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Με ολοκληρωμένη στρατηγική από κοινού Τράπεζες και πολιτικοί, Βουλή και Κυβερνήσεις λεηλατούν το 
Δημόσιο Χρήμα επιπλέον κατά 140 δις ευρώ, σφετεριζόμενοι τη θέση τους στην Ελληνική Δημοκρατία.

 

Δυστυχώς, εκτός από την υποκριτική Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπέρ τραπεζών (επιλεκτικού 
ιδιωτικού κεφαλαίου παροχής υπηρεσιών χρήματος) που οδήγησαν σε αβάστακτα οικονομικά βάρη 
και εξαθλίωση τον Ελληνικό Λαό με υπαίτιες τις δομημένες κυβερνήσεις όπως λειτούργησαν με 
πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές-πολιτικούς του δικομματισμού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, από του 2008 έως 
σήμερα, με τους νόμους, Ν 3723/9-12-2008 (άρθρα 2,3,4,5) επί Καραμανλή και Αλογοσκούφη της ΝΔ και σε 
αγαστή συνέχεια επί ΠΑΣΟΚ με τους Ν 3845/6-5-2010 άρθρο 4 παρ 4 (1ο Μνημόνιο επί Παπανδρεόυ και 
Παπακωνσταντίνου), Ν 3872/3-9-2010 (άρθρο 7), Ν 3965/18-5-2001 (άρθρο 19 παρ 1), οι ίδιοι συντελεστές 
της Δημοκρατίας, δομημένοι πολιτικοί (βλέπε τα ονόματά τους στους νόμους) και τραπεζίτες, πέρασαν σε 
άλλη επιθετική μορφή λεηλασίας του Δημοσίου Χρήματος, δηλαδή της περιουσίας του Ελληνικού Λαού, 
δημιουργώντας πρόσθετα οικονομικά βάρη και εξαθλίωση στον πληθυσμό με «δημοκρατική» μέθοδο, 
δημιουργώντας συστημικούς κινδύνους κατάρρευσης στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και στην 
οικονομία των νοικοκυριών.

 

Θέσπισαν -έφτιαξαν νόμους για την ανακεφαλαιοποίηση ή άλλως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 
ενίσχυση των ιδιωτικών τραπεζών με διοχέτευση πακτωλού δημοσίου χρήματος προς αυτές:

 

Με τη συστηματική παραγωγή νόμων, όπως των: Ν 3864/21-7-2010 (άρθρο 3 παρα. 1), και Ν.4079/20-9-
2012 (άρθρο πρώτο), (50 δις ευρώ για το ΤΧΣ), Ν 4031/9-12-20011 (άρθρα 1, 2), (60 δις ευρώ εγγυήσεις), 
και Ν 4056/12-3-2012 (άρθρο 21), (30 δις ευρώ επαύξηση εγγυήσεων) στις τράπεζες και χρήση αυτών 
βάσει μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής Κυβερνήσεις, Βουλή και τραπεζίτες διαθέτουν δημόσιο χρήμα 
υπέρ ιδιωτικών τραπεζών, ανερχόμενο στο συνολικό ποσόν των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την μορφή 
των κρατικών τίτλων και εγγυήσεων. Ειδικότερα:

 

1) Στο Ν 3864/21-7-2010 (ΦΕΚ Α΄ 119/2010 Περί ιδρύσεως Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας (ΤΧΣ ή HFSF), που ψηφίστηκε κατόπιν της νομοθετικής πρωτοβουλίας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, 
η πλειοψηφία της Βουλής (ΙΓ) όρισε με το άρθρο 2, ότι σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθε-
ρότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πι-
στωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τα ειδικότερον προβλε-
πόμενα στον παρόντα νόμο, «και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του Ν 3601/2007», όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 
1 άρθρου 50 Ν 4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011, εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι 
και την 30ή Ιουνίου 2017. Το Ταμείο επιτελεί τους σκοπούς του βάσει μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η 
οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος 
και του Ταμείου. (όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 9 Ν 4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012 
(επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Λ Παπαδήμου και μετά το 2ο Μνημόνιο Ν 4046/14-2-2012 κοινής υποστήριξης 
Σαμαρά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Βενιζέλου)

