
1 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

    

Εξετάζεται το ζήτημα εάν η Πατρίδα μας έχει νομική υποχρέωση να 

παραμείνει στο καθεστώς νεοαποικιοκρατίας που της έχει επιβληθεί από 

το έτος 2010 ή εάν, αντίθετα, υφίστανται δυνατότητες απαγκίστρωσής 

της, μονομερούς παύσης αποπληρωμής του δικαίως αποκαλουμένου 

επονειδίστου και παρανόμου χρέους και αποτελεσματικής νομικής και 

δικαστικής αμύνης κατά των ενεργειών των δανειστών εναντίον της. 

    

Α. Η αναγκαία διαχωριστική γραμμή (2010-2015) 

1. Μέχρι την 20.02.2015 και ιδίως μέχρι την 16.07.2015 ήταν ισχυρή η 

νομική θεμελίωση των σοβαρών, και από την άποψη του διεθνούς 

δικαίου επιβεβαιωμένων, δυνατοτήτων της Ελλάδας να κηρύξει στάση 

πληρωμών του δημοσίου χρέους, να το αμφισβητήσει ως προς τη 

νομιμότητα των σχετικών δεσμεύσεων και τη βάση δημιουργίας αλλά και  

του ύψους του, να αρνηθεί να συμμορφώνεται περαιτέρω με τις 

υποχρεώσεις που είχαν αποδεχθεί οι κυβερνήσεις έως και το 2014 και να 

αντιμετωπίσει με καλές πιθανότητες επιτυχίας τις εκ τούτου επιθετικές 

ενέργειες των δανειστών και των θεσμικών τους οργάνων. 

Πρόκειται για την συγκροτημένη από πλευράς νομικής θεμελίωσης 

άποψη η οποία είχε αναπτυχθεί από πανεπιστημιακούς νομικούς, 

συνταγματολόγους και διεθνολόγους της Ελλάδας και άλλων χωρών ήδη 

από του 2010 (βλπ. ενδεικτικά Γ.Ι. Κασιμάτη, Οι Συμφωνίες Δανεισμού 

της Ελλάδας με την ΕΕ και το ΔΝΤ Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών Αθήνα 2010 Α.Μπρεδήμα, Οι διεθνούς δικαίου όψεις του 

Μνημονίου και των Δανειακών Συμβάσεων, 30.05.2012 και Δανειακές 

Συμβάσεις – Ομόλογα: Μέσα Άμυνας και Διεθνές Δίκαιο, Ιούλιος 2013, 
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Έκδοση ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε. των υλικών του διημέρου Απριλίου 2013, 

Γ.Κατρούγκαλου(!) Η κρίση και η διέξοδος Εκδόσεις Λιβάνη 2012, 

Γ.Κασιμάτη Οι παράνομες Συμβάσεις Δανεισμού της Ελλάδας εκδόσεις 

Λιβάνη κ.α.). 

2. Υποστηριζόταν και υποστηρίζεται συγκεκριμένα (Γ.Κασιμάτης, ό.π.) 

ότι οι Συμφωνίες Δανεισμού αποτελούν πλέγμα διεθνών συμβάσεων, από 

τις οποίες οι δύο πρώτες, η Σύμβαση και το Μνημόνιο, συνήφθησαν 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεκαπέντε χωρών, που μαζί με 

την Ελλάδα, αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ και κράτη μέλη της 

Ευρωζώνης. Η τρίτη συμφωνία συνιστά διεθνή σύμβαση μεταξύ 

Ελληνικής Δημοκρατίας και του διεθνούς οργανισμού ΔΝΤ. Οι εν λόγω 

Συμφωνίες είναι suigeneris συμβάσεις, διότι: 

α) φαίνεται να είναι διμερείς με δύο η κάθε μία αντισυμβαλλόμενους, την 

Ελληνική Δημοκρατία και τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ως ενιαίας 

πολιτικής οντότητας, την Ελληνική Δημοκρατία με το ΔΝΤ και την 

Ελληνική Δημοκρατία με κάθε μία χώρα χωριστά της ευρωζώνης  

β) ενέχουν νομική αυτοτέλεια σε δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε 

δανειστή χωριστά, αλλά και συλλογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των 

δανειστών  

γ)συνήφθη μεταξύ των πιστωτών, που είναι, μαζί με την Ελλάδα, και τα 

κράτη μέλη της Ευρωζώνης, ειδική διεθνής συμφωνία, με την οποία 

ρυθμίζουν, χωρίς την Ελλάδα, ζητήματα της Σύμβασης μεταξύ τους και 

αναθέτουν στην Επιτροπή την εκπροσώπησή τους στην οργάνωση και 

στη διαχείριση των «Κοινά οργανωμένων Διμερών Δανείων που 

χορηγούνται στο Δανειολήπτη σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 

Δανειακής Διευκόλυνσης», αυτή δε η Συμφωνία των Πιστωτών 

προσαρτήθηκε στη Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος της 
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δ) οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ ανέθεσαν στην Επιτροπή 

καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών 

δανείων. 

ε) το Μνημόνιο υπογράφει εκπρόσωπος της Επιτροπής, η οποία 

(Επιτροπή) εκπροσωπεί τα δέκα πέντε κράτη Δανειστές και μέλη της 

Ευρωζώνης 

στ) οι Δανειστές αναθέτουν την εκπροσώπηση, διαχείριση και άσκηση 

εποπτείας εκτέλεσης των συμβάσεων σε όργανα της ΕΕ(Επιτροπή ,ΕΚΤ) 

και του ΔΝΤ 

ζ) αναφορά και εφαρμογή των ΣυνθΕΕ γίνεται μόνο μία φορά και μόνο 

σε δύο άρθρα, στα άρθρα 129 παρ. 9 και 136 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ  

η) ορίζουν ότι η σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση ή σχέση 

που προκύψει από αυτή διέπονται και ερμηνεύονται με το αγγλικό δίκαιο 

(δίκαιο κράτους εκτός της Ευρωζώνης)  

θ) αναθέτουν στο ΔΕΚ την «αποκλειστική δικαιοδοσία» για 

«οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης». 

Από την πολυπλοκότητα των συμβατικών σχέσεων και από το 

περιεχόμενο των ρυθμίσεων και όρων των Συμφωνιών Δανεισμού, 

προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα  

πρώτον, αν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης είχαν, βάσει του δικαίου της 

ΕΕ, τη νομική δυνατότητα να συνάψουν μεταξύ τους αυτού του είδους 

τις συμφωνίες και αν ο ρόλος που ανέλαβαν τα όργανα της ΕΕ(Επιτροπή 

και ΕΚΤ) είναι συμβατός με το σύστημα δικαίου που διέπει το σκοπό 

τους και τις αρμοδιότητές τους  

δεύτερον, αν το περιεχόμενο των συμφωνιών είναι συμβατό με τις αρχές 

της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής νομιμότητας.  



