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2015: Ο επόµενος εκβιασµός (µέσω των τραπεζών) 
σχεδιάζεται 
 
15 Μαΐου 2014 
 
Το 2013 δώσαµε (ως πολίτες) 41 δις ευρώ στις τράπεζες, τα οποία τα 
δανειστήκαµε από την Ευρώπη µε τους γνωστούς επαχθείς όρους, για να 
ορθοποδήσουν, υποτίθεται. Κυβέρνηση, τραπεζίτες, Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη 
και Βερολίνο σήµερα θριαµβολογούν ότι οι τράπεζες πράγµατι ορθοπόδησαν και 
αρχίζουν να πορεύονται µόνες τους, χωρίς τα κρατικά δεκανίκια, έτοιµες να να 
δανείσουν ξανά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δυστυχώς, αυτός ο ισχυρισµός 
απέχει τόσο από την αλήθεια που ο χαρακτηρισµός «ψέµµα» είναι επιεικέστατος. 
 
Η αλήθεια (που µπορούµε να διακρίνουµε από τα πιο κάτω στοιχεία) κρύβει δύο 
γιγάντιες απειλές για την χώρα:  
 
Πρώτον, οι τράπεζες δεν ορθοπόδησαν και, ως αποτέλεσµα, την ώρα που το 
κράτος αποποιείται των ιδιοκτησιακών του δικαιωµάτων στις τράπεζες, η 
εξάρτιση των τραπεζών από το ισχνό και πτωχευµένο κράτος µας αυξάνεται 
συνεχώς.  
 
Δεύτερον, η µορφή αυτής της αυξανόµενης εξάρτησης (των τραπεζών από το 
κράτος) αποτελεί µεγάλη παγίδα για την επόµενη κυβέρνηση, καθώς µεγεθύνει 
την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εκβιάσει την κυβέρνηση 
στους πρώτους µήνες του 2015 -  όταν η χώρα σχεδόν σίγουρα (λόγω της 
Προεδρικής εκλογής) θα έχει νέα κυβέρνηση.   
 
1. Οι τράπεζες παραµένουν πτωχευµένες και εξαρτηµένες από το δηµόσιο 
όσο ποτέ 
 
Οι τραπεζίτες αρέσκονται να ισχυρίζονται ότι τα «προβλήµατά» τους οφείλονται 
στο κούρεµα των κρατικών οµολόγων που υπέστησαν την Άνοιξη του 2012 µε το 
PSI.  
 
Αν όµως ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαν ανάγκη κρατικής αρωγής προ της Άνοιξης 
του 2012. Κι όµως: Το 2010 έλαβαν κρατική στήριξη της τάξης των 57 δις και 145 
εκ. µέσα από την έκδοση οµολόγων-φαντασµάτων (βλ. το Παράρτηµα 1 για τον 
ορισµό του ιδιωτικού οµολόγου-φαντάσµατος και τον τρόπο που το 
χρησιµοποιούν για να λαµβάνουν χρήµα από την ΕΚΤ ελέω του 
φορολογούµενου). Την επόµενη χρονιά, το 2011 η στήριξη αυτή κυµάνθηκε στα 
40 δις και 208 εκ. (Βλ. Παραρτήµατα 2&3) Αν για τα προβλήµατα των τραπεζών 
έφταιγε το PSI, τότε γιατί είχαν ανάγκη κρατικής ενίσχυσης το 2010 και το 2011, 
πριν το κούρεµα των οµολόγων; Η απάντηση είναι ότι είχαν τεράστιο πρόβληµα 
µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια πριν ακόµα ξεσπάσει η κρίση, ακριβώς επειδή για 
µια δεκαετία έδιναν δάνεια αλόγιστα και ανοήτως.  
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Σήµερα, οι τραπεζίτες µας λένε ότι η ανακεφαλαιοποίηση του 2013 (την χρονιά 
που έλαβαν 41 δις από τον φορολογούµενο) πέτυχε.  
Κι όµως, από την 26η Απριλίου του 2013 έως την 6η Φεβρουαρίου του 2014, οι 
τράπεζες έλαβαν κρυφή κρατική ενίσχυση, µέσω της εγγύησης νέων εκδόσεων 
οµολόγων-φαντασµάτων, συνολικής ονοµαστικής αξίας 41 δις, πέραν των 41 
δις που έλαβαν επισήµως ως κεφαλαιακή ένεση από το κράτος (µέσω του 
λεγόµενου Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας). Αν είχε πετύχει η 
ανακεφαλαιοποίηση γιατί χρειάστηκαν κι άλλα 41 δις ρευστότητας µε κρατικές 
εγγυήσεις; Επί πλέον, αν όντως είχαν επιστρέψει σε µια υγιή κατάσταση, γιατί η 
Τράπεζα Πειραίως αναγκάστηκε την 6η Φεβρουαρίου να ορίσει το εξωφρενικό 
επιτόκιο του 12,6% (!) στο οµόλογο-φάντασµα των 1,75 δις που εξέδωσε; 
 
