ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου,
Σας καλωσορίζουμε στην 3η κατά σειρά Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ και ευχόμαστε
σε ευόδωση των στόχων μας στον δικαστικό αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Παράλληλα να σας
ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας.
Στον χρόνο που πέρασε ο σύλλογος έβαλε στόχους , τους οποίους και πραγμάτωσε. Επειδή όμως έχουν
προστεθεί καινούργια μέλη, θα θέλαμε αρχικά να σας δώσουμε, χωρίς να κουράσουμε μια ενημέρωση
πως ξεκίνησε και εξελίχθηκε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.
Από δημιουργίας του ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. (Ιανουάριος του 2014) είχε σκοπό να οδηγήσει νομικά το θέμα των
δανείων σε ελβετικό φράγκο για τη δικαίωση χιλιάδων δανειοληπτών.
Έτσι ξεκίνησε να ενημερώνει τους δανειολήπτες σε Chf, για να τους οδηγήσει σε δικαστικούς αγώνες και
παράλληλα να αφυπνίζει και ενημερώσει την κοινή γνώμη την πίεση που δεχόμαστε από τις τράπεζες, οι
οποίες προσπαθούν με τις όποιες ρυθμίσεις-εκβιαστικές προτάσεις να μεταφέρουν το πρόβλημα στο
μέλλον και να μας εγκλωβίσουν περισσότερο.
Στο δύσκολο νομικό αγώνα και με παρότρυνση των δικηγόρων του συλλόγου ζητήσαμε τη βοήθεια
έγκριτων πανεπιστημιακών νομικών για γνωμοδοτήσεις όπως και οικονομικές μελέτες,
οπότε το
καλοκαίρι του 2015 συντάχθηκαν και κατατέθηκαν τέσσερις (4) συλλογικές αγωγές με αντίστοιχες
ημερομηνίες, 25/11/2015 Eurobank, 09/12/2015 Πειραιώς, 13/01/2016 Εθνική & Alpha Bank.
Η πρωτόδικη εκδίκαση της Eurobank ολοκληρώθηκε στις 3 και 9/12/2015, ενώ οι πρωτόδικες της
Πειραιώς 2/11/2016 και της Εθνικής και Alpha Bank 23/11/2016 μετά από αναβολή που αιτήθηκαν οι
τράπεζες.
Με όραμα, υπομονή και επιμονή, μα πάνω απ’όλα με δουλειά και πίστη σε αυτό που κάνουμε
καταφέραμε στις 24/5/2016 να έχουμε την 1η θετική Πρωτόδικη Απόφαση, την 334/2016 Π.Π.Α., η οποία
δικαιώνει τους δανειολήπτες.
Ας κάνουμε μια αναδρομή στη χρονιά που πέρασε.
Μετά τις εκλογές στις 12/6/2016 συγκροτείται πλήρως σε σώμα το Δ.Σ στις 16/06/2016. Ο ΣΥΔΑΝΕΦ
χωρίς χάσιμο χρόνου, δημιουργεί μια μικρή ευέλικτη - δραστήρια υποστηρικτική ομάδα επικοινωνίας και
σχεδιασμού. Όλοι μαζί πλέον κινούμενοι πάντα εθελοντικά αλλά με πλήρη επαγγελματική τακτική και
ζήλο, θέτουν τους άξονες δράσης, επικοινωνίας, σχεδιασμού και γενικού στρατηγικού προσανατολισμού,
παράλληλα πάντα με τις ασκούμενες Συλλογικές δικαστικές διεκδικήσεις μας.
Έτσι λοιπόν, θέτοντας ψηλά και ως λάβαρο την μόλις προ ολίγων ημερών εκδοθείσα ιστορική απόφαση
334/2016 Π.Π.Α. (1η σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από ασκηθείσα Συλλογική αγωγή) , που πέτυχε
πρωτοστατώντας ο ΣΥΔΑΝΕΦ, ξεκινά …

A) Δικτύωση με Οργανώσεις του Εξωτερικού

Είναι πλέον γνωστό πως το οξύτατο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο ξεπερνά τα σύνορα της
Ελλάδας, καθιστώντας το μείζον θέμα, το οποίο αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες – τα Βαλκάνια κτλ.
Αξίζει να επαναφέρουμε στη μνήμη μας την ΟΥΓΓΑΡΙΑ όπου συνήφθησαν περίπου ενάμιση εκατομμύριο
συμβάσεις σε ξένο νόμισμα.
Η διαμόρφωση – χτίσιμο γεφυρών δικτύωσης με Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία
δανειοληπτών σε ξένο νόμισμα , έμοιαζε πλέον επιτακτική ανάγκη. Με κύριο θέμα στην ατζέντα ‘ την
Ελληνική δικαστική απόφαση 334/2016 Π.Π.Α ’ , κλιμάκιο εθελοντών, με την συνεργασία του Δ.Σ αρχίζει
να επικοινωνεί με χώρες όπως ΚΥΠΡΟΣ , ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ κ.α. Κάνουμε γνωστό τον
κοινό αγώνα μας, εμψυχώνουμε και βάζουμε ένα λιθαράκι στο ‘ στη γεφύρωση των συνόρων μας’ . Πέραν
των υπολοίπων , γνωστοποιούμε την δύναμη της Συλλογικής δράσης (Συλλογικές αγωγές) ,ανταλλάσουμε
απόψεις, συζητούμε τρόπους ενιαίας δράσης ούτως ώστε να δημιουργήσουμε επιπλέον όπλα
αντιμετώπισης στον αγώνα μας, αλλά κυρίως να δυναμώσουμε την φωνή μας και εκτός της χώρας μας.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
Ακριβώς στο ίδιο χρονικό διάστημα στις Βρυξέλλες στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), πραγματώνεται συζήτηση για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα. Μάλιστα στο
πλαίσιο αυτό ακούστηκε και η ιστορική απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το
γεγονός αυτό αποτέλεσε το εφαλτήριο , δίνοντας ώθηση στην ομάδα επικοινωνίας και στο Δ.Σ ΣΥΔΑΝΕΦ,
ώστε να πραγματοποιηθεί το χτίσιμο γέφυρας με άλλες Οργανώσεις, εκπέμποντας ξεκάθαρο μήνυμα
αισιοδοξίας – ελπίδας και Συλλογικότητας !

B) ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κατά Του Υπουργού οικονομικών κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ Ευκλείδη ως νομίμως
εκπροσωπών το Υπουργείο Οικονομικών
Πράττοντας κατά τις επιταγές των αποφάσεων του Συλλόγου και αναφορικά με το υποβληθέν φερόμενο
ως υπόμνημα στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης όπως αυτό κατατέθηκε στις 24 Μάιου 2016 ,
από εκπρόσωπο του πρώην Δ.Σ, το νεοεκλεγμένο πλέον Δ.Σ (με επιμέλεια νομικού του Συλλόγου)
προβαίνει στις 23 Ιουνίου 2016 στην επίδοση του ανωτέρω μέσω δικαστικού επιμελητή, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ,
ότι ανακαλούμε το αρχικώς και εκ σφάλματος αποσταλέν υπόμνημα, ΚΑΛΩΝΤΑΣ να αγνοηθούν τα
διαλαμβανόμενα στο εν λόγω έγγραφο και ΚΑΛΩΝΤΑΣ να ληφθεί υπ’ όψη το σχετικό και ομόφωνα
εγκριθέν ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ, όπως αυτό παρατέθηκε επί λέξει ως
συνημμένο στο έγγραφο καθώς και η αδιαπραγμάτευτη θέση των μελών του Συλλόγου που απηχεί στο
διατακτικό της υπ’ αριθμ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στα πλαίσια αυτά, το ίδιο διάστημα και εξακολουθώντας ο ΣΥΔΑΝΕΦ να κρατά ψηλά και στην
επικαιρότητα την απόφαση σταθμό 334/2016 με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο και με τη δική σας βοήθεια
περνούσε στην κοινωνία το ελπιδοφόρο μήνυμα της Συλλογικής και δίκαιης για όλους ΛΥΣΗΣ. Στο πλαίσιο
αυτό ο Σύλλογος υποδέχτηκε με χαρά το CNN GREECE στο γραφείο του στην Καλλιθέα . Μπορείτε να δείτε
το σχετικό ρεπορτάζ πατώντας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=mOefam-zBrA .

Γ) Μια κοινή ιδέα, ένας κοινός αγώνας, ένα ψήφισμα!

Και ενώ η Ιστορική απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το διάστημα εκείνο
(Ιούλιος 2016) καθαρογράφεται, ανυπομονούμε…
Κατά τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ - όχι μόνο του , αλλά με όλους εσάς που στεκόσασταν συνεχώς δίπλα συνεχίζει εν μέσω θέρους με ψυχή και έχοντας ως όπλο στην φαρέτρα μας την εν λόγω δικαστική
απόφαση (στάδιο καθαρογραφής) να προσθέτει κοινωνικούς συμμάχους στον αγώνα μας .
Ζητώντας πλέον από τους αρμόδιους να προβούν σε άμεση, δίκαιη για όλους λύση έχοντας σαν μοναδική
βάση την ήδη δεκτή απόφαση το διάστημα εκείνο στηρίζουμε – υιοθετούμε δράση, δια μέσω της
παγκόσμιας Οργάνωσης αναφορικά με αναρτηθέν σχετικό ψήφισμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Avaaz.
Δείτε

το

ψήφισμα

εδώ

:

https://secure.avaaz.org/el/petition/Greek_Prime_Minister_A_Tsipras_Prime_Ministers_of_the_27_EU_member_States_Epana
fora_arhikis_isotimias_ektamieysis_daneio/edit

Ψήφισμα που λίγο καιρό πριν είχε δημιουργηθεί με την συνδρομή μελών αλληλέγγυων Οργανώσεων
αλλά και ενός εκ των ιδρυτών του Συλλόγου κο Παντελή Αντωνιάδη.
Όχι μόνο μέλη δανειολήπτες, αλλά κάθε φίλος και αλληλέγγυος - ενεργός πολίτης συμμετείχε στη δράση
και ένωσε τη φωνή του με τη δική μας.
Συγκινητική η στιγμή, όταν είδαμε να υιοθετείται / ψηφίζεται και να κοινοποιείται το εν λόγω ψήφισμα
από εκπροσώπους και μέλη μη εγχώριων Οργανώσεων προστασίας δανειοληπτών σε ξένο νόμισμα,
ζητώντας ακόμη και τη στήριξή του από τα μέλη τους.
Όνειρο , συλλογικός στόχος και επιδίωξη το εν λόγω ψήφισμα να αναρτηθεί σε όλες τις γλώσσες , με την
συμμέτοχη όλων των Οργανώσεων καθώς ήδη εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση!!

Cycladesvoice : Δανειολήπτες συλλέγουν υπογραφές’ «…Μετά και την έκδοση θετικής
δικαστικής απόφασης υπ’ αριθμ. 334/2016 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών…
http://www.cycladesvoice.gr/?aid=70977

Larissanet : Δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου συλλέγουν υπογραφές
http://www.larissanet.gr/2017/03/21/daneioliptes-elvetikou-fragkou-syllegoun-ypografes/

faretra.info : Οι Δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου συλλέγουν υπογραφές
http://faretra.info/2017/03/21/daneioliptes-elvetikou-fragkou/

Inthecity : Στο Avaaz τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
http://www.inthecity.gr/index.php/eidiseis/various/29649-avaaz.html

Δ) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.»
Εν μέσω θερινής σεζόν (Ιούλιος 2016) και ενώ η Ιστορική απόφαση 334/2016 τελούσε σε στάδιο
καθαρογραφής ο ΣΥΔΑΝΕΦ και τα μέλη του δεν εφησυχάζονται, επιμένουν και παραμένουν στις επάλξεις!
Γι’ αυτό το Δ.Σ με αίσθημα ευθύνης και αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία

έχουμε περιέλθει εν μέσω οικονομικής κρίσης, απευθυνθήκαμε στους νομικούς του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. ,Κα
ΝΟΥΚΑ Αριάδνη, κο ΜΑΡΙΝΑΚΟ Μάριο δύο από τους συντάκτες της Ιστορικής Συλλογικής αγωγής, και
προβήκαμε στις 22 Ιουλίου 2016 δια νομίμου επιδόσεως σε ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατά της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.». Ομοίως ακολούθησε
επίδοση και προς τις υπόλοιπες τράπεζες.
Με αυτήν τη εξωδικαστική και χωρίς ρίσκο κίνηση τονίζαμε την μεγαλειώδη αξία της απόφασης
334/2016 αιτούμενοι την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Με την εν λόγω εξωδικαστική πράξη/κίνηση ΔΕΝ επιβαρύνθηκαν ούτε με ένα ευρώ τα μέλη μας, που
αγωνιούσαν και αγωνιούν και δεν αντέχουν άλλο το βάρος της αδυσώπητης αδικίας, ζητώντας τώρα /
χθες να ασκηθεί κάθε νόμιμο μέσο που θα οδηγήσει στην ανακούφιση και την δικαίωσή τους.
Για να διαβάσετε την εξωδικαστική πρόσκληση πατήστε στο παρακάτω link:
http://www.daneia-chf.gr/enimerosi/articles/exodikastiki-prosklisi.html

Ενδεικτικά σχετικό άρθρο, δείτε εδώ :

bankingnews.gr : ‘Εξώδικο στις τράπεζες έστειλαν ΙΝΚΑ και ΣΥΔΑΝΕΦ για τα δάνεια σε
Ελβετικό φράγκο’
http://bankingnews.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/263723%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF/263723%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF.html

