ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017
Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου,
Σας καλωσορίζουμε στην 4η κατά σειρά Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ και ευχόμαστε
σε ευόδωση των στόχων μας στο Συλλογικό δικαστικό αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Παράλληλα θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας.
Στον χρόνο που διανύσαμε, 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
σχετικά με το πως ξεκίνησε και εξελίχθηκε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.
Από δημιουργίας του ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. (Ιανουάριο 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 προκειμένου να τους οδηγήσει σε δικαστικούς
αγώνες και παράλληλα να αφυπνίσει και ενημερώσει την κοινή γνώμη για 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 ακόμη περισσότερο.
Στο δύσκολο νομικό αγώνα ζητήσαμε τη συνδρομή έγκριτων πανεπιστημιακών νομικών ώστε με την παροχή
γνωμοδοτήσεων αλλά και οικονομικών μελετών να συνταχθούν και κατατεθούν το καλοκαίρι του ίδιου
έτους (2015) τέσσερις (4) συλλογικές αγωγές με αντίστοιχες ημερομηνίες εκδίκασης, 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.
Το παρόν Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα 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, θέτουμε 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 εκδοθείσα ιστορική απόφαση 334/2016 Π.Π.Α. (1η σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, από ασκηθείσα Συλλογική αγωγή), που πέτυχε πρωτοστατώντας ο ΣΥΔΑΝΕΦ,
ξεκινάμε…

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, καθώς 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, είναι πλέον εξαιρετικά σημαντική. 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, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ κ.α.
Κάνουμε γνωστό τον κοινό αγώνα μας, εμψυχώνουμε και βάζουμε ένα λιθαράκι ¨στη γεφύρωση των
συνόρων μας¨ . Πέραν των υπολοίπων, γνωστοποιούμε την δύναμη της Συλλογικής δράσης (Συλλογικές
αγωγές), ανταλλάσσουμε απόψεις, συζητούμε τρόπους ενιαίας δράσης ούτως ώστε να δημιουργήσουμε
επιπλέον όπλα στον αγώνα μας, αλλά κυρίως να δυναμώσουμε την φωνή μας και εκτός της χώρας μας.
Και το πετυχαίνουμε.
Μέσω της συχνής επικοινωνίας, και συνεπώς της αμφίδρομης ενημέρωσης για τις εξελίξεις σε όλη την
Ευρώπη διατηρούμε ¨ανοιχτές τις κεραίες μας ¨ και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα.
Άλλωστε, αυτή η καλή επικοινωνία και συνεργασία ήταν αυτά που οδήγησαν και στην ένταξη του
εκπροσώπου ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. (κ.Παντελή Αντωνιάδη ) στην FX LOANS, την Ευρωπαϊκή νομική επιτροπή για τα
δικαιώματα των καταναλωτών.
Δείτε και ενημερωθείτε πατώντας στο σχετικό site εδώ: http://www.fxloans.org/work/pantelis-antoniadis/

Β) Μια κοινή ιδέα, ένας κοινός αγώνας, ένα ψήφισμα!
Τον Ιούλιο του 2016 η Ιστορική απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
καθαρογράφεται.
Κατά τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ (όχι μόνο του , αλλά με όλους εσάς που στέκεστε συνεχώς δίπλα του) συνεχίζει,
έχοντας ως όπλο στην φαρέτρα μας την εν λόγω δικαστική απόφαση, να προσθέτει κοινωνικούς
συμμάχους στον αγώνα μας .
Ζητώντας πλέον από τους αρμόδιους να προβούν σε άμεση, δίκαιη 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 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Avaaz.
Δείτε το ψήφισμα εδώ :
https://secure.avaaz.org/el/petition/Greek_Prime_Minister_A_Tsipras_Prime_Ministers_of_the_27_EU_m
ember_States_Epana fora_arhikis_isotimias_ektamieysis_daneio/edit
Ψήφισμα που το 2016 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.
Φυσικά με τη στήριξη των Μ.Μ.Ε και με τα δημοσιεύματα να ακολουθούν το ένα μετά το άλλο μέσα στο
2017 το ψήφισμα γίνεται ευρύτερα γνωστό.

