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Κ
οσμοπλημμύρα στα δικαστή-
ρια για το … κούρεμα δανεί-
ων. Διακόσιες χιλιάδες νοι-

κοκυριά έχουν σηκώσει ψηλά τα
χέρια, αδυνατώντας να καταβά-
λουν τις δόσεις τους, ενώ μόνο
στην Κρήτη κατατέθηκαν το τελευ-
ταίο διάστημα 1.500 προσφυγές βα-
σιζόμενες στις ευνοϊκές ρυθμίσεις
που προβλέπει ο νόμος 3869 του 2010. Ή-
δη εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις. Το «ρε-
κόρ» διαγραφής χρεών κατέρριψε ανθυποσμηναγός
του Μηχανικού της Αεροπορίας που κατόρθωσε να
«κουρέψει» το δάνειό του κατά 86%, δηλαδή κατά
265.000 ευρώ!

Στο «βάθρο» ανεβαίνουν και δύο δανειολήπτες από το Ηρά-
κλειο Κρήτης, που κατάφεραν να γλιτώσουν 250.000 ευρώ ο

καθένας! ∆ικαστικές πηγές από όλη τη
χώρα αναφέρουν ότι οι δανειολήπτες,
πουλόγωτηςοικονοµικήςκρίσηςαδυνα-
τούν αποδεδειγµένα να αποπληρώσουν
τα δάνειά τους, καταθέτουν προσφυγές
στα Ειρηνοδικεία προκειµένου να ρυθµί-

σουντιςοφειλέςτουςκαιναδιαγράψουνµέ-
ρος των χρεών τους. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις, το αποτέλεσµα είναι ενθαρρυντικό. Χα-
ρακτηριστικήείναικαιηπερίπτωση34χρονου
δανειολήπτη από την Κρήτη, ο οποίος χρω-
στούσε σε τέσσερις τράπεζες από καταναλω-

τικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σχεδόν 62.000
ευρώ. Και µετά από αγώνα πέτυχε να διαγράψει τις

50.000 και να πληρώσει σε τέσσερα χρόνια 12.000 ευρώ (µη-
νιαίες δόσεις δηλαδή 250 ευρώ).Ακόµη, 49χρονος δηµοτικός
υπάλληλος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και σύζυγος ά-
νεργης γυναίκας, ο οποίος χρωστούσε 50.000 ευρώ σε πέντε
τράπεζες έκανε χρήση του Ν.3869/2010 για ρύθµιση χρεών
και µε την εξώδικη συνδροµή της Ένωσης Προστασίας Κατα-
ναλωτών Κρήτης πέτυχε «κούρεµα» 35.000 ευρώ. Έτσι, κα-
λείταιναπληρώσειτουπόλοιποτων14.400ευρώσε48µήνες.
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Η νέα μάχη της… Κρήτης!
«Από την αρχή του

2011 έχουµε στείλει στο
δικαστήριο πάνω από
900 υποθέσεις, έχουµε
καταφέρει δεκάδες κου-
ρέµαταδανείωνκαιεκα-
τοντάδες ρυθµίσεις, ε-
νώ χάσαµε µόνο δύο υ-
ποθέσεις λόγω µη καθαρότητας
στοιχείων», λέει στο «Καρφί» η
Ιωάννα Μελάκη, πρόεδρος της
Ένωσης Προστασίας Καταναλω-
τών Κρήτης (η συγκεκριµένη Έ-

νωση συνδράµει, συµ-
βουλεύει και ενηµερώνει
τους δανειολήπτες που
προσφεύγουν σε αυτή).
«Για εµάς δικαίωση είναι
έστω και ένας διακανονι-
σµός. Γιατί η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των δα-

νειοληπτών δεν ζητά κούρεµα
των χρεών τους. ∆εν ζητάνε να
µην πληρώσουν. ∆εν είναι µπα-
ταχτσήδες οι Έλληνες δανειολή-
πτες. Οι άνθρωποι θέλουν να ξε-