Ε) Εξώδικη πρόσκληση στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου πιστός στην εφαρμογή των καταστατικών σκοπών του για
την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και την προστασία τους κοινοποίησε την 29-7-2016
εξώδικη πρόσκληση στην Τράπεζα της Ελλάδος ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι ενέργειες που έλαβαν
χώρα στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της βάση του Καταστατικού της και της νομοθεσίας,
αναφορικά με τις διαπιστωθείσες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή παραβάσεις εκ μέρους των
τραπεζών ως προς την υποχρέωση παροχής προσήκουσας προσυμβατικής ενημέρωσης.
Έγινε γνωστό σε δεκάδες Μ.Μ.Ε και το Δ.Σ ΣΥΔΑΝΕΦ δια του Πρόεδρου του κ. Αντωνιάδη αναφέρθηκε
συγκεκριμένα: «ως Πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου αγωνιώ σοβαρότατα για
το ενδεχόμενο να αυξηθούν ραγδαία οι επισφάλειες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και να
δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέα «κόκκινα» δάνεια, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία σήμερα
εξυπηρετούνται. Η κίνηση να αποστείλουμε ως Σύλλογος εξώδικο στις Τράπεζες να εφαρμόσουν το
διατακτικό της ιστορικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι αυτή
δεν είναι προσωρινά εκτελεστή και αφορά μία εξ αυτών , διότι οι συναφείς δίκες των υπολοίπων τριών θα
εκδικαστούν τον προσεχή Νοέμβριο, έλαβε χώρα στο πλαίσιο της αδυναμίας των δανειοληπτών να
καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις τους που αυξήθηκαν μέχρι και 57% και οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα

όρια των οικονομικών τους αντοχών. Εξάλλου, εκτελώντας πιστά τους καταστατικούς σκοπούς του
Συλλόγου ζητούμε πληροφόρηση από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναφορά του
Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις διαπιστωθείσες ως προς την ενημέρωση των δανειοληπτών,
παραβάσεις των Τραπεζών».
Πολλά τα σχετικά δημόσια άρθρα από Μ.Μ.Ε , ενδεικτικά:

Capital : Εξώδικο στην ΤτΕ απηύθηνε ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://www.capital.gr/oikonomia/3144799/exodiko-stin-tte-apiuthine-o-sullogos-daneiolipton-elbetikou-fragkou

ΣΤ) Εξώδικη πρόσκληση προς τις 4 συστημικές τράπεζες
Στις 22/4/2016 αποστέλλεται εξώδικο προς όλες τις τράπεζες για την αναδρομική εφαρμογή του
αρνητικού libor από το Δεκέμβριο του 2012.

Ζ) Συνάντηση ΣΥΔΑΝΕΦ με Φορείς
Επιμελητήρια Κέρκυρας και Κυκλάδων)

(Συνήγορος

του

Καταναλωτή,

Στις ανωτέρω κινήσεις του ΣΥΔΑΝΕΦ

α) Εξωδικαστική πρόσκληση κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK
ERGASIAS A.E.»

β) Εξώδικη πρόσκληση στην Τράπεζα της Ελλάδος
έρχονται να προστεθούν:

 Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουλίου 2016, του ΣΥΔΑΝΕΦ με τον
Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Ζαγορίτη, και την αναπληρώτρια Συνηγόρου, Αθηνά
Κοντογιάννη στα γραφεία του ΣτΚ μετά των νομικών τους παραστατών.
Ενδεικτικά δείτε εδώ :

enikonomia : Ανησυχία για εκτίναξη των επισφαλειών για τα στεγαστικά σε ελβετικό
φράγκο
http://www.enikonomia.gr/my-money/111291,anisychia-gia-ektinaxi-ton-episfaleion-gia-ta-stegastika-se-elvet.html

ethnos.gr : Συνήγορος του Καταναλωτή: Συνάντηση με τον Σύλλογο Δανειοληπτών σε
ελβετικό φράγκο
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/synigoros_tou_katanaloti_synantisi_me_ton_syllogo_daneiolipton_se_elbetiko_fragk
o-64424882/

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του επιμελητηρίου Κέρκυρας στις
14/9/2016. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, για τις ενέργειες

που έχει κάνει ο ΣΥΔΑΝΕΦ σε δικαστικό και όχι μόνο επίπεδο, αλλά και για τι
ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
Ενδεικτικά:

CORFUCCI.GR: Επίσκεψη Προέδρου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=12955

 Συνάντηση με εκπροσώπους του επιμελητήριου Κυκλάδων στις 14/10/2016. Σκοπός
της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου για το μείζον
ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί
και θα προβεί ο σύλλογος.
 Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 21/12/2016. Στην εν λόγω συνάντηση
γνωστοποιήσαμε στοκ κο Καχριμάνη την ανησυχία μας για την κατακόρυφη αύξηση
των επισφαλειών εάν δεν επιλυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί από την αλλαγή
της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα δάνεια που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο.
Μάλιστα λίγο διάστημα πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με δυναμική υποστήριξη του
Περιφερειάρχη εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης στο αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου για άμεση
υιοθέτηση- νομοθέτηση από την πολιτεία επί του διατακτικού σχετικής δικαστικής απόφασης 334/2016.
Ενδεικτικά δείτε εδώ:

vimanews : Συνάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με το Σύλλογο
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://vimanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=21921%3A2016-12-21-12-5528&catid=19%3Anow&Itemid=66

aftodioikisinews : Συνάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με το Σύλλογο
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://www.aftodioikisinews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/
%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%8
3%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85/

Η) Δημιουργία πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας
Είναι αλήθεια και κανείς πλέον δεν μπορεί να το αμφισβητήσει πως η πολιτική εξουσία, – σε επίπεδο
αντιπροσώπων Βουλής- διαχρονικά παρά τις συνεχείς πιέσεις, επερωτήσεις, παρά την ανάδειξη του
προβλήματος/ κινδύνου πως θα κοκκινίσουν και άλλες χιλιάδες δάνεια, «γυρνά αδιάφορα την πλάτη
της » μην προβαίνοντας τελικά σε άμεση λύση.
Λύση η οποία δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας βασιζόμενη
στην ήδη εκδοθείσα πλέον απόφαση 334/2016 Π.Π.Α επί της συλλογικής αγωγής.

