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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Είλαη γεγνλόο όηη ε πξσηνθαλήο θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη νδεγήζεη 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε κία ζεηξά επώδπλσλ αλαηξνπώλ. Επηρεηξεκαηίεο αλαγθάζηεθαλ θαη 

έβαιαλ “ινπθέην”, άλζξσπνη έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο, λνηθνθπξαίνη ππνρξεώζεθαλ λα 

κεηώζνπλ θαηά πνιύ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε θνξνινγηθή 

ιαίιαπα πνπ έρεη επηβιεζεί εμαηηίαο ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο ιηηόηεηαο. 

 

Καζ’όιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επίπνλεο δηαδηθαζίαο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, ν 

ειιεληθόο ιαόο έρεη επηδείμεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ σξηκόηεηα θαη θαξηεξηθόηεηα, κε 

ηελ πξνζκνλή όηη ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαζηξαθεί. Πξνο ηε βειηίσζε θαη αλάθακςε 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο εξγάδεηαη 

ππξεησδώο, κε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο, πξνηάζεηο πξνο ηελ Πνιηηεία θαη νπζηαζηηθή 

ζηήξημε ησλ κειώλ ηνπ, θαη όρη κόλν. 

 

Καη ελώ ππνηίζεηαη όηη έθηαζε ε ώξα γηα λα γίλεη πιένλ νξαηό ην πνιππόζεην “θσο ζηελ άθξε 

ηνπ ηνύλει”, έξρεηαη ε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα γηα λα καο δηαςεύζεη. 

 

Από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί νη θαηαζρέζεηο  πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

εθνξία ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο νθεηιεηώλ πξνο ην Γεκόζην. Δάλ απηή ε δηαδηθαζία 

γηλόηαλ ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, θαλείο δελ ζα κπνξνύζε λα πεη ην παξακηθξό. Όκσο 

θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ε “ζπνπδή” ησλ ππεπζύλσλ λα απμήζνπλ ηα έζνδα ζηα θξαηηθά 

ηακεία, νδεγεί ζε απζαηξεζίεο θαηά αδύλακσλ πνιηηώλ θαη επαγγεικαηηώλ θαη γη΄απηό 

αθξηβώο ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο “θξνύεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ”. 

 

Όπσο δπζηπρώο έρεη δηαπηζησζεί, δελ ηεξείηαη πάληα ν λόκνο πνπ πξνζηαηεύεη ηξαπεδηθνύο 

ινγαξηαζκνύο πνπ έρνπλ πνζά θάησ από 1.000 επξώ θαη πνπ πξνέξρνληαη από κηζζνύο, 

ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα. Υπνηίζεηαη όηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζα έπξεπε λα έρνπλ 

γλώζε ηνπ είδνπο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαηεξνύλ νη πειάηεο ηνπο. Κάηη πνπ ζεκαίλεη όηη 

δύζθνια κπνξεί λα εμεγεζεί ε επθνιία κε ηελ νπνία “ζήθσζαλ” ρξήκαηα αθόκα θαη από 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ από επηδόκαηα αλεξγίαο. Η ηήξεζε ησλ κλεκνληαθώλ καο 

δεζκεύζεσλ είλαη μεθάζαξε ππνρξέσζε ηεο ρώξαο. Όκσο θαη ε πξνζηαζία ησλ αδπλάησλ είλαη 

μεθάζαξε ππνρξέσζε κίαο επλνκνύκελεο πνιηηείαο. Η “ηπθιή” ππαθνή ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
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δαλεηζηώλ, δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα νδεγεί ζε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ 

λόκσλ. 

 

Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο δελ επηζπκεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηαρζεί 

ππέξ όισλ απηώλ πνπ κε αθνξκή ηελ θξίζε, απνθεύγνπλ ζπζηεκαηηθά λα θαλνύλ ζπλεπείο 

ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην Γεκόζην. Γελ κπνξεί όκσο θαη λα κελ ζηειηηεύζεη ηελ 

ηαθηηθή “πνλάεη δόληη, θόβεη θεθάιη” πνπ από όηη θαίλεηαη αθνινπζείηαη πηζηά από ηελ 

αξρή απηήο ηεο κεγάιεο πεξηπέηεηαο. ην ρέξη ησλ Αξρώλ είλαη ε έξεπλα θαη ν εληνπηζκόο 

όζσλ πξαγκαηηθά έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη 

δελ ην θάλνπλ, επηρεηξώληαο λα επσθειεζνύλ ηεο ζπγθπξίαο. Όπσο είλαη ζην ρέξη ηνπο θαη 

ε πξνζηαζία ησλ πξαγκαηηθά αδύλακσλ ηεο βαξηά πιεγσκέλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

Η θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ελ αλακνλή κάιηζηα θαη ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ απαηηνύλ νη 

δαλεηζηέο καο θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, επηηάζζεη ςπρξαηκία από 

όινπο. 

 

 

ΑΠΟ ΣΟ Δ.Δ.Α 


