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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΣΗ 

  

Του Σάββα Τσιτουρίδη του Κυριάκου, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Μ. Δημελά 38 

Κατά  

Του Χρήστου Πρωτόπαππα του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Σίνα 14 & 
Ακαδημίας 

 

 

O μηνυόμενος ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την 
γνωστή στο πανελλήνιο υπόθεση των ομολόγων που αγοράστηκαν από τα 
ασφαλιστικά Ταμεία και τη διερεύνηση της διάπραξης ποινικών αδικημάτων από 
πλευράς πολιτικών προσώπων. Τα ομόλογα αυτά, κατά το μέρος της υποθέσεως 
που με αφορά, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και διακινήθηκαν μέσω 
ελληνικών τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών. 

Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2010 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2010, ο μηνυόμενος, 
εκτελώντας για λογαριασμό της Βουλής και σύμφωνα με το άρθρο 86 του 
Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής 
των Ελλήνων, ανακριτικά καθήκοντα για τη διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων μελών 
της Κυβέρνησης Καραμανλή για την υπόθεση αυτήν κατά κατάχρηση εξουσίας, 
λόγω των όσων ειδικώς αναφέρω κατωτέρω, με εκθέτει σε  μη σύννομη και 
αβάσιμη δίωξη και με το πόρισμα του με συκοφαντεί.  

Ειδικότερα μέσω της προεδρίας του στην Εξεταστική Επιτροπή και του πορίσματος 
που εξέδωσε και υπογράφει ο ίδιος, «κατασκεύασε» κατηγορίες, οι οποίες δεν 
προκύπτουν από τις ανακριτικές εργασίες της Επιτροπής και του συνόλου του 
αποδεικτικού υλικού, όπως παραθέτω κατωτέρω.  

Κι αυτό όταν πολύχρονες έρευνες της Δικαιοσύνης και της Ανεξάρτητης Αρχής 
Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος δεν εντόπισαν την παραμικρή ένδειξη εμπλοκής 
μου. 

Ο κ. Πρωτόπαππας εν γνώσει του διηύθυνε τις εργασίες της ανακριτικής αυτής 
Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, αφ’ ενός παραποιώντας αποδεικτικά στοιχεία 
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που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αφετέρου «κατασκευάζοντας» 
ενοχοποιητικά στοιχεία, προκειμένου να με εκθέσει σε δίωξη. 

 Οι συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις του μηνυομένου τις οποίες διέπραξε 
κατά την διάρκεια της προεδρίας του της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, αλλά 
και κατά την διάρκεια των υποδείξεών του κατά την σύνταξη του πορίσματος που 
υπέγραψε ο ίδιος ως πρόεδρος, προκειμένου να με εκθέσει σε δίωξη, είναι, μεταξύ 
άλλων, οι κάτωθι ειδικώς περιγραφόμενες: 

1. Στο πόρισμά του ο κ. Πρωτόπαππας αναφέρει εν γνώσει του ψευδώς, 
προκειμένου να με καταστήσει κατηγορούμενο, ότι ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γκαργκάνας, κατέθεσε σαφώς  ότι με οχλούσε για 
να συμβάλω στη συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Διαχείρισης των 
Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, κι εγώ σκοπίμως 
κωλυσιεργούσα, προκειμένου ν’ αφήσω ανεξέλεγκτα τα Ταμεία.  
 
Όμως, το παραπάνω γεγονός δεν προέκυψε από την κατάθεση Γκαργκάνα ο 
οποίος καταθέτει αορίστως ότι οχλούσε Υπουργούς, χωρίς να αναφέρεται 
ειδικώς στο όνομά μου (επομένως θα μπορούσε να εννοεί οποιονδήποτε 
άλλον υπουργό).  
 
Επίσης, ο μηνυόμενος γνώριζε ότι με νόμο κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ (ν. 
3232/2004) η ανωτέρω επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα ελέγχου των 
ομολόγων που εκδίδονται από το ελληνικό δημόσιο ή τις τράπεζες, συνεπώς, 
ούτε για τα επίδικα ομόλογα. 
 