Δεν δύνανται άλλο οι χιλιάδες οικογένειες να αντέξουν την αναμονή της τελεσιδικίας της εν λόγω
απόφασης που αυτοδίκαια εξάλλου μπορεί να παράξει νομοθέτημα.
Η ανάγκη δημιουργίας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας έμοιαζε πιο αναγκαία από ποτέ !
Και στο σημείο εκείνο (Αύγουστος 2016) από την ομάδα επικοινωνίας, δικτύωσης και σχεδιασμού
τίθεται επί τάπητος ένα μεγαλόπνοο και επίπονο, για εμάς, στρατηγικό σχέδιο για την πιο πλατιά
κοινωνική συμμαχία που δημιουργήθηκε ποτέ από Οργάνωση.
«… Όχι μόνο οι δανειολήπτες αλλά κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει φωνή, μα η φωνή και ο λόγος
του μπορούν να ακουστούν δυνατότερα μέσω των σταθερών θεσμικών οργάνων της πολιτείας και
ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει αποδείξει πως μπορεί ακόμα παρά τις αντίξοες
συνθήκες και στέκεται αρωγός στον πολίτη…», αυτή ήταν η φράση που μας οδήγησε στη σύλληψη του
μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου που με ομοψυχία και προσήλωση ακολουθήσαμε.
Την ίδια στιγμή κατευθυνόμενα άρθρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η διαδικασία χαλιναγώγησης
της κοινής γνώμης, η μετάδοση του πνεύματος ηττοπάθειας και φόβου στους χιλιάδες δανειολήπτες καλά
κρατούσε…
Πότε? Τώρα ?
Στην πιο κρίσιμη στιγμή στην ιστορία του Συλλόγου και των ζημιωθέντων οικογενειών και έχοντας
επιτύχει την «απίθανη» για πολλούς απόφαση 334/2016 θα μείνουμε απαθείς ή μήπως ως «επαίτες» θα
επιζητούμε τη χρυσή τομή υποκύπτοντας σε κατευθυνόμενο κλίμα Δαυίδ – Γολιάθ;
ΟΧΙ.
Ήταν η απάντηση.
Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να οργώσουμε ΟΛΗ την Ελλάδα. Αρχίσαμε να μετράμε συμμάχους, ξεκινώντας
από το γείτονα, το δημότη, το Δήμαρχο, ώστε με ποταμίσια ορμή να στείλουμε το μήνυμά μας ακόμη
δυνατότερα…
Επρόκειτο για ένα ταξίδι με ελεύθερο εισιτήριο για όλους .
Ένα ταξίδι με συνοδοιπόρους τις χιλιάδες οικογένειες αλλά και φυσικά όλους εσάς που δεν μένετε
απαθείς, που γνωρίζετε πολύ καλά πως αξίζει και παλεύετε όχι μόνο για το δικό σας σπίτι, αλλά και για
του συνανθρώπου σας.
Κάπως έτσι αποφασίσαμε τις συνεχείς δράσεις με παρεμβάσεις σε Περιφερειακά και Δημοτικά
συμβούλια όλης της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και την ευρεία ενημέρωση για το οξύτατο αυτό θέμα…

Στόχοι Δράσεων
→ Άσκηση πίεσης στην πολιτεία
Άσκηση πίεσης στην πολιτεία από την ίδια της τη βάση, που δεν είναι άλλη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Περάσαμε, με κάθε μέσο και με την δυναμική μας παρουσία στις παρεμβάσεις μας σε ΟΛΗ την Ελλάδα,
μήνυμα πως ΔΕΝ επιθυμούμε και πως ΔΕΝ πρόκειται να δεχτούμε τίποτα άλλο πέρα του διατακτικού της
Ιστορικής απόφασης 334/2016.

→ Κοινωνική συμμαχία
Οι συνεχείς δράσεις μας και η επίτευξη επί της ουσίας κοινωνικής συμμαχίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
κορυφώθηκαν τόσο σε Τοπικό όσο και σε Πανελλήνιο επίπεδο. Οι παρεμβάσεις μας σε Δήμους –
Περιφέρειες (έκδοση ψηφισμάτων / αποφάσεων από τα συμβούλια), επέφεραν όλα τα θετικά
αποτελέσματα που έχουμε εκτενώς αναλύσει στο παρελθόν και στα newsletters.

→ Ανάδειξη της 334/2016 Π.Π.Α
Ειδικά εν’ όψη Εφετειακής εκδίκασης, αλλά και υπολοίπων Πρωτόδικων εκδικάσεων με τις συνεχείς
δράσεις / έκδοση ψηφισμάτων, έχοντας ως κύριο αίτημα ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ το διατακτικό της 334/2016
ΠΠΑ
- Αναδεικνύονταν όσο ποτέ άλλοτε η 334/2016 Π.Π.Α που πέτυχε πρωτοστατώντας ο ΣΥΔΑΝΕΦ.
- Με την ανάδειξη της εν λόγω ναυαρχίδας των δικαστικών αποφάσεων ασκείται συνεχής πίεση προς την
πολιτεία, από την ίδια της τη βάση, που δεν είναι άλλη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Σε κάθε παρέμβαση στα συμβούλια γινόταν συζήτηση και σχετική αναφορά της δικαστικής απόφασης.
- Διαμοιράζονταν σε φωτοαντίγραφα και με τον σεβασμό που της αρμόζει η εν λόγω δικαστική απόφαση,
στα μέλη Δημοτικών – Περιφερειακών συμβούλιων, αλλά και σε νομικούς που παρευρίσκονταν.

→ Προβολή σε Μ.Μ.Ε του ΣΥΔΑΝΕΦ – των απόψεων του, καθώς και της
334/2016
- Την ίδια στιγμή που κατευθυνόμενα- προπαγανδιστικά δημοσιεύματα εμφανίζονταν, ΕΜΕΙΣ
απαντούσαμε με τα δικά μας δημοσιεύματα μέσω των δράσεων που έλκυαν την προσοχή. Μετράμε ήδη
για τους τελευταίους 6 μήνες ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ άρθρα, συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
εμφανίσεις, όπου με αφορμή τις συνεχείς δράσεις προβάλλουμε τον ΣΥΔΑΝΕΦ, το έργο του, τις
διεκδικήσεις του και βεβαίως την Ιστορική απόφαση 334/2016 (όταν στο παρελθόν, και το γνωρίζουμε
καλά ως Δ.Σ. και ιδρυτικά μέλη, κάναμε αγώνα και ήμασταν χαρούμενοι για μια -κοστολογημένη ή μηανάρτηση - σε περιφερειακό μέσο).
- Σε πανελλήνιας εμβέλειας site, επιτύχαμε ακόμη και παραπομπή με link στον ΣΥΔΑΝΕΦ και στην
απόφαση 334/2016 Π.Π.Α για να ενημερωθούν ΟΛΟΙ !!
- τα ΜΜΕ με την γνωστή σε όλους μας δύναμη συμπλέουν μαζί μας, αφού και ο δίκαιος αγώνας μας αλλά
και οι δράσεις μας ελκύουν . Έτσι αναδεικνύουν, αγκαλιάζουν, περνούν μηνύματα.