2. Πως στήνεται η παγίδα για την επόµενη κυβέρνηση (για τους πρώτους 
µήνες του 2015) 
 
Για να µην µπόρεσαν οι τράπεζες να «αποτοξινωθούν» από τις κρατικές 
ενισχύσεις µέσω οµολόγων-φαντασµάτων την χρονιά που έλαβαν 41 δις από 
τους πολίτες (δηλαδή το 2013) είναι σίγουρο ότι ούτε και το 2014 θα τα 
καταφέρουν.  
 
Το 2014 θα λήξουν τέτοια οµόλογα-φαντάσµατα αξίας 45 δις 833 εκ συνολικά τα 
οποία κατέχει η ΕΚΤ ως εχέγγυα (Βλ. Πίνακα 3.1, Παράρτηµα 3). Για να τα 
πάρουν πίσω από την ΕΚΤ οι τράπεζες (ώστε να µην πρέπει να πληρώσουν τα 
τεράστια εικονικά επιτόκια που όρισαν), θα πρέπει να επιστρέψουν το ρευστό 
που έλαβαν καταθέτωντάς τα ως εχέγγυα, κάτι που θα απαιτήσει περί τα 38 δις 
(σηµ. η ΕΚΤ δεν δίνει ρευστό πάνω από το 70% της ονοµαστικής αξίας αυτών 
των οµολόγων). Είναι σίγουρο ότι δεν θα τα βρουν. Οπότε, θα εκδώσουν κι άλλα, 
νέα, οµόλογα-φαντάσµατα για να αντικαταστήσουν εκείνα που λήγουν το 2015. 
Κι εκεί βρίσκεται η ουσία του προσεχούς δράµατος και της παγίδας στη οποία 
αναφέροµαι: 
 
Η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι από την 1η Μαρτίου του 2015 δεν θα ξανα-αποδεχθεί 
τέτοια οµόλογα-φαντάσµατα από τις ελληνικές τράπεζες. Τι θα γίνει τότε, µεταξύ 
Ιανουαρίου και τέλους Φεβρουαρίου 2015, όταν στην Αθήνα θα έχουµε νέα 
κυβέρνηση, είτε µε κορµό την ΝΔ είτε τον Σύριζα; Οι τράπεζες έχουν ήδη 
κατατεθηµένα οµόλογα-φαντάσµατα (βλ. Πίνακα 3.1) που λήγουν το 2015. Σε 
αυτά θα έχουν έως τότε προσθέσει άλλα 30 µε 40 δις (για να αντικαταστήσουν 
εκείνα που λήγουν το 2014) και, έτσι, «αισίως» θα πρέπει µέχρι την 1η Μαρτίου 
του 2015 να αποδώσουν στην ΕΚΤ το 70% αυτών των αξιών σε ρευστό (που δεν 
θα έχουν) – περί τα 35 δις! 
 
