζε από έλα λεαξό απόθνηην: «Τώξα θαηαιαβαίλσ πώο 
έθηαζε ε ρώξα ζε απηό ην ζεκείν»… 
    Απηή, ινηπόλ, ηελ «παξαγσγή» ζηειερώλ γηα ηελ 
«ειιεληθή επηθξάηεηα» ηελ έρεη αλαιάβεη ην Κνιέγην 
Αζελώλ. Οη «Έιιελεο» πνπ παξάγνληαη κέζα ζην 
ζρνιείν απηό εληξπθνύλ από ηελ πην ηξπθεξή ηνπο 
ειηθία ζηελ ακεξηθαληθή παηδεία θαη θνπιηνύξα 
ππό ηε ζθηά ηεο «αζηεξόεζζαο», θαζώο ε ακεξηθα-
ληθή ζεκαία εδώ θη έλα ζρεδόλ αηώλα θπκαηίδεη 
ρσξίο δηαθνπή ζην θεληξηθό θηίξην. Τη θαη αλ κε ηνλ 
θαηξό ε ιέμε «ειιελνακεξηθαληθό» (πνπ αθν-
ξνύζε ην ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγνύζε ην Κνιέγην) 
ζηαδηαθά απνζύξζεθε; Οη ζρέζεηο κε ηηο ΗΠΑ 
παξέκεηλαλ αηαιάληεπηεο θαη αδηάζεηζηεο. 
    Αθόκα θαη ζηε δήισζε απνζηνιήο ηνπ 
«Διιελνακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπηη-
θνύ Ιδξύκαηνο» ν ζθνπόο θαη ν ζηόρνο ηνπ ζρνιείνπ απηνύ είλαη 
μεθάζαξνη: «Έηζη ηηκνύκε ηηο δηαρξνληθέο αμίεο, ηηο ελζαξθσκέλεο 
ζηελ παξάδνζε ηόζν ηεο Διιάδαο όζν θαη ηεο Ακεξηθήο». 
    Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε όηη. εθηόο από ην δηνηθεηηθό ζπκ-
βνύιην, ξόιν ζηα πξάγκαηα ηνπ Κνιεγίνπ ζα παίμεη όια απηά 
ηα ρξόληα θαη ην «Σπκβνύιην ησλ Δπηηξόπσλ», κε έδξα ηε Νέα 
Υόξθε θαη κέιε δηαθεθξηκέλνπο Ακεξηθαλνύο. 
    Ζ πεξίνδνο σζηόζν πνπ ζεκάδεςε ηελ ηύρε ηνπ Κνιεγίνπ ήηαλ 
απηή πνπ ην ζρνιείν δηνηθήζεθε επί δεθαεηίεο από έλαλ Ακεξη-
θαλό εθπαηδεπηηθό νλόκαηη Homer Davis. 
    Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θάλνπλ ιόγν γηα έλαλ άλζξσπν ε αγάπε 
ηνπ νπνίνπ γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ απηά πνπ 
ζθπξειάηεζαλ ην πλεύκα ηνπ Κνιεγίνπ ηεο κάζεζεο, ηεο 
άζιεζεο, ηεο νξγάλσζεο, ηεο άκηιιαο, ηεο αγάπεο γηα ηελ 
παηξίδα. 
    Γελ έιεηςαλ σζηόζν θαη όζνη άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή γηα ην 
ξόιν ηνπ. Μεηαμύ απηώλ θαη ν Μίθεο Θενδσξάθεο, ν νπνίνο 
είρε ραξαθηεξίζεη αλνηθηά ηνλ Homer Davis «πξάθηνξα ησλ 
Ακεξηθαλώλ». 
    Ζ αιήζεηα είλαη όηη ην Κνιέγην θαηάθεξε λα επηβηώζεη ζρεδόλ 
ρσξίο θακία εζσηεξηθή παξεκβνιή από ηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο 
ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηνπ ηόπνπ. Από ηε δηθηαηνξία Μεηαμά – ν 
νπνίνο ήηαλ πνιέκηνο ηνπ Κνιεγίνπ – ζηε γεξκαληθή θαηνρή θαη 
ηελ θαηάιεςε ηνπ από ηνλ Δξπζξό ηαπξό έσο θαη ηε ρνύληα ησλ 
ζπληαγκαηαξρώλ, ην Κνιέγην θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλν-
κία ηνπ. Ζ ακεξηθαληθή επηξξνή ήηαλ εκθαλήο θαη ζεκειηώδεο γηα 
ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηά πνιινύο έλαο από ηνπο βαζη-
θνύο ιόγνπο πνπ δέρζεθε έληνλε θξηηηθή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
    ζνη θαηά θαηξνύο έρνπλ αζθήζεη θξηηηθή γηα ην Κνιέγην Αζε-
λώλ επηθεληξώλνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηε δνκή ηνπ. πσο ιέλε, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό ην «ζρνιείν» ηδξύζεθε από ην θύθισκα 
ηνπ «εζλάξρε» Βεληδέινπ σο έλα αζθαιέο θαη θιεηζηό «εθθν-
ιαπηήξην» γόλσλ δηαδνρήο. ηόρνο απηνύ ηνπ θαζεζηώηνο ήηαλ 
πάληα ε εμνπζία ηεο ρώξαο, αλεμάξηεηα από ην πνηνο εμσηεξηθόο 
ηκπεξηαιηζηηθόο παξάγνληαο ηελ θεδεκόλεπε. Σα κέιε ηνπ πεξηνξί-
δνληαη εληόο κηαο θνηλνβηαθήο δσήο. Οη ζρέζεηο ηνπο δελ ηειεηώ-
λνπλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Καιιηεξγνύληαη θαη εληεί-
λνληαη θαη κεηά από απηέο. 
    Απνηειεί, δειαδή, κηα εηδηθή θνηλόηεηα κέζα ζηελ ειιεληθή θνη-
λσλία. Μηα θνηλόηεηα αλζξώπσλ νη νπνίνη επηδηώθνπλ θαη πξν-
ζπαζνύλ λα κνηξάδνληαη ηα πάληα κόλν κεηαμύ ηνπο. Βαθηίδνληαη, 
παληξεύνληαη θαη θεδεύνληαη κεηαμύ ηνπο. Γηαηί; Γηαηί κνηξάδνληαη 
ζέζεηο θαη «επηηπρίεο» κεηαμύ ηνπο. Ο πινύζηνο ζπκκαζεηήο δίλεη 
ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο θησρόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο πνιηηηθόο 
ζπκκαζεηήο δίλεη δεκόζηα έξγα ζηνπο πινύζηνπο επηρεηξεκαηίεο 
ζπκκαζεηέο ηνπ. Όινη βνεζάλε αιιήινπο κέζα ζηε ινγηθή ησλ 
αγγινζαμνληθώλ νκνίσλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη «αλώηεξνη» 
από ηνπο ππόινηπνπο. 
    Από ηνλ «αθξνδεμηό» Βνξίδε κέρξη ηνλ «αξηζηεξό» Μπίζηε 
«ρσξάεη» ζρεδόλ ην ζύλνιν ηνπ δηθνκκαηηζκνύ ηεο εμνπζί-

αο… θαη «πεξηζζεύεη» θηόιαο. 
    Από ηνλ «πινπηνθξάηε» Λάηζε κέρξη ηελ 
«πξνιεηάξην» θόξε ηεο ζηαιηληθήο Παπαξήγα 
«ρσξάεη» νιόθιεξε ε ειιεληθή νηθνλνκία… θαη 
«πεξηζζεύεη» θηόιαο. 
    Γελ είλαη ιίγνη κάιηζηα όζνη ραξαθηεξίδνπλ ην 
Κνιέγην θνηλόβην ζξεζθεπηηθνύ ηύπνπ θαη απν-
θαινύλ όινπο ηνπο δσξεηέο ηνπ ζπιιήβδελ 
δηαπιεθόκελνπο κε ηελ εμνπζία, ζηελ νπνία 
επέζηξεθαλ κέξνο ησλ ππεξθεξδώλ ελ είδεη αληα-
πνδνηηθνύ ηέινπο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη νη δεζκνί 
κεηαμύ ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ 
είλαη θαη παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ζηελνί. Σν Κνιέ-
γην ιεηηνύξγεζε πάληνηε ζηα πξόηππα ησλ ακεξη-
θαληθώλ campus όπνπ ε κάζεζε ζ’ απηό απείρε 

παξαζάγγαο από εθείλε πνπ πξόζθεξαλ ηα δεκόζηα ζρνιεία, 
αιιά θαη ηα πεξηζζόηεξα ησλ ηδησηηθώλ. Ο ζεζκόο, π.ρ., ησλ καζε-
ηηθώλ ζπκβνπιίσλ ππήξρε αλέθαζελ ζην Κνιέγην, από ηελ πξώηε 
ηάμε εηζαγσγήο ζ’ απηό, θάηη πνπ εηζήρζε ζηα δεκόζηα ζρνιεία 
κόιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 
    Οη καζεηέο νπνίνη δηδάζθνληαλ από λσξίο αθόκα θαη ηελ θνηλν-
βνπιεπηηθή δηαδηθαζία, πξνεηνηκάδνληαλ γηα λα ζηειερώζνπλ ηελ 
πνιηηηθή ζθελή. Γλώξηδαλ πώο λα ςεθίδνπλ θαη πώο λα επηιέγνπλ, 
ώζηε επζύο σο ελειηθηώλνληαη λα αληηιακβάλνληαη ηη ζεκαίλεη 
εζληθέο ή δεκνηηθέο εθινγέο. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζεζκνύο ηνπ 
ζρνιείνπ είλαη θαη ε δηνξγάλσζε ξεηνξηθώλ δηαγσληζκώλ Σα νλό-
καηα ησλ ληθεηώλ θνζκνύλ αθόκε θαη ζήκεξα ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
ζρνιείνπ. 
    ηνλ αληίπνδα, όζνη ππεξαζπίδνληαη ην Κνιέγην ηνλίδνπλ όηη 
κπνξεί ε ακεξηθαληθή ζεκαία λα θπκαηίδεη δίπια ζηελ ειιεληθή 
ζηα θηίξηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ε παηδεία πνπ παξέρεη ην ζρνιείν 
είλαη θαζαξά ειιελνθεληξηθή. Άιισζηε, ε αλάκεημε ηνπ ειιελνακε-
ξηθαληθνύ παξάγνληα ήηαλ πάληνηε έληνλε κε ηηο δσξεέο Διιελνα-
κεξηθαλώλ επηρεηξεκαηηώλ, ώζηε ε ζπλύπαξμε ησλ δύν ζεκαηώλ 
λα κελ παξαμελεύεη. 
    Σν λα πάξεη θαλείο ζέζε ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη 
ζηνλ πξαγκαηηθό ξόιν ηνπ Κνιεγίνπ είλαη θάηη εμαηξεηηθά παξαθηλ-
δπλεπκέλν, παξά ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκίδεη αξθεηά 
ηνλ ηξόπν κπζηηθήο νξγάλσζεο, κηαο «καζνληθήο» ζηνάο – θάηη 
ζρεηηθά αλακελόκελν γηα κηα ζρνιή πνπ ιεηηνπξγεί εδώ θαη ζρεδόλ 
έλαλ αηώλα.  
     Ζ αιήζεηα, πάλησο, είλαη όηη ην Κνιέγην «παξάγεη» εδώ θαη 
ρξόληα ην αλζξώπηλν δπλακηθό εθείλν πνπ ζηειέρσζε ηελ θξαηηθή 
κεραλή όια απηά ηα ρξόληα, αιιά θαη ην ρώξν ησλ κεγάισλ επηρεη-
ξήζεσλ θαη νκίισλ ζε κηα ζρέζε κάιινλ ακθίδξνκε. 
 

 

 

Και εγένετο το 

«Ελληνοαμερικα

-νικό Εκπαιδευ-

τικό Ίδρυμα», το 

περίφημο Κολέ-

γιο Αθηνών...    
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Η «Αξία θπιή» ζηελ πνιηηηθή, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ  
εμνπζία 
    ην βηβιίν απνθνίησλ ηνπ Κνιεγίνπ Αζελώλ ηνπ 70 έλα ραξηησ-
κέλν κειαρξηλό παιηθαξάθη κε ρνληξά, θνθάιηλα γπαιηά ρακνγειά-
εη πιαηηά ζην θαθό. ην ζθίηζν ηνπ «ζεζαπξνύ», ηνπ ιεπθώκαηνο 
ηνπ Κνιεγίνπ, ε θαξηθαηνύξα ηνπ Αλη. Σακαξά ρηππάεη ην κπαιά-
θη ηνπ ηέληο κε καλία, ελώ πίζσ ηνπ κηα νξδή θνξηηζηώλ θσλάδεη 
«Άληνλη! Άληνλη!». Καη θαηαιήγεη: «Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηη-
θέο ηνπ Αληψλε ζηξέθνληαη πξνο ηελ ηαηξηθή. Σνπ επρφκεζα 
λα αλαδεηρζεί έλαο δηαθεθξηκέλνο γηαηξφο»… 
    Γηνο κεγαινγηαηξνύ από ηελ Καιακάηα, ν Αληώλεο ακαξάο, 
ελέηεη 1970, πξννξίδεηαη λα ζπλερίζεη ηελ νηθνγελεηαθή παξάδν-
ζε. «Γελ ζα θαληαδφκνπλ πνηέ», ιέεη ν ζπκκαζεηήο ηνπ Νίθνο 
Μπίζηεο ζε δεκνζίεπκα ηεο εμαηξεηηθήο ζπλαδέξθνπ Κάιιηαο 
Καζηαλή, «πσο ν Αληψλεο ζα αζρνιείην κε ηελ πνιηηηθή. ρη 
γηαηί δελ ήηαλ ηθαλφο ή έμππλνο. Απιψο δελ είρε δείμεη πνηέ 
ελδηαθέξνλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε». 
    Σν ίδην αθξηβώο επρόηαλ θαη ν παηέξαο ηνπ. Κ. Σακαξάο, ν 
δηεπζπληήο ηεο Καξδηνινγηθήο ηνπ «Δπαγγειηζκνύ» ην 1970, 
πνπ ν γηνο ηνπ ηειείσζε ην Κνιέγην. Κη έηζη, ην Άκρεξζη ηεο Μα-
ζαρνπζέηεο έκνηαδε γηα ηνλ κηθξό Αληώλε παξάδεηζνο. Δθείλνο 
ζα γηλόηαλ γηαηξόο θαη ην Κνιέγην είρε έλα από ηα πξώηα πνζν-
ζηά θνηηεηώλ πνπ κπαίλνπλ ζε ηαηξηθέο ζρνιέο. Ήηαλ ήδε πξσηα-
ζιεηήο εθήβσλ ζην ηέληο θαη ην Άκρεξζη είρε ηα πεξηζζόηεξα γή-
πεδα ηέληο αλά θνηηεηή ζηελ Ακεξηθή. Καη όζν γηα ηηο λεαξέο θπξί-
εο πνπ θώλαδαλ «Αληνλη! Αληνλη!»… κπνξεί ην Άκρεξζη λα ήηαλ 
θνιέγην αξξέλσλ, αιιά ζηελ πε-ξηνρή ππήξραλ δύν θνιέγηα ζειέ-
σλ, πνπ θαζέλα ηνπο ήηαλ δηπιάζην ζε κέγεζνο από ην Άκρεξζη. 
Αληηζηνηρνύζαλ ηέζζεξα θνξίηζηα ζε θάζε αγόξη!», ιέεη ν Φίιηπ-
πνο Τζηάξαο, έλαο από ηνπο θνηηεηέο πνπ ζύληνκα ζα γηλόηαλ 
θίινο ηνπ. «Καη ζε απηέο ηηο ειηθίεο ε ηεζηνζηεξφλε ζε θπβεξ-
λά». 
    Αιιά ηνλ άλζξσπν πνπ ζα γηλόηαλ ν θαιύηεξνο ηνπ θίινο ζην 
Ακρεξζη ν Αλη. ακαξάο ηνλ ήμεξε από παιηά. Βιέπεηε, ν Γηώξ-
γνο Παπαλδξένπ πέξαζε επίζεο από ην Κνιέγην. Ήηαλ ε επνρή 
πνπ ν Παπαλδξένπ ήζειε λα γίλεη καζεκαηηθόο, θαζώο επεδείθλπε 
ράξεο κηθξνύ Δπθιείδε ζηελ ηξηγσλνκεηξία. Μόλν πνπ ε ζεηεία 
ηνπ ζην Κνιέγην έιεμε λσξίο. Γελ πξόιαβε λα απνθνηηήζεη ην 71 
(όπσο εμάιινπ θαη ν παηέξαο ηνπ Αλδξέαο Παπαλδξένπ), γηαηί 
ηξία ρξόληα λσξίηεξα, ην 1966, δύν αζηπλνκηθνί ηνλ έπηαζαλ κε 
έλαλ θνπβά κπνγηά έμσ από ηνλ ηνίρν ηνπ Αξζαθείνπ. Σν «Ζ δε-

κνθξαηία ζα λη…» έκεηλε ζηε κέζε θαη ην άιιν πξσί ν Γηώξγνο 
γύξηζε μπινθνξησκέλνο ζπίηη. Τόηε ε Μαξγαξίηα απνθάζηζε 
πσο ήξζε ε ώξα λα ηνλ ζηείιεη ζηελ άιιε όρζε ηνπ Αηιαληη-
θνύ, ζην Σηθάγν. 
    Απηή ε ηζηνξία έρεη θαη κηα αλέθδνηε ππνπαξάγξαθν. Μεξηθά 
ρξόληα αξγόηεξα ν Παπαλδξένπ ζπνπδάδεη Κνηλσληνινγία, ν α-
καξάο Οηθνλνκηθά – ε ηδέα ηεο Ηαηξηθήο έρεη εγθαηαιεηθζεί από 
λσξίο. «Γηψξγν», ζα ηνπ πεη κηα θνξά πάλσ ζηελ θνπβέληα, «λα 
δεηο πνπ θάπνηε ζα βξεζνχκε καδί ζηε Βνπιή». Ζ απάληεζε 
έξρεηαη θνθηή: «Αληψλε, δελ ζα βξεζνχκε καδί ζηε Βνπιή, γηαηί 

εγψ δελ πξφθεηηαη λα κπσ ζηελ πνιηηηθή πνηέ».  

