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    ΚΥΡΙΟΙ
    Με την παρούσα θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά την λήψη από εσάς της πρότασης για την 
ρύθμιση του δανείου μου που ευρίσκεται σε καθυστέρηση ,  έχω να σας κάνω την αντιπρόταση 
μου ,  η οποία βασίζεται στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας της χώρας και είναι σε 
αρμονία και ευθυγράμμιση με τους νόμους που ισχύουν σε όλη την Ελληνική επικράτεια .
     Όταν έλαβα το στεγαστικό δάνειο , η αξία του ποσού του δανείου αντιστοιχούσε σε ορισμένο 
ποσοστό επί της αξίας των ακινήτων .
   Η αξία του ποσού του χρήματος που μου χορηγήσατε την στιγμή λήψης του δανείου,  ήταν 
(και είναι συνεχώς) αποκλειστικά  συνδεδεμένη με την αξία του ακινήτου.
   Η έναρξη επαναπροσδιορισμού από εσάς της αξίας των προσημειωμένων ακινήτων των 
πελατών σας προς τα κάτω συνεπάγεται ότι οφείλετε να μειώσετε αυτόματα αναλογικά προς τα 
κάτω και το ποσό της αξίας του δανείου που  έχετε χορηγήσει .
   Αντί της μείωσης του ποσού της αξίας του δανείου , εσείς ζητάτε να προσκομιστούν επί πλέον 
ακίνητα που θα καλύπτουν την μείωση από εσάς της αξίας του ακινήτου . 
   Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 388 του  Αστικού Κώδικα  όταν η κατάσταση αλλάξει συνολικά 
για όλον τον κόσμο, ( όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα ), η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη και 
πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση που να ανταποκρίνεται και να είναι σύμφωνη με τα σημερινά 
δεδομένα .
   Δια τον λόγο αυτό σήμερα που η αξία των ακινήτων είναι περίπου 50%  μικρότερη, η αξία του 
ποσού του δανείου μου πρέπει να είναι (να μειωθεί αναλογικά) αντίστοιχα κατά 50 % μικρότερη. 
( διότι οι δυο αξίες ήταν τότε ισόβαθμες και θα πρέπει να ισοβαθμιστούν και τώρα. Δεν μπορεί να 
μειωθεί κάθετα η μια και η άλλη να παραμείνει σταθερή)
   Αναλογική συνεπάγεται θα είναι ( θα πρέπει μειούμενη να γίνει) και η αξία της δόσης και του 
επιτοκίου .
   Η πρόταση σας επομένως  να διαμορφωθεί  και  να παραμείνει η αξία του ποσού του δανείου 
διπλάσια της αξίας του ακινήτου, αποτελεί  παράνομο πλουτισμό σε βάρος μου και επιδεικνύει 
την άρνηση σας να συμμορφωθείτε στην λογική και σύννομη απαίτηση μου που πρόεκυψε από 
την κάθετη  μεταβολή των δεδομένων από τον χρόνο που συνήφθη η μεταξύ μας δανειακή 
σύμβαση μέχρι σήμερα (εξέλιξη απολύτως απρόβλεπτη στον μέσο και συνετό άνθρωπο )  και 
επιπρόσθετα  αποδεικνύει την νοοτροπία του άκρατου και αχαλίνωτου ωφελιμισμού που σας 
διακατέχει. 
   Φυσικά θα πρέπει να συνεργαστείτε ώστε να υπάρξει και πάγωμα καταβολής των δόσεων μέχρι 
τα εισοδήματα μου να υπερκαλύψουν τα αναγκαία έξοδα  επιβίωσης μου .
   Η μη έγγραφη απάντηση σας αποτελεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mytandis, 
ομολογία σας ότι ουδέν σας οφείλω .
   Αναμένω λοιπόν εγγράφως την διαμόρφωση επακριβώς της πρότασης μου από εσάς και να με 
ειδοποιήσετε για να υπογράψουμε την νέα σύμβαση . 
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