χρεώσουν, αλλά µε τους δικούς
τους όρους, τη δική τους µπόρε-
ση, γιατί ήρθαν σε αυτό το σηµείο
της ανέχειας όχι γιατί φταίνε αυ-
τοί, αλλά γιατί µειώθηκαν οι απο-
δοχές τους, έχασαν τη δουλειά
τους, πλήρωσαν τα χαράτσια και
τόσα άλλα. Ο νόµος για τα υπερ-
χρεωµένα νοικοκυριά είναι µονό-
δροµος για τους δανειολήπτες.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν µπορούν
να κάνουν τίποτα άλλο.∆εν έχουν
άλλη λύση».

H δύναμη της γνώσης
Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δώσει άλλη προοπτική

στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη ζητά από
τη νέα ηγεσία του υπουργείου και η εκπρόσωπος της Έ-
νωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία προ-
σθέτει: «Ο κόσµος έχει µεγάλη αγωνία. Καθηµερινά τα
τηλέφωνά µας δεν σταµατούν να χτυπούν. Οι άνθρωποι
ρωτούν, θέλουν να µάθουν, να ενηµερωθούν. Αυτό πρέ-
πει να κάνουν οι υπερχρεωµένοι δανειολήπτες σήµερα.
Να ενηµερωθούν. Εµείς µάλιστα τους κάνουµε σεµινά-
ρια από το οικονοµοτεχνικό και το νοµικό επιτελείο µας,
γιατί εκτός από τη δύναµη ψυχής που διαθέτουν, θέλου-
µε να τους δώσουµε και τη δύναµη της γνώσης».

Πώς θα πάρουν ανάσα οι δανειολήπτες
Όλο και περισσότερα νοι-

κοκυριά αναζητούν τρό-
πους να υπαχθούν στο νό-
µο για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, καθώς βλέπουν
ότι η οικονοµική τους κατά-
σταση επιδεινώνεται µε
κούρεµα µισθών, συντάξε-
ων και αύξηση φόρων. Σε κάποιες
περιπτώσεις η ανεργία φέρνει τη µε-
γάλη ανατροπή.

Ο Χρίστος Βιρβίλης, ιδιοκτήτης της
Βιρβίλης Financial Solutions, περι-
γράφει την κατάσταση: «Το ενδιαφέ-

ρον των δανειοληπτών να
υπαχθούν στο νόµο για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά
είναι πολύ µεγάλο και µάλι-
στα παρουσιάζει αυξητικές
τάσεις όσο ο καιρός περνά-
ει και η ύφεση βαθαίνει ακό-
µα περισσότερο. Ο νόµος

αυτός αποτελεί σανίδα σωτηρίας για
χιλιάδες κόσµο, που είδε το εισόδηµά
του να µειώνεται δραµατικά ή απώλε-
σε την εργασία του. Θεωρώ ότι µε κά-
ποιες διορθώσεις (όπως η παύση κά-
θε καταδιωκτικού µέτρου από τις τρά-

πεζες προς τους δανειολήπτες µε την
έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής)
που σύντοµα θα γίνουν από τους νο-
µοθέτες –εφόσον η τρόικα το επιτρέ-
ψει–, το συγκεκριµένο µέτρο µπορεί
να δώσει µεγαλύτερες ανάσες στους
υπερχρεωµένους συµπολίτες µας.
Ακόµα, πιστεύω ότι σε καµία περί-
πτωση δεν πρέπει να καταργηθεί ο ε-
ξωδικαστικός συµβιβασµός, καθώς
αποτελεί το στάδιο προετοιµασίας
της υπόθεσης, βοηθώντας στο φιλ-
τράρισµα και τον εκµηδενισµό λαθών
που θα κοστίσουν στο δικαστήριο».

Στην ουρά για…
κούρεμα δανείων