Έλα πξόηππν ζρνιείν ή κηα «κπζηηθή αδειθόηεηα»; 
 
    Σν κόλν απόιπην: Ζ ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ. Λνπθάο Παπαδήκνο». Με 
απηή ηε θξάζε ζην νπηζζόθπιιν ηνπ ιεπθώκαηνο απνθνίηεζεο 
απνραηξέηεζε ην 1966 ηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα θαη ν λένο πξσζπ-
πνπξγόο ηεο Διιάδαο Λνπθάο Παπαδήκνο. 
    Πνιηηηθνί, εθνπιηζηέο, επηρεηξεκαηίεο, εζνπνηνί, παλεπηζηε-
κηαθνί θαη έλαο αθόκα πξσζππνπξγόο είλαη ν απνινγηζκόο 
ηεο ηάμεο πνπ απνθνίηεζε από ην Κνιέγην Αζελώλ εθείλε ηε 
ρξνληά. Μέζα ζε πνιηηηθά ηαξαγκέλνπο θαηξνύο γηα ηελ Διιά-
δα, έλα ρξόλν πξηλ από ηε ρνύληα ησλ ζπληαγκαηαξρώλ, κηα 
λέα γεληά βγήθε ζηε δσή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη επηιν-
γέο ηεο έθεξαλ κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ ζηνπο ηνκείο ησλ δξα-
ζηεξηνηήησλ ηνπο. 
     Ο Λνπθάο Παπαδήκνο θαη πξηλ από ηελ επηινγή ηνπ γηα ηε 
ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο ήηαλ έλα εμέρνλ κέινο απ-
ηήο ηεο θνπξληάο. Μεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ μερώξηδε ν Γηάλλνο 
Κξαληδηώηεο, πνπ ράζεθε άδηθα θαη πξόσξα καδί κε ην γην ηνπ 
Νηθόια κέζα ζην πξσζππνπξγηθό Falcon. 
    Αθόκε, μερσξίδνπλ νη εθνπιηζηέο Νίθνο Τζαβιίξεο, Σηάκνο 
Φαθαιηόο θαη Νηθόιανο Μαπξηδόγινπ, 0 επηρεηξεκαηίαο θαη εθ-

δόηεο Γηώξγνο Γξαγώλαο, ν θνζκεκαηνπώιεο Αληώλεο Βνπξά-
θεο, ην πξώελ θνξπθαίν ζηέιερνο ηεο ΓΔΖ Αβξαάκ Μηδάλ, ν ε-
γθιεκαηνιόγνο Νέζησξ Κνπξάθεο, ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκί-
νπ ηεο Πελζηιβάληα Παύινο Μεζζάξεο, νη εζνπνηνί Κώζηαο 

Αξδόγινπ θαη Αιέμαλδξνο Αλησλόπνπινο.  

Οη ζπκκαζεηέο ζην Κνιέγην πνπ έγηλαλ… αληίπαινη 
    Πνιινί παξάγνληεο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηό-
πνπ πνπ ζήκεξα ζπγθξνύνληαη, είηε κέζα από ηηο πνιηηηθέο ηνπο 
παξαηαμηαθέο ηνπνζεηήζεηο είηε από νηθνλνκηθνηξαπεδηθέο, ήηαλ 
ηόηε ζπκκαζεηέο. 
 
    Ο Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ απνθνίηεζε από ην Κνιέγην 
Αζελώλ ην 1980. Μηα ηάμε έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλε, ζηελ νπνία 
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      θπξηαξρνύζαλ νη καζεηέο πξνζθείκελνη ζηελ αξηζηεξή παξάηαμε 
ηνπ «Ρήγα Φεξαίνπ». πκκαζεηέο ηνπ ηελ ίδηα ρξνληά ήηαλ νη 
δεκνζηνγξάθνη Αιέμεο Παπαρειάο θαη Νίθνο Σηξαβειάθεο. ν 
πξόεδξνο ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ Κιέσλ Παπαδόπνπ-
ινο, ν ηξαπεδίηεο Γηώξγνο Ταληζθίδεο αιιά θαη ν κέρξη πξόηηλνο 
ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Σηαύξνο Λακπξηλίδεο, ν νπνίνο θνηηνύζε 
ζην νηθνηξνθείν ηνπ Κνιεγίνπ κε ππνηξνθία, επηιεγκέλνο ζαλ 
άξηζηνο καζεηήο από ηελ ειιεληθή επαξρία. 
    Ο Νηθεθόξνο Γηακαληνύξνο, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ «έπαημε» 
ζαλ κεηαβαηηθνύ πξσζππνπξγνύ, απνθνίηεζε ην ’61. Γέθα ρξόληα 
κηθξόηεξνί ηνπ. ζηελ ηάμε ηνπ 71, ήηαλ νη Πέηξνο Γνύθαο, Γηώξ-
γνο Κύξηζνο θαη Νίθνο Ναλόπνπινο, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο 
Eurobank. Ο ζεκεξηλόο πξόεδξνο ηνπ Κνιεγίνπ, αδεξθόο ηνπ 
αξρεγνύ ηεο Ν.Γ., Αιέμαλδξνο Σακαξάο, απνθνίηεζε ην ’67 θαη 
ν Μηράιεο Ληάπεο ην’69. 

    Έλα ρξόλν πξηλ από ηνλ Λνπθά Παπαδήκν, ην 1965, απνθνίηε-
ζε από ην Κνιέγην Αζελώλ ν Σπύξνο Λάηζεο, ελώ ν πξώελ πξό-
εδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθάιαηαγνξάο Σηαύξνο Θσκαδάθεο ην 
1964. Σελ ίδηα ρξνληά ηειείσζε θαη ν αείκλεζηνο δηνηθεηήο ηεο 
ΔΣΔ Μηράιεο Βξαλόπνπινο. 
    Ο πξώελ πξόεδξνο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Νίθνο Δκπέν-
γινπ απνθνίηεζε ην 1955,  ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ Γεκήηξεο 
Γαζθαιόπνπινο ην 1976 θαη ν πξόεδξνο ησλ επηρεηξήζεσλ α-
θηνπινΐαο Απόζηνινο Βεληνύξεο ην 1983. 
    O πξώελ ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο Νίθνο Γέλδηαο απνθνίηεζε ην 
78, έλα ρξόλν κεγαιύηεξνο από ηνλ πξόεδξν ηνπ Παλαζελατθνύ, 
Γεκήηξε Γόληηθα (1979). Ο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, από ηνπο 
Βεληακίλ πνιηηηθνύο ηνπ Κνιεγίνπ Αζελώλ, απνθνίηεζε ην 1986, 
ηελ ίδηα ρξνληά κε ηνλ Μηιηηάδε Βαξβηηζηώηε. Ο ππνπξγόο Τπν-
δνκώλ Μάθεο Βνξίδεο απνθνίηεζε ην 1983, έλα ρξόλν κηθξόηε-
ξνο από ηνλ πξώελ πξόεδξν ηνπ ΣΣ Άγγειν Φηιηππίδε (1982). 
    Από ηηο ηάμεηο ηνπ Κνιεγίνπ πέξαζαλ κεηαμύ άιισλ ν Σσηήξεο 
Φαηδεγάθεο, ν Μηράιεο Ληάπεο, ν Μηιηηάδεο „Δβεξη, ν βνπιεπ-
ηήο ηεο Ν.Γ. Ν. Γεσξγηάδεο, ν Σηέθαλνο Μάλνο, ν Αλδξέαο 
Αλδξηαλόπνπινο θαη πνιινί άιινη. 
    Δθεί ζπνύδαζαλ θαη ζπνπδάδνπλ ηα παηδηά ηνπο ν Γηώξγνο 
Αινγνζθνύθεο, ν Γεκήηξεο Σηνύθαο, ν Γηάλλεο Παπαζαλαζί-
νπ, ν Γηώξγνο Βνπιγαξάθεο, ν Φξήζηνο Φσιηάο, ν Γηάλλεο 
Κεθαινγηάλλεο, ε Νηόξα Μπαθνγηάλλε. 
    Από εθεί απνθνίηεζε θαη ν Παλαγηώηεο, πξσηόνθνο γηνο ηνπ 
Θόδσξνπ θαη ηεο Γηάλλαο Αγγεινπνύινπ, πνπ θέξεη ην όλνκα 
ηνπ παππνύ ηνπ. ηνπ κεγάινπ επεξγέηε ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξη-
αξρείνπ. 
   Δθεί βξέζεθε θαη ν Παύινο, ν γηνο ηνπ Πέηξνπ Δπζπκίνπ, αιιά 
θαη ε Διέλε, θόξε ηνπ Νίθνπ Κσλζηαληόπνπινπ θαη ηεο πξώελ 
ζπδύγνπ ηνπ Φσηεηλήο Τνκαή. 
    Από ην Κνιέγην εμάιινπ απνθνίηεζε θαη ε Μαξγαξίηα Παπαλ-
δξένπ, ε θόξε ηεο Λνύθαο Καηζέιε θαη ηνπ Γεξάζηκνπ Αξζέλε, 
ε θόξε ηνπ πξώελ δεκάξρνπ Αζελαίσλ Γεκήηξε Μπέε θαη ηεο 

Νηίλαο Μπέε. αιιά θαη ν ζεκεξηλόο δήκαξρνο ηεο Αζήλαο Γηώξ-

γνο Κακίλεο. 

Έλα θνιέγην πνπ ηνπο ρσξνχζε φινπο 
 
    ηε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ Κάιιηα Καζηαλή ν Νίθνο Μπίζηεο 
δήισλε: «Βηώλακε κηα δξακαηηθή αληίθαζε. Από ηε κηα ήκαζηαλ 
έληνλα αληη-Ακεξηθαλνί ιόγσ ηεο δηθηαηνξίαο, από ηελ άιιε όκσο 
αλαγλσξίδακε πσο ππήξραλ θάπνηα ζεκεία ζην ζύζηεκα ην ακε-
ξηθαληθό πνπ ήηαλ άμηα ιόγνπ, κηα παξάδνζε θηιειεύζεξε. Γηα 
παξάδεηγκα, ππήξρε Ακεξηθαλόο θαζεγεηήο, νλόκαηη Wenger -θαη 
ην ζπκήζεθα πξόζθαηα, κε ηελ παξαίηεζε ηνπ βνεζνύ ηεο Ακεξη-
θαληθήο Πξεζβείαο-, πνπ καο έθαλε ακεξηθαληθή ινγνηερλία θαη 
κνπζηθή, ν νπνίνο είρε κπεη ζηε Γεκνθξαηηθή Άκπλα. Αξγόηεξα, 
ζην ρηύπεκα ηεο Άκπλαο, ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ απέιαζαλ. Πξνπα-
γαλδηζηέο ηεο ρνύληαο ην Κνιιέγην δελ είρε, αληίζεηα, είρε πνιινύο 
θαζεγεηέο αξηζηεξνύο, θαζεγεηέο εμαηξεηηθνύο. Δίρε ηνλ Καινθαη-
ξηλό, έλαλ από ηνπο θαιύηεξνπο ηζηνξηθνύο, ν νπνίνο είρε γξάςεη 
ην βηβιίν γηα ηε βπδαληηλή ηζηνξία – ήηαλ ην πξώην βηβιίν ηεο εθ-
παηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο Παπαλνύηζνπ-, πνπ μεθηλνύζε κε νηθν-
λνκία θαη νηθνλνκηθνύο όξνπο. Γη’ απηό είρε ζεσξεζεί καξμηζηηθό 
θαη όηαλ ήξζαλ ζηα πξάγκαηα νη απνζηάηεο, ην ’65, ην πνιηνπνίε-
ζαλ. 
    Δίρε δεκηνπξγεζεί ηόηε ζάινο κεο ζην Κνιέγην θαη ν θόζκνο είρε 
πάξεη ην κέξνο ηνπ Καινθαηξηλνύ, ν νπνίνο ήηαλ θνκκνπληζηήο. 
Τπήξραλ, βεβαίσο, θαη νη πην ζπληεξεηηθνί -ν ίδηνο ν δηεπζπληήο, ν 
Κσλζηαληίλνο Λαιόπνπινο ήηαλ ν πξνζσπηθόο δάζθαινο ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ-, όκσο ην θιίκα ηεο δηθηαηνξίαο ηα είρε πάεη όια 
αξηζηεξά. 
    Σελ ώξα πνπ ζηελ Διιάδα δελ γηλόηαλ ηίπνηα, εκείο είρακε ε-
θιεγκέλν καζεηηθό ζπκβνύιην, γίλνληαλ γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ 
ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ θαη εθινγέο κε θάιπε θαη κπζηηθή 
ςεθνθνξία. Σε ρξνληά ηνπ 70 νη ππνςήθηνη ήηαλ δύν: εγώ θαη ν 
Αξηζηείδεο Γνμηάδεο, ηεο νηθνγέλεηαο Γνμηάδε. Τα παηδηά ησλ αο 
πνύκε, “θαιώλ” νηθνγελεηώλ ςήθηζαλ ηνλ Αξηζηείδε, πνπ βγή-
θε θηόιαο, αλ θαη ζηελ νπζία δελ ππήξρε θακηά δηαθνξά κεηαμύ 
καο: ήκαζηαλ θαη νη δύν νξγαλσκέλνη παξάλνκα ζην Παηξησηη-
θό Μέησπν». 
     Από ηνπο 71 απνθνίηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 71, νη 70 κπήθαλ 
ζηα παλεπηζηήκην, 3 από ηνπο 19 καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
Γηώξγνπ Κύξηζνπ – αλάκεζα ηνπο θαη ν ίδηνο – ζην ΜΙΤ ηεο 
Καιηθόξληαο, βεβαίσο, ιέεη, γλώξηδε από ηόηε, όπσο θαη νη ζπκκα-
ζεηέο ηνπ όηη θνηηνύζε ζε έλα ζρνιείν γηα ηνπο θαιύηεξνπο, έλα 
ζρνιείν πνπ πξνεηνίκαδε ηε κειινληηθή ειίη ηεο πνιηηηθήο, ησλ 
επηζηεκώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. «ζνη ελδηαθέξνληαλ λα θαζί-
ζνπλ ζηα ζξαλία ηνπ Κνιεγίνπ έπξεπε λα δώζνπλ εμεηάζεηο ζηε Γ’ 
Γεκνηηθνύ – εγώ είρα θάλεη έλα ρξόλν ηδηαίηεξα γηα λα ηα θαηαθέ-
ξσ. Αληί γηα 12 έηε, νη καζεηέο θνηηνύζαλ 13, εθόζνλ ππήξρε θαη 
κηα ρξνληά θνιεγηαθήο πξνεηνηκαζίαο. 
    Σν Κνιέγην, όκσο, έδηλε θαη επθαηξίεο ζε όζνπο ήηαλ θαινί κα-
ζεηέο αιιά είραλ αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα, ν Φάξεο ν Μάθθαο, ηεο 
Πεηξαηώο, βξέζεθε ζηα ζξαλία ηνπ κε ππνηξνθία, όηαλ κηα θαηα-
ζηξνθηθή θαηνιίζζεζε έπιεμε ην Μηθξό Υσξηό ζηελ Δπξπηαλία, 
όπνπ θαηνηθνύζε. Σεο ζεηξάο κνπ ήηαλ θαη ν ζεκεξηλόο πξόεδξνο 
ηνπ ΔΒ, Οδ. Κπξηαθόπνπινο, θαζώο θαη ν Νηίλνο Μαξηίλνο, ν 

εθνπιηζηήο – νη δπν ηνπο όκσο έθπγαλ πξηλ από ηελ απνθνίηεζε.  

Μαζεηηθή δσή 

    Λίγα πξάγκαηα. Σν ζρνιείν ήηαλ πνιύ αληαγσληζηηθό, ζπκάκαη, 
όκσο, ηηο πιάθεο κε ηελ αγνξνπαξέα. ηα “πξέζηλγθ” θαη ηα αζηεία 
ηνπ γηγαληόζσκνπ Πέηξνπ Γνύθα -ν Γνύθαο θαη γεληθά νη κεγαιό-
ζσκνη ηεο θάζε ηάμεο έζπξσρλαλ κε ην ζώκα θη έθαλαλ ζάληνπηηο 
ηνπο πην αδύλαηνπο- ή ηα ζρέδηα πνπ θαηαζηξώλακε γηα λα βξε-
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      ζνύκε κεηά θνξίηζηα ζηα πάξηη ηεο επνρήο».  