→ Ενημέρωση / διαμόρφωση κοινής γνώμης
- Έμαθε για τον ΣΥΔΑΝΕΦ και τον δίκαιο αγώνα μας κάθε απομακρυσμένο χωριό και νησί. Αποδείξαμε
πως δεν είμαστε μια Οργάνωση που δρα και υπάρχει μόνο στην Πρωτεύουσα, ενημερώνοντας παράλληλα
για όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα.
- Μέσω των δράσεων και των αναλυτικών επιστολών που αναγιγνώσκονται ενημερώνεται κάθε πολίτης
αυτής της χώρας και του εξωτερικού.

- Διαμορφώθηκε γνώμη για την αδικία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά, εκθέτοντας την
πραγματική διάσταση του θέματος.

→ Συσπείρωση – ενεργοποίηση και αύξηση μελών.
- ενεργοποιούνται μέλη με την παρουσία τους. Συσπειρωνόμαστε σε κάθε μας στάση σε ΟΛΗ την
Ελλάδα. Ενδεικτικά μόνο αξίζει να αναφερθεί πως ενώ ο ΣΥΔΑΝΕΦ έχει κοντά 3 χρόνια λειτουργίας μόνο
τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ πλησιάσαμε τις 200 έγγραφες μελών !!
- δείγμα του ανοίγματος μας στην κοινωνία είναι και τα τηλεφωνήματα όπου καθημερινά δεν έχουν
σταματημό! Και εκεί βρίσκεται έμπειρο προσωπικό/ συνεργάτες να ανταποκριθούν! Εκεί είμαστε και
εμείς. Δεν είναι λίγες οι φορές, καθημερινά θα λέγαμε, που μοιραζόμαστε/ μοιραστήκαμε κατ’ ιδίαν τις
ανησυχίες μας από την ανοιχτή σε όλους έδρα του ΣΥΔΑΝΕΦ με πολλούς από εσάς, καθώς και με μη μέλη
που επιδίωξαν την αυτοπρόσωπη παρουσία προκειμένου να ενημερωθούν ( μαθαίνοντας για εμάς από τα
μέσα ενημέρωσης ) και έπειτα να εγγραφούν στον ΣΥΔΑΝΕΦ.
- διαπιστώνεται καθημερινά πως μεγαλώνει ραγδαία η ομάδα μας, αφού αυξάνονται έτσι τα μέλη, μα
πάνω απ' όλα ευαισθητοποιείται και ενεργοποιείται η ίδια η κοινωνία.
- ενημερώνεται μέσω των δράσεων και των επιστολών που αναγιγνώσκονται κάθε πολίτης αυτής της
χώρας και του εξωτερικού.

→ Ενίσχυση φακέλου εν’ όψη εκδίκασης Εφετείου
- κάθε νέα εκδοθείσα απόφαση Περιφερειακού / Δημοτικού συμβούλιου θα αποτελέσει ένα επιπλέον
όπλο στη φαρέτρα μας, όπου θα αξιοποιηθεί κατάλληλα και σε συνεργασία με τους σπουδαίους νομικούς
συνεργάτες μας, θα καταφέρουμε να δυναμώσουμε κι’ άλλο εν’ όψη εκδίκασης Εφετείου.

→ Άμεση Ενημέρωση των ίδιων των μελών ΣΥΔΑΝΕΦ που κατοικούν εκτός
Αττικής – προσωπική επαφή .
Σε μια προσπάθεια - επιθυμία προσωπικής επαφής, των χιλιάδων μελών μας που κατοικούν εκτός Αττικής
και δεν είχαν την δυνατότητα να προσέλθουν στην έδρα του Συλλόγου, δινόταν η ευκαιρία συνάντησης με
εκπροσώπους του Δ.Σ. Ζεστοί και με χαμόγελο όλοι σας , δίνατε ψυχική δύναμη και περίσσια ορμή, στον
ΣΥΔΑΝΕΦ να συνεχίσει στο επόμενο ταξίδι…
Αναμφισβήτητα σε κάθε μας στάση σε όλη την Ελλάδα , τα μέλη που κατοικούν στο τόπο της επικείμενης
δράσης του ΣΥΔΑΝΕΦ και στις γύρω περιοχές, δέχτηκαν από το Δ.Σ προσωπικό κάλεσμα, ακόμη και με
τηλεφωνική κλήση. Τόσο κατά τον χρόνο αναμονής , όσο και με το πέρας της δράσης / παρέμβασης
ΣΥΔΑΝΕΦ, σχεδόν όλες τις φορές δημιουργούνταν επιτυχής συνάθροιση ενημερωτικού χαρακτήρα.
Μεταξύ μας ακολουθούσε γόνιμος διάλογος / ανταλλαγή απόψεων / εμπειριών, όσο και αναφορά στους
τρόπους αντιμετώπισης για το καυτό θέμα που μας απασχολεί . Η ζεστή γνωριμία μας εκ του σύνεγγυς
και η καλή σας διάθεση ήταν η ευχάριστη γεύση αποχωρισμού μας.
Θέτοντας, λοιπόν, τους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα της δράσης αυτής από τα μέσα του
Αυγούστου συντάχθηκαν επιστολές και απεστάλησαν προς τους αρμοδίους των Δήμων και Περιφερειών
όλης της χώρας. Με επιμονή, η αρχή έγινε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης & Δήμο Πειραιά αντίστοιχα, όπου

και ενέταξαν προς συζήτηση την επιστολή με σκοπό την έκδοση σχετικής απόφασης από τα Δημοτικά τους
Συμβούλια.

Ταξίδι ΣΥΔΑΝΕΦ…
Κυριολεκτικά εκατοντάδες τα δημοσιεύματα που αγκάλιασαν τις δράσεις,
χάριν σε όλους εσάς …
Η αρχή όμως ανάδειξης της ενημερωτικής επιστολής με ξεκάθαρο αίτημα για νομοθέτηση της δικαστικής
απόφασης 334/2016 έγινε από γνωστό διαδικτυακό site της Δυτικής Μακεδονίας,
Ενδεικτικά ως ανάμνηση παρατίθενται μερικά.