 



. Με το άρθρο 3 παρ 1 του Ν 3864/2010 αρχικώς ορίστηκε το κεφάλαιο του ΤΧΣ σε 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ και στη συνέχεια ορίστηκε ότι «το κεφάλαιο του Ταμείου (ΤΧΣ) ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ» προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του 
μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνά-
μει του ν. 3845/2010 (1ου Μνημονίου), δηλαδή με κρατικό χρέος, καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό 
Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το προ-
ηγούμενο άρθρο διάρκειας του Ταμείου, ήτοι μέχρι 30-6-2017, όπως ισχύει τελικώς μέχρι σήμερα με την 
παρ.1 άρθρ.1 της από 19.4.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ),ΦΕΚ Α 94/19.4.2012, η οποία 
κυρώθηκε από την ΙΕ Βουλή με το άρθρο πρώτο Ν.4079/20-9-2012,ΦΕΚ Α 180, επί κυβέρνησης Σαμα-
ρά-Βενιζέλου-Κουβέλη (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). Επιπλέον ορίστηκε από τη Βουλή ότι «Το κεφάλαιο του 
Ταμείου δύναται να αυξηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.» όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε 
με την παρ.23 άρθρου 9 Ν.4051/2012, ΦΕΚ Α 40/29.2.2012, στον βασικό ως άνω αρχικό νόμο 3864/21-7-
2010 (επί κυβέρνησης Παπανδρέου -ΠΑΣΟΚ).

 

2) Περαιτέρω το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε παροχή εγγυήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
για κάλυψη πιστώσεων με σκοπό την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας σε τράπεζες 
που εδρεύουν στην Ελλάδα.

 

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2/43219/0025 (ΦΕΚ Β΄ 1143/06.06.2011) Παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, ο υφυπουργός οικονομικών Φιλ. Σαχινίδης στην Αθήνα 6-5-2011, αρχικά παρείχε εγγύηση ποσού 
δέκα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία αυξήθηκε σε τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ ( 30.000.000.000) 
με το άρθρο 1 της από 14.9.2011 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 203/14.9.2011) από το Υπουργικό Συμβούλιο κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4031/2011,ΦΕΚ Α 56/9.12.2011, και στη συνέχεια 
αυξήθηκε σε εξήντα δισεκατομμύρια (60.000.000.000) ευρώ με το άρθρο δεύτερο του αυτού νόμου 4031/9-
12-2011.

 

3) Περαιτέρω, κατά την παρ. 1 άρθρου 21 Ν 4056/2012, ΦΕΚ Α 52/12.3.2012, το ως άνω προβλεπόμε-
νο, στο πρώτο εδάφιο της υπ. αριθμ. 2/43219/0025/6.5.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 
1143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της, από 14.9.2011, Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχόμενου (Α’ 203), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4031/2011 (ΦΕΚ Α’ 256) και αυξήθηκε 
με το άρθρο δεύτερο του ν. 4031/2011, συνολικό ποσό εγγύησης εξήντα δισεκατομμύρια (60.000.000.000) 
ευρώ, αυξήθηκε κατά πενήντα τοις εκατό (50%), ήτοι ανήλθαν οι εγγυήσεις του Δημοσίου στο ποσόν των 
ενενήντα δισεκατομμύρια (90.000.000.000) ευρώ. Με την ανωτέρω εγγύηση ασφαλίζονται, χωρίς άλλη δι-
ατύπωση, όλες οι απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ιδιωτικό νομικό πρόσωπο) από συμβάσεις παρο-
χής πίστωσης, οι οποίες θα καταρτιστούν μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και τραπεζών που εδρεύουν 
στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουνίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011, το οποίο μπορεί 
να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με το άρθρο 1 παρ.2 της από 14.9.2011 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ Α 203/14.9.2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4031/2011,ΦΕΚ Α 256/9.12.2011, το 
προβλεπόμενο στο τρίτο εδάφιο της παρούσας απόφασης χρονικό διάστημα παρατείνεται έως 31.12.2012.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών και τα Υπουργικά Συμβούλια (δηλαδή οι Κυβερνήσεις) απεφάσισαν με Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ήτοι έκτακτη νομοθεσία, την παροχή χρηματικών εγγυήσεων, 
με επίκληση των διατάξεων των νόμων, Ν 2322/ (ΦΕΚ Α/143/06-07-1995 (Παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις, άρθρα 1 και 5), Ν 
2362/95, (ΦΕΚ Α/247/1995 (Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις., άρθρο 65), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3493/2011 (ΦΕΚ Α/66/31-03-2011). Δηλαδή από την 
περιουσία του Ελληνικού Κράτους χορηγήθηκαν ποσά δις ευρώ, πέραν των διατάξεων του νόμου 3864/21-