Καηαγγειίεο γηα ζηεκέλεο εμεηάζεηο 

    ηαδηαθά ην Κνιέγην κεηαηξάπεθε ζε ζύκβνιν ηεο γθιακνπ-
ξάηεο ςεπδναξηζηνθξαηίαο ηεο αξπαρηήο, κε ηνπο πεξηζζόηε-
ξνπο λα ζεσξνύλ ηε θνίηεζε εθεί βαηήξα θνηλσληθήο αλέιημεο. 
Πξηλ από κεξηθά ρξόληα κάιηζηα έλα «ζθάλδαιν» πνπ μέζπαζε κε 
ηε δηαξ-ξνή θαη ηελ εμαγνξά ζεκάησλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Inter-
nationale Baccalaureat (Ι.Β.) απείιεζαλ λα ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα 
ηελ αμηνπηζηία ηνπ Κνιεγίνπ. 
    Ζ θαηαγγειία πνπ είρε δεκνζηεύζεη πξηλ από δύν ρξόληα ε 
«Κ.Δ.» κηιάεη γηα ζέκαηα πνπ αλνίρηεθαλ πξηλ από ηηο εμεηάζεηο 
ηνπ Η.Β. 1 ζην Κνιέγην Φπρηθνύ, ην πξώην ηδησηηθό πνπ ελζσκάησ-
ζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξόγξακκα Η.Β., πξηλ από 15 ρξόληα. ήκε-
ξα έρεη ην κεγαιύηεξν Η.Β. ζηελ Δπξώπε, κε πάλσ από 250 καζε-
ηέο. 
    Σελ πεξίνδν εθείλε ζην Η.Β. 1 θνηηνύζαλ παηδηά πνιιώλ γλσ-
ζηώλ νηθνγελεηώλ, όπσο ησλ επηρεηξεκαηηώλ Παπαιεμόπνπινπ, 
Γνπξάκπεε, αξάληε, Μαξηηγνπνύινπ, Φάιηε, Βαζηιηά, Καιιη-
ηζάλρδε, Βαξάγθε, Θενραξάθε, ησλ δεκνζηνγξάθσλ Κνύινγινπ, 
Σξέκε, Νηθνινπνύινπ θαη ε θόξε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Κνιε-
γίνπ, Αι. ακαξά.  
    Λέγεηαη αθόκα όηη έρεη μεζπάζεη πόιεκνο αλάκεζα ζηηο νηθνγέ-
λεηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ ακαξά θαη ηνπ Παπαιεμόπνπινπ, ηνπ Σηηά-
λα, αθνύ ε θόξε ηνπ θ. ακαξά κε ιηγόηεξεο κνλάδεο κπήθε ζε 
θαιύηεξν παλεπηζηήκην από ηελ θόξε ηνπ θ. Παπαιεμόπνπινπ, 
πνπ είρε ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην Η.Β. Φήκεο 
δηέηξεραλ κάιηζηα ηα ζαιόληα ηεο ειιεληθήο άξρνπζαο ηάμεο όηη 
νξηζκέλεο «επηηπρίεο» νθείινληαη θαη ζηηο ρνξε-γίεο εθαηνκκπξίσλ 
πνπ έρνπλ θάλεη νξηζκέλνη Έιιελεο κεγηζηάλεο ζε ακεξηθαληθά 
εθπαηδεπηη-θά ηδξύκαηα. Έληνλε όκσο ήηαλ θαη ε θξηηηθή θαηά ηνπ 
ζεκεξηλνύ πξνέδξνπ ηνπ Κνιεγίνπ θαη αδεξθνύ ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Νέαο Γεκνθξαηίαο, Αιέμαλδξνπ ακαξά, ζε επηζηνιή πνπ δεκν-
ζηεύηεθε ζε εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ, από ηνπο γνλείο πέληε καζε-
ηώλ ηνπ Κνιεγίνπ. 
    Σν εξώηεκα πνπ έζεηαλ ήηαλ πώο έλα νιηγόιεπην interview 
αλαδεηθλύεηαη ζηε κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ είζνδν ζην Η.Β.;» ελώ 
ζηελ ίδηα επηζηνιή παξέζεηαλ κηα ζεηξά εξσηήκαηα πξνο ηε δηνί-
θεζε ηνπ ζρνιείνπ, κηιώληαο γηα αδηαθάλεηα ζηνλ ηξόπν αλαθνί-
λσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Υαξαθηεξίδνπλ «θξπθό ζρνιεηό» ην 
γξαθείν ηνπ Η.Β. θαη κηινύζαλ γηα «ηειεθσλήκαηα», «νριήζεηο» 
θαη «ξαληεβνύ» πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πιεξν-
θνξεζνύλ έλα απνηέιεζκα. 
 
Ζ ηζηνξία 
 
    Σελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είρε κηα νκάδα Διιή-
λσλ (κε επηθεθαιήο ηνλ Δκκαλνπήι Μπελάθε θαη ηνλ ηξαπεδίηε 
Σηέθαλν Γέιηα), πξνο ηηκήλ ησλ νπνίσλ έρεη δνζεί ην όλνκα ηνπο 
ζην θεληξηθό ζρνιηθό θηίξην θαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ζρνιείνπ αληηζηνίρσο θαη θηιειιήλσλ Ακεξηθαλώλ. 
    Σν ζρνιείν είρε σο πξόηππν ηελ πεξίθεκε Ρνβέξηεην ρνιή 
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ην ζπέξκα ηεο ηδέαο απηήο κεηαθέξ-

ζεθε κε ηνλ μεξηδσκό ηεο 
Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξν-
θήο. Ο βαζηθόο ηνπ πνιη-
ηηθόο ππνζηεξηθηήο θαη 
αξσγόο ππήξμε ν Διεπζέ-
ξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο 

όηαλ εγθαηλίαζε σο πξσζππνπξγόο ην «Μπελάθεην» θηίξην, είπε 
κεηαμύ άιισλ : «Δηο ηφ εθπαηδεπηήξηνλ, φπνπ γίλεηαη ή ζπλεξ-
γαζία ηνπ αξραίνπ Διιεληθνχ πλεχκαηνο θαί ησλ ζεκεξηλψλ 
ηδεσδψλ ηεο κεγάιεο Βνξεην-Ακεξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο, εηο 

ηφ Κνιιέγηνλ ηνχην, νη καζεηαί ιακβάλνπλ ηήλ κφξθσζηλ ηνπ 
πλεχκαηνο θαί ηεο ςπρήο, ραιπβδψλνπλ ηήλ ζέιεζηλ θαί δπλα-
κψλνπλ ηφ ζψκα ησλ. ψζηε λά θαηνξζψζνπλ κίαλ ήκέξαλ, 
εμεξρφκελνη απφ ηφ Κνιιέγηνλ, λά είλαη ρξήζηκνη εηο εαπηνχο 
θαί ηνπο πεξί απηνχο, αιιά θαί γεληθψηεξα εηο ηήλ παηξίδα». 
    Ηδξύζεθε ην 1925 θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ζε έλα νίθεκα ζηελ 
Αζήλα (Άλδξνπ 18). Πξώηνο καζεηήο ηνπ ελεγξάθε ζηηο 12 Οθησ-
βξίνπ ν εθ Κσλζηαληηλνππόιεσο Ηιίαο Ηιηάζθνο. ηελ αξρή ήηαλ 
όινη θη όινη 15 καζεηέο. ην ηέινο ηνπ κήλα είραλ γίλεη 30 (6 πξό-
ζθπγεο από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη 5 από ηε Μηθξά Αζία, 9 
παηδηά από ηελ επαξρία. 5 από ην εμσηεξηθό θαη 5 από ηελ Αζή-
λα).Από ηελ αξρή επηδίσμε ηνπο ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλαλ 
επξύηεξν ρώξν. Γηαηί όπσο πίζηεπε ν η. Γέιηα: «Γελ ππάξρεη 
ακθηβνιία όηη ην πεξηβάιινλ ηεο θαηνηθίαο, ν “αέξαο” όπνπ δεη 
θαλείο, επεξεάδεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ ςπρή ηνπ. Άιινο γίλεηαη ν 
άληξαο όηαλ παηδί έδεζε π.ρ. ζε κέξνο αλήιην, κειαγρνιηθό, ζηελό-
ρσξν, πνιπζόξπβν, άιινο όηαλ αλέπλεπζε θάκπνζα ρξόληα αέξα 

θαζαξό, ράξεθε γύξσ ηνπ θπζηθή νκνξθηά». 

 Έςαμαλ 50 ηνπνζεζίεο 
 
    Έηζη, ην Γ.. ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ απνθά-
ζηζε ην 1926 ηελ αγνξά κεγάιεο έθηαζεο ζε θάπνηα εμνρηθή πεξην-
ρή. Δίραλ ςάμεη 50 ηνπνζεζίεο, από ηε Υεξζόλεζν Βνπιηαγκέλεο 
θαη ην Διιεληθό (ην ρώξν ηνπ κεηέπεηηα αεξνδξνκίνπ) κέρξη ην 
Μαξνύζη, ηελ Δθάιε θαη ηε Μαγθνπθάλα, ώζπνπ λα θαηαιήμνπλ 
ζην Φπρηθό. Σε δαπάλε θάιπςαλ ν Σηέθαλνο Γέιηα θαη ν Δκκα-
λνπήι Μπελάθεο. 
    Σα πξώηα ζρέδηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ πξηλ από ηελ 
νξηζηηθoπνίεζε ηεο αγνξάο ηεο έθηαζεο. Δθπνλήζεθαλ από ηνλ 
Ακεξηθαλό αξρηέθηνλα Σηηνύαξη Τόκπζνλ, πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη 
ηε Γελλάδεην Βηβιηνζήθε ηεο Αζήλαο, αιιά απνξξίθζεθαλ ιόγσ 
πςεινύ θόζηνπο. Τειηθά, ην έξγν αλαηέζεθε ζε ηξεηο Έιιελεο 
αξρηηέθηνλεο, ηνπο Κ. Κπξηαθίδε, Κ. Σγνύηα θαη Ν. Σνύιε. Οη 
αξρηθέο πξνζόςεηο πνπ ζρεδίαζαλ θαη απηνί, «καπζσιεηαθήο 
κεγαινπξέπεηαο νη πεξηζζόηεξεο», απνξξίθζεθαλ, γηα λα γίλνπλ 
«απινύζηεξεο θαη θαζαξόηεξεο κνξθήο». Ζ αλέγεξζε ηνπ ζρνιεί-
νπ άξρηζε ην 1927, κε ζθνπό ζε έλα έηνο, ην θζηλόπσξν ηνπ 1928, 
λα δνζεί ζε ρξήζε. 
    ην ιεύθσκα πνπ έγξαςε ν ζπγγξαθέαο θαη απόθνηηνο ηνπ Κν-
ιεγίνπ Γεκήηξεο Γ. Καξακάλνο αλαθέξεηαη όηη όηαλ άξρηζε λα 
ρηίδεηαη, ε έθηαζε ήηαλ γπκλή: «Κνπάδηα, πξόβαηα θαη θαηζίθηα 
έβνζθαλ ειεύζεξα κέρξη ην 1928». 
    Πξόεδξνο Γεκνθξαηίαο ην ζεκειίσζε θαη ν Κσλζηαληίλνο Σζά-
ηζνο, όηαλ ήηαλ θη απηόο Πξόεδξνο Γεκνθξαηίαο ην 1975, εθθώλε-
ζε ηνλ παλεγπξηθό εκπξόο από ην πξόππιν ηνπ «Μπελάθεηνπ» 
ζηελ 50εηεξίδα ηνπ ζρνιείνπ, από ηα ζξαλία ηνπ νπνίνπ πέξαζαλ 
ρηιηάδεο ειιελόπνπια, όπσο είπε: «Πνιιά από απηά θαηέιαβαλ 
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      αλώηαηεο ζέζεηο ζε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ καο». 

Αναδημοζίεσζη άρθροσ ηοσ Π. Κερηεζίηη, από ηο περιοδικό “Crash”, ηεύτος 

Νο 10, Ιανοσάριος 2012.  

Ηζηνξία ηνπ Κνιεγίνπ (θείκελν ηνπ ηδίνπ ηνπ Κνιιεγίνπ) 

   Σν Κνιιέγην Αζελώλ ηδξύζεθε ην 1925 από κηα νκάδα θσηηζκέ-
λσλ Διιήλσλ (κε πξσηεξγάηεο ηνλ Δκκαλνπήι Μπελάθε θαη ηνλ 
ηέθαλν Γέιηα) θαη κε ηελ ππνζηήξημε Ακεξηθαλώλ θηιειιήλσλ, 
όπσο ν Bert Hodge Hill, Γηεπζπληήο ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κια-

ζηθώλ πνπδώλ.  

    ξακα ησλ ηδξπηψλ -που πραγματώθηκε από τα πρώτα χρόνι-
α ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνιιεγίνπ- ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ζρνιείνπ, 
όπνπ "αξκνληθά ζα αλαπηχζζνληαη νη πλεπκαηηθέο, νη εζηθέο 
θαη ζσκαηηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ν ραξαθηή-
ξαο ηνπο κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ ηζρχνληνο εθπαηδεπηη-
θνχ ζπζηήκαηνο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο κνξθψζεσο, πξν-
ζαξκνζκέλεο ζηελ ηζηνξία, 
ζηελ παξάδνζε, ζηελ ςπρνιν-
γία θαη ζηηο εζληθέο αλάγθεο 
ηεο ρψξαο".   
    Σν Κνιιέγην Αζελώλ αλήθεη 
(όπσο θαη ην αδειθό ζρνιείν 
Κνιιέγην Φπρηθνύ, πνπ ηδξύζεθε 
ην 1980) ζην Διιελνακεξηθαλη-
θόλ Δθπαηδεπηηθόλ Ίδξπκα, ζσ-
καηείν κε θεξδνζθνπηθό, νη εγθα-
ηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη 
ζην Φπρηθό (Γπκλάζην - Λύθεην - 
International Baccalaureate) θαη 
ζηελ Κάληδα Αηηηθήο (δύν Γεκνηη-
θά ζρνιεία: Μπνδνζάθεην θαη 
Λάηζεην).  
    ην μεθίλεκά ηνπ, ηνλ Οθηώβξη-
ν 1925, ην Κνιιέγην ζηεγάζζεθε 
ζε έλα κηζζσκέλν θηίξην ζηελ νδό Άλδξνπ 18. ην Φπρηθό κεηα-
θέξζεθε ην 1929. Σε ρξνληά εθείλε εγθαηληάζζεθε ην Μπελάθεην 
δηδαθηήξην από ηνλ Πξσζππνπξγό θαη έλζεξκν ππνζηεξηθηή ηνπ 
Κνιιεγίνπ Διεπζέξην Βεληδέιν. Μηιώληαο ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλί-
σλ, ν Βεληδέινο είρε θάλεη θάπνηεο επηζεκάλζεηο, κε δηαρξνληθή 
αμία :  
"... Δηο ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα γίλεηαη δπλαηφλ φπσο πα-
ξαγκαηνπνηψληαη αη κεγαιχηεξαη θαη επηηπρέζηεξαη θαηλνηνκί-
αη : δηφηη ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ηεινχληα απιψο ππφ ηελ 
επνπηείαλ ηνπ Κξάηνπο θαη ζπκκνξθνχκελα κφλνλ πξνο ηαο 
γεληθάο θαηεπζχλζεηο ηνπ, έρνπλ ηελ ειεπζεξίαλ, ηεο νπνίαο 
ζηεξνχληαη ηα δεκφζηα, θαη δηα ηνχην δχλαληαη λα επηηειέζνπλ 
κεγαιπηέξαο πξνφδνπο. Σαο πξνφδνπο απηάο πεξηκέλνκελ λα 
πξαγκαηνπνηήζε ην Κνιιέγηνλ Αζελψλ. Σνηαχηελ έρσ γλψ-
κελ πεξί ηεο ζεκαζίαο ηνπ Κνιιεγίνπ...".  
    Σν Κνιιέγην δηθαίσζε θαη ζπλερίδεη λα δηθαηώλεη ζηελ πξάμε ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ -θαη, βεβαίσο, ησλ νξακαηη-
ζηώλ-δεκηνπξγώλ ηνπ: Πξνεηνηκάδνληαο ζσζηά ηνπο καζεηέο θαη 
ηηο καζήηξηέο ηνπ γηα λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζηηο απαηηή-
ζεηο ησλ κεηαζρνιηθώλ ζπνπδώλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (θάηη 
πνπ ην έρεη θαηαμηώζεη θαη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο), αιιά, επί-
ζεο, αμηνπνηώληαο ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ, ηα μερσξηζηά ραξαθηεξη-
ζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε "θπζηνγλσκία" ηνπ, ηε θηινζνθία ηνπ θαη 
ηελ απνζηνιή ηνπ. Γύν από ηα ζπνπδαηόηεξα ηέηνηα ραξαθηεξη-
ζηηθά ηνπ είλαη:  
   - Ζ εθαξκνγή ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ -

ζύκθσλα κε ηηο ηδξπηηθέο αξρέο ηνπ θαη ηηο επηδηώμεηο ησλ δεκηνπξ-
γώλ ηνπ- απνζθνπεί ζηελ πξνζθνξά όρη απιώο γλώζεσλ, αιιά 
πνιύπιεπξεο παηδείαο, ζηε δηάπιαζε λέσλ αλζξώπσλ κε νινθιε-
ξσκέλε πξνζσπηθόηεηα, ελεξγώλ πνιηηώλ κε ζπλαίζζεζε θνηλσ-

ληθήο, όρη κόλν επαγγεικαηηθήο, επζύλεο. 

