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Αχρεωστήτως επιβληθέντα βάρη και επί σώμασιν δουλεία,  
Σεισάχθεια  προς αποτροπή των «χρεοκοπιδών»   

(επί αρχικού κειμένου του 2012) 

  

  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 

Ι 

Η Επιβολή βαρών άνευ υπαιτιότητας στους δανεισμένους, τους  κατέστησε εν 

αδυναμία, ενώ εσφαλμένα αλλά έντεχνα προβάλλονται και ως υπερχρεωμένα 

νοικοκυριά λες και η οικονομία ήταν και βαίνει ανθούσα από «νοικοκυραίους» και όλοι 

οι υπόλοιποι παραδόξως υπερχρεώθηκαν, για να δικαιολογούνται σαφώς και τα εκ  

των υστέρων επιβληθέντα αχρεωστήτως βάρη.  

Όχι δεν είναι αυτή η αλήθεια!   

Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνήσεις και τα μέλη της κεντρικής διοίκησης με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο (γνωστοί πλέον σ’ όλους) οδήγησαν τη χώρα στο γκρεμό και ανάγκασαν 

το λαό να οδεύει ως υπόδουλος  της κοινωνικής φτώχειας του εν αναμονή και των 

«χρεοκοπιδών». Η μη χρεοκοπία της χώρας ( βλ. Κράτους ως το μεγαλύτερο όλων  

ΝΠΔΔ και των Τραπεζών) δεν μπορεί, και είναι πλέον απόλυτα ανήθικο, να οδηγήσει σε 

χρεοκοπία το λαό, καιροφυλακτούντων μάλιστα και των «Χρεοκοπιδών» (σ.σ. για 

όσους δεν γνωρίζουν τον όρο, είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τους χρεοκοπούντες). 

 Η ρύθμιση του χρέους με αναλογικό κούρεμα (σεισάχθεια) αυτών που αχρεωστήτως 

βρέθηκαν σε δεινή θέση, των «υποκινούμενα ανέμελων» πολιτών που έκαναν χρήση 

των προτροπών των τραπεζών και άλλων «σειρήνων», προκειμένου ν’ αποκτήσουν 

στέγη, υποθηκεύοντας μέρος του μισθού τους ή της σύνταξής τους για την εξασφάλιση 

ενός κεραμιδιού στο κεφάλι των παιδιών τους , καθίσταται πλέον αναγκαιότητα.  

 Τα χρέη αυτών των νοικοκυριών,  ένεκα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης 

του κλεπτοκρατικού συστήματος της πολιτικής ελιτ της χώρας μας και των γνωστών 

πλέον φοροφυγάδων, η οποία απεικονίζει μια άλλη κρίση, αυτήν της  Ηθικής και των 
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θεσμών, αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο ζήτημα αντιμετώπισης της τρέχουσας 

πολιτικής, μαζί με την μεταρρυθμιστική δράση, την οποία θα ονόμαζα ως δράση -  

αναθέσμιση του κράτους και της πολιτικής εξουσίας, καθότι η κατάσταση έχει 

ξεπεράσει κατά πολύ τον όρο και την έννοια μεταρρύθμιση (Βλ. Παναγιωτόπουλος 

2011, Αναθέσμιση τώρα Δημοκρατία της κοινότητας) . 

ΙΙ. 

Όλα τα παραπάνω αυτά δε διότι:  

α)  Αυτή η μερίδα των Ελλήνων  που δανείστηκε για να κτίσει στέγη ή να αγοράσει 

στέγη, συνέβαλλε άθελά της στο μέτρο της -πριν το 2008- παραπειστκώς 

προβαλλόμενης χρηματοπιστωτικής πολιτικής  επί τω τέλει της ανάπτυξης  της 

οικονομίας και των παραγόντων της σε μεγάλο βαθμό και δημιούργησε  μεγάλο 

οικονομικό εμβαδόν στην οικονομία της χώρας.  

β) Όπως είχαμε ήδη αναφέρει από τις 25 Ιανουαρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook), η επιλυθείσα άνωθεν συρρίκνωση του εισοδήματος των ελληνικών 

νοικοκυριών, τα οδηγεί σε καθεστώς ανομολόγητης δουλείας (!), το οποίο, σε 

συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη σκληρή λιτότητα, αλλά και την -μερική ή πλήρη- 

αδυναμία αποπληρωμής των αυτοχθόνων ειλημμένων βαρών, εκτός των άλλων, οδηγεί 

και σε απόλυτη στασιμότητα της οικονομικής ζωής και μεγιστοποίηση της ύφεσης σε 

τούνελ που δεν μπορεί ποτέ κανείς να δει πού είναι η έξοδος. 