4 

 

Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, οι Συμφωνίες Δανεισμού δεν 

αναφέρουν, στο Προοίμιο ή σε άλλο σημείο, διάταξη των Συνθηκών της 

ΕΕ ως νομική βάση της σύναψης τους, ούτε ανευρίσκεται στα κείμενα 

των Συνθηκών της ΕΕ τέτοια νομική  βάση. Η μόνη αναφορά σε 

διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ γίνεται στο Προοίμιο της συμφωνίας 

των Πιστωτών (παρ.5), όπου ορίζεται ότι τα μέρη της εν λόγω συμφωνίας 

λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι τα «Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την 

επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ορίζουν κατευθυντήριες 

γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα θα καθορισθούν με 

απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των άρθρων 126(9) και 136 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Η αναφορά αυτή 

δεν είναι νομική βάση των Συμφωνιών Δανεισμού. Εκ πρώτης όψεως, 

συνεπώς, το κύρος των εν λόγω Συμφωνιών με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ 

είναι ελάχιστο. Ειδικότερα ζητήματα συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ 

δημιουργεί η εμπλοκή του ΔΝΤ, βάσει της παραγράφου 3 του Προοιμίου 

της Σύμβασης, καθώς και η υπαγωγή της Σύμβασης στο αγγλικό δίκαιο, 

σε δίκαιο εκτός του χώρου της Ευρωζώνης και εκτός του δικαίου της ΕΕ, 

σε συνδυασμό με τη δικαιοδοσία του ΔΕΚ, που εφαρμόζει δίκαιο της 

Ένωσης. 

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, προκύπτει ότι το όλο πλέγμα κειμένων 

των εν λόγω Συμφωνιών αποτελεί ένα δικαιικό μόρφωμα κατάφωρα 

αντίθετο προς τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Είναι 

βάσιμη η σκέψη ότι όσο εγγύτερα και βαθύτερα προχωρεί η μελέτη, τόσο 

βαθύτερη θα αποκαλύπτεται η ασυμβατότητα των Συμφωνιών Δανεισμού 

προς τον ευρωπαϊκό πολιτικό και δικαιικό πολιτισμό(αν υφίσταται 

τέτοιος!).  

Από την ασυμβατότητα προς τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου και της 

δημοκρατίας του όλου περιεχομένου των κειμένων, και των όρων και 
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των μεθοδεύσεων σύναψης και εφαρμογής των Συμφωνιών Δανεισμού, 

προκύπτει φαινόμενο βαθιάς υποβάθμισης και παρακμής της ευρωπαϊκής 

συνείδησης και του ευρωπαϊκού πνεύματος δικαίου και νομιμότητας. Το 

πρώτο είναι ότι η Σύμβαση βρίθει από όρους που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση του οικονομικού συμφέροντος των Δανειστών, 

παραβιάζοντας ή καταλύοντας θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις 

αρχές, τα οποία δεν αποτελούν ενδοτικό δίκαιο, δεν ανήκουν στην 

ελευθερία της βούλησης των συμβαλλομένων και δεν είναι, συνεπώς, 

συμβατικώς διαπραγματεύσιμα. Δεδομένου ότι οι εν λόγω όροι ή 

αντίστοιχοι προς αυτούς δεν τίθενται και υπέρ του οφειλέτη, φανερώνουν 

συγχρόνως και βαθιά περιφρόνηση των αρχών της καλής πίστης, της 

ισότητας των συμβαλλομένων και του σεβασμού της προσωπικότητας, οι 

οποίες χαρακτηρίζουν τον υψηλό βαθμό της συνείδησης του δικαίου. Το 

δεύτερο χαρακτηριστικό δείγμα είναι η προσπάθεια που είναι φανερή σε 

πολλούς όρους της Σύμβασης, να μετατεθεί στον οφειλέτη κάθε ευθύνη, 

ακόμη και αυτή των Δανειστών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, κατέστη 

πολιτική ένωση κρατών με βάσεις πολιτειακής οντότητας. Οι ρήτρες της 

αρχής της αλληλεγγύης (άρθρα 42 παρ.7 ΣυνθΕΕ και 222 ΣυνθΛΕΕ), η 

διακήρυξη της αρχής σεβασμού: της ισότητας των κρατών μελών, της 

εθνικής τους ταυτότητας, «που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική 

και συνταγματική τους δομή», και των ουσιωδών λειτουργιών του 

κράτους, ιδίως δε των λειτουργιών «που αποβλέπουν στη διασφάλιση της 

εδαφικής ακεραιότητας, της διατήρηση της δημόσιας τάξης και την 

προστασία της εθνικής ασφάλειας», η διακήρυξη «της αρχής της 

καλόπιστης συνεργασίας» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, 

στην οποία περιλαμβάνονται ο «αμοιβαίος σεβασμός» και «η αμοιβαία 

συνεργασία»(άρθρο 4 παρ.2 και 3 εδ. α ΣυνθΕΕ), η θέσπιση της 
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ιθαγένειας της ΕΕ και η αναγνώριση στους πολίτες  των κρατών μελών 

της ΕΕ της ιδιότητας του πολίτη της Ένωσης (άρθρα 20-25 ΣυνθΛΕΕ), η 

αναγνώριση του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρα 49 επΣυνθΛΕΕ), η 

ένταξη στο ισχύον δίκαιο της Ένωσης του ΧΘΔ, η προσχώρησή της στην 

ΕΣΔΑ και η ανακήρυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει 

ως γενικών αρχών της Ένωσης οι διατάξεις αρχών και γενικής 

εφαρμογής ολόκληρου του Α’ Μέρους της ΣυνθΛΕΕ και πολλές άλλες 

διατάξεις των Συνθηκών, αφενός μεν συνιστούν σημαντικές βάσεις της 

Ένωσης ως πολιτειακής, οπωσδήποτε δε ως πολιτικής οντότητας, 

αφετέρου δε εγγυώνται πολλαπλώς την εθνική κυριαρχία των κρατών 

μελών. 

Μετά από απλή ανάγνωση των εγγυήσεων αυτών, διερωτώμεθα  πώς 

είναι δυνατόν να συναφθούν οι παραπάνω Συμφωνίες Δανεισμού μεταξύ 

μελών της. Πώς είναι δυνατόν κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, του σκληρού 

πυρήνα των υποτιθεμένων εγγυήσεων της εθνικής κυριαρχίας, της 

ισότητας, της αλληλεγγύης και της καλόπιστης συνεργασίας των κρατών 

μελών της, να επιβάλλουν σε κράτος μέλος της ίδιας πολιτικής οντότητας 

ως όρο εκπλήρωσης δανείου την παραίτηση από την εθνική κυριαρχία 

του στην έκταση που ορίζει ο σχετικός όρος της Σύμβασης. Πώς είναι 

δυνατόν κράτη- μέλη της Ευρωζώνης να επιβάλλουν για διασφάλιση 

δανείου σε εταίρο τους παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών αρχών που του εγγυώνται τα ίδια; Πώς είναι δυνατόν να 

συνάπτεται σύμβαση δανείου που απειλεί την εθνική ακεραιότητα του 

εδάφους κράτους-οφειλέτη, παραβιάζει τα κοινωνικά δικαιώματα των 

ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας του και θέτει σε κίνδυνο την 

επιβίωση των πολιτών τους .Πώς είναι δυνατόν να συνάπτεται σύμβαση 

τέτοιας αντικοινωνικής σκληρότητας και τέτοιων παραβάσεων που 

εγγίζει τα όρια της σαιξπηρικής σύμβασης δανείου Σάϋλωκ. Η απειλή 
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κατά της εθνικής κυριαρχίας και η παραβίαση κοινωνικών δικαιωμάτων 

των ασθενέστερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, η προσβολή της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, απειλούν, όπως η σύμβαση Shylock, τη 

ζωτική σάρκα της Ελληνικής Δημοκρατίας ως «οφειλέτη» δανείου. 

Η παραβίαση με μία σύμβαση δανείου θεμελιωδών αρχών του δικαίου 

και θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης αποτελεί, 

αναμφίβολα, παραβίαση των θεμελίων της ευρωπαϊκής νομιμότητας. 