Ζ Φηινζνθία θαη ε Απνζηνιή ηνπ Κνιεγίνπ 
  (απνθαιππηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ ηδξπηώλ ηνπ) 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή θηινζνθία ηνπ Κνιιεγίνπ 
"αλαδύεηαη" κέζα από ην ζεκεξηλό (2016) θείκελν «Γήισζε Απν-
ζηνιήο»   (Mission Statement) ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπ-

ηηθνύ Ηδξύκαηνο: 

"Απνζηνιή ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

είλαη λα πξνζθέξεη παηδεία αλσηάηνπ επηπέδνπ -κε δηεζλή 
θξηηήξηα- ζηνπο πην άμηνπο θαη λα θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο 
ηνπ εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ςπρήο, ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 
πλεχκαηνο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα θάζε ππεχζπλν πνιίηε ηεο 
Διιάδαο θαη ηνπ θφζκνπ: Ζζηθφ ζζέλνο, πλεπκαηηθή πεηζαξρία, 
αλζξσπηά θαη θαηαλφεζε, αθιφλεηε αθνζίσζε ζηε δηθαηνζχλε 

θαη ζηελ αιήζεηα. θνπφο 
καο είλαη λα εκθπζήζνπκε 
ζηνπο καζεηέο, κε ηε δηδα-
ζθαιία θαη κε ην παξάδεηγ-
κα, ηζρπξή αίζζεζε ηνπ 
κέηξνπ, επηδεηψληαο κε 
ηνλ ηξφπν απηφ λα ηνπο 
εμαζθαιίζνπκε δεζκνχο 
κεηαμχ γλψζεσο θαη θξί-
ζεσο θαη ηε δηαζχλδεζε 
πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο 
θαη ππεπζπλφηεηαο. Έηζη, 
ηηκνχκε ηηο δηαρξνληθέο 
αμίεο ηηο ελζαξθσκέλεο 
ζηελ παξάδνζε ηφζν ηεο 
Διιάδαο φζν θαη ηεο Ακε-
ξηθήο. Έηζη, θαιιηεξγνχκε 

βαζχ ζεβαζκφ γηα ηελ Διιεληθή θιεξνλνκηά ζε φιν ηνλ πινχ-

ην θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο". 

Κχξηνη άμνλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ απηψλ είλαη: 

 Ζ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θξηηη-

θήο ηθαλφηεηαο. 

 Ο αξκνληθφο ζπλδπαζκφο ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο κε 

ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξάδνζεο 
κε ηα δηεζλή πλεπκαηηθά-εθπαηδεπηηθά ξεχκαηα. 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα θαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ 

γηα ηελ εκβάζπλζε ζε εηδηθφηεξα γλσζηηθά πεδία. 

 Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη 

ειεπζεξίαο κε ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα & ζπλεξγαζία. 
 
Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΔΗ δηαζθαιίδεηαη: 

 Με ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

θαλνληθνχ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Με ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελεξγφ ζπκκεην-
ρή ησλ καζεηψλ, ζηελ επξεία αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο 
θαη ησλ εξγαζηεξίσλ, ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ βηβιίσλ θ.ά. 

 Με ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη πξνβνιή πξνηχπσλ, 
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      πλεπκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ 

 Με έλα πιέγκα εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο: 

Μαζεηηθνί φκηινη, καζεηηθέο εθδφζεηο, ζπλεξγαζία κε 
ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθπαηδεπ-
ηηθέο εθδειψζεηο θαη ζε Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά. 

 
Με ζεηξά Κνιεγηαθψλ ζεζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ επί δεθαεηίεο: 
π.ρ., ξεηνξηθνί δηαγσληζκνί, βξαβεία, Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο 
(γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθα-
ζίεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα θνηλά θαη ηελ 
πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο), θ.ά. Ξαλαδηαβάδνπ-
κε πξνζεθηηθά ην θείκελν ηνπ αξρηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
νξάκαηνο ησλ ηδξπηψλ (1925), φπσο θαηαγξάθνπκε ζηελ πξν-
εγνχκελε ζειίδα (ζει. 6). Οξίδεη φηη ην «ξακα ησλ ηδξπηψλ -
πνπ πξαγκαηψζεθε απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Κνιεγίνπ- ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ, φπνπ αξκνληθά 
ζα αλαπηχζζνληαη νη πλεπκαηηθέο, νη εζηθέο θαη ζσκαηηθέο 
δπλάκεηο ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ν ραξαθηήξαο ηνπο κέζσ 
ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ ηζρχνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο κνξθψζεσο, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 
ηζηνξία, ζηελ παξάδνζε, ζηελ ςπρνινγία θαη ζηηο εζληθέο 
αλάγθεο ηεο ρψξαο». Είλαη θξαπγαιέα ε απνπζία θάζε αλαθνξάο 
ζε θάζε απόρξωζε ηεο έλλνηαο ηεο ΦΗΛΟΠΑΣΡΗΑ πέξα από ηελ 
θεπγαιέα λύμε «ζηηο εζληθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο».  Ωζηόζν, θαη 
απηή ε θεπγαιέα λύμε, έρεη εμαθαληζηεί ηειείωο ζην  ζεκεξηλό 
θείκελν ηεο «ΓΖΛΧΖ ΑΠΟΣΟΛΖ» πνπ κόιηο δηαβάζαηε ζηε 
δηπιαλή ζηήιε. Πεξί ΦΗΛΟΠΑΣΡΗΑ, πεξί ΔΘΝΟΤ θαη ΔΘΝΗΚΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ, απόιπηε ζηωπή. Μηιάλε γηα «ΑΚΛΟΝΖΣΖ ΑΦΟΗΧ-
Ζ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑ». Απηό είλαη ην πην 
παηξηωηηθό πνπ πηζηεύνπλ. Μηιάλε γηα ην άηνκν (ηνλ εθιεθηό Θενύ 
θαη Κνηλωλίαο απόθνηην) θαη ηηο δηαρξνληθέο αμίεο Ειιάδαο θαη 
Ακεξηθήο πνπ, όπωο ζήκεξα πνιύ θαιά γλωξίδνπκε όινη, είλαη  ν 
πινύηνο κε θάζε κέζν, εζηθό θαη αλήζηθν, λόκηκν θαη ιηγόηεξν 
λόκηκν. Ζ ζεσξία ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ πιηάηζηθνπ ζε φιν 
ηεο ην κεγαιείν.     ηε καθξνρξφληα ζεηεία καο ζε ηξάπεδεο, 
θχξα Ακεξηθαληθέο, είρακε ηελ εμαηξεηηθά δηαθσηηζηηθή ηχρε 
λα έρνπκε κεξηθνχο «ζπλαδέιθνπο», άμηνπο απφθνηηνπο ηνπ 
Κνιεγίνπ Αζελψλ. Καη είρακε ηελ θαζεκεξηλή επθαηξία λα 
«ζαπκάζνπκε» ην κεγαιείν ηνπο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε. Τπε-
ξνςία, αιαδνλεία, θηινηνκαξηζκφο, δνζηινγηζκφο, έιιεηςε 
πλεχκαηνο ηζφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε θαλνληθνχο Έιιελεο, 
ςεπηνμεξνιηζκφο κπζηηθηζηηθνχ ηχπνπ, αιιεινυπνζηήξημε 
καζνληθνχ ηχπνπ, ακεξηθαλνιαηξεία, θαη άιιεο πνιιέο πεξί-
εξγεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνπο θάλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ ηνλ 
θαλνληθφ, θνηλσληθά θαη εζληθά πγηή Διιελα  Έλαο, φηαλ 
έθαλε καθξέο επηζθέςεηο ζηελ ηνπαιέηα ηεο ηξάπεδαο, 
έπαηξλε καδί ηνπ θαη ηνπο.. Financial Times. Ήηαλ θαη αθξαηθ-
λήο βαζηιφθξσλ.  πρλά πήγαηλε κε θνιεγηφπαηδεο εθνπιη-
ζηέο ηα ζαββαηνθχξηαθα γηα θπλήγη ...θαζηαλψλ. Έλαο άιινο, 
κε θαηαγσγή επίζεο απφ εχπνξε νηθνγέλεηα, απηή ηε θνξά 
ηεο Διιεληθήο επαξρίαο, κηινχζε Διιεληθά κε ήπηα ακεξηθαλη-
θή πξνθνξά… πεξίπνπ θάηη ζαλ ηνλ Σζίπξα.  Oh, yes!  Ο 
πξνεγνχκελνο πνπ είρε κεγάιε ζέζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
λαπηηιίαο, ιάηξεο ηεο εθαξκνζκέλεο αξηζηνθιεπηνθξαηίαο, 
θάπνηε παξαηηήζεθε γηα λα μεθηλήζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε. 
Έθαλε ηακείν, θαη είδε φηη ηα δηαζέζηκα κεηξεηά ηνπ επηηξέ-
πνπλ λα θάλεη κηα λέα δνπιεηά δηεζλψο εμαηξεηηθά αζπλήζηζηε 
γηα πξψελ ηξαπεδηθφ ππάιιειν.   ΔΦΟΠΛΗΣΖ !!!!!   

   Σν ηακείν ηνπ απφ ηα (επηβαιιφκελα θαηά ηελ εζηθή ηνπ Ath-
ens College) «πνπξκπνπάξ» {κίδελζ} ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 
αγνξψλ πινίσλ απφ πειάηεο θαη θίινπο (θνιεγηφπαηδεο) εθν-
πιηζηέο βξέζεθε λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εθα-
ηνκκχξηα δνιάξηα ηνπ 1980, πξνθαλψο απφ ..«αηκαηεξέο νηθν-
γελεηαθέο νηθνλνκίεο» επί 6-7ρξφληα, πνπ ηνπ επέηξεςαλ λα 
πάξεη ηα πξψηα ηνπ πνληνπφξα πινία.  ΑΞΗΟ !!  Ζ ηξάπεδα 
θάπνηε αλαθάιπςε ηελ επγελή ηνπ δξάζε αιιά ηειηθά δελ ηνλ 
κήλπζε γηα απηζηία θαη άιια πνιιά, γηα ιφγνπο άιισλ ζθνπη-
κνηήησλ εμσηεξηθνχ. Αληί πνηληθήο δίσμεο, ηνπ έθαλε απνραη-
ξεηηζηήξηα ….δεμίσζε γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηελ πξν-
ζθνξά ηνπ ζηελ ηξάπεδα. ηαλ ςάρζεθε ε ππφζεζε κε μέλνπο 
αλαθξηηέο, ππνινγίζηεθε φηη ην θέζη πνπ θφξεζε ν ηαιαληνχ-
ρνο δηεπζπληήο ζηελ αλφεηε μέλε ηξάπεδα πνπ ηνλ είρε δηεπζπ-
ληή ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνλ αλερφηαλε, ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ $ 450 
εθαηνκκπξίσλ,  πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ 
φιεο ηεο ηξάπεδαο. ε ζπλδπαζκφ κε άιια πνιχ κεγάια πξν-
βιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ηαπηφρξνλα ζηελ Ακεξηθή κε θαηα-
θφθθηλα δάλεηα ηεο ηάμεσο ησλ $ 700-800 εθαηνκκπξίσλ, ε 
ηξάπεδα, πνπ ήηαλ ηφηε ε 7ε κεγαιχηεξε ηεο Ακεξηθήο, έθιεηζε 
γηα πάληα. Yes, forever.. ΑΞΗΟ θαη ΠΑΝΑΞΗΟ ην Κνι(εγη)φπαηδν.  
Καη αθφκα πην ΑΞΗΟ, ην ζρνιείν πνπ ηνπ άλνημε ηα κάηηα  ηνπ 
ζην ζχγρξνλν δφγκα ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ: Γηα λα έρεηο, αλ ζνπ 
δνζεί ε επθαηξία, πξέπεη κελ δηζηάζεηο λα αξπάμεηο. ζν πην 
πνιιά, ηφζν πην θαιά. Έηζη ςπρξά, ρσξίο αλαζηνιέο θαη ζπ-
λεηδεζηαθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Απηά ηα ηειεπηαία, είλαη γηα 
ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο, ηνλ 
ιανπηδίθν….  ε πνην ζρν-
ιείν αθφκα θαη ηξηηνθνζκη-
θήο ρψξαο ζα κπνξνχζε λα 
πηαζηεί καζεηήο λα αληηγξά-
θεη ζε δηαγψληζκα θαη λα 
απνιπζεί ε θαζεγήηξηα πνπ 
ηνλ ζπλέιαβε ζηα πξάζα, 
επεηδή θαη κφλν ν καζεηήο 
ήηαλ γηφο ηνπ πξσζππνπξ-
γνχ!! ηελ Οπγθάληα; Έρσ ηηο επηθπιάμεηο κνπ … Ίζσο ζε 
θαλέλα ρσξηφ ησλ Μάν-Μάν, αλ γηλφηαλ ην ίδην κε ηνλ γηφ ηνπ 
Μάγνπ ηεο θπιήο….Οκνξθνο ζρνιηθφο θφζκνο, Ακεξηθαληθά 
θηηαγκέλνο. Έηζη εμεγείηαη  ε ζεκεξηλή θαηάληηα ηεο Υψξαο.  
Σα ίδηα αθεξέγγπα πξφζσπα εγγπψληαη θαη ηα κειινληηθά ρά-
ιηα ηεο Διιάδαο, εθηφο εάλ ζηακαηήζνπκε λα ςεθίδνπκε Κνιε-
γηφπαηδεο πνιηηηθνχο…… Καη λα ΜΖΝ δίλνπκε ηηο ηξαπεδηθέο 
ζπλαιιαγέο καο ζε ηξάπεδεο πνπ δηνηθνχλ Κνιεγηφπαηδεο. Αλ 
θαη δελ έκεηλαλ πνιινί. Οη πεξηζζφηεξνη εθδηψρζεθαλ θαη ήδε 
έρνπλ αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο κε Δηζαγγειείο θαη αλαθξηηέο. 
Οη Τπνπξγνί  Παηδείαο θαη ν Πξσζππνπξγφο ησλ Κπβεξλήζε-
σλ ηεο Αξηζηεξάο, ηνπ Πεηξακαηηζκνχ, ηεο Οπηζζνδξφκεζεο 
θαη ηεο (ζηηγλήο) Γεξνθηνλίαο (κε ηε δνθηκαζκέλε δηεζλψο κε 
κεγάιε επηηπρία ζπληαγή ηνπ ΓΝΣ γηα εμφλησζε ζπληαμηνχ-
ρσλ) αιιά θαη ν Ακεξηθαλνεπινγεκέλνο Κνχιεο, λα ραίξνληαη 
θαη ην θνηλνβιαβέο «Ίδξπκα» θαη ηνπο Ακεξηθαλνιηγνχξεδεο 
απνθνίηνπο ηνπ. ζν γηα φινπο εκάο ηνπο «ιατθνχο», εμαθν-
ινπζεί λα ηζρχεη ην ζνθφ πνιηηηθφ ζχλζεκα κε ην νπνίν πα-
ιαηφηεξα είραλ γεκίζεη νη ηνίρνη ζην Παιαηφ Φάιεξν θαη πέξημ: 
«ΦΖΦΗΣΔ ΑΒΟΤΡΑ, ΦΖΦΗΣΔ Ν.Γ.». Tα κελ ζπλζήκαηα ηα 
έγξαθαλ γηα ηνλ Φαιεξηψηε Ηππνθξάηε αβνχξα, ππνςήθην 
βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αιιά εκείο πνπ δελ είκαζηε 
Κνιεγηφπαηδεο, δίλακε πάληα ζην απνθαιππηηθφ απηφ ζχλζεκα 
ην πξαγκαηηθφ ηνπ πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Γηαηί ηνπο έρνπκε 
ςπρνγξαθήζεη.. Γη΄απηφ, ην δηθφ καο ζχλζεκα είλαη:  
«Πξνζηαηέςηε ηελ Παηξίδα… Φπρνγξαθείζηε ηνπο, απνδo-
κήζηε ηνπο θαη καπξίζηε ηνπο, forever...». Παξαζέηνπκε κηθξφ 
αξηζκφ θσηνγξαθηψλ γλσζηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ απνθνί-
ησλ ηνπ αλεπαλάιεπηνπ «Athens College” κε ηελ «κεγαιεηψδε 

πξνζθνξά» ζην Έζλνο. Σν Διιεληθφ….   
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Σεκ.:  Μεξηθνί από ηνπο ακέζσο παξαπάλσ πνιηηηθνύο ΓΔΝ είλαη απόθνηηνη ηνπ  

γλσζηνύ Κνιεγίνπ (αιιά θάλνπλ θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο λα ηνπο ..κνηάζνπλ) 
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      ΠΔΡΗ ΥΟΛΗΚΩΝ ΤΜΒΟΛΩΝ……. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιείν, ηελ απεηθόληζε ηεο 

θνπθνπβάγηαο ηελ θαηαιαβαίλσ. Σν ηζεθνύξη 

δηπιήο θνπήο, κε δπζθνιεύεη αξθεηά.  Ο πεξί-

εξγνο ζηαπξόο, επίζεο κε πξνβιεκαηίδεη πνιύ. 

Όζν γηα ην πνπιί ηεο ΔΠΑΝΑΣΑΖ  πνπ δελ 

είλαη απιό αιιά PLUS (+),  ηη λα πώ.. Πνιύ πξν-

θεηηθό γηα ηελ επνρή ηνπ…. 

θέθηνκαη όηη εγώ πήγα ζε δεκόζην ζρνιείν 

πνπ δελ ην έιεγαλ Κνιέγην, δελ είρε ζπξενύο, 

ζύκβνια, ζπκκαζεηέο από πνιηηηθά θαη νηθνλν-

κηθά ηδάθηα... θαη δελ αλέκηδε θακία ζεκαία μέ-

λνπ θξάηνπο. Σα νλόκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ 

ήηαλ όια Διιεληθά. Ο Μήηζνο ιεγόηαλ Μήηζνο 

θαη όρη Mitch. O Βαζίιεο, Βαζίιεο θαη όρη Bill. 

Tνλ Kώζηα δελ ηνλ ιέγακε Gus. Tελ Μαξγαξίηα 

δελ ηελ ιέγακε Daisy νύηε ηελ Λνπθία .. Lulu!   