Kavalawebnews : SOS εκπέμπουν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
http://kavalawebnews.gr/…/sos-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%AD%CE%…/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης 29/8/2016
Πολυπληθή επίσης τα άρθρα που αναφέρθηκαν στη δράση του ΣΥΔΑΝΕΦ στο Δημ. Συμβούλιο
Θεσσαλονίκης, ενδεικτικά δείτε παρακάτω , πατώντας αντίστοιχα τα link παραπομπής

newpost.gr: Παράσταση διαμαρτυρίας δανειοληπτών στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη
http://newpost.gr/ellada/556184/parastash-diamartyrias-daneiolhptwn-sth-synedriash-toy-dhmotikoy-symboylioy-sththessalonikh

Iefimerida : Παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τη Δευτέρα δανειολήπτες που έλαβαν
στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο.
http://www.iefimerida.gr/news/285475/thessaloniki-diamartyria-daneiolipton-sti-synedriasi-toy-dimotikoy-symvoylioy

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ : Διαμαρτυρία δανειοληπτών στο
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
http://www.praktoreio-macedonia.gr/…/-Diamarturia-daneiolip…

CAPITAL : Θεσσαλονίκη: Παράσταση διαμαρτυρίας δανειοληπτών στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου.
http://www.capital.gr/…/thessaloniki-parastasi-diamarturias…

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά 29/8/2016
Ενδεικτικά:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – SOS εκπέμπουν χιλιάδες οικογένειες
δανειοληπτών – Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

http://koinoniki.gr/2016/08/dania-se-elvetiko-fragko-sos-ekpempoun-chiliades-ikogenies-daniolipton-paremvasi-sto-dimotikosimvoulio-pirea/

ΤΥΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Από Πειραιά και Θεσσαλονίκη αρχίζουν οι διαμαρτυρίες των
«θυμάτων» του ΣΥΔΑΝΕΦ.
http://www.typospeiraiws.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD/

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 10/9/2016
Ενδεικτικά:

ZOUGLA: Εκδήλωση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στη Ζάκυνθο.
http://www.zougla.gr/greece/article/ekdilosi-tou-silogou-daniolipton-elvetikou-fragou-stin-zakin8o

PALO : Εκδήλωση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στη Ζάκυνθο
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/ekdilwsi-toy-syllogoy-daneioliptwn-elvetikoy-fragkoy-sti-zakyntho/14942645/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας 14/9/2016
Ενδεικτικά:

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (aftodioikisi.gr) : Την στήριξη των Δημοτικών Συμβουλίων ζητούν οι
δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
http://www.aftodioikisi.gr/koinonia/tin-stirixi-ton-dimotikon-simvoulion-zitoun-oi-daneioliptes-se-elvetiko-fragko/

ΕΡΤ : Κέρκυρα: Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο
«….Επίσης στη συνεδρίαση του συμβουλίου θα παρευρεθεί και ο σύλλογος
δανειοληπτών ελβετικού φράγκου…. »
http://www.ert.gr/kerkyra-synedriazi-dim-symvoulio/

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 15/9/2016
Ενδεικτικά:

NEWS MESSINIA: ΟΧΙ άλλα ΘΑ
http://newsmessinia.blogspot.com/2016/09/blog-post_639.html

ANAGNOSTIS : Δικαίωση ζητούν οι δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου - Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου το θέμα
http://anagnostis.org/article/ohi-alla-tha

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας 19/9/2016
Ενδεικτικά:

zougla : Πρόταση-βόμβα από δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
http://www.zougla.gr/greece/article/protasi-vomva-apo-danioliptes

briksellesnews : Πρόταση… βόμβα από δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
https://briksellesnews.wordpress.com/2016/09/19/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84/

aftodioikisi : Πρόταση «βόμβα» από τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
http://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/protasi-vomva-apo-tous-daneioliptes-se-elvetiko-fragko/

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης 26/9/2016
Ενδεικτικά:

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
CRETETV : ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ 2500 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ https://www.youtube.com/watch?v=nOT96uCBtoY&sns=fb
SITE

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (aftodioikisi.gr) : Παρέμβαση του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού
Φράγκου στο Περ. Συμβούλιο Κρήτης
http://www.aftodioikisi.gr/ota/perifereies/paremvasi-tou-sillogou-daneiolipton-elvetikou-fragkou-sto-per-simvoulio-kritis/

reporter : Περιφέρεια Κρήτης: Ψήφισμα στήριξης στους πολύπαθους δανειολήπτες του
ελβετικού φράγκου
http://www.reporter.gr/Eidhseis/301311-Perifereia-Krhths-Pshfisma-sthrixhs-stoys-polypathoys-daneiolhptes-toy-elbetikoyfragkoy?m=1

ΕΡΤ : Κρήτη: Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλευρό των δανειοληπτών του ελβετικού
φράγκου
http://www.ert.gr/kriti-periferiako-symvoulio-sto-plevro-ton-daniolipton-tou-elvetikou-fragkou/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου- Δραπετσώνας 10/10/2016
Ενδεικτικά:

peiraiko-kyma : Το δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας στηρίζει τους
δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.
http://peiraiko-kyma.gr/koinonia/49762

peiratikoreportaz : Το Κερατσίνι στηρίζει τους δανειολήπτες!
http://peiratikoreportaz.blogspot.gr/2016/10/blog-post_856.html

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου 14/10/2016
Ενδεικτικά:

enikonomia : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ψήφισμα συμπαράστασης για τα δάνεια σε ελβετικό
φράγκο
http://www.enikonomia.gr/economy/121288,perifereia-notiou-aigaiou-psifisma-symparastasis-gia-ta-daneia-se.html

ΗΜΕΡΗΣΙΑ : Ομόφωνο ψήφισμα για τη στήριξη δανειοληπτών ελβετικού φράγκου από το
περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=114192172

sofokleousin : Ψήφισμα υπέρ της στήριξης των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου
http://www.sofokleousin.gr/archives/321840.html

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας 17/10/2016
Ενδεικτικά:

Dikaiologitika : Στήριξη από την ΠΕ Δυτ. Μακεδονίας στους δανειολήπτες µε ρήτρα ελβετικού
φράγκου
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/130662/stiriksi-apo-tin-pe-dyt-makedonias-stous-daneioliptes-ue-ritraelvetikoy-fragkou

enikonomia : Η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας στηρίζει τους δανειολήπτες
http://www.enikonomia.gr/economy/126238,i-perifereia-dyt-makedonias-stirizei-tous-daneioliptes.html

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου 31/10/2016
Ενδεικτικά:

Bankingnews: ΣΥΔΑΝΕΦ: Ο δήμαρχος Περιστεριού στηρίζει τους δανειολήπτες.
http://bankingnews.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/item/278979%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%82.html

Korinthostv: ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ομόφωνο ψήφισμα στήριξης σε δανειολήπτες.
http://korinthostv.gr/korinthiakanea/item/10568-2016-11-01-12-19-07

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου 03/11/2016
Ενδεικτικά:

bankingnews : ΣΥΔΑΝΕΦ: Ο δήμαρχος Περιστεριού στηρίζει τους δανειολήπτες
http://bankingnews.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/item/278979%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86-%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%82.html

PALO : Ο Δήμος Περιστερίου στηρίζει τους δανειολήπτες (video)

http://www.palo.gr/multimedia/athina-nea/o-dimos-peristerioy-stirizei-toys-daneioliptes-video/15215435/