Η ανησυχία για απειλή διάβρωσης του ιδίου του, υποτιθεμένως 

σεβαστού, πνεύματος της ευρωπαϊκής νομιμότητας και ευρωπαϊκού 

αισθήματος δικαίου είναι φυσικό να αυξάνεται με την εκδήλωση του 

φαινομένου των Συμφωνιών Δανείου που συνιστούν απειλή κατά της 

εθνικής κυριαρχίας, παραβίαση ωμή των θεμελιωδών αρχών της 

ευρωπαϊκής και της διεθνούς έννομης τάξης και μεθόδου διατύπωσης 

όρων και προστασίας συμφερόντων που θυμίζουν το πρώτο νομικό 

κατασκεύασμα αυτού του είδους για το ευρωπαϊκό κράτος, το σχέδιο 

Ανάν. Το περιεχόμενο και το ύφος των εν λόγω Συμφωνιών, δε δίνουν 

την εντύπωση παραδοσιακής μορφής διεθνούς σύμβασης, που συνέταξαν 

διπλωματικές υπηρεσίες, δίνουν την εντύπωση σύμβασης που συνέταξε 

κατά παραγγελία ο επικυρίαρχος για τη διασφάλιση συμφερόντων 

κάποιου ιδιώτη δανειστή. Αλλάζει το είδος και η όψη των διεθνών 

σχέσεων. Εγκαταλείπονται, η διπλωματική οδός και η οδός των 

διεθνολόγων για την σύνταξη διεθνών νομικών κειμένων και την 

πραγμάτωση του διεθνούς δικαίου. 

Τα μέρη των Συμφωνιών Δανεισμού, ιδίως οι Δανειστές, αν ήθελαν 

πραγματικά τη νομιμότητα και ως μέλη της ΕΕ, την τήρηση των 

θεμελιωδών αρχών της, αντί να περιλάβουν ως όρο την a posteriori 

γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της ελληνικής Κυβέρνησης, 

όφειλαν να ζητήσουν πριν από την υπογραφή τους τη γνώμη του ΔΕΚ ή 
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των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συμβατότητα των 

Συμφωνιών με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή έννομη τάξη. Οι Δανειστές 

γνώριζαν το ενδεχόμενο της ασυμβατότητας προς το υπερκείμενο διεθνές 

και ευρωπαϊκό δίκαιο και της ακυρότητας των Συμφωνιών και των όρων 

τους, που θα συνεπαγόταν η ασυμβατότητα αυτή, γι αυτό και έθεσαν 

τους όρους των άρθρων 6 (6)(α-β), 8(1) (γ) και 11 (1) της Σύμβασης, για 

να διασφαλίσουν, σε μία τέτοια περίπτωση, τα συμφέροντά τους. Αν 

ήθελαν τη νομιμότητα θα ζητούσαν γνωμοδότηση του ΔΕΚ ή άλλου 

ανεξάρτητου οργάνου. 

Παρά το ότι οι όροι των Συμφωνιών Δανεισμού ήταν από πολύ καιρό 

γνωστοί, δεν έχει γίνει γνωστό, αν τέθηκε κατά τη σχετικώς άνετη 

περίοδο των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της συμβατότητας των 

Συμφωνιών με το Ελληνικό Σύνταγμα, κυρίως δε το ζήτημα της 

συμβατότητάς τους με την ευρωπαϊκή νομιμότητα, ούτε αν ζητήθηκε από 

το Δανειολήπτη να ανατεθεί στο ΔΕΚ ή σε αρμόδια όργανα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης η διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης. 

Για όλα τα προεκτεθέντα αναμένονται δύο ερωτήσεις που είναι 

συγχρόνως και δικαιολογίες: η πρώτη αναφέρεται στο βαρύ πταίσμα της 

Ελλάδας, (Αφού η Ελλάδα φταίει, ας πληρώσει),και  

η δεύτερη, αναφέρεται στο έσχατο σημείο οικονομικής ανάγκης, στο 

οποίο βρίσκεται η Ελλάδα, την οποία επίσης κανείς δεν μπορεί να 

αρνηθεί(Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η Ελλάδα;).  

Εντούτοις, η ανταπάντηση και στις δύο αιτιάσεις είναι μία: Η αξία του 

ανθρώπου, οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, δηλαδή: ο άνθρωπος και η 

δημοκρατική κοινωνία, καθώς και η εθνική κυριαρχία δεν είναι ούτε 

αντικείμενα διαπραγμάτευσης, ούτε σταθμίζονται με πταίσματα 

ανθρώπων και κυβερνήσεων, ούτε με την οικονομική ανάγκη της χώρας. 
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Αυτό οφείλουν να  συνειδητοποιήσουν όλοι οι πολιτικοί.Στη δημοκρατία, 

δεν είναι πολιτικό ζήτημα κάθε κυβέρνησης η προάσπιση της αξίας και 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και της κυριαρχίας του κράτους, είναι όρος. 

Ουδέποτε η πολιτική εξουσία είναι πάνω από τη νομιμότητα, πάνω από 

το δίκαιο, που αποτελεί το πολιτικό οικοδόμημα της πολιτικής κοινωνίας 

κάθε εποχής. Ουδέν δημοκρατικό σύνταγμα, ουδεμία δημοκρατία όρισε 

ποτέ ότι η κατάσταση οικονομικής ανάγκης, ακόμη και πτώχευσης, 

αποτελεί λόγο κήρυξης της χώρας σε περιορισμό των ελευθεριών, αλλά 

και ουδέν δημοκρατικό σύνταγμα και ουδεμία δημοκρατία επέτρεψε 

ποτέ, σε κατάσταση ανάγκης του κράτους λόγω απειλής της ασφάλειάς 

του, την παραίτηση από κυριαρχικά δικαιώματα και την περικοπή 

κοινωνικών δικαιωμάτων των ασθενέστερων τάξεων.Υποστηριζόταν και 

υποστηρίζεται (αν και όχι πλέον από το συγγραφέα του κειμένου που 

ακολουθεί ο οποίος ως υπουργός ήδη πράττει για λόγους που τον 

αφορούν τα αντίθετα) ότι η Ελλάδα είχε ισχυρά νομικά όπλα και, 

συγκεκριμένα(Γ.Κατρούγκαλος, 29.05.2012 «Κατάργηση χωρίς 

καταγγελίαν» και «Μνημόνια, δανειακές συμβάσεις και Συνταγματικό 

Δίκαιο», Ιούλιος 2013, έκδοση υλικού διημέρου του ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε. ό.π.) 

ότι  

«Προφανώς το πρόβλημα της εξόδου από την κρίση δεν είναι νομικό, 

ούτε καν κυρίως οικονομικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Από τη νομική 

άποψη, όμως, τα πράγματα είναι απλά: 

 Τα μνημόνια καθ’εαυτά δεν αποτελούν διεθνείς συμβάσεις. 

Συνεπώς, από αυτά δεν απορρέουν διεθνείς υποχρεώσεις της 

χώρας, ούτε η εφαρμοστική τους νομοθεσία έχει τυπική ισχύ 

ανώτερη από τον κοινό νόμο. 
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 Ούτε από τις δανειακές συμβάσεις απορρέουν δεσμεύσεις με 

υπερνομοθετική ισχύ, εφόσον αυτές δεν έχουν κυρωθεί σύμφωνα 

με το Σύνταγμα. 

