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Θέμα: « Παραπλάνηση των  Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έλαβαν δάνεια σε 
ελβετικά φράγκα. »  
    

     Όπως προέκυψε  από  εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών , για τα δάνεια 

Τραπεζών προς Έλληνες πολίτες σε ελβετικά- υποτίθεται- φράγκα, οι  Ελληνικές Τράπεζες δεν 

δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια στο εν λόγω νόμισμα και 

συνεπώς δεν υπέστησαν καμία ζημία από την συναλλαγματική ισοτιμία.  

   Πλέον του γεγονότος ότι δεν προσκομίστηκε  καμία  δανειακή σύμβαση Τραπεζών σε ελβετικά 

φράγκα,  έγινε παραδεκτό ότι «για την χορήγηση κι εκταμίευση των επίδικων δανείων δεν είναι 

αναγκαίο να συνδέεται η σύμβαση με πραγματική εισαγωγή τραπεζογραμματίου ελβετικού 

φράγκου, αλλά τα δάνεια μπορούν να χορηγούνται με τη μορφή λογιστικού χρήματος».  
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   Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι  Τράπεζες ουδεμία ζημία υπέστησαν από την αλλαγή της 

ισοτιμίας ευρώ/φράγκου, αφού δεν είχαν  λάβει αντίστοιχα δάνεια σε ελβετικά φράγκα ώστε η 

εξόφλησή τους να επηρεάζεται από την πτώση της τιμής του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου. 

   Είναι σχεδόν απόλυτα βέβαιο, ότι οι Τράπεζες έχοντας την  ασφαλή,  εκ των έσω πληροφόρηση, 

αποφάσισαν να επενδύσουν στον τομέα της πτώσης του ευρώ και της βέβαιης ανόδου του 

ελβετικού φράγκου, βασιζόμενες στην άγνοια των δανειοληπτών,  σχετικά με τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  Βέβαια,  για να γίνει πιο σίγουρη και κυρίως πιο αποτελεσματική η «τοκογλυφικού» 

τύπου κερδοφορία,  χρειαζόταν και το απαραίτητο δέλεαρ  που θα παγίδευε τους δανειολήπτες, 

και αυτό δεν ήταν άλλο από το «χαμηλό επιτόκιο» σε σχέση με τα δάνεια σε ευρώ, ενώ εν 

προκειμένω,  οι δανειολήπτες σε ευρώ δανείστηκαν, αλλά η λογιστική αξία απεικονιζόταν σε 

ελβετικό φράγκο.  

    Σημειωτέον ότι οι Τράπεζες, έχοντας εκτιμήσει σωστά την προτίμηση των δανειοληπτών στο 

μικρότερο επιτόκιο, καθώς και την αντίδρασή τους, όταν θα άρχιζε η άνοδος του ελβετικού 

φράγκου και η πτώση του ευρώ-  που πράγματι  δεν ήταν άλλη από την αναμονή και κυρίως την 

ελπίδα για ανάκαμψη του ευρώ, δεδομένου ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους ήσαν ανεπαρκείς, 

έως μηδενικές-  εισέπραξαν τους πλούσιους καρπούς των πράξεών τους, φτωχοποιώντας αν όχι 

εξαθλιώνοντας τους δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα μιας πρωτοφανούς τραπεζικής 

κερδοφορίας και απάτης,  χωρίς  μάλιστα καμία αντίδραση από όσους όφειλαν να τους 

προστατεύσουν.  

    Η ΤτΕ, το αρμόδια  Υπουργεία και η Δικαιοσύνη δεν προέβησαν σε καμία απολύτως ενέργεια 

έστω και «κλήση για παροχή εξηγήσεων», αλλά  κυρίως για τις πηγές από τις οποίες άντλησαν οι 

Ελληνικές Τράπεζες τα τεράστια ποσά- υποτίθεται σε ελβετικά φράγκα- τα οποία «δάνεισαν» στη 

συνέχεια στους δανειολήπτες.  

      Ουδέποτε επίσης κλήθηκαν να εξηγήσουν πότε οι τράπεζες εξόφλησαν τα υποτιθέμενα δάνεια 

και κυρίως με ποια ισοτιμία, αφού τα χορηγούμενα από τις τράπεζες δάνεια «μαϊμού» – σε 

ελβετικό φράγκο – χορρηγούνταν για 15-25 και πλέον χρόνια, ενώ τέτοιου είδους δάνεια στην 

διατραπεζική αγορά είναι αδιανόητα.  

   Στην προσπάθεια φυσικά  να ληφθούν συγκεκριμένες απαντήσεις μέσω της ΤτΕ, αυτές ουδέποτε 

ελήφθησαν, ενώ μηνυτήρια αναφορά για «τοκογλυφία» τέθηκε στο αρχείο, αφού η μηνυτήρια 

αναφορά χαρακτηρίστηκε ως έγκληση, με ταυτόχρονη αποδοχή των  αόριστων  καταθέσεων 

στελεχών και υπαλλήλων των Τραπεζών, πως γνωρίζουν ότι ελήφθησαν δάνεια σε ελβετικά 



φράγκα,  χωρίς να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και το κυριότερο, χωρίς να τους ζητηθεί 

ούτε μία Σύμβαση δανείου, ενώ κοινό σημείο της πρακτικής των τραπεζών ήταν η μη προσκόμιση 

έστω και μιας (1) δανειακής σύμβασης σε ελβετικό φράγκο καθώς και η μετατροπή της σε ευρώ 

για να χορηγηθούν τα δάνεια. 