Η επιτροπή αυτή έχει κατά νόμο αρμοδιότητα μόνο για τις  λοιπές 
επενδύσεις των ασφαλιστικών φορέων (π.χ. μετοχές κλπ), γεγονός που 
γνώριζε ο μηνυόμενος.  
 
Περί της υπάρξεως δε της νομοθεσίας αυτής και της αναρμοδιότητας της εν 
λόγω επιτροπής, κατέθεσαν πολλοί μάρτυρες και προσκομίστηκαν τα 
στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα(βλ. και πρακτικά Εξεταστικής Επιτροπής 
22.9.2010 ). 
 
 
 
 

2. Σχετικώς με τα προαναφερόμενα, κατά κατάχρηση εξουσίας και παράβαση 
καθήκοντος, ο μηνυόμενος προκειμένου να στοιχειοθετήσει τη βασική 
κατηγορία εναντίον μου περί παράβασης καθήκοντος ως προς τη σύσταση 
της προαναφερόμενης επιτροπής που ήταν δήθεν αρμόδια για να ελέγχει τα 



Σελίδα 3 από 10  

ταμεία, απέτρεψε σημαντικό μάρτυρα και πρώην Υπουργό από το να 
καταθέσει ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γκαργκάνας, 
ουδέποτε απευθύνθηκε σε οποιονδήποτε Υπουργό της Κυβέρνησης για να 
συσταθεί η εν λόγω επιτροπή. Ο μηνυόμενος προέτρεψε το μάρτυρα να μην 
καταθέσει περαιτέρω για το σημαντικό αυτό γεγονός, λέγοντάς του ψευδώς, 
ότι όταν ο κ. Γκαργκάνας κατέθετε για την αδράνεια των Υπουργών δεν 
εννοούσε τον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν πριν από εμένα Υπουργός 
Απασχόλησης, αλλά μόνον τον Τσιτουρίδη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ουδέποτε ο κ. Γκαργκάνας 
κατονόμασε εμένα ως τον Υπουργό που οχλούσε και ο οποίος αδρανούσε 
για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής.  
 
 (βλ .πρακτικά Εξεταστικής Επιτροπής 9.9.2010 και 22.9.2010.  
 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαρτυρικών καταθέσεων, ο κ. Πρωτόπαππας με 
πρόθεση κατεύθυνε την ανακριτική διαδικασία ώστε η ευθύνη για την 
υπόθεση αυτή να αποδοθεί σε εμένα. Έτσι, ενώ γνώριζε:  
‐ότι σύμφωνα με το νόμο ο Υπουργός Απασχόλησης δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα ελέγχου της σκοπιμότητας για την αγορά ομολόγων από τα 
ταμεία στα  οποία προΐσταται,  
‐ότι ο Υπουργός Απασχόλησης δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εκδίδει, 
διακινεί, αγοράζει ή να εγκρίνει αγορές ή πωλήσεις ομολόγων ή άλλων 
προϊόντων,  
‐ότι αντιθέτως, ο Υπουργός έχει ανάστροφη αρμοδιότητα, απαγορεύεται 
δηλαδή να παρεμβαίνει στις αποφάσεις ανεξάρτητων διοικήσεων, 
προβαίνοντας σε έλεγχο σκοπιμότητας (βλ. σχετική νομοθεσία).  
Εν γνώσει των ανωτέρω, ο μηνυόμενος συμπεριέλαβε στο πόρισμα που 
υπογράφει και με οδηγεί ουσιαστικά σε δίωξη τα προαναφερθέντα σαν 
καθήκον μου που δήθεν περιγράφεται με σαφήνεια στο νόμο [Οι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητές μου περιγράφηκαν εξαντλητικώς και από τους 
μάρτυρες  (βλ. σχετικώς και πρακτικά – καταθέσεις διοικητών των ταμείων)]. 
 