Συνεπώς, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι μπορεί να καταργηθούν με νέο 

νόμο, με απλή πλειοψηφία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

καταγγελία καμίας σύμβασης. 

Ειδικότερα: 

 Η θέση περί της πολιτικής και όχι νομικής φύσης των 

μνημονίων έγινε, ορθά, δεκτή από την απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 668/2012. 

Άλλωστε, το ίδιο το μνημόνιο χαρακτηρίζεται από το νόμο ως 

«σχέδιο προγράμματος», ενώ στο κείμενο του 

αυτοπροσδιορίζεται ως «σχέδιο δράσης». 

 Περαιτέρω, και οι δύο Δανειακές Συμβάσεις(του πρώτου και 

του δεύτερου μνημονίου) έπρεπε να κυρωθούν από τη Βουλή, 

σύμφωνα με το άρθρ.36 παρ. 2 του Συντάγματος. Παρόλα αυτά 

– και ανεξαρτήτως του ζητήματος της ανάγκης ύπαρξης 

αυξημένης ή όχι πλειοψηφίας για αυτό – καμία από τις δύο δεν 

κυρώθηκε σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η πρώτη κατατέθηκε 

προς κύρωση το Μάϊο του 2010, αλλά μετά αποσύρθηκε, η 

δεύτερη εγκρίθηκε από τη Βουλή δύο φορές ως σχέδιο, μία 

φορά ως παράρτημα του ν. 4046/2012, και μία ως Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου. Ουδέποτε όμως ήρθε για κύρωση 

στη Βουλή μετά την υπογραφή της. 

Οι εν λόγω συμβάσεις, εάν είχαν κυρωθεί συνταγματικά, θα 

θέσπιζαν, διεθνείς υποχρεώσεις σε βάρος της χώρας, με τυπική ισχύ 

ανώτερη από το νόμο, σε αντίθεση με τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα 

των μνημονίων. Εφόσον αυτό όμως δεν συνέβη, δεν υπάρχει 
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κανένα νομικό εμπόδιο για μία νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

να ανατρέψει τα μνημονιακά μέτρα. Μάλιστα, για μερικά από 

αυτά, όπως π.χ. για την κατάργηση των πρόσφατων ρυθμίσεων για 

τη μετενέργεια, που διαλύουν το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική 

αυτονομία, δεν απαιτείται καν τυπικός νόμος, αλλά αρκεί απλή 

Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι σε μία τέτοια περίπτωση οι δανειστές 

μας ενδέχεται να καταγγείλουν από τη δική τους μεριά τις 

δανειακές συμβάσεις, επικαλούμενοι ως λόγο καταγγελίας την 

κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων. Τούτο δεν θα σημαίνει 

την έξοδο της χώρας από το Ευρώ, που είναι νομικά αδύνατη, 

εφόσον δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη στις Συνθήκες. Θα 

συνεπάγεται, όμως, την διακοπή της χρηματοδότησης, πράγμα που 

δεν θα είναι χωρίς συνέπειες για τη χώρα, ενόψει του πρωτογενούς 

ελλείμματος που ακόμη αντιμετωπίζει. 

Καθόλου δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι οι δανειστές μας θα επιλέξουν 

τη ρήξη. Και αυτό γιατί τότε θα είναι ελεύθερος ο δρόμος για την 

ενεργοποίηση του βασικού όπλου που έχει η χώρα μας βάσει του 

διεθνούς δικαίου: Να επικαλεσθεί «κατάσταση ανάγκης» για να 

διακόψει την πληρωμή του χρέους. Σύμφωνα με γενική αρχή του 

δικαίου (σύμφωνα και με σχέδιο σύμβασης για την Ευθύνη των 

Κρατών που έγινε δεκτό από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 

2001) τα κράτη μπορούν να επικαλεσθούν παρόμοιο λόγο μη 

συμμόρφωσης σε διεθνή τους υποχρέωση, όταν αδυνατούν να 

ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις βασικές κοινωνικές τους 

λειτουργίες και στην ικανοποίηση των δανειστών τους»!!!. 
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Ο καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Ε.Κ.Π.Α. Α. 

Μπρεδήμας υπεστήριζε και τα ακόλουθα(έκδοση ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε. 

ο.π.): 

«Μέσα άμυνας σε περίπτωση μη τήρησης από την Ελλάδα των 

ρυθμίσεων Μνημονίου – δανειακών συμβάσεων. 

Ο χαρακτήρας του Μνημονίου και των εκφραστικών νόμων ως 

εσωτερικού δικαίου κειμένων επιτρέπει την κατάργησή τους χωρίς 

να δημιουργείται οποιαδήποτε διεθνής ευθύνη της Ελλάδας. 

Δεδομένου όμως ότι οι ρυθμίσεις του Μνημονίου έχουν 

ενσωματωθεί στη δανειακή σύμβαση η παραβίασή τους 

συνεπάγεται το ενδεχόμενο προσφυγής των αντισυμβαλλομένων 

στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Η πολιτική στάση της 

Ελλάδας ότι δεν καταγγέλει τη δανειακή σύμβαση, αλλ’ 

αντιπροτείνει διαπραγμάτευση για αναστολή πληρωμής, 3-5 ετών, 

των οφειλομένων, δεν παρεμποδίζει την ύπαρξη της παραβίασης 

αυτής η οποία συνεπάγεται, στο νομικό επίπεδο, δύο τινά: Πρώτο 

ότι τα αντισυμβαλλόμενα κράτη μέλη της Ευρωζώνης μπορούν να 

τερματίσουν ή να αναστείλουν την εφαρμογή της σύμβασης λόγω 

ουσιώδους παραβίασης διμερούς συνθήκης από το άλλο μέρος 

(Ελλάδα). Ουσιώδης δε παραβίαση είναι αυτή που είναι ουσιώδης 

για την πραγματοποίηση του αντικειμένου ή του σκοπού της 

σύμβασης (άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο 

των διεθνών συνθηκών). Προσθέτει δε αυτή η διάταξη ότι σε 

παρόμοια περίπτωση (τερματισμού ή αναστολής) δεν θίγεται 

καμία διάταξη της σύμβασης που εφαρμόζεται σε περίπτωση 

παραβίασής της. Τουτέστιν, οι αντισυμβαλλόμενοι είτε 

καταγγείλουν τη δανειακή σύμβαση, είτε αναστείλουν την 
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εφαρμογή της, δεν εμποδίζονται να προσφύγουν στα 

Δικαστήρια του Λουξεμβούργου. 

Τα μέσα άμυνας της Ελλάδας σε παρόμοια περίπτωση είναι μεν 

περιορισμένα διότι δεν μπορεί να επικαλεσθεί το γεγονός ότι η 

δανειακή σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή, ως ώφειλε, 

σύμφωνα με το άρθρο 36 και 2 του Συντάγματος εφόσον εξ αυτής 

επιβαρύνονται τα οικονομικά του κράτους, όπως προκύπτει από το 

άρθρο 4 της προαναφερθείσης Σύμβασης της Βιέννης του 1969 

που προβλέπει ότι το κράτος δεν μπορεί να επικαλεσθεί το γεγονός 

ότι η συναίνεση του να δεσμευθεί με τη σύμβαση δόθηκε κατά 

παραβίαση διατάξεως του εσωτερικού του δικαίου η οποία 

αναφέρεται στην αρμοδιότητα συνομολόγησης συνθηκών, 

ΑΛΛΑ αυτή η δυσχέρεια επίκλησης μπορεί να παρακαμφθεί με 

την επίκληση ότι η παραβίαση ήταν έκδηλη και αφορούσε 

κανόνα εσωτερικού δικαίου θεμελιώδους σημασίας. Είναι δε 

έκδηλη αυτή η παραβίαση εφόσον είναι αντικειμενικά προφανής 

για οποιοδήποτε κράτος που συμπεριφέρεται εν προκειμένω κατά 

τη συνήθη πρακτική και με καλή πίστη. Η επίκληση εκ μέρους της 

Ελλάδας της παραπάνω διάταξης θα προσέκρουε στο γεγονός ότι η 

υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνοδευόταν ως συστατικό 

μέρος της από τη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι κατά την σύναψη της σύμβασης 

αυτής, τηρήθηκαν οι διαδικασίες της εσωτερικής έννομης τάξης. 

