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Χωρίς τον Π. Καμμένο, ο κ. Τσίπρας δεν θα είχε κυβερνήσει. Το εξήγησε ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός – τον προτιμά έναντι «άλλων». Προφανώς επειδή οποιοσδήποτε 

άλλος δεν θα του επέτρεπε να προκαλέσει τις καταστροφές του 2015, ούτε θα τον 

άφηνε να μας μπλέξει στη δήθεν συμφωνία για το Σκοπιανό. Μόνον ο πρόεδρος των 

ΑΝΕΛ είχε υποστηρίξει, με ανεξάντλητη επιμονή και χαρακτηριστική μιντιακή 

επιτυχία, τις πιο απίθανα ανακριβείς και φαντασιόπληκτες θέσεις. Μία από αυτές, η 

«υπόθεση με τα CDS», δέχθηκε ακόμη μία δικαστική διάψευση. Η Εισαγγελία 

Οικονομικού Εγκλήματος εξέδωσε διάταξη (αριθμός 2/2018) που περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η Δικαιοσύνη για την αξία των 

«αποκαλύψεων» που είχε κάνει ο κ. Καμμένος με συνεντεύξεις, παρεμβάσεις στη 

Βουλή και κάθε άλλο μέσο. Σύμφωνα με αυτόν, μέλη της οικογένειας του τότε 

πρωθυπουργού Γ.Α. Παπανδρέου, γνωρίζοντας ότι ο πρωτότοκος γιος τού «Ανδρέα» 

θα έριχνε προγραμματισμένα τη χώρα «έξω», αγόρασαν «Ασφάλιστρα Ανταλλαγής 

Κινδύνου Δανειακής Πτώχευσης» (CDS). Δηλαδή ότι ο αδελφός του πρώην 

πρωθυπουργού, ο Αντρίκος Παπανδρέου, στοιχημάτισε «εκ του ασφαλούς» 

προκειμένου να αποκομίσει πολλαπλάσιο κέρδος. 

Οι καταγγελίες έγιναν το 2011. Αμέσως όμως κατέστη προφανές ότι ήταν 

λανθασμένες. Ο ίδιος ο μηχανισμός των CDS δεν προβλέπει παρόμοιο 

πολλαπλασιασμό κερδών. Ούτε κανείς είχε στοιχηματίσει. Ούτε ήταν σωστά τα 

νούμερα που χρησιμοποιήθηκαν. Οσο περισσότερο κατέρρεαν οι ισχυρισμοί, τόσο 

προσέθετε πρόσωπα, μυστικές διαδρομές και δολοπλοκίες ο κ. Καμμένος. Βρήκε μια 

εταιρεία επενδύσεων, την IJ Partners, και την ενέπλεξε, ως αρχιτέκτονα της απάτης. 

Βρήκε την κ. Μιράντα Ξαφά να εργάζεται ως αναλύτρια, την ενέπλεξε ως 

εκτελεστικό όργανο. Και όλα αυτά πολλαπλασιάζονταν στα μπαλκόνια, στα 

τηλεπαράθυρα και στα ιντερνετικά fake news. 

Η διάταξη της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, σε συνδυασμό με αποφάσεις 

που έχουν ήδη προηγηθεί, καθαρίζουν τη βρωμιά που έσπειρε ο κ. Καμμένος και όσοι 

τον ακολούθησαν: «Θέτουμε στο αρχείο την παρούσα ποινική δικογραφία, διότι τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προκαταρκτική εξέταση (...) κρίνοντι ως 

ουσιαστικά αβάσιμα», συμπεραίνει η εισαγγελέας Εφετών Μαριάννα Ψαρουδάκη. Σε 

παλαιότερη (2284/2014) καταδικαστική για τον υπουργό Αμυνας απόφαση, το 

Πολυμελές Πρωτοδικείο είχε γράψει ότι ο εν λόγω «κατέθεσε ψευδές περιστατικό ως 

γεγονός και μάλιστα επαναλαμβανόμενα, εν γνώσει του ψεύδους...». 

Αραγε, σε μία επταετία, πόση ζημιά προκλήθηκε στο μυαλό και στις υποθέσεις όσων 

εμπιστεύθηκαν τον κ. Καμμένο; 

 

http://www.kathimerini.gr/authors/mpamphs-papadhmhtrioy
http://www.kathimerini.gr/politikh
http://www.kathimerini.gr/tags/column/kat-oikonomian