4. Ο μηνυόμενος μού κατελόγισε δολίως, εκθέτοντάς με σε δίωξη για 
παράβαση καθήκοντος και απιστία, ουσιαστική αρμοδιότητα ελέγχου 
σκοπιμότητας των ταμείων. Την αρμοδιότητα αυτήν δεν είχα κατά νόμο 
όπως προανέφερα, ούτε μάρτυς κατέθεσε κάτι τέτοιο κατά τη διαδικασία.  
 
Επίσης, δολίως μου κατελόγισε παράβαση καθήκοντος και απιστία για την 
μη τήρηση της νομιμότητας στον έλεγχο των ταμείων.  
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Οι μάρτυρες όμως που εξετάστηκαν από την Επιτροπή, την οποία διεύθυνε ο 
μηνυόμενος, κατέθεσαν ότι και οι προκάτοχοί μου υπουργοί, ούτε 
αρμοδιότητα ελέγχου σκοπιμότητας των πράξεων των ταμείων είχαν, ούτε 
επιτρέποντας την αγορά ομοίων ομολόγων (δομημένων, εκτός ΗΔΑΤ), 
παρεβίασαν νόμο ή υπουργική απόφαση (Βλ. ενδεικτικώς πρακτικά 
Εξεταστική Επιτροπής 9.9.2010). Ο μηνυόμενος απεδέχθη τις συγκεκριμένες 
καταθέσεις και δεν κατελόγισε – ορθώς ‐  ευθύνες στους προκατόχους μου, 
εν αντιθέσει με εμένα, τον οποίον για τις ίδιες πράξεις με εκθέτει σήμερα 
παρανόμως σε δίωξη. 
 

5. Ο μηνυόμενος, κατά κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, 
νόθευσε το περιεχόμενο μαρτυρικών καταθέσεων ενώπιον της Επιτροπής 
και συμπεριέλαβε στο πόρισμά του στοιχεία και γεγονότα τα οποία, όμως, 
ουδέποτε κατετέθησαν.  
 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο πόρισμά του ότι, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της Εξεταστικής Επιτροπής απεδείχθη ότι ένα μέρος των 
χρημάτων που δόθηκαν ως προμήθειες στις εμπλεκόμενες στην πώληση των 
ομολόγων χρηματιστηριακές εταιρείες, έφτασε και σε πολιτικά πρόσωπα.  
 
Κάτι τέτοιο δεν κατατέθηκε ποτέ, από κανένα μάρτυρα. Αντιθέτως, 
κατατέθηκε ότι κανείς δεν διαπίστωσε να κατευθύνθηκε χρήμα προς 
πολιτικά πρόσωπα από τις προμήθειες για την αγορά και την πώληση των 
επίμαχων ομολόγων (Βλ.Πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής, σελ.30).  
 
Ο μόνος λόγος για τον οποίον ο μηνυόμενος κατασκεύασε ψευδή μαρτυρική 
κατάθεση είναι για να στοιχειοθετήσει τη βαρύτητα των ψευδών και 
κατασκευασμένων κατηγοριών εις βάρος μου και για να με συκοφαντήσει 
υπονοώντας ότι πιθανόν να εισέπραξα και παράνομο χρήμα.  
 

6. Ο μηνυόμενος, προκειμένου να στηρίξει την εις βάρος μου κατηγορία, 
συμπεριέλαβε στο πόρισμά του ότι από κοινού ενεργούντες εγώ με τον 
υφυπουργό Οικονομίας κ. Δούκα, «στήσαμε» με πρόθεση να ζημιώσουμε τα 
Ταμεία την υπόθεση έκδοσης και αντιστοίχως αγοράς ομολόγων του 
ελληνικού Δημοσίου. 
 