Περισσότερο θεμελιωμένη από την πλευρά του διεθνούς δικαίου 

είναι η επίκληση της αρχής της κατάστασης ανάγκης (state of 

necessity). Αναφορά σ’ αυτή την αρχή έγινε για πρώτη φορά το 

1912 στην υπόθεση των «ρωσικών αποζημιώσεων»(μεταξύ Ρωσίας 

–Τουρκίας) (διαιτητική απόφαση) και, στη συνέχεια, μεταξύ 
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Βελγίου και Ελλάδας το 1938 ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου 

της Χάγης (παλαιού) καθώς και την πιο πρόσφατη υπόθεση (1951) 

ενώπιον του ΔΔΧ μεταξύ ΗΠΑ και Μαρόκου. Η ίδια η (τσαρική) 

Ρωσία (δανειστής) δέχθηκε ότι η «υποχρέωση ενός κράτους να 

εκτελέσει μία διεθνή συνθήκη μπορεί να υποχωρήσει αν η ίδια η 

ύπαρξη του κράτους τίθεται σε κίνδυνο». Το θέμα αυτό επανήλθε 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000 επ’ ευκαιρία της στάσης 

πληρωμών της Αργεντινής ενώ στο διεθνές κανονιστικό επίπεδο, 

το σχέδιο Άρθρων, της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου προβλέπει 

(άρθρο 25) ότι το κράτος μπορεί να επικαλεσθεί την κατάσταση 

ανάγκης ως λόγο που αποκλείει τον παράνομο χαρακτήρα μιας 

πράξης αν αποτελεί το μόνο μέσο για το κράτος να 

προστατεύσει ένα ουσιώδες συμφέρον του απέναντι σ’ ένα 

σοβαρό κίνδυνο. Η Αργεντινή θέτει ακριβώς την άμυνά της σ’ 

αυτή τη διάταξη επικαλούμενη το γεγονός ότι οι κρίσεις (του 

2001 και 2002 επηρέασαν αρνητικά τα ουσιώδη συμφέροντά 

της. Οι διαιτητικές αποφάσεις του ICSID (Κέντρου για την 

επίλυση  των Διαφόρων εξ Επενδύσεων) με άλλες να μη δέχοται 

την επίκληση της αρχής της αναγκαιότητας και άλλες να τη 

δέχονται είναι άξιες μελέτης. 

Αυτή η νομολογία δεν φαίνεται να αποσαφηνίζει το status της 

αρχής της ανάγκης αλλά η Ελλάδα μπορεί να την επικαλεσθεί, 

έστω και αν το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου υιοθετήσει 

απόφαση υπέρ των δανειστών. 

Ένα ακόμη θέμα: η διάταξη του άρθρου 25 ότι δηλαδή     ένα 

κράτος δεν μπορεί να επικαλεσθεί την αρχή της ανάγκης αν 

συνέβαλε στην επέλευση αυτής της κατάστασης. Τα διαιτητικά 
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δικαστήρια δέχθηκαν την περίπτωση της Αργεντινής, «ότι η χώρα 

αυτή συνέβαλε ουσιωδώς στην οικονομική κατάρρευση». 

Τα βασικά σημεία της υπερασπιστικής/επιθετικής 

επιχειρηματολογίας σχετικά με την προαναφερομένη παράγραφο 

του Καθηγητή Μπρεδήμα ήσαν, συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Ενώ το δημόσιο χρέος το έτος 2009 ήταν 299 δις€ 

(ν.4046/12, αιτιολογική έκθεση) το 2010 ήταν 329 δις€ και 

το 2011 368 δις€, συνέχιζε δε αυξανόμενο. Τούτο, ήδη, 

αποδεικνύει ότι παρά τις ανθρωποκτόνες δεσμεύσεις και την 

απίσχναση της εθνικής οικονομίας η αποπληρωμή του 

εξακολούθησε να είναι αδύνατη δίχως υπαιτιότητα της 

Ελλάδας. 

 Ό,τι είχε επιχειρήσει η εκτελεστική εξουσία (Κυβέρνηση, 

Υπουργοί) κατ’ εξουσιοδότηση των ν. 3845/10 και 3847/10 

(Α’ Μνημόνιο)δεν δέσμευε έναντι των φερομένων ως 

πιστωτών τη Χώρα διότι η δανειακή σύμβαση δεν είχε 

κυρωθεί από τη Βουλή κατά το άρθρο 28 Σ και, συνεπώς, οι 

υπουργοί δεν διέθεταν νομοθετική εξουσία και αρμοδιότητα 

αφού η Βουλή ήταν μόνη αρμοδία αλλά δεν είχε παράσχει 

τέτοια αρμοδιότητα και είχε συντελεσθεί αντισυνταγματική 

της παράκαμψη. 

Περαιτέρω, έχει αναπτυχθεί και γίνει αντικείμενο επιστημονικής 

επεξεργασίας η υπερασπιστική/επιθετική επιχειρηματολογία του 

χαρακτήρα του χρέους ως μη νόμιμου, ψευδούς και επονειδίστου(odious) 

με αξιόλογα και ισχυρά συμπεράσματα τα κυριότερα από τα οποία ήσαν 

όχι μόνον οικονομικά αλλά και νομικοπολιτικά όπως το ότι το χρέος που: 

 Δημιουργείται δίχως τη συναίνεση του πληθυσμού της χώρας. 

 Είναι εις βάρος του (όχι σε όφελός του), και 
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 Τούτο είναι σε γνώση των πιστωτών(creditors awareness), 

 Aιτία της δημιουργίας του είναι η παρανομία έστω και εκλεγμένης 

κυβέρνησης, 

 Κατευθύνεται για την αποπληρωμή ιδιωτικών (κυρίως τραπεζικών) 

οφειλών  

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙ(βλπ. την 

έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, 2015, Προκαταρκτική Έκθεση της 

Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος όπου και αναλυτικά 

στοιχεία).  

Στις θεμελιώσεις τούτες έρχεται να προστεθεί και η πλευρά της 

ελλείψεως νομιμότητος του δημοσίου χρέους λόγω και της, 

συνεπαγομένης και ποινική ευθύνη των υπαιτίων, μετατροπής 

ιδιωτικού καθαρώς χρέους (χρέος ιδιωτικών Τραπεζικών Α.Ε.) σε 

δημόσιο και, ειδικότερα η, διά παρανόμων πράξεων και παραλείψεων 

και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  

(ΤΧΣ), εκμηδένιση της εθνικής περιουσίας. 

Ειδικότερα:  

Ο ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65/06.05.2010) που αφορούσε στο 

σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και 

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης 

στις Συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής πολιτικής – 

Μνημόνιο 1) προέβλεπε μέτρα για την ενίσχυση των 

τραπεζών και τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (Παραρτήματα 

III και IV της παρ. 3 του άρθρ. 1 ν. 3845/10).  