Τι θα γίνει όταν οι τράπεζες δεν θα µπορούν να βρουν τα, κατ’ ελάχιστον, 35 δις 
που θα πρέπει να επιστρέψουν στην ΕΚΤ; Αµέσως τα οµόλογα-φαντάσµατα 
αυτά θα «ωριµάσουν» στα χέρια της ΕΚΤ και µάλιστα θα προστεθούν σε αυτά 
τόκοι 12,6%, δηλαδή περί τα 5 δις (βλ. και πάλι τον Πίνακα 3.1, όπου αναφέρεται 
το επιτόκιο αυτών των οµολόγων – το οποίο έχει ουσία µόνο όταν λήγουν στα 
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χέρια της ΕΚΤ). Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήµατα στην ΕΚΤ; Μα ο εγγυητής 
τους, βέβαιαµ που δεν είναι βέβαια άλλος από το ελληνικό δηµόσιο!  
 
Περιληπτικά, την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου του 2015, η ΕΚΤ θα 
µπορεί να απαιτήσει από την ελληνική κυβέρνηση περί τα 40 περίπου δις. Όπερ 
µεθερµηνευόµενο, η τριάς Φραγκφούρτη-Βερολίνο-Βρυξέλλες θα µπορεί να 
εκβιάσει την νέα ελληνική κυβέρνηση µε άµεση πτώχευση όλων των τραπεζών 
αλλά και του δηµοσίου.  
 
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το σχέδιο-παγίδα που στήνεται ώστε, το πρώτο 
τρίµηνο του 2015, η ελληνική κυβέρνηση, όποια κι αν είναι, θα τελεί υπό 
θανάσιµη απειλή την οποία η τρόικα θα χρησιµοποιήσει µε ψυχρό, εκτελεστικό 
τρόπο, λέγοντας: «Υπογράψτε ό,τι σας λέµε αλλιώς τελειώσατε! Αν ενδώσετε, θα 
αποδεχθούµε κι άλλα απ΄αυτά τα οµόλογα-φαντάσµατα των τραπεζών σας, αν 
όχι µέσω της ΕΚΤ τότε µέσω του ελληνικού ELA» [- όπου ELA η δυνατότητα να 
αφήνουν την Τράπεζα της Ελλάδος (κατά το δοκούν της Φραγκφούρτης) να 
αποδέχεται ως ενέχυρα τραπεζικά σκουπίδια που η ΕΚΤ δεν καταδέχεται να 
αποδεχθεί]. 
 
Επίλογος 
 
Οι τράπεζες παραµένουν πτωχευµένες. Ακόµα χειρότερα, η εξάρτισή τους στο 
ελληνικό δηµόσιο αυξάνεται µε τρόπο όµως που µας οδηγεί, ως χώρα, σε µια 
καλά στηµένη παγίδα την 1η Μαρτίου του 2015. Τότε, η ελληνική κυβέρνηση που 
θα έχει (πιθανότατα) προκύψει από νέες εκλογές θα βρεθεί µπροστά σε στυγνό 
εκβιασµό που θεµελιώνεται στα φαντάσµατα-οµόλογα των πτωχευµένων 
τραπεζών τα οποία το δηµόσιο συστηµατικά εγγυάται χωρίς κανέναν δηµόσιο 
διάλογο ή έγκριση από την Βουλή των Ελλήνων. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Τα φαντάσµατα-οµόλογα: κρυφή κρατική ενίσχυση σε 6 
βήµατα 
 

1. Η Τράπεζα Χ δανείζει τον... εαυτό της εκδίδοντας ιδιωτικά οµόλογα που 
δεν έχει ποτέ σκοπό να πουλήσει σε επενδυτές.  

2. Γιατί να εκδώσει τέτοια οµόλογα-φαντάσµατα; Ο λόγος: Ώστε να τα 
καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως εχέγγυα µε 
αντάλλαγµα δανεικό χρήµα.  

