
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΣ:
τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Κύριε Πρόεδρε,
Με αυτήν την επιστολή επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην υπεράσπιση των Ελλήνων πολιτών,
αλλά και του κλάδου σας, από την διαστρέβλωση του λειτουργήματος του συμβολαιογράφου,
για την οποία ευθύνη έχουν η Συντονιστική Επιτροπή καθώς και οι συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι,
αλλά  κυρίως  μια  ομάδα  συναδέλφων  σας,  υπερβολικά  «πρόθυμων»  στην  διενέργεια
πλειστηριασμών, που ο λαός ήδη τους αποδίδει τον καθόλου τιμητικό χαρακτηρισμό «κοράκια».

Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, κύριε Πρόεδρε, ότι, στη διαδικασία των πλειστηριασμών, ο
συμβολαιογράφος εκτελεί αποτελεί δημόσιο λειτουργό, με κύριο ρόλο να στέκει αμερόληπτος
υπερασπιστής  του  Δικαίου,  σε  όσες  πράξεις  εδώ  και  αιώνες  η  μεσολάβησή  του  αποτελεί
κοινωνική ανάγκη.  Του Δικαίου,  όχι  μόνο ως ενός συνόλου νόμων,  αλλά και  υπό την πλήρη
έννοιά  του,  δηλαδή  της  μη  εκμετάλλευσης  του  «αδύνατου»  από  τον  «δυνατό»  και  της  μη
παρέκκλισης από τους πρωταρχικούς κανόνες που ορίζουν και χαρακτηρίζουν την Κοινωνία, που
ο συμβολαιογράφος υπηρετεί.  

Αποτελεί, λοιπόν, το βασικότερο νομικό και κοινωνικό καθήκον του συμβολαιογράφου η αποχή
από πράξεις που αντίκεινται στο Σύνταγμα είτε βασιζόμενες σε νόμους αντισυνταγματικούς είτε
αποτελώντας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (άρθρο 25 παρ.3 Συντάγματος), καθώς και από
όσες πράξεις αντίκεινται στα χρηστά ήθη, ως όριο στην άσκηση κάθε «δικαιώματος» (ΑΚ 281).

Από την αρχή της «κρίσης», που επιβλήθηκε στην Πατρίδα μας, το κυριότερο ίσως πρόβλημα
που μαστίζει την Κοινωνία μας, είναι οι πλειστηριασμοί κατά τον ΚΠολΔ (που κινούνται ιδίως
από τις τράπεζες, που με τις τροποποιήσεις του Κώδικα αυτού από 1-1-2016 αποκτούν ακόμη
περισσότερα  δικαιώματα  και  προνόμια  από  αυτά  που  είχαν),  αλλά  και  με  τον  ΚΕΔΕ  (που
κινούνται από τις Δ.Ο.Υ., το ΚΕΑΟ, τους ΟΤΑ κ.ά. ΝΠΔΔ), με αντικείμενο την ιδιωτική περιουσία
(κατοικίες,  καταστήματα,  επιχειρήσεις  κλπ).  Ο ελληνικός  λαός  ζει  πλέον  με  το  φόβητρο  των
Τραπεζών,  ως  του  κύριου  εξουσιαστή  του,  που  οι  διαθέσεις  του  ορίζουν  κάθε  του
δραστηριότητα, ακόμα και αυτή την ίδια την φυσική του επιβίωση.

Στην ζοφερή αυτή κατάσταση, πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν να υπερασπιστούν μόνο «τα
του οίκου τους», δηλαδή να διασωθούν μόνο οι ίδιοι ατομικά ή επαγγελματικά. Και ο κλάδος
σας, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται δυστυχώς ότι ανήκει στην κατηγορία αυτή. 

Σε  αυτή την  λυπηρή διαπίστωση μας  οδηγεί  η  αντίδραση  της Επιτροπής σας  στο  θέμα των
πλειστηριασμών, κατά την οποία απείχατε από τους Τραπεζικούς πλειστηριασμούς κατοικιών και
μόνο,  με  προφανέστατο  σκοπό  όχι  να  αποθαρρύνετε  τις  Τράπεζες  από  την  επιθετική  τους

____________________________________________________________________________ [1]
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-Ε.ΠΑ.Μ.
Βερανζέρου 4, Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ 10677, Αθήνα, τηλ: 210-3422156 & 210-3428676,
Email: info@epamhellas.gr, www.epamhellas.gr

mailto:info@epamhellas.gr


πολιτική,  αλλά  να  εξασφαλίσετε  «περίοπτη»  θέση  για  τον  κλάδο  σας  στη  νέα  εποχή  των
«ηλεκτρονικών πλειστηριασμών», προασπίζοντας έτσι τα συντεχνιακά σας συμφέροντα.