     Επειδή τα οικονομικά εγκλήματα με εμπλοκή τραπεζικών ιδρυμάτων, συναλλάγματα κλπ είναι 

σχετικά πρόσφατα τυποποιημένα στον ποινικό κώδικα, και κατά συνέπεια υπάρχει έλλειμμα 

σχετικής πληροφόρησης, καθώς απαιτούνται και εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις, όλες σχεδόν 

οι αγωγές κατά των τραπεζών στη δικαιοσύνη είχαν ως πραγματική βάση την «έλλειψη ικανής 

πληροφόρησης» των δανειοληπτών. Το επιχείρημα αυτό βεβαίως μπορούσε να εξουδετερωθεί 

από τις καταθέσεις τραπεζικών  υπαλλήλων, οι οποίοι δήλωναν ότι έκαναν στους δανειολήπτες 

πλήρη και λεπτομερειακή ανάλυση των συναλλαγματικών κινδύνων, γεγονός που χωρά 

αμφισβήτηση, ως προς τις γνώσεις   δηλαδή ενός  υπαλλήλου υποκαταστήματος για τη διεθνή 

οικονομία και τις συναλλαγματικές προοπτικές διαφόρων νομισμάτων στις διεθνείς αγορές, 

δεδομένου ότι την πληροφόρηση την διέθεταν  μόνο τα υψηλόβαθμα στελέχη των Τραπεζών ή και 

κυρίως τα μέλη των  ΔΣ και όχι τα απλά τραπεζικά στελέχη και οι υπάλληλοι των 

υποκαταστημάτων.  

    Σημαντική – αλλά ίσως παντελώς αδιάφορη για ένα πραγματικό κράτος Δικαίου – παράμετρο, 

αποτελεί η εγγραφή εσόδων / κερδών στους προϋπολογισμούς των Τραπεζών από τα δάνεια «σε 

ελβετικό» φράγκο, ενώ τέλος αποτελεί παράδοξο φαινόμενο η εκκωφαντική σιωπή των αρμόδιων 

Υπουργείων, της ΤτΕ και γενικότερα του πολιτικού κόσμου στο σύνολό του όσο και της 

Δικαιοσύνης,  για ένα θέμα που «καίει» στην κυριολεξία εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια 

συμπολιτών μας.  

   Οι εξαπατηθέντες και εξόχως ζημιωθέντες  Έλληνες πολίτες  αναμένουν επί μακρόν  την 

δραστική  παρέμβαση προς τις Ελληνικές Τράπεζες- αφού η εξόφληση δανείων σε ευρώ, όλως 

παρανόμως έχει μετατραπεί σε εξόφληση δανείων προς ελβετικό φράγκο, τα οποία ούτε διέθεταν 

οι τράπεζες   ούτε δανείστηκαν, ούτε πολύ περισσότερο χορήγησαν στους δανειολήπτες- 

ερχόμενοι αντιμέτωποι με την παντελή αδιαφορία και αδράνεια  της Τραπέζης της Ελλαδος, 

αφήνοντας τους πολίτες στην κυριολεξία στη “μοίρα τους”, να προσπαθούν μέσω αγωγών και 

δαπανηρών δικαστικών διαδικασιών να προστατεύσουν την περιουσία τους και να εξασφαλίσουν 

την επιβίωσή τους. 

 



 

 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Σκοπεύουν να παρέμβουν δραστικά ζητώντας από τις τράπεζες την δανειακή σύμβαση 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος και το ύψος λήψης των δανείων σε ελβετικά φράγκα  

καθώς και τη μεταφορά στους λογαριασμούς των δανειοληπτών του ανάλογου ποσού σε 

ελβετικά φράγκα και την εντολή μετατροπής   σε ευρώ; 

2. Σκοπεύουν να διερευνήσουν αν πράγματι οι Τράπεζες δανείστηκαν οι ίδιες σε Ελβετικά 

φράγκα; 

3. Σε ποιες νομοθετικές  ρυθμίσεις θα προβούν έτσι ώστε να απεγκλωβίσουν τους χιλιάδες 

συμπολίτες μας, οι οποίοι πληρώνουν μεν τις δόσεις και τους τόκους  των συγκεκριμένων 

δανείων, χωρίς ουσιαστικά  να δύνανται να τα εξοφλήσουν, εξαιτίας της φύσεως των 

συγκεκριμένων δανείων ;  

4. Με ποιους επιθεωρητικούς μηχανισμούς ελέγχεται η διάθεση  και η φύση των τραπεζικών 

προϊόντων, δανείων κλπ.  στους πολίτες,  προκειμένου αυτοί να μην εξαπατώνται και να  

παγιδεύονται; 

5. Ποια περαιτέρω μέτρα θα λάβουν για τη διασφάλιση της αποφυγής του συχνότατου 

φαινομένου της παραπληροφόρησης των πολιτών/δανειοληπτών από τα τραπεζικά 

ιδρύματα; 

6. Θα προβούν σε κυρώσεις στα τραπεζικά ιδρύματα, εφόσον διαπιστώνεται η παραπλάνηση 

των πολιτών  από αυτά; 

7. Ποιες θα είναι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις σας για την θωράκιση των πολιτών έναντι των 

κερδοφοριών τοκογλυφικού τύπου των τραπεζών; 
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