Τα Παραρτήματα αυτά δεν κυρώθηκαν από τη Βουλή των 

Ελλήνων καίτοι αποτελούν διεθνείς συμβάσεις κυρωτέες 

από αυτήν (παρ. 1 άρθρ. 28 Σ/75).  
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Παρά ταύτα υπεγράφησαν μόνο από υπουργό όργανο της 

εκτελεστικής όχι της νομοθετικής εξουσίας η οποία έτσι 

αυτοκαταργήθηκε. Με την εγκατάλειψη της σχετικής 

νομοθετικής εξουσίας(για τη λήψη των μέτρων) στον 

υπουργό οικονομικών συντελέσθηκε παραβίαση της 

διατάξεως του άρθρ. 134 Α’ Π.Κ., περίπτωση ε’(Κατάλυση 

θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος). Η εφαρμογή της 

σχετικώς υπογραφείσης δανειακής συμβάσεως (08.05.2010), 

καθώς και των επομένων, αλλά και η παραγωγή των 

αποτελεσμάτων τους αποτελεί το αποτέλεσμα της διάπραξης 

του εγκλήματος αυτού. Ενέργειες οιουδήποτε ελληνικού 

κρατικού οργάνου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου ιδρυθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο, 

όπως έγινε με το ν. 3864/2010 (ιδρυτικός νόμος του ΤΧΣ) 

αποτελούν συμμετοχή στη συνέχιση της παραγωγής 

αποτελεσμάτων του ιδίου εγκλήματος, αφού η αρχική 

ενέργεια εξακολουθεί να παραγάγει αποτελέσματα, και 

υλοποίηση, συντέλεση και ολοκλήρωση της εγκληματικής 

ενέργειας αυτής. 

Το ίδιο ισχύει και για κάθε τρίτον αλλοδαπό συμμέτοχο. 

Η παραγωγή των εγκληματικών αποτελεσμάτων ήταν 

εμπρόθετη και οδήγησε στην εφαρμογή και νέων επιλογών 

που συμπυκνώθηκαν στις διατάξεις του ν. 4046/2012 

δηλαδή του Μνημονίου Συνεννόησης (Μνημόνιο 

Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο 

Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Υποθέσεις Οικονομικής 

Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης) Παράρτημα V 

ως και των Επιστολών Πρόθεσης (Letters of intent) του 
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πρωθυπουργού, του υπουργού Οικονομικών και του 

διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος προς τους 

εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Παράρτημα VII) με 

τον οποίο δεσμεύθηκε η χώρα να εξυγιάνει και 

ανακεφαλαιοποιήσει εκ νέου τις Τράπεζες νομικά και 

ουσιαστικά. Παρά το χαρακτήρα και των δεσμεύσεων αυτών 

ως διεθνών συμβάσεων, αυτές δεν κυρώθηκαν από τη Βουλή 

των Ελλήνων προ της ισχύος τους (1,2,3 άρθρ. 28Σ/75) και 

δη αυτουσίως αλλ’ ίσχυσαν de facto κατά παράβαση των 

Συνταγματικών διατάξεων, κατά τρόπον ώστε οι 

υλοποιήσεις των επιταγών τους να αποτελούν, και αυτές,  

στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του 134 Α 

Π.Κ. πολλώ μάλλον διότι ανεπιτρέπτως «κυρώθηκαν» με 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (12.12.2012 ΦΕΚ Α’ 

240) με την οποία (άρθρο 1.2.γ.) παρεσχέθη στον Πρόεδρο 

του ΤΧΣ η (άκυρη και ανίσχυρη) εξουσιοδότηση να 

υπογράψει τη Σύμβαση Τροποποίησης της Κύριας 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. 

Στο σημείο τούτο άξια μνείας είναι η αιτιολογική έκθεση 

του ιδρυτικού νόμου του ΤΧΣ η οποία έχει ως εξής: 

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ιδρύει το ΤΧΣ   

          «αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία του  

          Τραπεζικού Τομέα για την τήρηση του Μνημονί- 

          ου 1( ν.3845/2010) που υπέγραψε η Ελληνική  

           Κυβέρνηση με την ΕΕ, την ΕΚΤ, και το ΔΝΤ». 

          Στόχος (διακηρυττόμενος) «η διατήρηση της στα- 

          θερότητας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήμα- 
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          τος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρ- 

           κειας των Τραπεζών». 

          Με άλλες λέξεις: 

           Το ΤΧΣ ιδρύθηκε για να υπηρετήσει το  

          Μνημόνιο 1 αλλά και για να αποτελέσει  

           «δίκτυο ασφαλείας για τις Τράπεζες» (κατά τη  

    ρητή διατύπωση της Αιτιολογικής Έκθεσης). 

          Ήταν επιταγή των – φερομένων ως – δανει- 

στών οι οποίοι επέβαλαν στους εκάστοτε         

ευεπίφορους εκπροσώπους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας με τα Μνημόνια 1,2,3  

υποχρεώσεις που απορρέουν από μηδέποτε 

κυρωθείσες με νόμο 

          Δανειακές Σύμβασεις οι οποίες ουδέποτε απέκτη- 

σαν υπερνομοθετική ισχύ.  

Τούτο δεν αναιρεί     την υποχρέωση ευλαβικής 

τηρήσεως σεβασμού στην περιουσία του 

Ελληνικού Δημοσίου. Επ’ ουδενί δίδει δικαιώματα 

κατά συρροήν δωρεάν παραδόσεως των 

περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου 

σε τρίτους. 

Ανεξαρτήτως του ότι και με τον ιδρυτικό νόμο (ν. 3864/10) 

του ΤΧΣ και με τους ν. 4336, 4340,4346/2015 συνετελέσθη 

ομοία παραβίαση με εκείνην που προανεφέρθη για τους ν. 

3845/10 και 4046/12(ψευδοκύρωση, ανάθεση νομοθετικής 

αρμοδιότητος σε υπουργό, όργανο της εκτελεστικής 

εξουσίας),η υποχρέωση των διοικούντων τα ως άνω νομικά 

πρόσωπα για χρηστή διαχείριση δεν αναιρείται. 
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Κατά ταύτα, το ΤΧΣ συνεργούντων και των λοιπών 

προαναφερομένων οργάνων της Κυβέρνησης – εκτελεστικής 

εξουσίας:  

αφ’ ενός δεν υπηρέτησε- ως προκύπτει εκ των ιδίων 

των αποτελεσμάτων της δραστηριότητός του –χρηστά 

και κατά τον διακηρυττόμενο στόχο τον σκοπό της 

υποστάσεώς του δεδομένου ότι  

παρεστάθη ψευδώς ως αναγκαίο να γίνουν δύο 

πρόσθετες ανακεφαλαιοποιήσεις (2014,2015) ως εάν 

η πρώτη να μη ήτο ορθή,  

δίχως να έχει δοθεί λογοδοσία για την τύχη των 

κατασπαταληθέντων δημοσίων χρημάτων,  

εξεποίησε αντί πινακίου κενού δημόσια περιουσία, 

παρέλειψε να ασκήσει τα δικαιώματά του ως 

εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου,  

προξένησε ζημία στην περιουσία του Ελληνικού 

Δημοσίου αποτιμωμένη σε πολλά δισεκατομμύρια 

ευρώ, 

 αφ’ ετέρου, μετέτρεψε το καθαρώς ιδιωτικό χρέος των 

ιδιωτικών Τραπεζών Α.Ε. σε χρέος του Ελληνικού 

Δημοσίου και 

 εκ τρίτου παρέλειψε διά των διοικούντων του να 

προστατεύσει την αφειδώς παρεχομένη σ’ αυτό 

δημόσια περιουσία εκ χρημάτων «δανεισθέντων» από 

τους φερόμενους ως δανειστές στον Ελληνικό Λαό 

και συνέτεινε αποφασιστικά και ουσιαστικά στην 

παγίωση της ιδιότητος του χρέους ως πίθου των 

Δαναϊδων (την οποία ασμένως απεδέχθησαν οι 
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τέσσερις – ακόρεστες - ιδιωτικές Τραπεζικές Α.Ε. οι 

και συναυτουργήσασες στη διάπραξη του εγκλήματος 

εις βάρος της περιουσίας –αλλά και ευρύτερα της 

απώλειας της κυριαρχίας – του Ελληνικού Δημοσίου). 