Ενδεικτικά:
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

Γ) 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»
χωρίς τελικά να προβαίνει σε άμεση λύση.
Λύση, η οποία δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας βασιζόμενη
στην εκδοθείσα απόφαση 334/2016 Π.Π.Α επί 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 !
Έτσι τον Αύγουστο του 2016, όπως ήδη γνωρίζετε, 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.
Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να οργώσουμε ΟΛΗ την Ελλάδα. Αρχίσαμε να μετράμε συμμάχους, ξεκινώντας
από το γείτονα, το δημότη, το Δήμαρχο, ώστε 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…
Και το ταξίδι αυτό συνεχίζεται και μέσα στο έτος 2017.

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, το
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
Με τις συνεχείς δράσεις / έκδοση ψηφισμάτων, έχοντας ως κύριο αίτημα ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ το διατακτικό
της 334/2016 ΠΠΑ
- Με την ανάδειξη της εν λόγω απόφασης ασκήθηκε 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.

→ Προβολή σε Μ.Μ.Ε του ΣΥΔΑΝΕΦ - της δράσης- των απόψεων του
- Την ίδια στιγμή που κατευθυνόμενα- προπαγανδιστικά δημοσιεύματα έβλεπαν το φως της
δημοσιότητας, ΕΜΕΙΣ απαντούσαμε με τα δικά μας δημοσιεύματα μέσω των δράσεων που έλκυαν την
προσοχή. Μετράμε ήδη ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ άρθρα, συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις,
όπου με αφορμή τις συνεχείς δράσεις προβάλλουμε τον ΣΥΔΑΝΕΦ, το έργο του και τις διεκδικήσεις του
(όταν στο παρελθόν, και το γνωρίζουμε καλά ως Δ.Σ. και ιδρυτικά μέλη, κάναμε αγώνα και ήμασταν
χαρούμενοι για μια -κοστολογημένη ή μη- ανάρτηση - σε περιφερειακό μέσο).
- 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 αναγνώσθηκαν ενημερώθηκε 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.
- ενεργοποιήθηκαν μέλη με την παρουσία τους. Συσπειρωνόμασταν σε κάθε μας στάση σε ΟΛΗ την
Ελλάδα.
- 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 διαρκώς 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.

→ 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 στη περιφέρεια
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 στον εκάστοτε τόπο που θα
λάμβανε χώρα η δράση 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 2016 συντάχθηκαν επιστολές και απεστάλησαν προς τους αρμοδίους των Δήμων και
Περιφερειών όλης της χώρας. Η αρχή έγινε τον Αύγουστο του 2016 από τους Δήμους Θεσσαλονίκης &
Πειραιά οι οποίοι και ενέταξαν προς συζήτηση την επιστολή με σκοπό την έκδοση σχετικής απόφασης από
τα Δημοτικά τους Συμβούλια.

Ακολούθησαν πολλά Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2017, όπου και
συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό οι παρεμβάσεις του ΣΥΔΑΝΕΦ.

Ταξίδι ΣΥΔΑΝΕΦ…
Κυριολεκτικά εκατοντάδες τα δημοσιεύματα που αγκάλιασαν τις δράσεις,
χάριν σε όλους εσάς …
Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω 31/1/2017
Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου 8/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα 13/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων
13/2/2017
Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής 14/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας 14/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Αναργύρων- Καματερού 21/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής 22/2/2017
Ενδεικτικά:
Enypografa.gr : Ψήφισμα Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής για τη χορήγηση δανείων σε ελβετικό φράγκο
http://enypografa.gr/?p=132995

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων 22/2/2017

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης 2/3/2017

Ενδεικτικά:
Thessi.gr : Ομόφωνα το ψήφισμα για τη στήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων σε Ελβετικό
Φράγκο στο δημοτικό συμβούλιο Πεντέλης (δ.σ. 2/3) – ΒΙΝΤΕΟ
http://www.thessi.gr/?p=191673

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς 3/3/2017
Δείτε την ομιλία εδώ : https://www.facebook.com/sydanef/videos/1220171421353255/

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα 30/3/2017
Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
10/4/2017

Παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 9/2/2017
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του ΣΥΔΑΝΕΦ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αφού πρόκειται για τη
μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, όπου και τονίστηκε για ακόμη μια φορά η επιτακτική ανάγκη άμεσης
επίλυσης του θέματος κατά τις επιταγές του διατακτικού της 334/2016 ΠΠΑ απόφασης επι συλλογικής
αγωγής, όπως και το ότι οι δανειολήπτες πλέον δεν αντέχουν να επωμίζονται το φορτίο αυτό.
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

