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Α
ίτηµα δικαστικής συνδροµής για να πα-
ρασχεθούν όλα τα στοιχεία λογαρια-
σµών που διατηρεί στην ελβετική τρά-

πεζα UBS offshore εταιρεία µε διαχειριστή τον 
Σπύρο Σηµίτη απέστειλε προς τις ελβετικές Αρ-
χές η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς. Σύµφωνα 
µε αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, 
τα στοιχεία ζητούνται καθώς, όπως αναφέρε-
ται στο αίτηµα, ο αδελφός του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Σηµίτη θεωρείται ύποπτος 
για ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, προερχόµε-
νου από δωροδοκίες. Μάλιστα, στ ο έγγραφο 
που απεστάλη πριν από λίγες ηµέρες, τις υπό-
νοιες για την τέλεση των κακουργηµατικής φύ-
σεως αδικηµάτων φαίνεται να τις συνδέουν οι 
εισαγγελείς µε τη συγγενική σχέση που έχει µε 
τον Κ. Σηµίτη και ενδεχόµενη δωροδοκία του.

Στο «κάδρο» των δωροδοκιών έχει βάλει 
τον πρώην πρωθυπουργό ο Μισέλ Ζοσεράν, 
πρώην µεγαλοστέλεχος της Thales Engineering 
and Consulting , η οποία είχε αναλάβει τον εκ-
συγχρονισµό των έξι φρεγατών τύπου S του 
Πολεµικού Ναυτικού. Ο Ζοσεράν είχε υπο-
στηρίξει το 2005 ότι η γαλλική εταιρεία έχα-
σε το σύστηµα ασφαλείας C4i των Ολυµπια-
κών Αγώνων του 2004 επειδή στόχευσε χα-
µηλά και όχι κατευθείαν στον υπουργό Εσω-
τερικών και στον πρωθυπουργό, όπως είχαν 
πράξει οι ανταγωνιστές τους, που κέρδισαν 
και το έργο.

Η διαδροµή
Πώς, όµως, η ∆ικαιοσύνη εντόπισε τον επί-
µαχο λογαριασµό και την εν λόγω εξωχώρια 
εταιρεία; Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ακολου-
θώντας τα ίχνη του εµβάσµατος των 845.000 
ευρώ που απέστειλε το 2010 ο αδελφός του 
πρώην πρωθυπουργού από τις Μπαχάµες σε 
ελληνικό τραπεζικό ίδρυµα και από εκεί, µέ-

σα σε µόλις πέντε ηµέρες, στη Γερµανία, 
κατάφεραν να βρουν την άκρη του νή-
µατος. Συγκεκριµένα, οι εισαγγελικές 
Αρχές, συνδυάζοντας τα στοιχεία που 

Ψάχνουν 
την offshore 
του Σπύρου 
Σηµίτη!
Ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού είναι ύποπτος 
για διακίνηση µαύρου χρήµατος, προερχόµενου 
από δωροδοκίες, σύµφωνα µε το αίτηµα δικαστικής 
συνδροµής που απέστειλαν οι ελληνικές Αρχές 
στην Ελβετία

έχουν στη διάθεσή τους από τις υφιστάµενες 
λίστες µεγαλοκαταθετών σε πιστωτικά ιδρύµα-
τα του εξωτερικού, ανακάλυψαν ότι η εν λόγω 
εταιρεία µε διαχειριστή τον Σπ. Σηµίτη διαθέ-
τει τραπεζικό λογαριασµό στην ελβετική UBS.

Ο Σπ. Σηµίτης, µε αφορµή το εν λόγω έµ-
βασµα, έχει µπει στο µικροσκόπιο των ελλη-
νικών δικαστικών Αρχών από τον περασµέ-
νο Ιούνιο. Ο ίδιος πάντως, µετά το δηµοσί-
ευµα της «R» που είχε αποκαλύψει ότι ελέγχε-
ται, µέσω ανακοίνωσής του ανέφερε πως δεν 
έχει τελέσει καµία αξιόποινη πράξη και πως 
τα χρήµατά του προέρχονται από δικές του 
αποταµιεύσεις και της συζύγου του. «Εργά-
στηκα ως καθηγητής του Πανεπιστηµίου της 
Φρανκφούρτης επί περίπου πενήντα χρόνια. 
∆ίδαξα επίσης και εργάστηκα στις ΗΠΑ, στη 
Γαλλία, στη Γερµανία και στην Ιταλία. Συνερ-
γάστηκα επανειληµµένα µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η σύζυγός µου εργάστηκε ως ψυ-
χαναλύτρια επί περίπου σαράντα χρόνια, µε 
σηµαντική επιπλέον εκδοτική δραστηριότητα.
Κατά την περίοδο 2001 µέχρι και το 2011 εί-
χα στη Γερµανία καθαρά εισοδήµατα ύψους 
1.448.000 ευρώ -σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
εφορίας- µετά δηλαδή από τις φορολογικές 
και άλλες κρατήσεις. Τις δύο προηγούµενες 
δεκαετίες τα εισοδήµατά µου ήταν πιο υψη-
λά, ή τουλάχιστον αντίστοιχα. Από την πώλη-
ση ακινήτων µου στην Ελλάδα, επίσης, έχω ει-
σπράξει περίπου 500.000 ευρώ. Οι αποταµι-
εύσεις µας αυτές προέρχονται από την εργα-
σία µιας ζωής. Είναι σηµαντικές. Τις επενδύ-
σαµε σε διεθνείς τράπεζες κρίνοντας τις απο-
δόσεις. Στην Ελλάδα έκανα ένα έµβασµα στις 
21/5/2010 µε το ποσό των 845.000 ευρώ για 
την αγορά ακινήτου. Τις ηµέρες εκείνες υπήρ-
ξε στην Ελλάδα έκρηξη ανησυχίας, µε συνέ-
πεια µεγάλη φυγή κεφαλαίων. Αγορά ακινή-
του υπό τις συνθήκες αυτές δεν ήταν πια νο-
ητή. Επανέφερα το ποσό των 800.000 ευρώ 
στην τράπεζα του τόπου κατοικίας µου, στη 
Γερµανία. Η φήµη που κυκλοφόρησε -ότι τα 
χρήµατά µου έχουν “παράνοµη προέλευση”- 
είναι ως εκ τούτου αναληθής και άκρως συ-
κοφαντική. Ολα τα χρήµατά µας είναι προϊόν 
της δουλειάς µας».
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