Καη αξγόηεξα δελ είρε δηαλνεζεί θαλείο καο λα 

κελ εθπιεξώζνπκε κε αίζζεζε ρξένπο αιιά 

θαη ηηκήο ηηο ζηξαηησηηθέο καο ππνρξεώζεηο ζην 

αθέξαην. Σα βνπηπξόπαηδα ηεο πινπηνθξαηίαο 

έθαλαλ όηη κπνξνύζαλ, απηά θαη νη κπακπάδεο 

ηνπο λα απνθύγνπλ ηε ζεηεία. Γηαηί ηνπο είραλ κεγαιώζεη ζηα ζαηέλ, κε ληαληάδεο, πηάλν, Γαιιηθά, ηέληο θαη 

ηππαζία θαη είραλ κάζεη όηη απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί, αζύγθξηηα αλώηεξνη, από ηνλ ιανπηδίθν…. Σνλ ιαό 

πνπ όηαλ ηύρεη λα αγξηέςεη κε ηηο λνζεξέο ζπκπεξηθνξέο ηεο πινπηνθξαηίαο θαη κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέ-

πεηεο ηεο θιεπηνθξαηίαο, ηνπ θέξλνπλ νη πξνζηάηεο καο κηα Υνύληα γηα λα εξεκίζεη, όπσο ζπρλά γίλεηαη 

αλα ηνλ θόζκν (Υηιή, Αξγεληηλή θαη ινηπή Λαηηληθή Ακεξηθή, Αζία, Μέζε Αλαηνιή, θιπ. –ε ιίζηα είλαη πνιύ 

κεγάιε). Πάληα γηα ην θαιό ηνπ Λανύ αιιά θαη ησλ ηακείσλ ησλ «θίισλ» ηνπ όπσο ην Clinton Foundation. 

Γελ είκαζηε αληη-Ακεξηθαλνί αιιά νη δηθέο καο νηθνγέλεηεο θαη νη δάζθαινί καο δελ καο έκαζαλ λα είκαζηε 

νύηε ΞΔΝΟΓΟΤΛΟΗ θαη νύηε ΟΦΤΟΚΑΜΠΣΔ. Σν λα είκαζηε γλήζηνη θαη αμηνπξεπείο Έιιελεο, καο αξθεί 

θαη καο πεξηζζεύεη.  

Καη θαζόινπ δελ καο 

απαζρνιεί εάλ δελ 

έρνπκε ηελ εύλνηα θαλε-

λόο μέλνπ. ε παιαηόηε-

ξε θσηνγξαθία δίπια, ν  

Ακεξηθαλόο Πξέζβεο 

ζηελ Αζήλα (1989) καο 

αθνύεη κε αξθεηή δόζε 

δπζπηζηίαο (Ο Robert V. 

Keeley απεβίσζε ην 

2015 ζε ειηθία 85 εηώλ). 

Ίζσο γηαηί δελ ηνπο είλαη 

επράξηζην νη Έιιελεο 

(εθηόο από ηα Κνιεγηό-

παηδα) λα έρνπλ  απζε-

ληηθέο Διιεληθέο θαη όρη 

εηζαγόκελεο αληηιήςεηο, 

απόςεηο θαη ζέζεηο. Oh, 

yes… 
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     Υπουργοί Άμυνας που είτε δεν φόρεσαν ποτέ χακί είτε πλήρωσαν για να απαλλα-

γούν λόγω… παχυσαρκίας, πρωθυπουργός που νομιμοποιήθηκε να λουφάρει λόγω 

πλατυποδίας, κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος με μοναδικό καθήκον να ανάβει έναν 

φάρο και Πρόεδρος Δημοκρατίας με ειδίκευση στην ανάκριση αιχμαλώτων είναι με-

ρικές μόνο από τις περιπτώσεις πολιτικών που πέρασαν ζωή χαρισάμενη στη διάρ-

κεια της στρατιωτικής τους θητείας   (Πηγή:  ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ 16/01/2011 - ΜΑΚΗ ΠΟΛΛΑΣΟ) 

     ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΜΑ ιέγεηαη όηη ην κνλαδηθό ξνπζθέηη πνπ κπν-

ξνύλ λα θάλνπλ νη βνπιεπηέο είλαη λα... βνεζήζνπλ ηα παηδηά ησλ 

ςεθνθόξσλ ηνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηξαηό λα ινπθά-

ξνπλ. Κη αλ δελ θαηαθέξνπλ λα βνιέςνπλ ηνπο εθιεθηνύο ηνπο ζε 

κηα θαιή ππεξεζία, κπνξνύλ ηνπιάρηζηνλ λα πξνζπαζήζνπλ. 

Από ηε κειέηε ησλ ζηξαηνινγηθώλ αξρείσλ θαίλεηαη όηη νη πεξηζ-

ζόηεξνη από ηνπο ζεκεξηλνύο βνπιεπηέο είραλ κηα εύθνιε ζεηεία, 

άιινη εμαγόξαζαλ αξθεηνύο κήλεο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ 

θαη κεξηθνί θαηάθεξαλ λα κελ παξνπζηαζηνύλ θαλ ζε θάπνην θέ-

ληξν λενζπιιέθησλ. 

     Χο θαξνθύιαθαο ππεξέηεζε ηε ζεηεία ηνπ ν αληηπξόεδξνο ηεο 

θπβέξλεζεο θ. Θφδσξνο Πάγθαινο. ζν ήηαλ ζην Ναπηηθό, ν θ. 

Πάγθαινο θξόληηδε λα πξνεηδνπνηεί ηα πινία γηα ηελ πηζαλόηεηα 

πξόζθξνπζεο ζηε ζηεξηά. Μεηά ηελ ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά ηνύ 

βγήθε κάιινλ ην απσζεκέλν ησλ ζπγθξνύζεσλ… 

     Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο είρε κηα αμηνπξόζεθηε ζηξαηησηη-

θή ζεηεία. Δλώ πξώηα θεξύρζεθε αλππόηαθηνο, ν θ. Κάξνινο 

Παπνχιηαο απνιύζεθε από ηνλ ηξαηό κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ αλα-

θξηηή αηρκαιώησλ. Δλλέα κήλεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γιίησζε ν θ. 

Δπάγγεινο Βεληδέινο ιόγσ ζεκαληηθήο παρπζαξθίαο. Σνπιάρη-

ζηνλ ν ζεκεξηλόο ππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο ππεξέηεζε γηα 16 

κήλεο. Ο πξώελ ππνπξγόο Άκπλαο θ. Άθεο Τζνραηδόπνπινο δελ 

ληύζεθε ζηα ραθί νύηε γηα κία κέξα, ελώ ν πξόεδξνο ηνπ Λατθνύ 

Οξζόδνμνπ πλαγεξκνύ παξνπζηάζηεθε ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

εζεινληηθά. Ο βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. θ. Πάλνο Κακκέλνο έζπαζε όια 

ηα ξεθόξ θαηαθέξλνληαο λα παίξλεη άδεηα θάζε ιίγν θαη ιηγάθη, ελώ 

ζηνλ πθππνπξγό Τπνδνκώλ θ. Νίθν εθνπλάθε επηβιήζεθε θπιά-

θηζε δέθα εκεξώλ ηελ νπνία ππεξέηεζε θαλνληθά! 

     Ο θ. Ησάλλεο Κεθαινγηάλλεο δελ ππεξέηεζε ηε ζεηεία ηνπ 

επεηδή θαηάθεξε λα απνδείμεη όηη ζε λεαξή ειηθία ήηαλ αγσληζηήο 

ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Ο θ. Κώζηαο Λαιηώηεο ήηαλ θαηαδεηνύκε-

λνο ηεο ρνύληαο επί έμη κήλεο θαη δεθαπέληε εκέξεο, θαηαθέξλνληαο 

έηζη λα ςαιηδίζεη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαηά ηνλ ίδην ρξόλν.      

     Ο ππνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θ. Μηράιεο Υξπζνρνΐ-

δεο ππεξέηεζε ζηε Λήκλν θαη απνιύζεθε σο ρεηξηζηήο ππξνβό-

ισλ νρπξσκαηηθώλ έξγσλ, γλώζεηο πνπ επρόκαζηε λα κε ρξεζηκν-

πνηεζνύλ ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηώλ πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

πεξάζνπλ ηνλ θξάρηε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ Έβξν… 

     Ο θ. Αληψλεο ακαξάο παξνπζηάζηεθε ζην Ναπηηθό όρη κία 

αιιά δύν θνξέο, ελώ ν πξώελ πξσζππνπξγόο θ. Κώζηαο Καξα-

καλιήο εμεηαδόκελνο από ηνπο γηαηξνύο όηαλ θαηαηάρζεθε, δηαπη-

ζηώζεθε όηη πάζρεη από «απιή πιαηππνδία». 

ΕΘΝΟΠΑΣΕΡΕ ΣΗ ΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΟΤΦΑ  
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ΑΝΣΩΝΗ ΑΜΑΡΑ  -  Θηηεία με δόζεις 

Σηιρ 9 Ιοςλίος ηος 1976 ο ππώην ππόεδπορ ηηρ Νέαρ Γημοκπαηίαρ παποςζιάζηηκε ζηο Πολεμικό Ναςηικό, απ’ όπος 

και απολύθηκε ζηιρ 11 Οκηωβπίος ηος 1976, αθού είσε καηαβάλει 21.000 δπασμέρ για να εξαγοπάζει ηοςρ 21 μήνερ 

πος δεν ςπηπέηηζε. Δπειδή όμωρ έκανε θηηεία μόλιρ ηπιών μηνών, εκλήθη ξανά ηον Αππίλιο ηος 1977 και ςπηπέηη-

ζε για ένα εξάμηνο ακόμη  πποκειμένος να  ζςμπληπώζει ηο ςποσπεωηικό εννεάμηνο. Υποθέηοςμε όηι ηην θιλοπα-

ηπία ηος έμαθε ζηο …Αμεπικανικό Κολλέγιο Αθηνών. Βέβαια, και άλλοι διακεκπιμένοι πολιηικοί μαρ έσοςν ανάλογερ 

πεπγαμηνέρ νόμιμηρ λούθαρ. Αθού ήπθε ηο θέμα, διαβάζηε παπακάηω πεπιζζόηεπα και για απκεηούρ άλλοςρ.  
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           ηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 1978 ν θ. Γηψξγνο Παπαλδξένπ -σε 

ειηθία 26 εηώλ ηόηε- παξνπζηάζηεθε ζην 9ν ύληαγκα Πεδηθνύ 

ζηελ Καιακάηα. Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο, ν πξσζππνπξγόο ζα 

έπξεπε λα ππεξεηήζεη ζεηεία 24 κελώλ, όπσο ήηαλ ππνρξεσκέλνη 

όινη νη ζηξαηεύζηκνη ηελ επνρή εθείλε. Ο θ. Παπαλδξένπ, όκσο, 

έθαλε ζεηεία νθηώ κελώλ, αθνύ εμαγόξαζε ην ππόινηπν ησλ 16 

κελώλ θαηαβάιινληαο 19.000 δξρ. θαη ζηηο 7 Απγνύζηνπ ηνπ 1979 

απνιύζεθε από ηελ 1ε Δπηιαξρία Μέζσλ Αξκάησλ σο ζηξαηηώ-

ηεο ηεζσξαθηζκέλσλ αξκάησλ AMX 30, κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ γξα-

θέα. ύκθσλα κε ηε ζηξαηνινγηθή λνκνζεζία, ν πξσζππνπξγόο 

ζα κπνξνύζε λα θάλεη εμάκελε ζεηεία, δειαδή αθόκε ιηγόηεξν απ’ 

όζν ππεξέηεζε, αθνύ ην 1973 είρε ιάβεη πνιηηηθό άζπιν από ηε 

νπεδία θαη άξα δηθαηνύληαλ λα εμαγνξάζεη ην ππόινηπν ηεο δηε-

ηνύο ζεηείαο ηνπ. 

     Ο ππνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Κψζηαο θαλδαιίδεο 

ήηαλ επίζεο αλππόηαθηνο εζσηεξηθνύ. Παξνπζηάζηεθε ηνλ Απξί-

ιην ηνπ 1982 ζηελ Κόξηλζν θαη κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε κεηαηέ-

ζεθε ζηελ Τπεξεζία Δλεκεξώζεσο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, απ’ 

όπνπ απνιύζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1983. Ζ πξόζζεηε ζεηεία 24 

κελώλ πνπ έπξεπε λα ππεξεηήζεη αθπξώζεθε κε απόθαζε ηνπ 

1985. Έμη αληί γηα 24 κήλεο ζεηεία ππεξέηεζε ν πθππνπξγόο Τπν-

δνκώλ ην 1975. 

     «Καηέρσλ ηε ζεκαίλνπζα ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε 

εηο ην Ηλζηηηνύηνλ ηεο Σερλνινγίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηε ζρνιή 

Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παιέξκνπ», ν θ. Νίθνο 

εθνπλάθεο εμαγόξαζε 18 κήλεο ζεηείαο αληί 9.900 δξαρκώλ, 

ελώ ππεξέηεζε θαλνληθά ηηο 10 κέξεο θπιαθή πνπ ηνπ είραλ επη-

βιεζεί. 

     Σν 1981, ελώ ν θ. Βαγγέιεο Μετκαξάθεο είρε αλαβνιή γηα λα 

θάλεη ηε κεηαπηπρηαθή ηνπ εξγαζία κε ζέκα ην πιεηνςεθηθό θαη ην 

αλαινγηθό εθινγηθό ζύζηεκα, ν ηξαηόο ηνλ θήξπμε αλππόηαθην 

θαη ηνλ αλάγθαζε λα ππεξεηήζεη πξόζζεηε ζεηεία 24 κελώλ! Γελ 

πηνήζεθε. Δμαγόξαζε ηηο πνηλέο ηνπ θαη εμέηηζε θαλνληθά ηε ζεηεία 

ηνπ θαη επηπιένλ 10 εκέξεο θπιαθήο ζην ζηξαηόπεδν Παπάγνπ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  

ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΤΛΗΑ  -  Αλαθξηηήο αηρκαιψησλ 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο παξνπζηάζηεθε ζην Κέληξν Δθπαί-

δεπζεο Νενζπιιέθησλ ηεο Κνξίλζνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1952 σο 

αλππόηαθηνο. Σνπνζεηήζεθε ζηε ρνιή Πιεξνθνξηώλ θαη εθπαη-

δεύηεθε σο αλαθξηηήο αηρκαιώησλ. Απνιύζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 

1953, ελώ ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα ην ΓΔ είρε αθπξώζεη ηελ πξό-

ζζεηε δηεηή ππεξεζία πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί. 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ  -  Γξαθέαο αξκάησλ 

ηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 1978 ν θ. Γηώξγνο Παπαλδξένπ -ζε ειηθία 

26 εηώλ ηόηε- παξνπζηάζηεθε ζην 9ν ύληαγκα Πεδηθνύ ζηελ Κα-

ιακάηα. Έθαλε ζεηεία νθηώ κελώλ αθνύ πξώηα εμαγόξαζε ην 

ππόινηπν ησλ 16 κελώλ θαηαβάιινληαο 19.000 δξαρκέο θαη ζηηο 

7 Απγνύζηνπ ηνπ 1979 απνιύζεθε κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ γξαθέα. 

 

ΚΧΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ  -  Πιαηππνδία 

Ο πξώελ πξσζππνπξγόο παξνπζηάζηεθε ζην Ναπηηθό ηνλ Απξί-

ιην ηνπ 1977, δηαθόπηνληαο ηελ αλαβνιή ηνπ θαη απνιύζεθε ζηηο 

19 Οθησβξίνπ ηνπ 1979, έρνληαο ιάβεη ηελ εηδηθόηεηα ηνπ δηαρεηξη-

ζηή. ηε δηάξθεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη ελώ ππεξεηνύζε ηε 

ζεηεία ηνπ δηαγλώζηεθε όηη έπαζρε από πιαηππνδία. 

ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑ  -  Θεηεία κε δφζεηο 

ηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 1976 ν λπλ πξόεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

παξνπζηάζηεθε ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό, απ’ όπνπ θαη απνιύζεθε 

ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 1976, αθνύ είρε θαηαβάιεη 21.000 δξαρκέο 

γηα λα εμαγνξάζεη ηνπο 21 κήλεο πνπ δελ ππεξέηεζε. Δπεηδή όκσο 

έθαλε ζεηεία κόιηο ηξηώλ κελώλ, εθιήζε μαλά ηνλ Απξίιην ηνπ 1977 

θαη ππεξέηεζε γηα έλα εμάκελν αθόκε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώ-

ζεη ην ππνρξεσηηθό ελλεάκελν. 

 

ΘΟΓΧΡΟ ΠΑΓΚΑΛΟ  -  Ο θαξνθχιαθαο 

Ο γελλεζείο ην 1938 λπλ αληηπξόεδξνο ηεο θπβέξλεζεο παξνπζηά-

ζηεθε κε ηελ θιάζε ηνπ 1959 ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό. 

Έιαβε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ππεξέηεζε ζηε θαξηθή 

βάζε ζηνλ Πεηξαηά απ’ όπνπ απνιύζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1961. 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ  -   Η3 ιφγσ παρπζαξθίαο 

ην 6ν ύληαγκα Πεδηθνύ ζηελ Κόξηλζν παξνπζηάζηεθε θαη ν θ. 

Δπάγγεινο Βεληδέινο ηνλ Απξίιην ηνπ 1986. Δθεί νη γηαηξνί δηέγλσ-

ζαλ «ζεκαληηθή παρπζαξθία» θαη ηνλ ραξαθηήξηζαλ Η3. Γύν κέξεο 

πξνηνύ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ην απνιπηήξην, ν ζεκεξηλόο ππνπξγόο 

Άκπλαο θαηέβαιε ζην Γεκόζην 27.000 δξαρκέο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαγνξάζεη ελλέα κήλεο ζεηείαο ηνπο νπνίνπο δελ ππεξέηεζε. 

 

ΑΚΖ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ =  Γελ ηνπ ηαηξηάδεη ην ραθί 

Καηαβάιινληαο 29.000 δξρ. ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1975, ν θ. 