Έκδοση σχετικού Ψηφίσματος από την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος) 26/4/2017
Η δράση μας κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2017 με την έκδοση ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, η οποία
αγκαλιάζοντας τους δανειολήπτες ελβετικού υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να προβεί σε άμεση
επίλυση του θέματος
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

Prismanews : Η ΚΕΔΕ στηρίζει τους δανειολήπτες
http://www.prismanews.gr/index.php/greece/item/176600-kede-daneiolhptes

Aftodioikisinews : Στήριξη της ΚΕΔΕ στον σύλλογο δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου-Ψήφισμα
συμπαράστασης
http://www.aftodioikisinews.gr/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B9/%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD/

larrissanet: Η ΚΕΔΕ στηρίζει τους δανειολήπτες
http://www.larissanet.gr/2017/04/26/i-kede-stirizei-tous-daneioliptes/

Σημείωση:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δε θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως

πολλοί Δήμοι συντάχθηκαν στο πλευρό μας και (κατόπιν επιστολής που εστάλη από τον Πρόεδρο
ΣΥΔΑΝΕΦ), έθεσαν μόνοι στα Συμβούλιά τους το θέμα εκδίδοντας ομόφωνες ή και κατά πλειοψηφία
σχετικές αποφάσεις.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους Δήμους αυτούς:

Δημοτικό Συμβούλιο Ιλιου 1/2/2017
Ενδεικτικά:
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε ελβετικό
φράγκο
http://www.ilion.gr/web/guest/anna/archive/18479?p_p_action=1

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ : Ψήφισμα του δήμου Ιλίου για τη χορήγηση δανείων σε ελβετικό φράγκο
http://doxthi.gr/41955/psifisma-tou-dimou-iliou-gia-ti-chorigisi-danion-se-elvetiko-fragko/

Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης 9/2/2017
Ενδεικτικά:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ : Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Ηλιούπολης συμπαράστασης στους δανειολήπτες
στέγασης δανείων σε ελβετικό φράγκο.
http://www.ilioupoligiaolous.gr/article.php?id=14283

Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου- Ταύρου 13/2/2017

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης - Ψυχικού 14/2/2017
Ενδεικτικά:
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ : Ψήφισμα Συμπαράστασης
http://www.philothei-psychiko.gr/index.php/press-office/news-on-the-spotlight/news-on-the-spotlight-archive/newson-the-spotlight-archive-2/120-news-on-the-spotlight-archive/4917-2017-03-13-15-25-52

Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου 14/2/2017

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 22/2/2017

Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος 1/3/2017
Ενδεικτικά:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ : Ψήφισμα στήριξης σε δανειολήπτες από το Δημοτικό Συμβούλιο ΣπάτωνΑρτέμιδος
http://spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=2052

Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας 29/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου 28/4/2017

Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου 17/5/2017

Δ) Τροπολογία Βουλευτή Γ. Καρρά
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 (σε ηλεκτρονική, αλλά και φυσική μορφή) με τα ψηφίσματα Δημοτικών και
Περιφερειακών Συμβουλίων, προκειμένου αφενός να ενημερωθούν ευρύτερα και στην πραγματική του
διάσταση για το εν λόγω ζήτημα, αφετέρου να διαπιστώσουν και μόνοι τους πως πρόκειται για μια
τεράστια αδικία σε βάρος των δανειοληπτών και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αντιληπτό από το 94%
της επικράτειας (αφού αυτό είναι το ποσοστό που εκπροσωπείται πληθυσμιακά από τους Δήμους και τις
Περιφέρειες που εξέδωσαν τα Ψηφίσματα- Αποφάσεις στήριξης).
Ενδεικτικά:
zougla.gr : Προτεινόμενη τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
http://www.zougla.gr/politiki/article/protinomeni-tropologia-gia-tous-danioliptes-se-elvetiko-frago

aftodioikisinews.gr : Τροπολογία στη βουλή για χιλιάδες δανειολήπτες από τον ανεξάρτητο Βουλευτή
Γεώργιο-Δημήτριο Καρρά
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/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CE%BD/

news.gr : Τι προβλέπει η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι αναφέρει ο Σύλλογος
Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.)
http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/304807/ti-provlepei-h-tropologia-gia-ta-daneia-se-elvetik.html