Η  συμπεριφορά της εκτελεστικής εξουσίας κυβέρνησης που προέκυψε 

από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 (25.01.2015) και του Σεπτεμβρίου 

του 2015 (20.09.2015), παρά τις ισχυρές αντιθέσεις υπουργών της οι 

οποίες οδήγησαν και σε παραίτησή τους και αυτονόμησής τους από τον 

πολιτικό σχηματισμό του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κατ’ ουδέν συνέβαλε στην 

αξιοποίηση των προαναφερομένων (παρά το ότι ρηματικώς και οι ίδιοιοι 

οποίοι σήμερα τα εφαρμόζουν, τα υπεστήριζαν τότε σθεναρώς(;)). 

Ήδη, ευθυγραμμίσθηκαν με τους φερομένους ως δανειστές και 

συνέπραξαν στην εξασθένιση των δικαίων και του συμφέροντος του 

λαού της χώρας και της κυριαρχίας τους. 

Β. Δύο ήταν κυρίως οι σταθμοί αυτής της μεταβολής: Η 20.02.2015 και η 

16.07.2015. 

Συγκεκριμένα: 

1. Στις 20.02.2105 το λεγόμενο EUROGROUP εξέδωσε την ακόλουθη 

ανακοίνωση: 

Οι νέες ελληνικές αρχές (σημ: δηλαδή ο Πρωθυπουργός και 

ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης (εκτελεστικής εξουσίας) που 

προέκυψε από τις Εθνικές Εκλογές της 25.01.2015) υπέβαλαν 

αίτημα για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης (Master Assistance Facility Agreement MFFA). 

Επανέλαβαν την αναμφήριστη (unequivocal) δέσμευσή τους 

(commitment) να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς όλους τους πιστωτές (όχι τους εταίρους μόνον) ολοσχερώς 

και εμπροθέσμως (fully and timely) και να διασφαλίσουν τα 
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αρμόζοντα  (appropriate) πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα 

ώστε να εγγυώνται την υποστηριξιμότητα (sustainability) του 

χρέους σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Eurogroup τον Νοέμβριο 

2012 (της τότε κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Σαμαρά). 

Για οποιαδήποτε εκταμίευση εκ του τρέχοντος προγράμματος του 

ΕΤΧΣ (EFSF) συμφωνήθηκε ως αναγκαία η έγκριση της 

ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από τους «θεσμούς» (institutions 

αντί για τρόικα). Η έγκριση αυτή όπως και η έγκριση για την 

εκταμίευση του ποσού των 1,9 δις (τα κέρδη της ΕΚΤ από τη 

διακράτηση των ελληνικών ομολόγων που ανήκουν στην Ελλάδα), 

συμφωνήθηκε ότι δίδεται κατά την κρίση των «θεσμών» και από 

το Eurogroup. 

Κατά τη διάρκεια της παράτασης (των τεσσάρων μηνών) τα 

διαθέσιμα κεφάλαια του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμφωνήθηκε ότι θα διακρατούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και 

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων κυρίως «συστημικών», όπως 

αποκαλούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ) 

Τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών. 

Απελευθέρωσή τους θα είναι δυνατή μόνον μετά από αίτημα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι νέες ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να απόσχουν από την 

ανάκληση μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν κατά την κρίση των 

θεσμών (: as assessed by the institutions) αρνητική επίπτωση (: 

would negatively impact) στους δημοσιονομικούς στόχους, την 

οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
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Οι νέες Ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να αποστείλουν τον πρώτο 

κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων, επί τη βάσει της 

υφισταμένης συμφωνίας (: first list of reform measures, based on 

the current arrangement) έως και τη Δευτέρα 23.02.2015. 

Η κρίση περί του αν κατ’ αρχήν τούτος ο κατάλογος είναι ή όχι 

επαρκής και συνεκτικός ώστε να αποτελέσει έγκυρο σημείο 

εκκίνησης για επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης αφέθη στην 

απόλυτη διακριτική ευχέρεια των θεσμών. Ο κατάλογος αυτός θα 

εξειδικευόταν περαιτέρω και θα συνεφωνείτο κατόπιν με τους 

θεσμούς έως και το τέλος του Απριλίου 2015». 

Αυτό ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Eurogroup 

[Eurogroup Statement on Greece, 20.02.2015, 21:00΄, 1100/15 / 

Economy and Finance, Ιστοσελίδα του European Council]. 

2. Εν συνεχεία, στις 21.02.2015, 20:13’καταρτίσθηκε  (πυρετωδώς) 

από το Κυβερνητικό Συμβούλιο ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων 

από τον οποίο εξηρτάτο η έγκριση της τετράμηνης παράτασης, ο 

τότε υπουργός Οικονομικών δήλωνε ότι δεν υπάρχουν «κόκκινες 

γραμμές» και ο τότε και νυν πρωθυπουργός δήλωνε ότι «είναι σε 

πλήρη συνεννόηση με τους εταίρους» και υποσχόταν σ’ εκείνους 

ότι «ο κατάλογος θα απεστέλετο εγκαίρως». 

3. Ακολούθησε στις 16.07.2015 η δημοσίευση στο ΦΕΚ Α’80  του ν. 

4334/2015 που περιέχει στην Αγγλική ως πρωτότυπο(!) και σε 

Ελληνική μετάφραση την «ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ 

ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (EUROSUMMIT)» η οποία 

θεωρεί κλειδί «την πλήρη αποδοχή (ownership) του προγράμματος 

ESM» και τη φράση: 
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«Οι Ελληνικές Αρχές επανεπιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη 

δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς όλους τους πιστωτές ολοσχερώς και εμπροθέσμως». 

4. Μετά την πλήρη – και έσχατης υποταγής- αποδοχή της 16.07.2015, οι 

δυσκολίες από νομικής πλευράς εντάθηκαν όπως είναι πρόδηλο από 

το ότι η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε στην παράγραφο Α 

εξασθένησε με την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους της Ελληνικής 

κυβέρνησης όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει οι 

προηγούμενες (2010-2015) κυβερνήσεις της Χώρας. 

Παρά ταύτα, οι νομικές δυνατότητες δεν εξαφανίσθηκαν. 