Απόζηνινο-Αζαλάζηνο Σζνραηδόπνπινο θαηάθεξε λα εμαγνξάζεη 

24κελε ζεηεία θαη πεληάκελε πξόζζεηε ππεξεζία… Μπνξεί λα 

ππήξμε έλαο από ηνπο καθξνβηόηεξνπο ππνπξγνύο Άκπλαο, αιιά 

δελ έρεη ππεξεηήζεη ζηνλ ηξαηό… ηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 1968 είρε 

θεξπρζεί αλππόηαθηνο εμσηεξηθνύ, ελώ ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 

1972 είρε ράζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

 

ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΨΓΖ  -  Υεηξηζηήο αληηαξκαηηθψλ 

Παξνπζηάζηεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1978 ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο 

Κνξίλζνπ θαη απνιύζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1980 από ην 285 Σάγ-

κα Δζλνθπιαθήο ζηε Λήκλν, αθνύ είρε εθηίζεη θαη 20 εκέξεο θπιά-

θηζεο. Γύν ρξόληα αξγόηεξα ν λπλ ππνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλά-

πηπμεο κεηεθπαηδεύηεθε ζηνλ ρεηξηζκό αληηαξκαηηθώλ ππξνβόισλ 

75-76 ρηιηνζηώλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε νρπξσκαηηθά 

έξγα… 

 

ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ  -  Ο λνζνθφκνο 

Πηπρίν βνεζνύ λνζνθόκνπ έιαβε ν ηέσο δήκαξρνο Αζελαίσλ θ. 

Νηθήηαο Καθιακάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηεί-

αο. Ο θ. Καθιακάλεο παξνπζηάζηεθε ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό ζηηο 

10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1972. Ο πξώελ ππνπξγόο Τγείαο είλαη ίζσο 

έλαο από ηνπο ιίγνπο πνιηηηθνύο πνπ έθαλαλ ηε ζεηεία ηνπο ζε 

πνιεκηθό πινίν. 

 

ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΔΝΟ  -  Αδεηνχρνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο ν βνπιεπηήο ηεο 

Ν.Γ., αθνύ θαηάθεξε λα ιάβεη ηηο 30 κέξεο θαλνληθήο άδεηαο πνπ 

δηθαηνύληαλ, εμαζθάιηζε αθόκε 15 εκέξεο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ, 

12 κέξεο εηδηθώλ αδεηώλ θαη 18 εκέξεο αδεηώλ κηθξήο δηάξθεηαο  
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      αο δίλνπκε ζήκεξα έλα ζπάληαο επζπθξηζίαο θείκελν πνπ 
εληνπίδεη ηελ κφληκα θηινηξαπεδηθή αλνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ 
δηθαζηψλ ζην ζέκα ηεο ζρεδφλ άλεπ ειέγρνπ απνδνρήο αηηή-
ζεσλ ηξαπεδψλ γηα έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα ηηο ηνθν-
γιπθηθέο απαηηήζεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ δαλεηνδνηεζέλησλ 
απφ ηξάπεδεο θαη θαηαιεζηεπζέλησλ,  ζχκθσλα κε ηελ πινχ-
ζηα λνκνινγία πνπ έρεη παξαρζεί απφ ην 1998 κε ηνλ ζπληνλη-

ζκφ θαη ηηο εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλψζεηο ηνπ EIXE Σν θείκελν 

έρεη κνλαδηθή αμία ην φηη έρεη γξαθηεί απφ πξψελ … Δηζαγγε-
ιέα πνπ παξαηηήζεθε απφ ην Γηθαζηηθφ ψκα γηα ιφγνπο αθε-
ξαηφηεηαο ζπλείδεζεο. ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΤ!! 

«Σν θπλήγη δαλεηνιεπηψλ απφ δηθαζηηθέο δηαηαγέο πιεξσ-
κψλ ππέξ ησλ ηξαπεδψλ 

Παξαζθεπή, 30 Απγνύζηνπ 2013  

Ησάλλεο αθθάο, Πξώελ Δηζαγγειέαο          
     Κπλήγη δαλεηνιεπηώλ από ηελ αλεμάξηεηε Γηθαηνζύλε  κε ηθα-
λνπνίεζε παξάλνκνπ Γεληθνύ ξνπ 
πλαιιαγώλ ησλ Σξαπεδώλ κε παξάλν-
κεο θαη άθπξεο Γηαηαγέο Πιεξσκήο. 
Απάηε ηξαπεδώλ ελώπηνλ Γηθαζηεξίσλ 
ή ππόζαιςε ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο 
από ηε Γηθαηνζύλε ή θαη ηα δύν;  Σν 
κεγάιν εξώηεκα. Ζ ώξα επζύλεο ηεο 
Γηθαηνζύλεο ελ κέζσ θξίζεο θαη κλεκν-

ληαθώλ κέηξσλ ζηε Διιάδα. 

     Δίλαη γλσζηό όηη νη ηξάπεδεο κεηαμύ 
ησλ άιισλ γεληθώλ όξσλ ζπλαιιαγώλ 
ζηελ θαηάξηηζε δαλείσλ κε ηνπο πειάηεο 
ηνπο  -θαηαλαισηέο εδώ θαη ρξόληα 
έρνπλ ζπκπεξηιάβεη κεηαμύ άιισλ θαη 
ηνλ γεληθό όξν όηη νη  ηόθνη ππνινγίδν-
ληαη κε βάζε έηνο 360 εκεξώλ. Απηόο 
όκσο  ν όξνο εθξίζε παξάλνκνο θαη 
θαηαρξεζηηθόο  από  4-3-2005 ζύκθσλα 
κε ηελ ακεηάθιεηε απόθαζε 430/2005 
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Γ Πνιηηηθό Σκήκα) 
θαζώο ήξρεην ζε αληίζεζε κε ην παξά-
γσγν επξσπατθό-θνηλνηηθό  δίθαην 
(νδεγία) πνπ ελζσκαηώζεθε  ζην ειιε-
ληθό δίθαην κε θνηλή ππνπξγηθή απόθα-
ζε (Ε1-178/13.2.2001, ΦΔΚ Β 255./8-3-2001)  θαη επηβάξπλε  ην 
επηηόθην θάζε εκέξαο παξαλόκσο  ζηνλ δαλεηνιήπηε επηπιένλ κε 
1,3889% ηόθν (βι ηελ απόθαζε), ελώ ν λόκηκνο ηξόπνο ππνινγη-
ζκνύ ηνπ ηόθνπ ήηαλ κε βάζε έηνο 365 εκεξώλ. κσο 
ε  ακεηάθιεηε απόθαζε επεηδή πξνέξρεηαη κεηά από ζπιινγηθή 
αγσγή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Ν 2251/1994 πεξί πξνζηαζίαο θαηα-
λαισηώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη δεδηθαζκέλν έλαληη πάλησλ θαη νη 
Διιεληθέο Σξάπεδεο όθεηιαλ λα ζπκκνξθσζνύλ θαη λα απνδώ-
ζνπλ- επηζηξέςνπλ ηνπο παξάλνκνπο ηνθνγιπθηθνύο ηόθνπο πνπ 
θεθαιαηνπνίεζαλ καδί κε ηνπο ηόθνπο πνπ επέβαιαλ επ΄απηώλ. 
Απηή ε παξαλνκία ησλ ηξαπεδώλ είλαη γλσζηή ζηνπο Γηθαζηέο 

από ην 2001 ηνπιάρηζηνλ. 

       ηηο 16-4-2010 από ηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηεί-
αο εμεδόζε ε κε αξηζκ 1210/2010 απόθαζή ηνπ κε ηελ νπνί-
α  απνξξίθζεθε ε αίηεζε αθύξσζεο 15 ηξαπεδώλ θαηά ηεο Ε1-
798/25-6-2008 –ΦΔΚ Β 1353/11-7-2008 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 
Αλάπηπμεο κε ηελ νπνία κεηαμύ άιισλ  παξαλόκσλ –
θαηαρξεζηηθώλ ΓΟ, απαγόξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα αλαγξάθνπλ 
ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη ηνλ παξαπάλσ παξάλνκν θαη ηνθν-
γιπθηθό όξν ζπλαιιαγώλ. Χο εθ ηνύηνπ πιένλ ε παξαπάλσ π-

πνπξγηθή απόθαζε απνηεινύζε θαλόλα αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ θαη 
απηό ην γλώξηδαλ ηξαπεδίηεο θαη δηθαζηέο, νη νπνίνη ζε δηθαζηηθέο 
ππνζέζεηο όθεηιαλ λα εθαξκόδνπλ απηεπάγγειηα ηελ παξαπάλσ 

αλαγθαζηηθή απαγόξεπζε.  

       Οη ηξάπεδεο όκσο ζπλέρηδαλ ην βηνιί ηνπο θαη ζην θιείζηκν 
ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ ζην νθεηιόκελν δαλεηαθό  ππόινηπν ή 
θαηάινηπν ζπκπεξηιάκβαλαλ ζηελ απαίηεζε ηνπο θαη ηνλ παξάλν-
κν ηόθν θαη κε αηηήζεηο ηνπο έθδνζεο Γηαηαγώλ Πιεξσκήο, όπσο 
γίλεηαη πξόζθαηα ελ κέζσ θξίζεο,  θαηά ησλ δαλεηνιεπηώλ γηα λα 
θαηαζρέζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο-θαηνηθίεο ηνπο, παξηζηάλνπλ ζηνπο 
Γηθαζηέο εγγξάθσο ελ γλώζεη ηνπο ςεπδώο, κεηά ηηο σο άλσ ακε-
ηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, όηη ην αλαγξαθόκελν ρξεκαηηθό 
πνζόλ ζηελ αίηεζή ηνπο είλαη ην λόκηκν θαη αιεζέο θαη δεηνύζαλ 
θαη ήδε δεηνύλ από ηνπο Γηθαζηέο λα εθδνζνύλ Γηαηαγέο Πιεξσ-
κήο γηα ηα ζπλνιηθά πνζά ζηηο αηηήζεηο ηνπο πνπ κέξνο απηώλ 
ήηαλ παξάλνκν θαη ζπλεπώο ήηαλ θαη είλαη ειαηησκαηηθή  ε απαί-

ηεζε ηεο ηξάπεδαο σο κε βέβαηε θαη εθθαζαξηζκέλε. 

       Οη Γηθαζηέο ζύκθσλα κε ην λόκν, ηα 
άξζξα 627 πεξ α –β θαη  628 παξ 1 ηνπ 
ΚΠνιΓ, ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο κε ηελ 
πεξηβόεηε πςειή ηνπο αληίιεςε θαη αλε-
μαξηεζία ηνπο κπνξνύζαλ λα απνξξί-
πηνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ γηα 
έθδνζε Γηαηαγώλ Πιεξσκήο, αθνύ κπν-
ξνύζαλ λα δεηήζνπλ από ηηο ηξάπεδεο 
εμεγήζεηο (δειαδή ην ζύζηεκα δηθαηνζύ-
λεο είλαη αλαθξηηηθό ζην ζηάδην έθδνζεο 
δηαηαγήο πιεξσκήο), θαη ε αηηνύζα ηελ 
δηαηαγή πιεξσκήο ηξάπεδα δελ ήζειε λα 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γη-
θαζηή γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε 
ηεο αίηεζεο  γηα ην πξαγκαηηθό λόκηκν 
νθεηιόκελν πνζόλ ηνπ δαλεηνιήπηε κεηά 
ηηο δύν παξαπάλσ απνθάζεηο. Ζ απόξξη-
ςε ζεκεηώλεηαη θάησ από ηελ αίηεζε θαη 
αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ν ιόγνο ηεο απόξ-
ξηςεο. Γειαδή ν Γηθαζηήο κπνξνύζε λα 
απνξξίςεη ηελ Αίηεζε ηεο ηξάπεδαο γηα 
έθδνζε Γηαηαγήο Πιεξσκήο κε ηνλ ζύλην-
κν ιόγν, όηη από ηελ ζεώξεζε ηνπ πεξηε-
ρόκελνπ ηεο αίηεζεο θαη ηεο πξνζθνκη-

ζζείζαο ζύκβαζεο δαλείνπ, πξνθύπηεη όηη ζην ζπλνιηθό αηηνύκελν 
πνζόλ πεξηέρεηαη παξάλνκν πνζόλ ηόθνπ από ηνλ ΓΟ (ηνλ αλσ-
ηέξσ ππνινγηζκνύ ηόθνπ κε βάζε έηνο 360 εκεξώλ αληί 365 εκε-
ξώλ) πνπ βάζεη ηεο πάγηαο λνκνινγίαο ΑΠ 430/2004 θαη ΟιηΔ 
1210/2010 θιπ  εθξίζε παξάλνκνο θαη ην Γηθαζηήξην δελ λνείηαη 

λα ζπκπεξηιάβεη ζε εθηειεζηό ηίηιν παξάλνκα πνζά. 

       Αληί όκσο απηώλ ησλ λνκίκσλ ελεξγεηώλ νη Γηθαζηέο ηξέρνπλ 
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα αηηήκαηα ησλ ηξαπεδώλ νιηθώο βάδνληαο ζην 
ηξέμηκν θαη ζε κπειάδεο ηνπο δαλεηνιήπηεο λα θηλδπλεύεη ε πεξηνπ-
ζία ηνπο, ην ζπίηη ηνπο λα θαηαζρεζεί θαη κε παξάλνκεο απαηηή-
ζεηο ησλ ηξαπεδώλ εάλ δελ πξνιάβνπλ λα αληηδξάζνπλ  λνκηθά 
εληόο 3 εκεξώλ, κε αλαθνπή, αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη 
αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ηεο ηξάπεδαο, γηα λα απνθύ-
γνπλ ηελ παγίδα ηνπ άξζξνπ 926 ΚΠνιΓ, ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιε-
ζεο ηελ 4ε εκέξα από ηελ επίδνζε ηεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ 

Γηθαζηή (Δθηειεζηνύ Σίηινπ). 

       Οη Γηθαζηέο κπνξνύζαλ λα βάινπλ έγθαηξα θξέλν ζηηο παξά-
λνκεο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδηηώλ. Καη όκσο δελ ην θάλνπλ. Έηζη 
γεκίδνπλ αζηηθέο δηθνγξαθίεο ηα δηθαζηήξηα θαη νη πνιίηεο αλαγθά-
δνληαη λα ηξέρνπλ ζηα δηθαζηήξηα ελ κέζσ θξίζεο. Σν Γηθαζηηθό 

 

 ΛΗΒΔΛΟ ΠΡΩΖΝ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΓΗΚΑΣΩΝ 
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      ύζηεκα ζηελ Διιάδα όπσο ιεηηνπξγεί παξάγεη επηπιένλ δηθαζηη-
θή ύιε θαη θαίλεηαη ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε. Γπζηπρώο ηζρύεη απηό 
πνπ ιέεη ν ιαόο «δνπιεία δελ είρε ν δ…θαη ιήζηεπε ηα παηδία 

ηνπ». 

     Πέξαλ απηώλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη παξά ην όηη ην ζέκα 
ησλ δαλεηνιεπηώλ, σο πιεζπζκηαθή νληόηεηα, ελ όςεη απξόνπηεο 
κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθώλ (θαη΄άξζξα 388 θαη 288 ηνπ Αζηηθνύ 
Κώδηθα) έρεη αλαδεηρζεί ζε κείδνλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθό πξόβιε-

κα ελ όςεη ηεο θξίζεο θαη νη θεξδνζθόπνη πεξηκέλνπλ, νη δηθαζηη-
θέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ δώζεη έγθαηξε 
ζπληνληζκέλε ιύζε ζηηο παξάλνκεο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ πνπ 
ηηο  ελζσκαηώλνπλ κέζα ζε λόκηκεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο ηνπο. 
Οπδέπνηε έρεη πξνζδηνξηζζεί πόζν παξάλνκν ηόθν έρνπλ  εη-
ζπξάμεη νη ηξάπεδεο κε ηνλ παξαπάλσ ΓΟ ελ όςεη ησλ δαλείσλ 
πνπ έδσζαλ από ην 2001 ηνπιάρηζηνλ, πνπ κε δηαθεκίζεηο σζνύ-

ζαλ ηνπο πνιίηεο ζε ιήςε δαλείσλ. 
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          Ση ζα έρνπλ λα πνπλ νη Γηθαζηέο θαη Δηζαγγειείο αλ αύξην θα-
ηαζρεζνύλ θαηνηθίεο  θησρώλ πνιηηώλ δαλεηνιεπηώλ γηα ρξεκαηη-
θέο απαηηήζεηο ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ από δάλεηα πνπ κέζα ζε 
Γηαηαγέο Πιεξσκήο Γηθαζηεξίσλ  (εθηειεζηνί ηίηινη θαηά ην ειιε-
ληθό δίθαην) ζπκπεξηιήθζεζαλ παξάλνκνη ηνθνγιπθηθνί ηόθνη από 
ηελ αηηνύζα ηξάπεδα θαη ε Γηθαηνζύλε  κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
λνκηκνπνίεζε παξάλνκα έζνδα ηξαπεδώλ θαη δαλεηνιήπηεο νδε-

γήζεθαλ ζηελ εμαζιίσζε, ηελ θηώρεηα  θαη ηελ απηνθηνλία. 

