
Οι οικονομικοί εισαγγελείς απέρριψαν 

τους ισχυρισμούς Καμμένου για την 

«απάτη με τα CDS» 

Ιούνιος 20, 2018 - Νewmoney.gr 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn 

του Αργύρη Παπαστάθη  

Στο αρχείο οδηγήθηκε η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε με βάση τις καταγγελίες του 

Πάνου Καμμένου για «κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος της χώρας στα οποία εμπλέκονται 

και πρόσωπα σχετιζόμενα με τον κύκλο της οικογένειας Παπανδρέου».  

Με τη διάταξη με αριθμό 2/2018, η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος αποδομεί μια 

υπόθεση βάσει της οποίας εκτοξεύτηκε λάσπη εναντίον πολιτικών και άλλων προσώπων με 

στόχο την ενίσχυση της αντιμνημονιακής ρητορικής την εποχή των «αγανακτισμένων». 

  

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων 

και τα στοιχεία που συνέλλεξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί 

του κ. Καμμένου περί δήθεν εμπλοκής του Αντρίκου Παπανδρέου σε κερδοσκοπικά παιχνίδια 

με αγοραπωλησίες ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου CDS την περίοδο που ο αδελφός του, 

Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πρωθυπουργός.  

Το 2011 ο κ. Καμμένος είχε αφήσει βαριά υπονοούμενα ότι ο κ. Παπανδρέου χρησιμοποίησε 

προνομιακή πληροφόρηση ότι η χώρα πρόκειται να υπαχθεί σε μηχανισμό στήριξης για να 

αποκομίσει περιουσιακό όφελος εκ τους ασφαλούς. «Εδώ έχουμε μια συμμορία, μια συμμορία 

οικογενειακή, η οποία λειτουργεί με τους νόμους της cosa nostra» είχε δηλώσει τότε ο κ. 

Καμμένος για να διαψεύσει αργότερα ότι εννοούσε την οικογένεια Παπανδρέου. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παλαιότερη καταδικαστική απόφαση (Αρ. Απ. 2284/2014) εις 

βάρος του κ. Καμμένου, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι δεν αποδείχτηκαν όσα 

υποστήριζε περί εμπλοκής της Ελβετικής εταιρίας I.J. Partners και των στελεχών της Χάρη 

Μάκκα και Μιράντας Ξαφά σε κερδοσκοπικά παιχνίδια με τα CDS εις βάρος του Δημοσίου 

την περίοδο ένταξης της Ελλάδας στο Μνημόνιο. 

Οι επίμαχες δηλώσεις του κ. Καμμένου παρουσίαζαν την εταιρία και τα στελέχη της ως 

κερδοσκόπους που ποντάρουν στη χρεοκοπία της χώρας χρησιμοποιώντας εσωτερική 

πληροφόρηση. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι δεν προέκυψε καμία τέτοια συναλλαγή της 

εταιρείας Ι.J. Partners, πράγμα που επιβεβαιώνει η πρόσφατη διάταξη της Εισαγγελίας 

Οικονομικού Εγκλήματος με τη συνδρομή της Ελβετικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η 

καταδικαστική απόφαση 2284/2014 έκρινε τους ισχυρισμούς του κ. Καμμένου «ψευδείς και 

δόλιους» και του επιδίκασε πρόστιμο 100.000 ευρώ. 

  

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τις επίμαχες δηλώσεις Καμμένου, η διάταξη της Εισαγγελίας 

Οικονομικού Εγκλήματος που καθαρογράφηκε πριν από λίγες μέρες θέτει ελλείψει στοιχείων 

την υπόθεση στο αρχείο. Η εισαγγελέας Εφετών Μαριάννα Ψαρουδάκη αναφέρει ότι τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προκαταρκτική εξέταση «κρίνονται ως ουσιαστικά 

αβάσιμα» δικαιώνοντας έτσι όσους υπέστησαν τις καταγγελίες του κ. Καμμένου.   

  

 