3. Βεβαίως η ΕΚΤ δεν έχει δικαίωµα να αποδεχθεί αυτά τα οµόλογα-
φαντάσµατα ως εχέγγυο, καθώς αποδοχή τους θα παραβίαζε τόσο την 
λογική όσο και το καταστατικό της ΕΚΤ – θα ήταν σαν η ΕΚΤ να δάνειζε 
στην Τράπεζα Χ και, ταυτόχρονα, να αποδεχόταν το δάνειο το ίδιο ως... 
εχέγγυο.  

4. Για να νοµιµοποιηθεί η ΕΚΤ να αποδεχθεί αυτά τα οµόλογα-φαντάσµατα 
ως εχέγγυα, η Τράπεζα Χ περνάει πρώτα από την Πλατεία Συντάγµατος 
και ζητά από το Υπουργείο Οικονοµικών να τα εγγυηθεί.  
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5. Με την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου σταµπαρισµένη στα οµόλογα-
φαντάσµατα, η Τράπεζα Χ τα πηγαίνει στην ΕΚΤ, τα καταθέτει, και 
λαµβάνει το δανεικό χρήµα.  

6. Έτσι, η ΕΚΤ δέχεται τα οµόλογα-φαντάσµατα της Τράπεζας Χ ως εχέγγυο 
για τον απλούστατο λόγο ότι οι έλληνες φορολογούµενοι, εν πλήρη αγνοία 
τους, τα έχουν εγγυηθεί, καθιστώντας τα «εχέγγυα».   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Οι εκδόσεις των φαντασµάτων-οµολόγων από το 2009 
έως σήµερα 
 
Σύµφωνα µε µη ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην κατοχή 
µου, έχουν εκδοθεί τα εξής, εγγυηµένα από το ελληνικό κράτος, οµόλογα-
φαντάσµατα από τις τράπεζες:  
 
Έτος 2009  
 

Τράπεζα Ηµεροµηνία Έκδοσης 

Ηµεροµηνία 
Ωρίµανσης/ 
Λήξης 

Ποσό 
(σε εκ €) «Επιτόκιο» 

    

Μέσος Όρος: 
1,8% 

Εθνική 4 Απριλίου 2009 Μ/Δ 2900 Μ/Δ 
Alpha Bank 27 Απριλίου 2009 2012 1000 2,25% 
Alpha Bank 2 Ιουνίου 2009 2009 500 1,78% 
Εθνική 3 Ιουνίου 2009 2009 500 1,23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
2000 

 Ποσό ανά 
έκδοση 

  
1225 

  
Έτος 2010 
 

Τράπεζα Ηµεροµηνία Έκδοσης 

Ηµεροµηνία 
Ωρίµανσης/ 
Λήξης 

Ποσό 
(σε εκ €) «Επιτόκιο» 

    

Μέσος 
Όρος: 5,8% 

Eurobank 23 Απριλίου 2010 2013 2500 4,8% 

Εθνική 23 Απριλίου 2010 2013 1970 3,145% 

Πειραιώς 23 Απριλίου 2010 2013 1970 6,45% 

Alpha Bank 28 Απριλίου 2010 2013 2117 3,8% 
Eurobank 
Eurobank 30 Απριλίου 2010 2013 950 5,663% 

Εθνική 30 Απριλίου 2010 2013 1345 5,663% 

Εθνική 3 Μαΐου 2010 2013 655 5,663% 

Εθνική 4 Μαΐου 2010 Μ/Δ 10000 Μ/Δ 

Πειραιώς 4 Μαΐου 2010 2013 400 4,769% 

Alpha Bank 7 Μαΐου 2010 2013 440 5,3% 
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Eurobank 
Eurobank 7 Μαΐου 2010 2012 650 2,924% 

Eurobank 
Eurobank 7 Μαΐου 2010 2013 700 5,784% 

Αττικής 22 Ιουνίου 2010 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Εθνική 22 Ιουνίου 2010 2013 4265.6 5,829% 