7-2010 (περί ΤΧΣ, 50 δις ευρώ) και του βασικού νόμου 3723/9-12-2008 (1ου αναπτυξιακού νόμου επί ΝΔ 
Υπουργού Αλογοσκούφη και των επαυξητικών αυτού επί ΠΑΣΟΚ συνόλου 163 δις ευρώ ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση το συνολικό ποσόν για το ΤΧΣ και τις εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, που παρέχεται 
από τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ΝΔ και ΔΗΜΑΡ ανέρχεται στα 140 δις ευρώ. Εάν δε προστεθούν και τα 163 
δις ευρώ με τον δήθεν αναπτυξιακό νόμο 3723/9-12-2008 της ΝΔ και των επαυξητικών νόμων αυτού 
επί ΠΑΣΟΚ υπέρ ιδιωτικών τραπεζών, το συνολικό ποσόν που προσφέρεται στις τράπεζες ανέρχεται σε 
140+163 δις =303 δις ευρώ. Δηλαδή ένα ΑΕΠ ενός κράτους διοχετεύεται στα κανάλια κα τις χοάνες των 
ιδιωτικών τραπεζών, για να ζήσουν οι ιδιωτικές τράπεζες και ιδιώτες τραπεζίτες. Τι προσέφεραν αυτές 
στην πατρίδα εάν καταναλώνουν ένα ΑΕΠ 303 δις ευρώ; Τι θα μείνει τότε για να ζήσουν, α) οι πολίτες 
όταν φοροδιώκονται αγρίως και η ανεργία γιγαντώνεται; και β) το κοινωνικο ασφαλιστικό σύστημα στην 
Ελλάδα που είναι σε κατάρρευση και η εσωτερική αγορά;

 

Δυστυχώς αποκαλύπτεται ότι βάσει μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχειριστών κρατικής εξουσίας, 
η οποία στρατηγική αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ Κυβερνήσεων, του Υπουργείου Οικονομικών 
(εκτελεστικής εξουσίας), της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου (ΤΧΣ) (ιδιωτών) και εξωτερικών 
κέντρων εξουσίας, το δημόσιο χρήμα κατά δισεκατομμύρια σε ευρώ συγκεντρώνεται επιλεκτικώς στα 
χέρια ιδιωτών τραπεζών με την συμπαράσταση της Βουλής (παραγωγή νόμων υπέρ τους) και οι Έλληνες 
Πολίτες καταρρακώνονται ηθικά και οικονομικά καθημερινά εν μέσω δημοκρατίας. Έτσι με ολοκληρωμένη 
στρατηγική τα παραπάνω όργανα προωθούν τη μη διατήρηση της σταθερότητας της ελληνικής 
πληθυσμιακής οντότητας στην Ευρωζώνη της Ε.Ε., την με στρατηγική (βάσει σχεδίου) εξόντωση του 
Ελληνικού Πληθυσμού ως οντότητα.

 

Γιατί ο Ελληνικός Πληθυσμός δέχεται την αργά και σταθερά εξόντωσή του εν μέσω δημοκρατίας;

 

Ιωάννης Σακκάς, Πρώην Εισαγγελέας