Το ψευδές αυτό γεγονός το καταγράφει στο παραπεμπτικό του πόρισμα, 
παρότι γνώριζε, δεδομένου ότι ο ίδιος υπέβαλε τις σχετικές ερωτήσεις στους 
μάρτυρες, ότι ουδείς απ’ αυτούς κατέθεσε περί οιασδήποτε νόμιμης ή μη 
συνεννόησης μεταξύ εμού και του κ. Δούκα για τα ομόλογα. Εξάλλου, σε 
καμία μαρτυρική κατάθεση δεν καταγράφεται συνάντηση ή συνεννόηση 
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μεταξύ εμού και του κυρίου Δούκα. Αντιθέτως, οι Διοικητές όλων των 
Ταμείων κατέθεσαν ότι δεν υπήρξε καμία εντολή από τον Υπουργό ή τους 
συνεργάτες τους. 
 (Βλ.Πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής, σελ.89 και 92). 
 

7. Ο μηνυόμενος για να στοιχειοθετήσει τις ψευδείς κατηγορίες εις βάρος μου, 
χωρίς να κατατεθεί από κανένα μάρτυρα αποφαίνεται στο πόρισμά του ότι 
δήθεν είχα εβδομαδιαίες συναντήσεις, με τις διοικήσεις των ασφαλιστικών 
Ταμείων και τούτο το έκανα προκειμένου να κατευθύνω και να δίνω εντολή 
για την αγορά συγκεκριμένων ομολόγων. Κάτι τέτοιο δεν κατατέθηκε από 
οποιοδήποτε μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. (Βλ. πρακτικά 
Εξεταστικής Επιτροπής 2.11.2010, σελ.25‐26).  
 

8. Ο  μηνυόμενος επεχείρησε κατά κατάχρηση εξουσίας να κατευθύνει και την 
κατάθεση του μάρτυρα κ. Μυρογιάννη, Προέδρου Ασφαλιστικού Ταμείου, 
προκειμένου να στηρίξει τη δήθεν παρέμβαση και τις κατευθύνσεις μου στις 
συναλλαγές των ασφαλιστικών Ταμείων. 
 
Ο μάρτυρας, ενώ κατέθεσε σε σχετική ερώτηση ότι δεν του δόθηκε καμία 
εντολή (και μάλιστα ρωτήθηκε δύο φορές), από κανέναν και φυσικά ούτε 
και από εμένα ως υπουργό, για να αγοράσει το επίμαχο δομημένο ομόλογο 
και ότι τούτο το έκανε με ομόφωνη απόφαση του Ταμείου του, ο 
μηνυόμενος επέμενε να επιχειρεί να του αποσπάσει ότι του δόθηκε εντολή 
από εμένα και αφού απέτυχε δεν δίστασε να συμπεριλάβει την 
«κατασκευή» αυτή στο πόρισμά του. (Βλ. πρακτικά Εξεταστικής Επιτροπής 
30.9.2010). 
 
Στο απόσπασμα της κατάθεσης που παραθέτω προκύπτει ότι ο ίδιος ο 
μηνυόμενος «καταθέτει» και ο μάρτυς απλώς τον ακούει:  
«ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος Πρωτόπαππας): Το τι έγινε το ξέρουμε. Προσπαθούμε 
να βρούμε όχι μόνο τους μπροστά, που πια είναι ορατοί, αλλά και τους 
πίσω.  
ΜΑΡΤΥΣ (Δημήτριος Μυρογιάννης): Να μάθω κι εγώ…Γιατί να σας πω και 
κάτι; Ακόμα και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει θεωρούσα ότι κάπου 
το ομόλογο...εντάξει, όλα ωραία και καλά. Με αυτά που διάβασα 
τελευταία… 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Χρήστος Πρωτόπαππας): Βγήκαν οι «μίζες» και αποδείχθηκαν 
όλα. »(πρακτικά Εξεταστικής επιτροπής, 2.11.2010, σελ.36) 
 
Είναι προφανές από το απόσπασμα που παραθέτω ότι ο μηνυόμενος 
επιχειρεί να κατευθύνει τον μάρτυρα και θεωρεί αποδεδειγμένες τις «μίζες» 
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και την παράβαση καθήκοντος καθώς και την απιστία που δήθεν διέπραξα 
(Βλ. πρακτικά Εξεταστικής Επιτροπής 2.11.2010, σελ.25 και επόμενες & 
πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής σελ.101‐102 υποσημ. 37).  
 