      Πέξαλ απηώλ έρσ λα ζεκεηώζσ ηα εμήο: Ζ απάηε ελώπηνλ 
δηθαζηεξίνπ (άξζξν 386 ΠΚ) ηειείηαη θαη κε έθδνζε Γηαηαγήο 
Πιεξσκήο κε βάζε έγγξαθν πνπ ελζσκαηώλεη ηνθνγιπθηθνύο 
ηόθνπο (βι απόθαζε ΑΠ  127/1989 ΠνηλΥξ ΛΘ ζει 733)  θαη κπν-
ξεί λα ηειεζζεί θαη κε αζέκηηε παξαζηώπεζε αιεζνύο πεξηζηαηη-

θνύ, όηαλ ε παξαζηώπεζε κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ην δηθαζηή-
ξην ζηελ έθδνζε δπζκελνύο γηα ηνλ αληίδηθν απόθαζεο 
(δαλεηνιήπηε), πνπ ζα ηνπ πξνμελήζεη πεξηνπζηαθή βιάβε, πνπ 
ζα απεθεύγεην εάλ ε  δηάδηθνο (πρ αηηνύζα ηξάπεδα) ηεξνύζε ην 
θαζήθνλ αιεζείαο θαη’ άξζξν 116 ΚΠνιΓ θαη  αλαθνίλσλε κε ηελ 
αίηεζή  ηεο (ελ πξνθεηκέλσ) ζην δηθαζηήξην ζεκαληηθό γηα ηελ όιε 
ππόζεζε αιεζέο πεξηζηαηηθό (πρ ηόθνπο από παξάλνκν ΓΟ) πνπ 
επεξεάδεη ην βέβαην θαη εθθαζαξηζκέλν ηεο ηξαπεδηθήο απαίηε-
ζεο. (βι ζρεηηθώο ΑΠ 176/2006 Πνηλ Υξ ΝΣ ζει 793, 1956/2001 
ΠνηλΓηθ 2002 ζει 449 θιπ  Πνηληθόο Κώδηθαο Δξκελεία-Δθαξκνγή 
Μηρ Μαξγαξίηε Αξενπαγίηε ε.η. παξ/θνη 10, 11, 61,62, 63, 70, 

έθδνζε 2008 Π. άθθνπια). 

       Απηή ηε πεξίπησζε ζα πξέπεη νη δαλεηνιήπηεο λα ηελ επηθα-
ιεζζνύλ ζε πεξίπησζε άζθεζεο Αλαθνπήο, Αζθαιηζηηθώλ Μέ-
ηξσλ θαη έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ηεο αληίζηνηρεο 

ηξάπεδαο. 

       Ση ζέζε ζα πάξνπλ νη δαλεηνιήπηεο σο πιεζπζκηαθή νληόηε-
ηα ελ κέζσ θξίζεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ Γηαηαγέο Πιεξσκήο 
ππέξ ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ πνπ αθνύ πήξαλ από ηνπο θνξνιν-
γνύκελνπο 50 δηο επξώ γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε, ηώξα επηπιένλ 

απνθάζεηο δηθαζηώλ λνκηκνπνηνύλ παξάλνκνπο ηόθνπο κε ηνλ 
παξαπάλσ ΓΟ θαη θηλδπλεύεη κε θαηάζρεζε ην  ζπίηη ηνπο;   Γελ 
ζα ζθεθζνύλ κόλνλ όηη ε Γηαηαγή Πιεξσκήο, σο εθηειεζηόο ηίηινο, 
πάζρεη αθπξόηεηαο σο πξντόλ απάηεο ελώπηνλ Γηθαζηεξίνπ θαη 
κπνξεί λα αζθήζεη αλαθνπή θιπ (αλ έρεη ρξήκαηα γηα δηθεγόξνπο). 
Οη πνιίηεο-δαλεηνιήπηεο ζα ζθεθζνύλ όηη Γηθαζηέο παξαλόκσο 
ππνζηεξίμαλ παξάλνκα ηνθνγιπθηθά αηηήκαηα ηξαπεδώλ μεπιέλν-
ληαο παξάλνκα ρξήκαηα (παξάλνκνπο ηόθνπο) κέζσ Γηαηαγώλ 
Πιεξσκήο. Ζ Γηθαηνζύλε ζα πξέπεη λα βξεη  έγθαηξν ηξόπν λα 

πξνζηαηεύζεη ην θύξνο ηεο. 

          Ησάλλεο αθθάο, Πξώελ Δηζαγγειέαο». 

Καη πάιη ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΤ !! 
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“ ΟΛΕ ΟΘ  

         ΕΠΑΤΛΕΘ      

      ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΘΣΩΝ ΣΑ ΥΕΡΘΑ     

     ΣΩΝ ΔΑΝΕΘΟ-              

       ΛΗΠΣΩΝ ”  
         EIXE - 2016  © 

 

    

 

TO NEO ΤΝΘΖΜΑ ΣΟΤ EIXE  EINAI  AKOMA  ΠΗΟ ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ…... 
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 Ο α(ξηζηεξν)δέμηνο Πξσζππνπξγόο καο δελ έρεη ρξόλν γηα λα αζρνιεζεί 

ΟΙ ΣΟΚΟΓΛΤΥΟΙ ΣΡΑΠΕΖΙΣΕ ΑΡΦΙΑΝ ΣΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ  

Πήγε ζηελ Κνύβα θαη νξγαλώλεη ηνπο ζπληξόθνπο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο  

Θ πρϊτθ διαφορά τουσ είναι θ γραβάτα….  Δεφτερθ διαφορά είναι ότι, ενϊ υπάρχει φάρμακο ...CIPRALEX (κανονικό ψυχοφάρμακο, καμία 
ςχζςθ με τον ΤΡΙΗΆ), δεν υπάρχει αντίςτοιχο φάρμακο FINDELEX... H τρίτθ μεγάλθ διαφορά τουσ είναι ότι ο Φιντζλ ζκανε τισ δικιζσ του 
κόκκινεσ ιδζεσ πράξθ. Κουτςά, ςτραβά, με προβλιματα, ζκανε αυτό που πίςτευε με ςυνεπι ψευτοδθμοκρατικι αγριάδα. Οι κόκκινεσ 
ιδζεσ, όμωσ, του Άλζξθ ζμειναν μόνο ςτισ κεωρίεσ των κόκκινων βιβλίων τθσ ΚΝΕ. Γιατί όταν πιγε να τισ εφαρμόςει, πλφκθκαν ςτο πλυντι-
ριο τθσ καρεκλοκρατίασ και δεν ζγιναν οφτε κάν ροη. Ζγιναν μπλζ, ςτο χρϊμα του νεοφιλελευκεριςμοφ, τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, των Μνθ-
μονίων και του Κολεγίου Άκθνϊν. Οι κόκκινεσ ιδζεσ προδόκθκαν και ο Ελλθνικόσ Λαόσ οδθγικθκε ςτθν αναγκαςτικι λφςθ του … CIPRALEX 
και των άλλων φυχοφαρμάκων κατά τθσ βακειάσ κατάκλιψθσ, και όχι μόνο. Όταν θ κάλπθ τον ςτείλει ςτο ςπίτι του, ελπίηουμε να μθν 
ηθτιςει δουλειά ςτθν Goldman Sachs όπωσ ζκανε ο Barroso και τα άλλα Ευρωταλζντα των Βρυξελλϊν. Δικαιοφται να κάνει αίτθςθ μόνο ο 
κολεγιόπαισ Κοφλθσ που βρίςκεται πάγια μζςα ςτο κλίμα του διεκνοφσ αυτοφ ναοφ τθσ καταςτροφικισ αςυδοςίασ χωρίσ όρια. 

 Θ αναφορά ςτο παλιό και πολφ γνωςτό φάρμακο (CIPRALEX) γίνεται αποκλειςτικά και μόνο λόγω τθσ ςυνωνυμίασ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί διαφιμιςθ ι ςφςταςθ χριςθσ του, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από γιατρό με ςυνταγι. 
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Τα πξνγξάκκαηα απηά ηωλ ήδε πξνγξακκαηηζκέ-

λωλ πιεηζηεξηαζκώλ αθνξνύλ ΜΟΝΟ ζε ΣΡΑ-

ΠΔΕΔ θαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο (Αηηηθή, Θεζ-

ζαινλίθε, Χαιθίδα, Σέξξεο, Βόινο). Τα ζηαηηζηη-

θά δείρλνπλ όηη «πξωηαζιήηξηα» είλαη ε γλωζηή   

EUROBANK κε κεξίδην ιένληνο (48,60%). Μαδί 

κε ηελ δεύηεξε ΠΔΗΡΑΗΩ (κεξίδην 26%) θάλνπλ 

ην 75% ηωλ πιεηζηεξηαζκώλ ηνπ δείγκαηνο !!!! 

Απηνλόεην είλαη όηη, θαλέλα κέινο ηνπ EIXE 

δελ αληηκεησπίδεη πιεηζηεξηαζκό.  

Ζ έθθξαζε θαη ην απζηεξό ύθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ EIXE  είλαη δεισηηθά 

ηνπ μεθάζαξνπ κελύκαηνο πξνο ηνπο ηνθνγιύθνπο «ηξαπεδίηεο» ηεο 

αζιηόηεηαο θαη ηεο ζπκθνξάο. 

Σηελ δε εμώδηθε θαηαγγειία καο ηεο 17εο Ννέκ-

βξε 2015, ηνπο είρακε δειώζεη κε μεθάζαξεο 

θνπβέληεο όηη «κε δεδνκέλν ηνλ ηνθνγιπθηθό 

ραξαθηήξα ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδώλ ζε 

βάξνο δαλεηνιεπηώλ όπσο έρεη πξνθύςεη κε 

πεξηζζόηεξεο από 2.000 δηθαζηηθέο απνθά-

ζεηο θαη πέξαλ ηεο ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΑ (άξζξν 404 

Πνηληθνύ Κώδηθα) θαη ηεο ΑΠΑΣΖ (άξζξν 386 

Πνηληθνύ Κώδηθα), νη θαηαγγειίεο ησλ ζπκβά-

ζεσλ από ηηο ηξάπεδεο θέξνληαη όηη έρνπλ 

όια ηα ζηνηρεία ηεο ΔΚΒΗΑΖ (άξζξν 385 

Πνηληθνύ Κώδηθα), νη ππνβνιέο αηηήζεσλ ηξα-

πεδώλ από πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ηνπο 

πνπ είλαη ζε πιήξε γλώζε όηη νη απαηηήζεηο 

είλαη ηνθνγιπθηθέο, θέξνληαη όηη ζπληζηνύλ 

γηα όινπο θαη ΑΠΑΣΖ ζην Γηθαζηήξην ελώ θα-

ηά ηηο δίθεο αλαθνπώλ θαη νη ηξάπεδεο θαη νη 

δηθεγόξνη ηνπο θέξνληαη όηη παξαβηάδνπλ ην 

ΚΑΘΖΚΟΝ ΑΛΖΘΔΗΑ (άξζξν 116 Κώδηθα Πν-

ιηηηθήο Γηθνλνκίαο). Σέινο, ΑΠΑΣΖ θέξεηαη όηη 

δηαπξάηηεηαη από ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπε-

δώλ πνπ, ελ γλώζεη γηα ηελ ύπαξμε ηνθνγιπ-

θηθώλ εζόδσλ από δάλεηα, δεκνζηεύνπλ ηζν-

ινγηζκνύο πνπ πεξηέρνπλ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΓΚΛΖ-

ΜΑΣΟ εμαπαηώληαο ην επελδπηηθό θνηλό ελώ 

νη δηαλνκέο κεξηζκάησλ θέξεηαη όηη ζπληζηά 

ΞΔΠΛΖΜΑ ΒΡΩΜΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ. Οη παξά-

λνκεο θαη ηνθνγιπθηθέο απηέο δξαζηεξηόηεηεο 

από ηηο ηξάπεδεο θαη κάιηζηα ζε ζρεκαηηζκό 

θαξηέι παξαπέκπνπλ ελδερόκελα  ζε ύπαξμε 

θαη ιεηηνπξγία ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

(άξ. 187 Π.Κ.). 

Δπίζεο, ηνπο ππελζπκίζακε απηό πνπ γλσξί-

δνπλ μεθάζαξα θαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, 

ηηο πάγηεο ζέζεηο καο πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ πείξα ησλ Οηθνλνκνιόγσλ καο από ηηο 

καθξνρξόληεο ζεηείεο καο ζε θνξπθαίεο ζέ-

ζεηο ζε Διιεληθέο θαη Ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΩΝ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΕ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

(1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016) 

# ΕΠΙΠΕΤΔΟΤΆ ΣΡΆΠΕΗΆ ΠΛΕΙΣ. % 

1  ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 224 48.60 

2  ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΕ 120 26.00 

3  ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 87 19.00 

4  HSBC BANK PLC 16 3.50 

5  ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΕ - PROBANK (ςυγχων.) 7 1.50 

6  POLIS ΔΑΝΕΙΑ (απαιτήςεισ CITIBANK) 2 0.40 

7  EUROBANK LEASING AE 2 0.40 

8  ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΤ ΕΡΡΩΝ 1 0.20 

9  ATTICA BANK AE 1 0.20 

10  UNION DE CREDITOS INMOBILARIOS 1 0.20 

  ΤΝΟΛΟ 461 100 
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αιιά θαη από ηηο έξεπλέο καο από ην έηνο 

2000 όηη: 

1. ην κνληέιν ησλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ θαη 

απηώλ ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ είλαη ακεηά-

θιεηα ρξεσθνπεκέλν, αδηέμνδν θαη αλή-

κπνξν λα πξνζθέξεη ηα αλακελόκελα από 

ηνπο πνιίηεο, κε ηα ρξήκαηα ησλ νπνίσλ 

απηέο ιεηηνπξγνύλ 

2. νη επηρεηξνύκελεο επαλαθεθαιαηνπνηή-

ζεηο ησλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ είλαη θαηα-

δηθαζκέλεο λα απνηύρνπλ θαη ηα θεθάιαηα 

λα ραζνύλ δηόηη ε εκπεδσκέλε ζηα ζηειέ-

ρε ησλ ηξαπεδώλ «θνπιηνύξα» είλαη ζηξε-

βιή, αληηθνηλσληθή θαη απόιπηα πεηξαηηθή 

(δει. «αξπάδνπκε λόκηκα θαη παξάλνκα 

όηη κπνξνύκε, δελ καο ελδηαθέξεη ε Δζλη-

θή νηθνλνκία, θαη ινγαξηαζκό δελ δίλνπκε 

γηαηί έρνπκε ηζρπξνύο πξνζηάηεο») 

3. νη ηξάπεδεο έρνπλ ράζεη ακεηάθιεηα ηελ 

εθηίκεζε, ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ θαιή 

καξηπξία ησλ πνιηηώλ πνπ είλαη ην θπξί-

αξρν θξηηήξην επηηπρίαο ησλ αιιά θαη πνπ 

είλαη θάηη πνπ δελ αληρλεύεηαη κε stress 

tests, πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζεκαίλεη όηη 

πιένλ έρνπλ όρη κόλν κεδεληθό εζηθό θε-

θάιαην αιιά αξλεηηθό κε ζηαζεξή πνξεία 

επηδείλσζεο 

4.  οι ηράπεζες ΓΔΝ μπορούν πλέον να ικα-

νοποιούν ηο αδιαπραγμάηεσηο και αδιαί-

ρεηο ηρίπηστο ηων εύλογων απαιηήζεων 

ηων Ελλήνων αποηαμιεσηών, δηλαδή, να: 

 είλαη εύξσζηεο θαη λα απνηεινύλ ηζρπ-

ξή εγγύεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηα-

ζέζεσλ 

 παξέρνπλ κηα εύινγε απόδνζε ζηνπο 

θαηαζέηεο θαη 

 δηνρεηεύνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θεθά-

ιαηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία γηα 

ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Υώξαο, ηελ αύμεζε ηεο απαζρόιε-

ζεο  θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επη-

πέδνπ ησλ πνιηηώλ  

5. απόιπηα δηθαηνινγεκέλα, ν πνιίηεο θξί-

λεη όηη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο θέξνπλ αθέ-

ξαηα ηελ επζύλε ηεο επηβνιήο ηεο λνζε-

ξήο άπνςεο πνπ ήηαλ επί δεθαεηίεο ε 

θξαηνύζα ζηελ Διιεληθή θνηλσλία από ην 

βαζηθό «δελ ππάξρεη δσή ρσξίο πηζησηη-

θέο θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα» κέ-

ρξη ην θνπηνπξηζηηθό θαη ηνμηθό «νη σξαίνη 

έρνπλ ρξέε». 