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 07/11/2016
Ενδεικτικά:

e-sterea.gr: Τα σπίτια των ελλήνων κινδυνεύουν !
http://www.e-sterea.gr/index.php/topika/sterea/2163-ta-spitia-ton-ellinon-kindyneyoun

aftodioikisinews: Οι δανειολήπτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
http://www.aftodioikisinews.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89
%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%
82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας 09/11/2016
Ενδεικτικά:

inewsgr : Πάτρα: Οι δανειολήπτες σήμερα στο Δημοτικό συμβούλιο
http://www.inewsgr.com/185/patra-oi-daneioliptes-simera-sto-dimotiko-symvoulio.htm

patrasevents : Πάτρα: Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
http://www.patrasevents.gr/article/254146-patra-sto-dimotiko-simvoulio-to-thema-ton-daneiolipton-se-elvetiko-fragko

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου 11/11/2016
Ενδεικτικά:

epirus-tv-news: « Στην Περιφέρεια Οι Δανειολήπτες » (ΒΙΝΤΕΟ / ΑΡΘΡΟ)
http://www.epirus-tv-news.gr/2016/11/blog-post_517.html

typos-i : Από τον τραπεζικό παράδεισο στην… ελβετική κόλαση
https://typos-i.gr/article/apo-ton-trapeziko-paradeiso-sthn-elbetikh-kolash

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου 25/11/2016
Ενδεικτικά:

Δημοκρατική : Παρέμβαση δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο στο Δημοτικό Συμβούλιο
http://www.dimokratiki.gr/25-11-2016/paremvasi-daniolipton-se-elvetiko-fragko-sto-dimotiko-simvoulio/

ΑΙΓΑΙΟtv : Παρέμβαση δανειοληπτών στην Ρόδο 25-11-2016
http://www.aigaio-tv.gr/index.php/rodos/item/18547-paremvasi-daneiolipton-stin-rodo-25-11-2016

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Κρήτης 12/12/2016
Ενδεικτικά:

crete-news : Ετοιμάζεται παρέμβαση των δανειοληπτών στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ηρακλείου Κρήτης
http://www.crete-news.gr/%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82

candianews : Παρέμβαση δανειοληπτών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου
http://www.candianews.gr/2016/12/12/paremvasi-daniolipton-sto-dimotiko-symvoulio-irakliou/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας 13/12/2016
Ενδεικτικά:

larissanet: Διαμαρτυρία δανειοληπτών στη συνεδρίαση του
http://www.larissanet.gr/2016/12/13/diamartyria-daneiolipton-sti-synedriasi-tou/

onvolos : Διαμαρτυρία δανειοληπτών στη συνεδρίαση
http://www.onvolos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81-2/

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 19/12/2016
Ενδεικτικά:

Seleo: Διαμαρτυρία δανειοληπτών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.
Μακεδονίας
http://www.seleo.gr/thessalonikh/228721-diamartyria-daneiolipton-sti-synedriasi-tou-perifereiakoy-symvouliou-kmakedonias#.WIXCWRuLSUk

faretra : Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Διαμαρτυρία δανειοληπτών στην
συνεδρίαση του Π. Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας
http://faretra.info/2016/12/19/sillogos-daneiolipton-elvetikou-fragkou-diamartiria-daneiolipton-stin-sinedriasi-tou-psimvouliou-k-makedonias/

Συνέντευξη πρόεδρου ΣΥΔΑΝΕΦ στον alpha989 (ακουστικό)
εδώ: http://www.alpha989.com/Interview.aspx?a_id=75724

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων 20/12/2016

Ενδεικτικά:

Enikonomia : Νέα παρέμβαση δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
http://www.enikonomia.gr/my-money/131599,nea-paremvasi-daneiolipton-se-elvetiko-fragko.html

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/35428/2016-12-22.html

Δεν σταματάμε εδώ.
Η Δράση συνεχίστηκε και μέσα στο 2017 έχοντας ως αποτέλεσμα την έκδοση Ψηφισμάτων και
Αποφάσεων από πολλά Δημοτικά Συμβούλια.

→

Σημαντική στιγμή η έκδοση Ψηφίσματος από την Περιφέρεια

Αττικής.

Ενδεικτικά:

zougla.gr : Έκδοση ψηφίσματος στήριξης δανειοληπτών ελβετικού φράγκου από την
Περιφέρεια Αττικής
http://www.zougla.gr/money/article/ekdosi--psifismatos-stiriksis-daniolipton-elvetikou-fragou-apo-tin-periferia-atikis

→

Κορύφωση της Δράσης το αγκάλιασμα της ΚΕΔΕ

(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) και η

έκδοση σχετικού ψηφίσματος.
Ενδεικτικά:

Dimarxos.gr: Γ. Πατούλης: Είμαστε στο πλευρό των Δανειοληπτών
http://www.dimarxos.gr/g-patoulis-imaste-sto-plevro-ton-daniolipton/

inthecity.gr : Η ΚΕΔΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
http://www.inthecity.gr/index.php/perifereies/30204-2017-04-26-18-24-57.html

Σημείωση: Με αφορμή την κατατεθειμένη Τροπολογία του κου Καρρά η οποία αφορούσε τα δάνεια
σε ξένο νόμισμα κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, στον
Πρόεδρο της Βουλής, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς κομμάτων, αλλά και σε όλους τους Βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, φάκελος με τα ψηφίσματα Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων.

→ Αναφορά στις προηγηθείσες δράσεις του ΣΥΔΑΝΕΦ σε όλη την Ελλάδα
έτους 2016 με παρέμβαση του Πρόεδρου ΣΥΔΑΝΕΦ κ. Παντελή Αντωνιάδη
στον ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ' ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ '
- Ανάδειξη / Ενημέρωση για το οξύτατο θέμα του δανεισμού σε ξένο νόμισμα, για την Ιστορική δικαστική
απόφαση 334/2016 επί ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ αγωγής
- Για άλλες δικαστικές αποφάσεις σε Ε.Ε
- Για τις διαχρονικές πολιτικές υποσχέσεις, χωρίς αντίκρισμα

- Για την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
- Για τις θέσεις και τις συνεχείς πιέσεις ΣΥΔΑΝΕΦ
Ακούστε πατώντας εδώ : http://www.stokokkino.gr/podcast/Antoniadis%2018-11-2016%20(1).mp3

Θ) Ημερίδες σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα
Το πλαίσιο των δράσεων συμπλήρωσαν οι ενημερωτικές ημερίδες που διεξήγαγε ο ΣΥΔΑΝΕΦ στη
Θεσσαλονίκη στις 17/09/2016 και στην Καβάλα 18/09/2016. Σκοπός μας η ενημέρωση των δανειοληπτών,
αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, έως το πιο απομακρυσμένο χωριό και νησί, αναφορικά με τα δάνεια
σε ελβετικό φράγκο και τους τρόπους προστασίας των δανειοληπτών.