 

9. Ο μηνυόμενος, κατά κατάχρηση εξουσίας και προκειμένου να κατασκευάσει 
τις εις βάρος μου κατηγορίες και να με εκθέσει σε δίωξη, αλλοίωσε και το 
στοιχείο που προσκομίστηκε στη διαδικασία και αφορούσε στην ερώτηση 
που υπέβαλε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βερελής, τον Σεπτέμβριο του 2006 
και την αντίστοιχη απάντηση που του έδωσα στη Βουλή στις 10 Οκτωβρίου 
2006. 
 
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Βερελής, απηύθυνε  ερώτημα σ’ 
εμένα ως Υπουργό Απασχόλησης, γιατί το Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων – και 
ρώτησε αποκλειστικά για το Ταμείο αυτό‐, επένδυσε σε τραπεζικό ομόλογο. 
Απάντησα κατά νόμο, μέσα στη Βουλή, ότι κάτι τέτοιο ήταν ανακριβές, 
αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου που κατατέθηκαν και στη 
Βουλή, από τον Σεπτέμβριο του 2005 και μέχρι τον Μάρτιο του 2006 (εγώ 
ανέλαβα Υπουργός Απασχόλησης στις 14 Φεβρουάριου 2006), το Ταμείο 
επένδυσε αποκλειστικώς σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αξίας 
163.348.000 Ευρώ, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτό τράπεζας MARFIN 
ΒΑΝΚ. Ο μηνυόμενος αλλοίωσε κατά περιεχόμενο, τόσο την ερώτηση του κ. 
Βερελή, όσο και την απάντησή μου.  
 
Συγκεκριμένα, στο πόρισμά του, στοιχειοθετεί το δήθεν δόλο μου για την 
παράβαση καθήκοντος και την απιστία, ισχυριζόμενος εμμέσως πλην σαφώς 
ότι η συμμετοχή μου στην υπόθεση της ζημίας των ασφαλιστικών Ταμείων 
ξεκινά ήδη από το 2006, όταν σκοπίμως δήθεν απέκρυψα στην απάντησή 
μου προς τον κ. Βερελή, την αγορά του συγκεκριμένου τύπου δομημένων 
ομολόγων από τα Ταμεία. Ο μηνυόμενος νόθευσε και την απάντησή μου και 
την ερώτηση του κ. Βερελή, αφού ούτε ο τελευταίος υπέβαλε ερώτηση για 
δομημένα ομόλογα, ούτε εγώ απάντησα ψευδώς για τη μη αγορά τους, 
αφού ο κος Βερελής ρώτησε για την αγορά τραπεζικών ομολόγων (δηλαδή 
ομολόγων που εκδίδουν οι τράπεζες) και εγώ αληθώς του απάντησα ότι το 
ομόλογο που αγόρασε το συγκεκριμένο ταμείο δεν είχε εκδοθεί από 
τράπεζα, αλλά από το ελληνικό δημόσιο (Βλ. ερώτηση κ. Βερελή 21.9.2006, 
Απάντηση κ. Τσιτουρίδη 10.10.2006 και πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής 
σελ.104) 
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10. Ο μηνυόμενος επιδιώκει με δόλο να μου προσάψει ποινικές ευθύνες, διότι 
κάποιοι Πρόεδροι Ταμείων είχαν ενδεχομένως παραβατική συμπεριφορά.  
 

       Ο μηνυόμενος, όμως, σκοπίμως αποκρύπτει και δε συμπεριλαμβάνει στο         
πόρισμά του ότι η αγορά δομημένων ομολόγων από ασφαλιστικά Ταμεία 
έγινε με ομόφωνες αποφάσεις των διοικήσεων τους. 