FLYnews : Στη Βουλή οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
https://www.flynews.gr/41838-2/

oikonomia.gr : Ελβετικό φράγκο:Στην Βουλή οι δανειολήπτες
https://sofokleous10.gr/index.php/top-stories/item/77618-2017-03-28-10-06-12

aftodioikisinews.gr : Οι δανειολήπτες ενημερώνουν τα κόμματα της Βουλής
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%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/

Ε) Ημερίδα Λάρισας 5/3/2017
Το πλαίσιο των δράσεων συμπλήρωσαν οι ενημερωτικές ημερίδες που διεξήγαγε ο ΣΥΔΑΝΕΦ στη Λάρισα
στις 5/3/2017 και στην Αθήνα στις 24/09/2017. 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.
Ενδεικτικά:
Thessaliatv.gr : Ημερίδα Συλλόγου Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο στο Επιμελητήριο Λάρισας
http://www.thessaliatv.gr/news/39185/hmerida--syllogoy-daneiolhptwn-se-elbetiko-fragko-sto-epimelhthrio-larisas/

clyp.it : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΗΧΗΤΙΚΟ
https://clyp.it/slsggx1y

kosmoslarissa.gr : Ημερίδα του Συλλόγου Δανειοληπτών ελβετικού φράγκου στο Επιμελητήριο Λάρισας
http://www.kosmoslarissa.gr/blog/larisa/imerida-toy-syllogoy-daneiolipton-elvetikoy-fragkoy-sto-epimelitirio-larisas

ert.gr : ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΣΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/imerida-tou-panelliniou-syllogou-daniolipton-se-elvetiko-fragko-stoepimelitirio/

trikalaola.gr : ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
http://www.trikalaola.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%
97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%92%CE%95%CE%A4/

trikalanews.gr : Λάρισα: Ημερίδα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
http://www.trikalanews.gr/larisa/larisa_hmerida_tou_sullogou_daneiolipton_elbetikou_fragkou.html

ΣΤ) Ημερίδα Αθήνας 24/9/2017

Ιστορικό : Στις 24-05/2016 εκδόθηκε η 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).
Όπως ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, η τράπεζα άσκησε Έφεση, με ημερομηνία εκδίκασης την 28/9/2017.
Έτσι, ακριβώς τέσσερις (4) ημέρες πριν την εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών (28/9) της κορωνίδας των
δικαστικών αποφάσεων υπ’αριθμ. 334/2016 Π.Π.Α. επί συλλογικής αγωγής που δικαίωσε πανηγυρικά
χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
(ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) διοργάνωσε στις 24/9 ανοιχτή επιστημονική- ενημερωτική ημερίδα με σκοπό την
ενημέρωση της κοινωνίας, αλλά και του νομικού κόσμου για το ζήτημα των δανείων αυτών, τη φύση τους,
αλλά και την αδικία που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια οι δανειολήπτες.
Στην ημερίδα αυτή πέραν των αξιόλογων ομιλητών του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής κου Ιάκωβου Βενιέρη
και του Διδάκτορα Νομικής κου Δημήτρη Σπυράκου, συμμετείχαν Οργανώσεις του Εξωτερικού, οι οποίες
μέσω των video που έστειλαν αναφέρθηκαν στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στη χώρα τους,
στον τρόπο με το οποίο προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και να δικαιωθούν (νομικές και πολίτικες
εξελίξεις) καθώς και στο ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα οπότε και απαιτείται η συνοχή όλων
των χωρών.
Τέλος στην ημερίδα για άλλη μια φορά ο κος ΠΑΤΟΥΛΗΣ Γιώργος, Προέδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος
Αμαρουσίου, με τη παρέμβαση του κατά τη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, εξέφρασε τη στήριξή του στο
δίκαιο αγώνα μας. Επίσης χαιρέτησε ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κος ΣΧΙΝΑΣ
Θεόδωρος.
Ενδεικτικά (καθώς είναι πολυάριθμα) παρατίθενται μερικά link από δημοσιεύματα που είχαν κατακλείσει
το διαδίκτυο:
lawnet.gr : Ανοιχτή ημερίδα ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. με τίτλο: «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ»
http://www.lawnet.gr/news/anoixti-hmerida-daneiolipton-elbetikou-fragkou-37070.html

lawspot: «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ»: ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ora-miden-gia-ta-daneia-se-elvetiko-anoihti-imerida-apo-syllogo-daneioliptonelvetikoy

ΕΒΕΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&sectionid=104&articleid=11807

patrasevents : Ημερίδα "Ώρα μηδέν για δάνεια σε ελβετικό" στην αίθουσα του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών

https://www.patrasevents.gr/article/305094-imerida-ora-miden-gia-daneia-se-elvetiko-stin-aithousa-tou-eborikouviomixanikou-epimelitiriou-athinon

newreport.gr : Ημερίδα από τον Πανελλήνιο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
https://newreport.gr/ellada/92556/imerida-apo-ton-panellinio-syllogos-daneiolipton-elvetikou-fragkou/

pagenews : Ώρα μηδέν για τα δάνεια σε ελβετικό: Ημερίδα από τον Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού
Φράγκου
http://www.pagenews.gr/84738/ora-miden-gia-ta-daneia-se-elbetiko-imerida-apo-ton-syllogo-daneioliptonelbetikoy-fragkoy

tastv : ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥNΔΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ»
http://www.tastv.gr/article/anoihti-imerida-syndesmoy-daneiolipton-ora-miden-gia-ta-daneia-se-elvetiko

ammosimathia : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
http://ammosimathia.blogspot.gr/2017/09/blog-post_434.html

ΡΟΔΟΣΥΛΕΚΤΗΣ: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ)
πραγματοποιεί ανοιχτή ημερίδα
http://rokar-rokar.blogspot.gr/2017/09/blog-post_2.html

palo : ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥNΔΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ "ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ
http://www.palo.gr/paraksena-nea/anoixti-imerida-syndesmoy-daneioliptwn-wra-miden-gia-ta-daneia-seelvetiko/16574804/

dytikesmaties : ΣΥΔΑΝΕΦ: Ανοιχτή ημερίδα «Ώρα μηδέν για τα δάνεια σε ελβετικό»
http://dytikesmaties.gr/news/oikonomia/sydanef-anichti-imerida-ora-miden-gia-ta-dania-se-elvetiko/

faretra.info : Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου: "Ανοιχτή ημερίδα. Ώρα μηδέν για τα δάνεια
σε Ελβετικό"
https://faretra.info/2017/09/22/sillogos-daneiolipton-elvetikou-fragkou-anoichti-imerida-ora-miden-daneia-elvetiko/

The best news : Ημερίδα για τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/457646

Lamia times: ΣΥΔΑΝΕΦ: Ανοιχτή ημερίδα «Ώρα μηδέν για τα δάνεια σε ελβετικό»
http://www.lamiatimes.gr/2017/09/blog-post_500.html

Ζ) Δημιουργία Βίντεο ημερίδας ΣΥΔΑΝΕΦ - διάδοση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Από την επομένη κιόλας ημέρα περάτωσης της επιτυχημένης ημερίδας του ΣΥΔΑΝΕΦ (Αθήνα 24/9/2017)
και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, αναρτήθηκαν σχετικά βίντεο στο youtube, ξεκινώντας δυναμικά τη
διάδοση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σκοπός ήταν, μεταξύ άλλων για άλλη μια φορά η όσο το δυνατό πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση όχι μόνο
του νομικού κόσμου, αλλά και κάθε πολίτη της Ελλάδας & του εξωτερικού.
Δείτε βίντεο από το 1ο μέρος της ημερίδας πατώντας εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=H3uQ2Ibkro
Δείτε βίντεο από το 2ο μέρος της ημερίδας πατώντας εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=2SDph0pYbg0