6. νη ηξάπεδεο ζα δερζνύλ θαηά ηα επόκελα 

ρξόληα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αγσγέο γηα 

ρξεκαηηθέο απνδεκηώζεηο γηα αδηθνπξαμί-

εο από ηνπο  βάλαπζα ζηγέληεο δαλεηα-

θνύο πειάηεο ηνπο, ε δεκνζηνπνίεζε θαη 

κόλν ησλ νπνίσλ (αγσγώλ) ζα επηηείλεη 

ηελ θπγή ησλ θαηαζέζεσλ  

7.  ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα ζα ζπλερί-

ζνπλ κόληκα λα απμάλνπλ ιόγσ ηεο ρξόλη-

αο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ινπθέηα θαη ηελ 

αλεξγία ελώ νη ηξαπεδίηεο ζα ζπλερίζνπλ 

λα απνδίδνπλ ην θαηλόκελν ζηνπο 

«πνιινύο (ηνπξθνβαξβαξηζηί) κπαηαρηδή-

δεο ή strategic defaulters» πνπ ππάξρνπλ 

κόλν ζηε λνζεξή θαη επξσβνπιηκηθή θα-

ληαζία ηνπο  

 Σέινο, ηνπο θαηαζηήζακε απόιπηα ζαθέο όηη,  

θάζε : 

1.  αίηεζε ηξαπέδεο ζε Γηθαζηήξην γηα έθδν- 

     ζε δηαηαγήο πιεξσκήο ζε Έιιελα πνιίηε 

2. επίδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, λέαο ε πα-

ιαηόηεξεο  

3.  θάζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (επη- 

     ηαγή πξνο πιεξσκή, θαηάζρεζε ή/θαη   

     πιεηζηεξηαζκόο) ζε βάξνο αθηλήηνπ Έι-  

     ιελα πνιίηε, αδηαθξίησο πξώηεο θαηνη- 

     θίαο θαη αμίαο 

4.  ηειεθσληθή ή άιιε παξελόριεζε ζρεηηθά   

     κε νθεηιή ζε ηξάπεδα από νπνηνλδήπνηε   

     γηα απαίηεζε ηξαπέδεο πνπ είλαη ηνθνγιπ-  

     θηθή 

 ζα απαληάηαη ΑΤΣΟΜΑΣΑ κε ην παξα-  

          θάησ παθέην ελεξγεηώλ ηνπ ΔΗΥΔ θαη       

          ηνπ ζηγόκελνπ κέινπο: 

5. Τπνβνιή κήλπζεο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ 

Γηεπζπληώλ ηεο ηξαπέδεο, ηνπ πιεξεμνύζη-

νπ δηθεγόξνπ, ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ, ηνπ 

δηθεγόξνπ ή δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ ή εηαη-

ξείαο πνπ παξελνριεί θαη, εθόζνλ ππάξ-

ρεη, ηεο εηαηξείαο πηζησηηθήο θάξηαο ή dis-

tress fund (σο θαζνιηθώλ δηαδόρσλ ηνθν-

γιπθηθήο απαίηεζεο), θαηά πεξίπησζε, γηα: 
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 Λεηηνπξγία εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο 

 Σνθνγιπθία, εθβίαζε, απάηε, απάηε ζε 

Γηθαζηήξην, δεκνζίεπζε αλαιεζώλ ηζν-

ινγηζκώλ 

 Ξέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο 

6.  Καηάζεζε ΑΓΩΓΩΝ θαηά όισλ ησλ παξα-

πάλσ γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ρξεκαηη-

θήο απνδεκίσζεο ιόγσ αδηθνπξαμηώλ  

7. Άκεζν αίηεκα πξνο ηελ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝ-

ΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο α-

δείαο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκηθήο ηξάπεδαο 

πνπ εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο εθηόο ησλ ν-

ξίσλ ηνπ λόκνπ 

8. Άκεζε άζθεζε όισλ ησλ έλδηθσλ βνεζε-

κάησλ γηα ηελ αθύξσζε δηαηαγώλ πιεξσ-

κήο θαη πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδώλ.  

     Όια απηά θαη άιια πνιιά, ηνπο ηα ζηείια-

κε γξαπηά κε δηθαζηηθό επηκειεηή, ηα δηάβα-

ζαλ αιιά πξνζέθξνπζαλ ζηελ αιαδνλεία, 

ζηελ εζειεκέλε δηαρξνληθή βαξπθντα αιιά 

θαη ζηα πάγηα θνβηθά ηνπο ζύλδξνκα. Καη 

δελ καο ηίκεζαλ κε θάπνηα απάληεζε, έζησ 

θαη ηππηθή. Αγλννύλ ή –αθξηβέζηεξα– πεξη-

θξνλνύλ ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ απνηεινύλ 

ηνλ βαζηθό θνηλσληθό εηαίξν ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Όηαλ δε ην ζύζηεκα είλαη πεηξα-

ηηθό θαη ιεηηνπξγεί εθηόο ησλ νξίσλ ηεο λνκη-

κόηεηαο, δελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο. Καη δελ ππάξρεη νύηε 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα νύηε ηξάπεδεο, θαηά ηελ 

αληίιεςε ηνπ αμέραζηνπ Ξελνθώληα Ενιώηα. 

Όηη έρεη κείλεη, είλαη κπνπινύθηα αηάθησλ ηεο 

γεληθήο θαηεγνξίαο ησλ «παξηά-θεδσλ» 

πνπ ην κνλαδηθό ελδηαθέξνλ ηνπο πεξηνξί-

δεηαη ζηνλ κηζζό, ηα bonus (!!) θαη ηα 157 

δηαθνξεηηθά επηδόκαηα ησλ ηξαπεδηθώλ, 

όπσο ην αλεπαλάιεπην ηζηνξηθό επίδνκα 

«θαπζνμύισλ» θαη ηα άιια πνιιά θαη θαη-

δξά. Δίλαη όινη ηνπο γηα θιάκαηα…  

 

 

 

 

 

                 

               Αθνύ δελ κπνξνύλ πιένλ λα δίλνπλ δάλεηα 
από ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο ζπλερίδεη λα ηνπο 
εκπηζηεύεηαη ν Διιεληθόο Λαόο (ή όζα έρνπλ 
κείλεη από απηά ζηηο ηξάπεδεο), θαιά ζα θά-
λνπλ λα αζρνιεζνύλ κε θαηλνύξγηα πξντόληα 
θαη ππεξεζίεο. Μηα θαιή ηδέα ζα ήηαλ λα 
έρνπλ κέζα ζηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα θαη 
«γθηζέ ηνπ θξαπέ». Γειαδή, θαλνληθή θαθε-
ηέξηα, κε απζαίξεην δηθαίσκα λα βγάδνπλ θαη 

ηξαπεδνθαζίζκαηα έμσ, όπσο ε θσηνγξαθία.  

     Δπθαηξία λα αιιάμνπλ θαη λα αξρίζνπλ λα 

έρνπλ θαη θάπνηα λόκηκα θέξδε, αλ θαη δελ 

ζα αξγήζνπλ λα θαζηεξώζνπλ θαη θαθεηε-

ρλάζκαηα, θαηά ηα ηνθνηερλάζκαηα πνπ κε 

ηόζν ηέρλε πξνζθέξνπλ αλεξπζξίαζηα ζηελ 

ζεβαζηή πειαηείαο ηνπο ηόζεο δεθαεηίαο, κε 

ηελ ζηαζεξή αλνρή ηνπ Κξάηνπο θαη  

ησλ ..Αξρώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο αξρέο. 

     Να πνπιάλε θαη πεηζηώηηθεο ΜΑΓΚΟΤΡΔ 
ηεο γλσζηήο επώλπκεο κάξθαο ηξαπεδηθήο 
εκπηζηνζύλεο.  
   Να ζεξβίξνπλ θαη ηνύξθηθν θαθέ, ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηνύξθηθεο ηξάπεδεο, γηα ηνπο 
ζεξηαθιήδεο Διιελαξάδεο δαλεηνιήπηεο, απ-

ηνύο πνπ απνθαινύλ «κπαηαρηδήδεο». Να 
βάινπλ θαη από κία θαθεηδνύ κε κεηαπηπρηα-
θό ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά λα ηνπο ιέεη πόηε 
ζα πιεξσζεί θαη θακία δόζε ηνθνγιπθηθνύ 
δαλείνπ θαη πηζησηηθήο θάξηαο. Γηα λα αληιεί 
θαη ζηνηρεία ε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ 
Αδηεμόδσλ. Καη γηα λα πιεξνθνξείηαη θαη ε 
Γηεύζπλζε Καλνληζηηθήο πκκόξθσζεο εάλ 
ππάξρεη θαη θάηη από απηά πνπ θάλνπλ ηα 
εθιεθηά απηά (θνηλνβιαβή) «ηδξύκαηα» πνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη εληειώο παξάλνκν.  

Γηα ην πόηε ζα βάινπλ ινπθέηα, δελ ρξεηάδε- 

ηαη λα ξσηήζνπλ. Σν μέξνπκε όινη. ΥΘΔ……. 
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ηο ραιεπέο απηέο επνρέο πνπ, κέζα ζε όια ηα άιια, 

θαζεκεξηλά αθνύγνληαη πάξα πνιιά θαη γηα ηνλ επεξ-

ρόκελν θαηαηγηζκό πιεηζηεξηαζκώλ αθηλήησλ από ηξά-

πεδεο θαη ηελ ζπλνδεπηηθή θαηαηξνκνθξάηεζε ησλ δαλεη-

νιεπηώλ.  Ο θαζέλαο πνπ έρεη νθεηιέο ζε ηξάπεδεο θαη έρεη 

πέζεη ζύκα ηεο πνιπεηνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θνβάηαη κελ 

ράζεη ην αθίλεηό ηνπ. Όινη πεξηκέλνπλ κε αγσλία ηε ζσηεξία 

από θάπνπ, αιιά δελ μέξνπλ από πνύ. Όπσο ήδε δηαβάζαηε 

ζηηο πξνεγνύκελεο ζειίδεο, νη πιεηζηεξηαζκνί ησλ ηξαπε-

δώλ άξρηζαλ κε «πξώηα βηνιηά» ηελ επίζεκε «αγαπεκέλε» 

όισλ ζρεδόλ ησλ Διιήλσλ δαλεηνιεπηώλ «TΡAΠΔΕΑ EU-

ROBANK ERGASIAS» (πξνθέξεηαη «ΔξΓΚΑδίαο») κε κεξίδην 

49% θαη ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΛΦΑ (26%). Οη δπό ηνπο, δειαδή, 

θάλνπλ ην 75% ησλ πιεηζηεξηαζκώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εμε-

ηάζακε.  

Ωζηόζν, γηα εκάο πνπ 

μέξνπκε πνιύ θαιά από 

ηξάπεδεο, ε πξνζηαζία 

ΓΔΝ πέθηεη από ηνλ νπ-

ξαλό νύηε πξνθύπηεη από 

ηελ θηιαλζξσπία θά-

πνησλ, ησλ πνιηηηθώλ ή 

ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδη-

ηώλ. Πξνζηαζία ππάξρεη 

από ηνπο Νόκνπο, κε αμην-

πνίεζε ηεο πξαγκαηηθό-

ηεηαο πνπ αλέδεημε ην 

EIXE από ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. Καη ρξνληθά 

απηφ ήηαλ ην ….1998. Ναη, ην 1998!!  Τν κπζηηθό είλαη απιό:  

Δθόζνλ νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ είλαη ηνθνγιπθηθέο, 

δειαδή, παξάλνκα πξνζαπμεκέλεο κε ππέξκεηξνπο ηόθνπο, 

παξάλνκνπο αλαηνθηζκνύο θαη ξεηά απαγνξεπκέλεο επηβα-

ξύλζεηο κε δήζελ έμνδα, πξνκήζεηεο, θιπ., ηόηε ε απαίηεζε 

είλαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΖ. Καη γηα ηνθνγιπθηθή απαίηεζε, ν Νό-

κνο ΓΔΝ επηηξέπεη ελέξγεηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, όπσο 

θαη νη πιεηζηεξηαζκνί. Τν έξγν πνπ επηηειέζακε έθηνηε ζην 

EIXE ήηαλ λα ηεθκεξηώζνπκε θαη λα ραξηνγξαθήζνπκε κε 

κεγάιν αξηζκό ακεηάθιεησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαηά 

ηξαπεδώλ όηη νη πξνβαιιόκελεο από απηέο απαηηήζεηο ζε 

βάξνο ησλ δαλεηνιεπηώλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 

(θαηαλαισηώλ, επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ) είλαη 

ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΔ. Απηό ην έξγν έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη 

ηεζεί ζηνπ ηξαπεδίηεο θαη ζην Κξάηνο κε ηελ γλσζηή εμώδηθε 

θαηαγγειίαο ηεο 17 ΝΟΔΜΒΡΖ 2015 (ην πιήξεο θείκελν κπν-

ξείηε λα δηαβάζεηε ζηελ Δλόηεηα 5-1 ηεο ηζηνζειίδαο καο). 

Τνπο ην επηδώζακε κε δηθαζηηθό επηκειεηή, ην δηάβαζαλ, ην 

μαλαδηάβαζαλ θαη ην ζπδήηεζαλ κεηαμύ ηνπο, ζαλ θαινί α-

ληαγσληζηέο. Καη απνθάζηζαλ όηη δελ ζέινπλ λα ην απαληή-

ζνπλ. Τνπο απνθαιέζακε, δειαδή, ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΤ θαη απηνί 

δελ ζίγνληαη, δελ ζπκώλνπλ θαη δελ αληηδξνύλ. Τόζν επαί-

ζζεηνη θαη ηόζν ππεύζπλνη είλαη.  

     Σαο δίλνπκε ζήκεξα ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξώηε καο ληθε-

θόξα κάρε θαηά πιεηζηεξηαζκνύ ηξάπεδαο θαηά δαλεηνιή-

πηε πνπ δήηεζε ηόηε ηε βνήζεηά καο. Πξφθεηηαη γηα ηελ απφ-

θαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (δηαδηθαζία 

Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) κε αξηζκφ 32361 κε εκεξνκελία  

    Με ηελ απόθαζή ηνπ απηή, ην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή αίηε-

ζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο αλώλπκεο εηαηξείαο πιεηζηεξηα-

ζκνύ αθηλήηνπ ηεο πνπ επέζπεπδε ε Δζληθή Τξάπεδα γηα 

νθεηιή Γξρ 89.643.828 (€ 263.078) από πίζησζε κε αλνηρηό 

αιιειόρξεν ινγαξηαζκό ύςνπο Γξρ 175.152.000 (€ 514.000). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηεο απόθαζεο, απηή βαζίζηε-

θε ζην «απφ 9-9-1998 πφξηζκα εηδηθνχ ειέγρνπ δαλεηαθνχ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ Σ. Υξηζηνδνπιφπνπινπ 

πνπ αλαθέξεη φηη ε θαζήο ε αίηεζε {δειαδή ε ηξάπεδα} ρξε-

ζηκνπνηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ ηεο απαίηεζήο ηεο 

εκεξνινγηαθφ έηνο 360 εκεξψλ αληί 365, κε απνηέιεζκα ην 

νθεηιφκελν απφ ηνπο αηηνχληεο {νθεηιέηεο} πνζφ λα έρεη επη-

βαξπλζεί κε ηφθνπο πιένλ ησλ λνκίκσλ».  

    Όπσο είλαη γλσζηό, ην ηνθνηέρλαζκα ησλ εθηνθηζκώλ από 

ηηο ηξάπεδεο κε ρξνληθή βάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο 360 αληί 

365 εκεξώλ απεθάιπςε ην 1998 ν Πξόεδξνο ηνπ EIXE θ. Τά-

θεο Φξηζηνδνπιόπνπινο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεη-

ξίεο σο εξγαδόκελνο ζε ηξάπεδεο. Τν ηνθνηέρλαζκα πεξηγξά-

θεηαη αλαιπηηθά ζε εηδηθό Κεθάιαην ηνπ βηβιίνπ «Οη Τξάπεδεο 

ζην Μηθξνζθόπην».. Έθηνηε, πάξα πνιινί επέιεμαλ λα θά-

λνπλ ρξήζε απηήο ηεο γλώζεο ζηε ζπλήζε ζηελ Διιάδα βά-

ζε “clopyright”…Άμηνη…Καη νη θιέθηεο πξέπεη λα δήζνπλ. 

Μόλνη ηνπο δελ είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ ηίπνηα…. Καη αζθα-

ιώο, πάληα μερλνύλ λα αλαθέξνπλ ηελ πεγή ηεο γλώζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ παξάλνκα. Ίζσο γηαηί ην «έηνηκν θιεκκέλν—

pret-a-voler»  είλαη πην εύθνιν θαη δελ απαηηεί θακία απηόθσ-

ηε αηνκηθή ζπγθξόηεζε, ππεπζπλόηεηα, αθεξαηόηεηα, αμην-

πξέπεηα θαη απόιπηε αλεμαξηεζία από θάζε κηθξνζθνπηκό-

ηεηα θαη θαθνκνηξηά ηνπξθνραηδηαβαηηθνύ ηύπνπ…..    

 

Ο ΠΡΩΣΟ ΠΛΕΙΣΘΡΙΆΜΟ ΆΚΙΝΘΣΟΤ ΓΙΆ ΆΠΆΙΣΘΘ € 263.000 ΠΟΤ ΆΝΆΚΟΨΆΜΕ 

ΕΝΆΝΣΙΆ ΣΘΝ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΆΠΕΗΆ…  ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΆ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1998 !!! 

30 Νοεμβρίου 1998 !!! 
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ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (ΔΛΛΑ). Γηαλέκεηαη ΓΧΡΔΑΝ, κφλν ειεθηξνληθά. Τπεχζ.: T. Υξηζηνδνπιφπνπινο 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΧΕ ΆΠΟ ΟΛΟΤ ΜΆ ΣΟ EIXE  !! 

 

         Καιρόσ για μια μικρι ανάπαυλα και για 
όλουσ μασ ςτο EIXE. Παλαιοφσ και νεότερουσ. 

Σουσ Οικονομολόγουσ, τουσ Δικθγόρουσ και 
όλουσ τουσ άλλουσ ςυνεργάτεσ - πολφτιμουσ 
ςυντελεςτζσ τθσ ομαδικισ επιτυχίασ για μια 
ακόμα χρονιά εξαιρετικϊν αποτελεςμάτων  
και για τα μζλθ και για τουσ κεςμικοφσ ςτό-

χουσ μασ που ζφκαςαν ςτθν τελικι δικαίωςθ. 

     Οφείλουμε άπειρεσ ευχαριςτίεσ ςε όλουσ 
εςάσ που μασ εμπιςτευκικατε και ςυμβάλετε 
ζτςι ςτθν κοινι προςπάκεια οριςτικισ απαλ-

λαγισ από το τραπεηικό μασ ΣΟΚΟ-ΡΙΗΗΟ. 

     Σα Γραφεία μασ κα είναι κλειςτά από τθν 
Πζμπτθ 22 Δεκεμβρίου ζωσ και τθν Κυριακι   

8 Ιανουαρίου.   

Καλές Γιορτές σε όλα τα Μέλη και     
στους Φίλους μας σε όλη τη Χώρα. 

                 Η Ομάδα του EIXE 

 

ΔΥΟΤΜΔ ΟΛΟΘΔΡΜΔ ΔΤΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΣΔ ΜΑ !! 

 