 Ημερίδα Θεσσαλονίκης 17/09/2016
 Ημερίδα Καβάλας 18/09/2016
Ενδεικτικά:

CENTER TV : ΡΕΠΟΡΤΑΖ
https://www.youtube.com/watch?v=-svHgRRgPkY

ΕΝΑ CHANEL : (ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Λύση δικαίου ζητούν οι δανειολήπτες ελβετικού
φράγκου
https://www.youtube.com/watch?v=IGcSjjXKvXs

ΕΡΤ Καβάλα: Ημερίδα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://www.ert.gr/idisis-apo-tin-ert-kavalas-210/

evros24 : Ημερίδα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στην
Καβάλα
https://www.evros24.gr/economic/item/29037-imerida-tou-syllogou-daneiolipton-elvetikoy-fragkou-stin-kavala

inkomotini: Ημερίδα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στην
Καβάλα
http://inkomotini.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84/

Ι) Εκδικάσεις Πειραιώς, Εθνικής και Alpha Bank
Πριν ακριβώς 3 χρόνια, , με τους όποιους δισταγμούς και επιφυλάξεις, πήραμε την απόφαση να
ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα με πυξίδα την πλήρη και άνευ όρων δικαίωσή μας χωρίς μεσοβέζικες
λύσεις
ή
αλλιώς
χρυσές
τομές.
Ο χρόνος μας δίδαξε πως με συνεργασία, υπομονή, επιμονή, και εμπιστοσύνη μπορεί να καταφέρει
κανείς τα πάντα. Με δουλειά και πίστη σε αυτό που κάνουμε και στους ανθρώπους , νομικούς και όχι
μόνο, που στηρίζουν τη συλλογική προσπάθειά μας καταφέραμε παρά τις όποιες τρικλοποδιές την
επίτευξη
της
1ης
,
μέχρι
τώρα,
θετικής
απόφασης.

Μετά την απόφαση αυτή οπλιστήκαμε με παραπάνω πείσμα και όρεξη για δουλειά και συνεχίζουμε για
τις επόμενες κορυφές της δικαστικής πορείας.
Κάπως έτσι, λοιπόν, φτάσαμε και στις εκδικάσεις της Πειραιώς, της Εθνικής και της Alpha Bank. Σε
αίθουσες κατάμεστες από κόσμο εκδικάστηκαν πρωτοδίκως, μετά από αναβολή που αιτήθηκαν οι
τράπεζες, στις 2/11 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στις 23/11 η ΕΘΝΙΚΗ και ALPHA BANK.
Αναμένουμε λοιπόν την έκδοση των αποφάσεων ευελπιστώντας πως θα είναι το ίδιο θετικές με αυτή της
Eurobank.

ΙΑ) Καθαρογραφή- Επιδόση Απόφασης και Προσδιορισμός Ημερομηνίας
Δικασίμου Εφετείου Eurobank
Στις 24-05/2016 εκδόθηκε η πολυπόθητη απόφαση 334/2016 και αφού καθαρογράφτηκε επιδόθηκε άνευ
χρονοτριβής στις 7/10/2016 στη διάδικο τράπεζα. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε τυχόν
καθυστερήσεις προσδιορισμού ημερομηνίας δικασίμου από την αντίδικο τράπεζα προβήκαμε εμείς στον
προσδιορισμό αυτής (ημερομηνία δικασίμου) με τη κατάθεση αιτήματος προτίμησης (αίτημα
επίσπευσης).
Έτσι προσθέτοντας διαρκώς όπλα στη φαρέτρα μας προετοιμαζόμαστε για την εκδίκαση του Εφετείου, η
οποία θα λάβει χώρα στις 28/9/2016 στο Εφετείο Αθηνών.

ΙΒ) Πρόσθετες παρεμβάσεις ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. σε Εφετεία ατομικών αγωγών
Με τις συλλογικές αγωγές να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις υπόλοιπες δράσεις να «τρέχουν»
αποφασίσαμε πως θα έπρεπε ο ΣΥΔΑΝΕΦ να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να ενισχύσει τα πρώτα
Εφετεία επί ατομικών αγωγών. Καταθέσαμε , λοιπόν, 2 πρόσθετες παρεμβάσεις, μια εξ΄αυτών στο
Εφετείο Θράκης (2016) και η άλλη στο Εφετείο Πειραιά (2017) με την ελπίδα πως με τη συμμετοχή του
συλλόγου οι αγωγές αυτές θα έχουν θετική έκβαση.
Τέλος αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε:
α) τους δικηγόρους του Συλλόγου (με αλφαβητική σειρά) κο Μαρινάκο κα Νούκα, κο Σανδαλάκη και τον
κο Μυταλούλη, οι οποίοι στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών και του μεγαλεπήβολου στόχου μας με
αποτέλεσμα την επιτυχία της πρωτόδικης απόφασης 334/2016 ΠΠΑ, πρώτης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
β) τους Πανεπιστημιακούς καθηγητές κους Καράκωστα, Ψυχομάνη, Δέλλιο & Βενιέρη για την συνδρομή
τους.
γ) την μικρή αλλά ευέλικτη εθελοντική ομάδα που αφιέρωσε απίστευτες εργατοώρες, διεκπεραιώνοντας
τους δύσκολους στόχους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο (συντονισμός - Επιστολές - σχεδιασμό
Δράσης – Δελτία τύπου – επικοινωνία κ.α)
Τέλος να ευχαριστήσουμε τον καθ’ ένα σας ξεχωριστά, που μας δείχνεται καθημερινά την πίστη και την
στήριξη σας στον Συλλογικό μας αγώνα τις δράσεις και τις αγωγές μας, δίνοντας με αυτόν την ώθηση που
χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο !!
Με πίστη – στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς βεβιασμένες κινήσεις ρίσκου (καθώς τα σπίτια μας ΔΕΝ
ρισκάροντας), θα συνεχίσουμε , μαζί …

Κυρίες, κύριοι,
Είναι γεγονός πως ο σύλλογος από αρχής δημιουργίας του έθιγε και θίγει συμφέροντα τραπεζών και όχι
μόνο, και για αυτό οφείλουμε και πρέπει να αποδείξουμε σε όλους και πρώτα σε εμάς ότι η δυναμική μας
και η ενότητα του χώρου μας είναι τα βασικά εκείνα στοιχεία που θα μας πάνε πιο κάτω.
Μπορεί ο σύλλογος να πολεμήθηκε από κάποιους, έκανε όμως πράξη τις υποσχέσεις που έδωσε στα μέλη
του και συνεχίζει τον αγώνα του.
Σας καλούμε όλοι μαζί, να συνεχίσουμε αυτή την μάχη και να είμαστε παρόντες μέσα και έξω από τις
δικαστικές αίθουσες και όπου αλλού χρειαστεί.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Το Δ.Σ
Παντελής Αντωνιάδης
Νίκος Κοτσιφάκης
Ευανθία Θεοφιλοπούλου
Δέσποινα Σονιάδου
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Αντιπρόεδρος
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