Η ) Εκδίκαση Εφετείου κατά Eurobank
Πριν 4 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
334/2016 ΠΠΑ απόφασης επι συλλογικής αγωγής.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 28/9/2017, μετά από έφεση που κατέθεσε η τράπεζα, να εξετάζεται στο
Εφετείο Αθηνών η υπόθεση αυτή.
Συγκινητική ήταν η παρουσία όλων σας αφού εκατοντάδες ήταν αυτοί που έδωσαν το παρόν, μέσα στην
ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα - διάδρομο - προαύλιο του Εφετείου αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων πως
είμαστε μια Οργάνωση που μπορεί και ενώνει - συσπειρώνει - αφυπνα!!
Εκατοντάδες ήταν τα δημοσιεύματα σχετικά με την εν λόγω εκδίκαση, δείχνοντας έτσι τα ΜΜΕ για άλλη
μια φορά πως πρόκειται για ένα φλέγον κοινωνικό- οικονομικό- πολιτικό ζήτημα το οποίο αφορά όλους,
είτε έχουν δάνειο σε ελβετικό, είτε όχι.
Ενδεικτικά:
zougla : Κάλεσμα δανειοληπτών: Tο μέλλον μας πλειστηριάζεται
http://www.zougla.gr/greece/article/kalesma-daniolipton-to-melon-mas-plistiriazete

aftodioikisinews : Το μέλλον μας πλειστηριάζεται – Κάλεσμα αφύπνισης απευθύνει ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ)

https://www.aftodioikisinews.gr/%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/

larisacitynews : Δανειολήπτες : Tο μέλλον μας πλειστηριάζεται
http://www.larisacitynews.gr/2017/09/daneiolhptes-to-mellon-mas-pleisthriazetai.html

faretra.info : Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου: H εκδίκαση της ιστορικής συλλογικής αγωγής
http://faretra.info/2017/09/26/sillogos-daneiolipton-elvetikou-fragkou-h-ekdikasi-tis-istorikis-sillogikis-agogis/

lamiatimes : «Ώρα μηδέν για τα δάνεια σε ελβετικό»
http://www.lamiatimes.gr/2017/09/blog-post_689.html

ΕΡΤ3 εκπομπή «Επικοινωνία» Από 1.04.40 λεπτό.
http://webtv.ert.gr/ert3/epikoinonia/11sep2017-epikinonia/

Συνέντευξη (ΗΧΗΤΙΚΟ) – Ενημέρωση και Κάλεσμα για Εφετείο (28/09/2017) και Άρθρο «Στο κόκκινο »
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000061654/D-Soniadou-Plironoume-ena-aoristo-kefalaio-kai-mia-dosi-4045-pano-analoga-me-tin-isotimia

Θ) Ο ΣΥΔΑΝΕΦ σε βίντεο
Ήρθε η στιγμή που ο ΣΥΔΑΝΕΦ έπρεπε να ενημερώσει - αναδείξει το οξύτατο θέμα αλλά & τις προηγηθείσες
παρεμβάσεις του σε όλη την Ελλάδα, μέσα από ένα καταπληκτικά σκηνοθετημένο βίντεο, βιωματικού
χαρακτήρα που αναρτήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο διαδίκτυο.
Προσπάθεια αφύπνισης και δημιουργίας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας μέσα από το αναρτηθεν βίντεο και
επειδή αγαπητοί φίλοι, σε αυτές τις περιπτώσεις τα λόγια είναι περιττά, αξίζει να το δoυμε όλοι, πατώντας το
link εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=SajdOS-5dEM&t=37s
Την ίδια στιγμή, το εν λόγω βίντεο δείχνει να μην περνάει απαρατήρητο, καθώς ενημερωτικάειδησεογραφικά site το αναρτούν προς ενημέρωση των αναγνωστών τους.
Ενδεικτικά δείτε κάποια site πατώντας το link : → ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ (VIDEO)
εδώ : http://www.lamiatimes.gr/2017/09/blog-post_689.html
→ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ (VIDEO)
εδώ : http://www.tastv.gr/article/ora-miden-gia-ta-daneia-video
εδώ : https://www.palmosev.gr/video-ora-miden-gia-ta-dania-se-elvetiko-fragko/

Ι) Αποφάσεις Συλλογικών Αγωγών για τις τράπεζες Ε.Τ.Ε., Πειραιώς και Alpha
Bank.