Το θεμελιώδες επιχείρημα που μπορεί να αντιταχθεί στην επίθεση των 

δανειστών – αν η χώρα επιλέξει την διακοπή της αποπληρωμής του 

χρέους – είναι ασφαλώς ότι καμιά κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν 

μπορεί να παραιτηθεί από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Χώρας, και 

τα δικαιώματα των ανθρώπων της διότι ακριβώς η εθνική κυριαρχία 

δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Εν προκειμένω, τα 

στοιχεία αυτά συνέτρεχαν σε μεγάλο βαθμό και, αν υποστηρίζονταν, 

οδηγούσαν στην εφαρμογή του λεγομένου δόγματος του επονειδίστου 

χρέους και την αναζήτηση της πηγής του, των αιτιών της δημιουργίας 

του τη λειτουργία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΡΕΟΥΣ, της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΧΡΕΟΣ. 

Με βάση τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού, της 

καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, της παραβίασης της εξουσίας 

του εκπροσώπου της χώρας που συνομολόγησε το δάνειο και τις εξ 

αυτού υποχρεώσεις για λογαριασμό του λαού, το δόγμα αυτό που 

είναι γνωστό στο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 

αντιμετώπιση του χρέους αυτού. 
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5. Στις 09.07.2015
 
ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έστειλε προς την 

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων αίτημα (Α.Π. 209 και αρ. Πρωτ. 

Δ/σης Νομοθετικού Έργου 27/09.07.2015) να εισαχθεί για συζήτηση 

σχέδιο νόμου κατά τη διαδικασία των άρθρ. 74 παρ. 2, 76 παρ. 4 

Συντάγματος και 109 του Κανονισμού της Βουλής με την αιτιολογία 

ότι είναι αναγκαία «η ισχυρή οικονομική ενίσχυση του Τραπεζικού 

Συστήματος ώστε να εξασφαλισθεί η κεφαλαιουχική ενίσχυση των 

Τραπεζών». 

Το μοναδικό άρθρο του σχεδίου νόμου υπεγράφετο από τον ίδιο 

και ορισμένους υπουργούς και είχε ως εξής: 

«Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης 

δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας(European 

Stability Mechanism,ESM) και στο πλαίσιο του σχεδίου των 

μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική οικονομία και των όρων για τη 

δημοσιονομική πολιτική της χώρας που κατατέθηκε στη Βουλή 

των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο 

της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, των Υπουργό Οικονομικών 

και τον Υπουργό Επικρατείας, να διαπραγματευθούν με τους 

ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίας και να 

συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας(European Stability Mechanism,ESM) για την 

χρηματοδότηση του Δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015 -2018 

και για τη διαπραγμάτευση λήψης μέτρων για την βιωσιμότητα και 

εξυπηρετησιμότητα του μακροπρόθεσμου χρέους». 

6. Εν συνεχεία, παρά τις αρνητικές ψήφους 39 τότε βουλευτών του 

συγκυβερνώντος κόμματος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) που στη συνέχεια υπέβαλαν 

δήλωση σχηματισμού Ανεξάρτητης Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

κατέστη νόμος της χώρας μας (4334/2015 ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015) η 
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απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των Κρατών – Μελών της 

Ευρωζώνης της 12.07.2015 (σε αγγλικό πρωτότυπο και ελληνική 

μετάφραση δημοσιευθείσα στο Ελληνικό ΦΕΚ) έχουσα ούτω, κατά τα 

ενδιαφέροντα σημεία της, (στην Ελληνική γλώσσα): 

(Δεσμεύσεις των Ελληνικών Αρχών) 

 ........................................................................................... 

...... «να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα για να 

ενισχύσουν τον χρηματοοικονομικό τομέα 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διαχείρισης του 

ΤΧΣ και των Τραπεζών..........» 

Το Eurosummit λαμβάνει υπόψη ότι οι πιθανές ανάγκες του 

προγράμματος κυμαίνονται μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ......» 

«.......το συνολικό κονδύλιο ενός πιθανού νέου 

προγράμματος από τον Ε.Μ.Σ.(Ευρωπ. Μηχ/σμός Στήριξης) 

θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διαμόρφωση ενός 

αποθεματικού 10 έως 25 δις ευρώ για τον τραπεζικό τομέα 

προκειμένου να καλυφθούν πιθανές ανάγκες 

ανακεφαλαιοποίησης και δαπάνες εξυγίανσης εκ των οποίων 

10 δις θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε ξεχωριστό λογαριασμό 

στον Ε.Μ.Σ......» 

(Σημείωση :Στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα δεν 

ορίζεται ως αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση – περιγράφεται 

ως «πιθανή» - potential – «εν όψει των προκλήσεων(;)» - 

acute challenges…). 

7. Ακολούθησε σειρά νομοθετημάτων εφαρμογής (ν.4335/23.07.2015 

ΦΕΚ Α΄87, ν. 4336/14.08.2015 ΦΕΚ Α΄94, ν. 4337/17.10.2015 ΦΕΚ 

Α΄129 κ.α.) αλλά , και ιδίως, ο ν. 4340/2015( ΦΕΚ Α΄134) με τον 
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οποίο και τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΤΧΣ (ν.3864/2010) 

και ο ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α’ 152. 

Ακόμη και αυτές τις διατάξεις των νόμων αυτών, και ανεξαρτήτως 

της ακυρότητός τους, τις  παρεβίασαν ο πρωθυπουργός, οι 

υπουργοί και άλλοι συνεργοί τους, επί ζημία της περιουσίας του 

Ελληνικού Δημοσίου υπερβαινούσης ποσόν πολλών δεκάδων 

δισεκατομμυρίων ευρώ στην περίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης 

των Τραπεζών. 

Γ. Συμπερασματικά και ακόμη και μετά την 16.07.2015 η Χώρα έχει τη 

δυνατότητα να αντιταχθεί, και από νομικής πλευράς, σε ενέργειες των, 

ήδη, επικυριάρχων της εναντίον των συμφερόντων της. 

Η αποκήρυξη του χρέους είναι δυνατή  

 με την επίκληση της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας και της 

αποφυγής του εξανδραποδισμού, 

 με την επίκληση της εθνικής νομιμότητας και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, ατομικών) του 

πληθυσμού της Χώρας μας 

 με την απόκρουση της βίας του (οικονομικού) καταναγκασμού, 

κατ’ άρθρ. 52 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των 

Συνθηκών, που επιβάλλει συνθήκες ένδειας και απειλεί την 

επιβίωση του πληθυσμού της Χώρας μας, 

 με την μονομερή αποκήρυξη του χρέους ως επονειδίστου, 

παρανόμου και αθεμίτου, 

 με την επίκληση ότι ο Ελληνικός Λαός ουδέν αδικαιολόγητο 

όφελος απεκόμισε από τις αιματηρές θυσίες στις οποίες 

υποβάλλεται από το 2010 έως και το 2016 (πιθανόν και ως το 

2060), με άγνωστη προοπτική, 
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 με την επίκληση του δικαιώματος να παραβεί ευθέως η Χώρα τις 

υποχρεώσεις της λόγω της διαρκούς παράνομης συμπεριφοράς των 

φερομένων ως δανειστών και των εγχωρίων συνεργών τους ως 

προς την καθίδρυση ψευδών υποχρεώσεων εις βάρος του 

Ελληνικού Λαού, (Εθιμικό Δίκαιο διεθνώς και 49 επομ. Ρυθμίσεων 

περί Κρατικής Ευθύνης της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου), 

 με την επίκληση της κατάστασης ανάγκης (για την αναστολή 

αποπληρωμής του χρέους, αν επιλεγεί αυτή η λύση) σύμφωνα με 

το άρθρο 25 των Ρυθμίσεων περί Κρατικής Ευθύνης της ίδιας 

Επιτροπής. 

 

Κ. Ε. Μακαρώνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