        
       Δολίως αποκρύπτει ότι από το 2005 έως και το 2007, 24 ασφαλιστικοί 

οργανισμοί, με 199 μέλη στις Διοικήσεις τους, αγόρασαν δομημένα ομόλογα 
του ελληνικού δημοσίου ή ελληνικών τραπεζών. Από αυτά τα 199 μέλη, το 
1/3 τα διόρισε η κυβέρνηση και τα 2/3 είναι εκπρόσωποι φορέων, 
συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων, εργαζομένων, συνταξιούχων 
κ.λ.π. Ο μηνυόμενος λοιπόν γνωρίζει ότι ο ισχυρισμός του ότι όλους αυτούς 
τους συντόνιζε κάποιος κεντρικά ή κάποιος τους έδιδε κατευθύνσεις, 
υπονοώντας εμένα,  είναι απολύτως ψευδής, αφού δεν υπήρξε καμία 
μαρτυρία από κανένα από τα 199 μέλη των παραπάνω Διοικήσεων.  

 
11. Το γεγονός ότι ο μηνυόμενος επεδίωξε με δόλο την έκθεσή μου σε δίωξη 

επιτείνεται από το ότι γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 
του Συντάγματος, παραβαίνει το Σύνταγμα και το νόμο, όταν με το πόρισμά 
του ζητά ουσιαστικώς την σύσταση ειδικής προανακριτικής επιτροπής της 
Βουλής για την περεταίρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών μου. Τούτο διότι, 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η Βουλή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να 
συστήσει ειδική προανακριτική επιτροπή, αφού έχουν περάσει δύο 
Βουλευτικές Σύνοδοι έκτοτε (2007 και 2009). Είναι προφανές ότι ο μόνος 
στόχος του είναι να με συκοφαντήσει και να με εκθέσει σε παράνομη δίωξη. 
 

12. Ο μηνυόμενος προέβη σε όλες τις παραπάνω πράξεις του με αποκλειστικό 
στόχο να «κατασκευάσει» τις εναντίον μου κατηγορίες και να με εκθέσει σε 
δίωξη. Ο απώτερος σκοπός του ήταν να παραλείψει τη δίωξη των 
πραγματικών υπαιτίων και να αποτρέψει την πιθανότητα να τιμωρηθούν.  
 
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των καταθέσεων, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής επιβεβαιώθηκε το ήδη γνωστό στην 
επιτροπή νομικό πλαίσιο της εποπτείας και του ελέγχου των επενδύσεων 
των ασφαλιστικών φορέων. Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, αποκλειστικώς 
υπεύθυνος ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γκαργκάνας, 
(διορισμένος από την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το έτος 2003, στην οποία 
συμμετείχε και ο μηνυόμενος), ή άλλως και σύμφωνα με την πράξη του 
Διοικητή, αρ. 2538/11‐2‐2004, ο κ. Θωμόπουλος, υποδιοικητής, 
υφιστάμενος του κ. Γκαργκάνα. Εντούτοις, ο μηνυόμενος συστηματικώς 
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επεχείρησε να αποδυναμώσει τα στοιχεία αυτά, να αποσιωπήσει από το 
πόρισμά του το καθήκον του Διοικητή και Υποδιοικητή για τον έλεγχο των 
ασφαλιστικών φορέων και να επιλέξει ως στόχο και ως υπόχρεο καθήκοντος, 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας του σχετικού ελέγχου εμένα το 
μηνυτή.  
 
Με τον τρόπο αυτόν, ο μηνυόμενος παρέλειψε δολίως να εμβαθύνει 
ενδεχόμενες ευθύνες του Διοικητή και του υποδιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, λόγω του νόμιμου καθήκοντος ελέγχου, όπως περιγράφεται στο 
νόμο η αρμοδιότητά τους για τον έλεγχο των Επενδύσεων των Ταμείων σε 
κρατικά ομόλογα και ομόλογα τραπεζών.  
 