Όμως, από τα όσα παραπάνω αναφέραμε, και με τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε και
εσείς προσωπικά, αλλά και η πλειοψηφία των Ελλήνων συμβολαιογράφων που ευόρκως ασκούν
τα καθήκοντά τους, προκύπτει  ότι  η συμβολαιογραφία δεν είναι  ένα απλό επάγγελμα. Είναι
δημόσιο λειτούργημα με ύψιστη κοινωνική σημασία και ευθύνη.

Συνεπώς, έχετε καθήκον και εσείς προσωπικά και οι συνάδελφοί σας να αντικρίσετε κατάματα
την πραγματικότητα:

Η  Ελλάδα  βρίσκεται  υπό  κατοχή,  που  επιβλήθηκε  μέσω  και  χάριν  των  Τραπεζών.  Για  να
συντηρηθεί  και  αναπτυχθεί  το Τραπεζικό  σύστημα καταλύθηκε  η εθνική  μας  κυριαρχία,  μας
επιβλήθηκαν πλήθος αντισυνταγματικών νόμων με  τα λεγόμενα «μνημόνια» και  ο ελληνικός
λαός οδηγήθηκε στην έσχατη ένδεια και στην ακούσια υποταγή στους ισχυρούς του χρήματος.

Ποιος λοιπόν παρανομεί, αν όχι αυτός που συνεργάζεται με εκείνους που διαπράττουν εσχάτη
προδοσία, καταλύοντας την εθνική κυριαρχία;  

Ποιος καταπατά το Σύνταγμα, αν όχι εκείνος που εκτελεί στο τελευταίο στάδιο, ως δήμιος, τους
αντισυνταγματικούς νόμους;

Ποιος αδιαφορεί για τα χρηστά ήθη, αν όχι αυτός που υπηρετεί τον οικονομικά ισχυρό κατά την
επιδεικτική επιβολή των «δικαιωμάτων του» στον αδύναμο;

Κύριε Πρόεδρε,

Το  Ε.ΠΑ.Μ.  με  την  παρουσία  του  στα  Ειρηνοδικεία  ήταν  το  πρώτο  που  αντέδρασε  και
εξακολουθεί να αντιδρά σε πολλούς πλειστηριασμούς. Η δράση μας αυτή όμως, δεν αποτελεί
κάποιο  είδος  επικοινωνιακού  “show”  προς  άγραν  ψήφων  και  δημοτικότητας,  όπως  άλλα
«κινήματα» πράττουν. 

Ο σκοπός μας είναι πολιτικός: 

Θέλουμε  να  καταδείξουμε  ότι  ο  υπεύθυνος  για  την  κατάντια  όλων  των  Ελλήνων  είναι  το
ευρώδουλο σύστημα που αντιδημοκρατικά μας εξουσιάζει με αιχμή του δόρατος της Τράπεζες
και ότι αυτό είναι που πρέπει να χτυπηθεί πρώτα και κύρια, στην πιο επιδεικτική εκδήλωσή του,
στους πλειστηριασμούς. 

Γι’ αυτό και δεν προβαίνουμε σε διαχωρισμό «καλών» και «κακών» πλειστηριασμών, ανάλογα
με το ακίνητο που πλειστηριάζεται ή την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη του. 

Για  τον  ίδιο  λόγο,  με  τις  ανακοινώσεις  και  τις  κινηματικές  δραστηριότητές  μας  δεν
απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον κλάδο των συμβολαιογράφων ως τους «κακούς του έργου»,
αλλά προσβλέπουμε στο λειτούργημά σας ως συμπαραστάτη του ελληνικού λαού στον δύσκολο
αγώνα που έχει μπροστά του. 

Με τις παραπάνω σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, σας καλούμε:
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Να εισάγετε ως θέμα στην Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και να
στηρίξετε  με  θέρμη,  την  αποχή  των  συμβολαιογράφων  όλης  της  Χώρας  από  κάθε  είδους
πλειστηριασμό,  από  οποιοδήποτε  φορέα  (Τράπεζες,  Δημόσιο  κλπ)  κι  αν  προέρχονται,
οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενό του, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή είναι αντίθετη
στο Σύνταγμα και στα χρηστά ήθη, ως καταχρηστική και παράνομη.

Θέλοντας,  τέλος,  την στιγμή αυτή,  να  διευκολύνουμε «νομοτεχνικά»  την απόφασή  σας,  σας
τονίζουμε  την  πειθαρχική  και  ποινική  ευθύνη  που  η  συμμετοχή  σας  σε  τέτοιους
πλειστηριασμούς συνεπάγεται.

Διατηρώντας ακέραιη την ελπίδα της συμμετοχής των συμβολαιογράφων στον πατριωτικό και
δίκαιο αγώνα για την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια της Ελλάδας και των συμπολιτών μας.

Για το ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Δημήτρης Καζάκης
Γενικός Γραμματέας
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