Όλα τα ανωτέρω τεκμηριώνονται απολύτως τελευταίως από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. 

www.naftemporiki.gr) σύμφωνα με την οποία το εισόδημα των νοικοκυριών 

συρρικνώθηκε  κατά  4 δισ. Η μείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση 

κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών 

παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο 

εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά (οι φόροι στο εισόδημα και 

την περιουσία αυξήθηκαν στο 23,9% των συνολικών εσόδων, από 21,2% το τρίτο 

τρίμηνο 2011 και 18,3% το τρίτο τρίμηνο 2010). Παράλληλα, οι αμοιβές εξαρτημένης 

εργασίας υποχώρησαν το τρίτο τρίμηνο πέρυσι στο 20,7% των συνολικών δαπανών 

(από 24% το τρίτο τρίμηνο 2011), ενώ οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν στο 35,9% των 
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συνολικών δαπανών (από 43,5% το τρίτο τρίμηνο 2011) και σημειώθηκε μείωση των 

επενδύσεων κατά 11,3% μέσα στο 2012, με παράλληλη εκτίναξη της ανεργίας πάνω  

στο 30% περίπου. Τούτο σημαίνει ανυπαρξία εισοδημάτων αλλά με πρόσθετα βάρη για 

το ποσοστό του πληθυσμού αυτού, που ήδη αυτοβούλως ήταν βεβαρημένο. Αν 

αναλογισθεί  κανείς ότι η φτώχεια στην Ελλάδα, από 16,3% το 2010, αυξήθηκε τον 

προηγούμενο χρόνο (2011) στο 22,9% του πληθυσμού (8-1-2013  www.tovima.gr ).  

Έτσι λοιπόν, όπως γράφαμε στις 26 Ιανουαρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook), και τεκμηριώνεται πλέον και από την έρευνα, εξηγείται η «αδυναμία ένας 

στους δύο πολίτες να πληρώσει τους φόρους στα ακίνητα το 2013» [Βλ. τα αντίστοιχα  

στοιχεία της  Kapa Research στο 54% των ερωτηθέντων - τα στοιχεία παρουσιάστηκαν 

στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)], 

http://www.skai.gr/news/greece/article/222521/kapa-research-50-ton-ellinon-
adunatei-na-plirosei-tous-forous-sta-akinita/#ixzz2LiR4Lv1W) 

 
γ) Διότι, αν και η χώρα μας απόφυγε τη χρεοκοπία έξωθεν δια του νέου δανεισμού, οι 

όροι εξασφάλισης του, οδηγούν όμως σε  χρεοκοπία έσωθεν, σε ακινησία, απραξία, 

γεωμετρική μείωση του ΑΕΠ και τελικώς  πλήρη αδυναμία του να υπάρξει και τέλμα!   

Καταληκτικά θα πρέπει να οδηγηθούμε στη σκέψη ότι, μία μόνο οδός υπάρχει σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις, την οποία είχε υπόψη του και ο Αθηναίος Σόλων το 594 π. Χ , η 

«Σεισάχθεια», και τούτο διότι κατάλαβε καλά πως ακόμα  και  αυτός  ο 

αυτοενεχειριασμός, δηλαδή η επί σώμασιν  δουλεία, δεν μπορούσε να λύσει το 

πρόβλημα, όταν  στερείται ρευστού!  Αυτός ήταν και ο λόγος που ελευθέρωσε τους 

Αθηναίους από τα βάρη, σήκωσε τα βάρη  και οδήγησε την Πολιτεία των Αθηναίων 

στον Κλεισθένη  και στο φως και τη δόξα του 5ου Αιώνα! . 

    Η πολιτική αυτή όμως θέλει γνώση και σθένος και για να γίνει αντιληπτό αυτό θα 

πρέπει να  θυμηθούμε λίγο τον Πρόεδρο των Ισλανδών, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: 

«Αφήσαμε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Διερωτήθηκα πολλές φορές γιατί να 

αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες σαν να είναι οι Άγιοι Τόποι της οικονομίας. Τι είναι αυτό 

που ξεχωρίζει τις τράπεζες από άλλες επιχειρήσεις; Οι τράπεζες είναι μεγάλες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και όταν διαπράττουν μεγάλα λάθη θα πρέπει να χρεοκοπούν. Σε 
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διαφορετική περίπτωση τους δημιουργούμε την εντύπωση πως μπορούν να παίρνουν 

μεγάλα ρίσκα χωρίς ευθύνη. Δεν γίνεται όταν έχουν επιτυχία να σημειώνουν μεγάλα 

κέρδη και όταν αποτυγχάνουν να καλείται ο φορολογούμενος να πληρώσει τον 

λογαριασμό». Η αντίδραση του ΔΝΤ στην ισλανδική περίπτωση ήταν ενδιαφέρουσα, 

αφού υποστηρίχθηκε απ’ αυτό ότι,  «Η ισλανδική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως 

‘’εγερτήριο’’ κάλεσμα“ για τους άλλους και να τους κάνει να επανεξετάσουν τις 

καθεστηκυίες στρατηγικές των τελευταίων 30 ετών».  