Και ενώ οι μήνες περνούσαν και εντείνονταν έτσι η αγωνία μας δημοσιεύονται το Νοέμβρη του 2017 οι
Πρωτοδίκες Αποφάσεις 799/2017 ΠΠΑ (Εθνική Τράπεζα) και 800/2017 ΠΠΑ (Alpha Bank), οι οποίες
έρχονται να δικαιώσουν τους δανειολήπτες τονίζοντας τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Πιστωτικών
Ιδρυμάτων έναντι των καταναλωτών.
Με τις αποφάσεις αυτές οπλιστήκαμε με παραπάνω πείσμα και όρεξη για δουλειά και συνεχίζουμε για τις
επόμενες κορυφές της δικαστικής πορείας.
Δυστυχώς, τον Δεκέμβρη του 2017 έρχεται η έκδοση της πρωτόδικης απόφασης από συλλογική αγωγή που
ασκήθηκε κατά της Τράπεζας Πειραιώς, 886/2017 ΠΠΑ μετά από την πάροδο 13 μηνών από την εκδίκαση
της. Μάλιστα η εν λόγω απόφαση διαφοροποιείται από τις άλλες 3 Πρωτόδικες θετικές αποφάσεις επι
συλλογικών αγωγών, πάρα το γεγονός ότι όλες είχαν την ίδια νομική βάση, ενώ άξιό λόγου είναι το ότι
βγήκε έτοιμη καθαρογραμμένη.
Ενδεικτικά:
livester.gr : Διπλό Χτύπημα Σε Τράπεζες Απο ΣΥΔΑΝΕΦ&ΙΝΚΑ
http://livester.gr/a/blogs/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/25920058/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8C%CE%A7%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CE%B5-%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82%CE%91%CF%80%CE%BF-%CE%A3%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A6-%CE%99%CE%9D%CE%9A%CE%91

faretra : ΣΥΔΑΝΕΦ: Αποφάσεις "βόμβα" υπέρ δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
https://faretra.info/2017/11/07/sidanef-apofaseis-vomva-iper-daneiolipton-se-elvetiko-fragko/

lamiatimes.gr : Αποφάσεις βόμβα υπέρ δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
http://www.lamiatimes.gr/2017/11/blog-post_42.html

104fm.gr : διπλό χτύπημα σε τράπεζες από ΣΥΔΑΝΕΦ και ΙΝΚΑ
http://104fm.gr/general-news/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8C%CF%87%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86/

bankingnews.gr : Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου: Αποφάσεις βόμβα υπέρ δανειοληπτών
http://bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/334948-syllogos-daneiolhptwn-elbetikoy-fragkoy-apofaseis-bomba-yperdaneiolhptwn.html

thebest.gr : Νέες δικαστικές αποφάσεις υπέρ δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/463046

ΙΑ) Πρόσθετη παρέμβαση ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. στο Εφετείο Πειραιά, ατομική αγωγή

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.
Η πρώτη εξ’ αυτών ( Εφετείο Θράκης), δυστυχώς, δεν είχε θετική έκβαση.
Η δεύτερη (Εφετείο Πειραιά), ωστόσο, είχε θετικό αποτέλεσμα αποφέροντας την απόφαση 791/2017 του
τριμελούς Εφετείου Πειραιά. Επρόκειτο για μια παρέμβαση του ΣΥΔΑΝΕΦ σε 2ο Βαθμό, κατόπιν
προηγηθείσας πανηγυρικής θετικής πρωτόδικης απόφασης με συγκλίνουσα νομολογιακή βάση και
διατακτικό ίδιο με αυτό της Ιστορικής απόφασης σταθμό υπ.αριθμ.334/2016 Π.Π.Α επί Συλλογικής αγωγής.
Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπ’ αριθμ. 791/2017 του τριμελούς Εφετείου Πειραιά κατά της ίδιας
τράπεζας (με απόφαση 334/2016 Π.Π.Α) σαφέστατα και χωρίς να αφήνει περιθώρια διατάσσει μεταξύ
άλλων την επαναφορά αρχικής ισοτιμίας από το χρόνο σύναψης μάλιστα των δανειακών συμβάσεων.
Ενδεικτικά:
Τύπος Πειραιώς : Παρέμβαση του συλλόγου των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) στο
Εφετείο Πειραιά
https://www.typospeiraiws.gr/23784-2/