Αττικής 26 Ιουνίου 2010 2013 215 5,761% 

Αγροτική 29 Ιουνίου 2010 2013 648.6 5,041% 

Proton Bank 30 Ιουνίου 2010 2013 40 4,782% 

Proton Bank 1 Ιουλίου 2010 2013 109 4,884% 

Αγροτική 22 Ιουλίου 2010 2011 1000 6% 

Αγροτική 15 Δεκεµβρίου 2010 2013 1548 9,024% 

Εθνική 16 Δεκεµβρίου 2010 Μ/Δ 16000 Μ/Δ 
Eurobank 
Eurobank 17 Δεκεµβρίου 2010 2013 4280 9,522% 

Εθνική 21 Δεκεµβρίου 2010 2013 4107 7,521% 

Αττικής 22 Δεκεµβρίου 2010 2013 285 5,863% 

Alpha Bank 30 Δεκεµβρίου 2010 2014 950 9,693% 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

57145.2 
 Ποσό ανά 

έκδοση 
  

2381.05 
  

Έτος 2011 
 

Τράπεζα Ηµεροµηνία Έκδοσης 

Ηµεροµηνία 
Ωρίµανσης/ 
Λήξης 

Ποσό 
(σε εκ €) «Επιτόκιο» 

    

Μέσος Όρος: 
12,41% 

Eurobank 11  Φεβρουαρίου 2011 2014 1550 11,201% 

Πειραιώς 11  Φεβρουαρίου 2011 2014 950 11,093% 

Eurobank 11  Μαρτίου 2011 2014 332 13,021% 

Alpha Bank 27 Μαΐου 2011 2014 400 13% 

Alpha Bank 1 Ιουνίου  2011 2013 2310 4.8% 

Eurobank 1 Ιουνίου  2011 Μ/Δ 20000 Μ/Δ 

Εθνική 6 Ιουνίου  2011 2014 1925 13,438% 

Αγροτική 16 Ιουνίου 2011 2014 1000 13,494% 

Αγροτική 25 Ιουλίου 2011 2014 1500 13,613% 

Πειραιώς 1 Νοεµβρίου 2011 2012 1750 13,585% 

Alpha Bank 3 Νοεµβρίου 2011 2012 3147 13,5% 

Πειραιώς 3 Νοεµβρίου 2011 2012 1500 13,58% 

Eurobank 4 Νοεµβρίου 2011 2012 1500 13,5% 

Eurobank 11 Νοεµβρίου 2011 2012 2344 13,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

40208 
 Ποσό ανά 

  
2872 

 



 6 

έκδοση 

 
Έτος 2012 
 

Τράπεζα Ηµεροµηνία Έκδοσης 

Ηµεροµηνία 
Ωρίµανσης/ 
Λήξης 

Ποσό 
(σε εκ €) «Επιτόκιο» 

    

Μέσος Όρος: 
13,21% 

Πειραιώς 30 Ιανουαρίου 2012 2012 1500 13.149 

Eurobank 13 Φεβρουαρίου 2012 2012 2344 13.5 

Εθνική 23 Φεβρουαρίου 2012 2012 3000 13 

Πειραιώς 2 Μαρτίου 2012 2012 2087 12.884 

Eurobank 8 Μαΐου 2012 2012 1500 13.5 

Πειραιώς 4 Ιουλίου 2012 2012 2087 12.664 
Eurobank 

Erg 8 Αυγούστου 2012 2012 1500 13.5 

Eurobank 
Erg 14 Αυγούστου 2012 2012 2344 13.5 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

16362  
 
Έτος 2013 έως και την 6η Φεβρουαρίου 2014 
 

Τράπεζα Ηµεροµηνία Έκδοσης 

Ηµεροµηνία 
Ωρίµανσης/ 
Λήξης 

Ποσό 
(σε εκ €) «Επιτόκιο» 

    