Η εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής λιτότητας στο πλαίσιο της ευρωζώνης όπως 

τονίζαμε στις 11 Ιουνίου 2012 σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook)  αποτελεί 

ανακολουθία του ευρωσυστήματος με μεγάλα ερωτηματικά. Κατά τούτο, δεν είναι 

διόλου τυχαίο άλλωστε, όταν κούρεμα προτείνει και το ΔΝΤ στην  έκθεση που έχει 

τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους στο απόηχο της 

ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής κρίσης», και τάσσεται υπέρ της «ομαλής 

αναδιάρθρωσης των χρεών του ιδιωτικού τομέα»,  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112998537  

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63787096 . 
 

ΙΙΙ. 
Είναι προδήλως φανερό γιατί το ΔΝΤ  προτείνει «Κούρεμα» των οφελών από 

τραπεζικά δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στις χώρες που πλήττονται από την 

οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα», γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

από τη συνεχιζόμενη ύφεση και φυσικά την αδυναμία της Ελλάδος προς τις 

υποχρεώσεις της μεταξύ των οποίων είναι και αυτές προς το ΔΝΤ (Έθνος της Κυριακής  

24-2-2013 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63787417) . 

Μετά τα παραπάνω μπορεί κανείς λογικά σκεπτόμενος να απαντήσει στο ερώτημα:  

γιατί να σωθούν οι Τράπεζες αν δεν  μπορεί να σωθεί η οικονομία της οποίας 

κινητήρια δύναμη είναι ο λαός;   

Είναι γεγονός ότι εξετάζεται σχέδιο για τη διευκόλυνση μισθωτών και συνταξιούχων 

δανειοληπτών αλλά και όσων έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με 

ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ 
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κατόπιν μείωσης του εισοδήματος τους κατά 35% από 1.1.2010. Για την περίσταση 

όμως, όπως πρόσφατα έχει τονιστεί, εκείνο που απαιτείται είναι το αναλογικό 

κούρεμα στο ύψος τουλάχιστο της παραπάνω μείωσης για να ισοσκελισθεί η  μείωση 

της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου με παράλληλη αύξηση της δυνατότητας 

αποπληρωμής, καθότι άλλες ήταν οι συνθήκες αγοράς πριν το 2009, οι όροι δανεισμού 

όπως και το ύψος του μισθού και άλλη είναι σήμερα, και σε σχέση με την απαξίωση 

των ακινήτων, ένεκα των οποίων έγινε ο δανεισμός (!) Το κούρεμα αυτό για να είναι 

δίκαιο θα πρέπει  να γίνει κατ’ κατ’ αναλογία με ποσοστό  προοδευτικά μειούμενο όσο 

αυξάνεται το εισόδημα, ακόμη και άνω των 25.000, εφόσον επιβλήθηκαν αχρεωστήτως 

βάρη και μειώθηκαν επίσης αναλογικά, αλλά και παντελώς αυθαίρετα και εισοδήματα. 

Το συντομότερο δυνατό  λοιπόν η κυβέρνηση οφείλει, να προκειμένου να ακούσει τον 

πρώτο ήχο του τραίνου ανάκαμψης, να ρυθμίσει όχι -όπως κακώς λέγεται- τις οφειλές, 

αλλά τα απάνθρωπα βάρη αυτών που δανείστηκαν και στους οποίους αυθαίρετα 

έκοψε τους μισθούς και τις συντάξεις που μπορούσαν και ήταν εντάξει στις 

υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει, τους έκοψε τα εισοδήματα και φόρτωσε 

αχρεωστήτως στο λαό, με επιβολή επιπλέον φόρους στα ακίνητα, ώστε χωρίς δική τους 

υπαιτιότητα να έλθουν σε κατάσταση αυτοενεχειριασμού, προκειμένου το Κράτος να 

ανταπεξέλθει, εν μέσω κρίσης, στο πρόβλημα που το ίδιο δια των διοικούντων 

δημιούργησε, δηλαδή το τεράστιο χρέος. 

Είναι καιρός λοιπόν προκειμένου να ανασάνει το μέσο νοικοκυριό Εδώ και Τώρα 

Σεισάχθεια, άρση των βαρών με κούρεμα (βλ. αναδιάρθρωση) και  ρύθμιση του χρέους 

αυτών που είναι δανεισμένοι σε καιρό οικονομικής ειρήνης, οι οποίοι και 

ανταπεξέρχοντο μια χαρά, και στον καιρό οικονομικού πολέμου και της κρίσης το 

κράτος τους κατέστησε φόρου υποτελείς, εν αδυναμία και υπό το κράτος των 

Χρεοκοπιδών. 

 Ιδού λοιπόν δόξης λαμπρόν, για το  Σύγχρονο Σόλωνα,   

Να άρει, να σηκώσει, τα αχρεωστήτως επιβληθέντα βάρη σε δανεισθέντας για 

απόκτηση στέγης, τους οποίους κατέστησε υπερχρεωμένους!! και σε  αδυναμία ζωής! 