Τέλος αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε:
α) τους δικηγόρους του Συλλόγου (με αλφαβητική σειρά) κο Μαρινάκο κα Νούκα, κο Σανδαλάκη, κο Πράτα
και τον κο Μυταλούλη, οι οποίοι στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών και του μεγαλεπήβολου στόχου μας.
β) την μικρή αλλά ευέλικτη εθελοντική ομάδα που αφιέρωσε απίστευτες εργατοώρες, διεκπεραιώνοντας
τους δύσκολους στόχους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων
καθώς και όλων των Βουλευτών μεμονωμένα και όχι μόνο (συντονισμός - Επιστολές - σχεδιασμό Δράσης –
Δελτία τύπου – επικοινωνία κ.α)
Κυρίες, κύριοι,
Αποδεικνύουμε καθημερινά πως γίναμε μια Οργάνωση που δεν βολεύεται στους συμψηφισμούς, δεν
βολεύεται στην νοοτροπία της μιζέριας και του φανατισμού. Όσο και αν θέλουν ή και αν επιδιώξουν τα
μεγάλα συμφέροντα να δημιουργήσουν κλίμα πόλωσης - στρέβλωσης, θέτοντας ψευδοδιλλήματα του τύπου
ή αυτοί ή εμείς, θα βρουν τοίχο, θα πέσουν στο κενό οι προσπάθειές τους.
Κες, κοι να είστε σίγουροι πως δεν μπορούν να σταματήσουν την ορμή μας, οι όποιες ενοχές – λάθη ή
παραλήψεις του τραπεζικού συστήματος με ψευδοδιλλήματα που θέτονται προς την κοινωνία.
Δεν μπορεί, δεν θα περάσει η παραπληροφόρηση, τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει την συλλογική μας
διεκδίκηση. Οι νέοι και οι νέες, τα παιδιά μας, δεν θα δεχτούν υπονομεύσεις ούτε το μέλλον τους να
πλειστηριαστεί. Κάποτε τα μέσα ενημέρωσης και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, μας αντιμετώπιζαν ως
τζογαδόρους. Όμως πλέον οι πολίτες γνωρίζουν και συντάσσονται με την πλατιά κοινωνική συμμαχία, γιατί
πλέον ξέρουν, συγκρίνουν και αξιολογούν.
Φίλες, φίλοι είμαστε η Οργάνωση που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες δανειολήπτες με ρήτρα
αποπληρωμής ελβετικού φράγκου, είμαστε η Οργάνωση που εγγυάται ασφάλεια και σιγουριά.
Δεν θα παζαρέψουμε ποτέ κάτω από το τραπέζι, ούτε θα συμβιβαστούμε για ο,τι δικαιωματικά μας ανήκει.
Είμαστε η Οργάνωση που ανοίγει καινούριους δρόμους στην Ευρώπη.

Είσαστε! Ναι, εσείς τα μέλη , δύναμη εμπιστοσύνης και συνένωσης δυνάμεων. Δύναμη που θα οδηγήσει
χιλιάδες συνανθρώπους στην δικαίωση. Είστε η ψυχή αυτής της Οργάνωσης! Είστε όλοι εσείς που ήρθατε
σήμερα εδώ, η πιο δυνατή εγγύηση !!
Όμως οι πρωτοπόροι για το όραμα να κάνουμε μια σύγχρονη Οργάνωση, είναι η μικρή ομάδα νέων ανθρώπων
– εθελοντών που βρίσκονται αθόρυβα μαζί μας.
Χρόνια τώρα αποδεικνύεται ότι μέρος του πολιτικού συστήματος ζει και συνεχίζει να τρέφεται από την
απελπισία και ομηρία χιλιάδων Ελλήνων δανειοληπτών και άλλων κοινωνικών τάξεων. Δεν αυταπατόμαστε,
αλλά και ούτε σταματάμε να πιέζουμε για ο,τι μας ανήκει. Σίγουρα υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις αλλά
και βεβαίως το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ξέρει και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
Δεν εφησυχάζουμε, δεν ησυχάζουμε, δεν διστάζουμε και ούτε συμβιβαζόμαστε. Μπορούμε! Μπορούμε όλοι
μαζί μέσω των Συλλογικών μας διεκδικήσεων και αγωγών, να ανοίξουμε οριστικά τον δρόμο της δικαίωσης.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, που μας δείχνετε καθημερινά την πίστη και
την στήριξή σας στον Συλλογικό αγώνα, τις δράσεις και τις αγωγές μας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την
ώθηση που χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε αγόγγυστα το εθελοντικό μας έργο !!

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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