Μέσος Όρος: 
11,69% 

Eurobank 
Erg 26 Απριλίου 2013 2016 2300 12.207 

Πειραιώς 1 Μαΐου 2013 2014 2370 12.207 

Εθνική 8 Μαΐου 2013 2016 4500 12.207 

Alpha Bank 20 Μαΐου 2013 2014 2557 12.199 
Eurobank 

Erg 20 Μαΐου 2013 2016 1650 12.203 

Alpha Bank 19 Ιουνίου 2013 2014 2310 12.12 

Εθνική 20 Ιουνίου 2013 2015 4265 8.225 
Eurobank 

Erg 25 Ιουνίου 2013 2015 3820 12.214 

Πειραιώς 6 Δεκεµβρίου 2013 2014 3572 12.66 

Εθνική 11 Δεκεµβρίου 2013 2014 4107 12.66 

Alpha Bank 16 Δεκεµβρίου 2013 2015 3609 12.66 
Eurobank 

Erg 18 Δεκεµβρίου 2013 2015 4280 8.66 

Πειραιώς 6 Φεβρουαρίου 2014 2015 1750 12.66 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

41090 
 Ποσό ανά 

έκδοση 
  

3161 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Οι εκδόσεις των φαντασµάτων-οµολόγων από το 2009 
έως σήµερα συνοπτικά 
 
Έτος Ποσό σε εκ 

€ 
«Επι-
τόκιο» 

Μέσο 
ποσό ανά 
έκδοση 

Οµόλογα που λήγουν το 
έτος αυτό εκ € 

 
2009	   2000	   1,753%	   1225	   1000	  
2010	   57145	   5,812%	   2381	   0	  
2011	   40208	   12,41%	   2872	   1000	  
2012	   16362	   13,21%	   2045	   27603	  
2013	   39340	   11,69%	   3278	   55195	  
2014	   1750	   12,66%	   1750	   45833	  

 
Πίνακας 3.1 – Συνοπτική εικόνα οµολόγων-φαντασµάτων ανά έτος 

 

	  
2009	   2010	   2011	   2012	   2013-‐4	   Συνολικά	  

2009	   1000	  
	   	   	   	  

1000	  
2010	  

	   	   	   	   	  
0	  

2011	  
	  

1000	  
	   	   	  

1000	  
2012	   1000	  

	  
10241	   16362	  

	  
27603	  

2013	  
	  

55195	  
	   	   	  

55195	  
2014	  

	  
950	   29967	  

	  
14916	   45833	  

2015	  
	   	   	   	  

17724	   17724	  
2016	  

	   	   	   	  
8450	   8450	  

Συνολικά	   2000	   57145	   40208	   16362	   41090	  
	   

 
Πίνακας 3.2 – Εκδόσεις οµολόγων-φαντασµάτων και πότε λήγουν/έληξαν 
Οι στήλες αναφέρονται στις εκδόσεις και οι σειρές στο έτος λήξης ή ωρίµανσης. 
Π.χ. η στήλη µε έτος 2010 µας δείχνει ότι το 2010 εκδόθηκαν οµόλογα-
φαντάσµατα που έληξαν το 2011 ονοµαστικής αξίας 1000 εκ. ευρώ, άλλα 55.195 
εκ που έληξαν το 2013 και, τέλος,  οµόλογα-φαντάσµατα ονοµαστικής αξίας 950 
εκ. ευρώ τα οποία λήγουν το 2014. Η στήλη υποσυνόλων αναφέρει την αξία των 
οµολόγων-φαντασµάτων που λήγουν την χρονιά η οποία αντιστοιχεί στην σειρά 
(π.χ. το 2014 λήγουν οµόλογα ονοµαστικής αξίας 45.833 εκ.) ενώ η σειρά 
υποσυνόλων αναφέρει την αξία των οµολόγων-φαντασµάτων που εκδόθηκαν την 
χρονιά η οποία αντιστοιχεί στην στήλη (π.χ. το 2013-4 εκδόθηκαν  οµόλογα 
ονοµαστικής αξίας 45.833 εκ.) 
 
 