Επίσης, παραλείποντας τη διερεύνηση των ευθυνών των ανωτέρω, λόγω της 
σχετικής τους αρμοδιότητας, ο μηνυόμενος παρέλειψε να διερευνήσει και 
τις ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές των χρηματιστηριακών 
εταιρειών‐θυγατρικών των τραπεζών‐ και τις αντίστοιχες προμήθειες που 
αυτές εισέπραξαν κατά τη διαμεσολάβησή τους στην πώληση των 
ομολόγων του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Για τις εταιρείες 
αυτές προέκυψαν στοιχεία για ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές 
από το μεγαλύτερο μέρος των μαρτυρικών καταθέσεων και τα έγγραφα, 
αφού ως ειδικοί επενδυτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να δείχνουν αυξημένη 
επιμέλεια όταν υπεδείκνυαν την αγορά ενός επισφαλούς ομολόγου στα 
ασφαλιστικά ταμεία. Βεβαίως, η παραβατική συμπεριφορά των 
χρηματιστηριακών εταιρειών των τραπεζών, εάν υπήρξε, θα έπρεπε να 
είχε ήδη ελεγχθεί την εποχή που κέρδιζαν υψηλές προμήθειες από την 
πώληση των ομολόγων για τις δραστηριότητες αυτές, τόσο από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
 
Παρά ταύτα, ο μηνυόμενος περιορίσε ουσιαστικώς το πόρισμά του σε 
ελάχιστες χρηματιστηριακές εταιρείες –μη θυγατρικές τραπεζών‐που 
διεκίνησαν ένα και μόνο δομημένο ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, 
όταν τα δομημένα ομόλογα που αγοράστηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία 
ήταν 8 στην πλειοψηφία τους μέσω τραπεζικών χρηματιστηριακών 
εταιρειών. 
 
Με όλες αυτές τις παραλείψεις, ο μηνυόμενος διέπραξε και την κατάχρηση 
εξουσίας, κατ’ άρθρο 239, εδ. Β’ ΠΚ, περίπτωση β’ αυτού, δηλαδή 
παρέλειψε, για όσα υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, να εξετάσει τις παραβατικές 
συμπεριφορές των προσώπων που ανεδείχθησαν και να υποβάλει και γι’ 
αυτούς ως δημόσια αρχή, σχετική ειδική αναφορά στον αρμόδιο 
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Εισαγγελέα, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και τις χρηματιστηριακές εταιρείες των μεγάλων 
τραπεζών της Ελλάδος.  
 
Η συμπεριφορά του αυτή καταδεικνύεται πλήρως από τον τρόπο με τον 
οποίον διηύθυνε τις εργασίες της εξεταστικής Επιτροπής, 
αποπροσανατολίζοντας διαδικασίες και μάρτυρες σε σχέση με τις ευθύνες 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή των υπευθύνων των 
χρηματιστηριακών των τραπεζών, καθοδηγώντας τις καταθέσεις των 
μαρτύρων για τη στοιχειοθέτηση της δικής μου ποινικής ευθύνης.  
 

Επειδή οι προαναφερόμενες πράξεις του εγκαλουμένου προβλέπονται και              
τιμωρούνται από τα άρθρα 239 παρ. α’ και β ΠΚ. 

Επειδή οι παραπάνω και ιδίως υπό στοιχείο 10 του παρόντος παραλείψεις του 
μηνυομένου συνιστούν επίσης και αντίστοιχες παραβάσεις του άρθρου 259 ΠΚ 
(παράβαση καθήκοντος) ή ακόμη και αυτής της υπόθαλψης εγκληματίου (άρθρο 
231 ΠΚ). 

         

Επειδή οι προαναφερόμενες πράξεις συνιστούν επίσης, για όλους τους αναλυτικώς 
παρατιθέμενους λόγους και τα αληθή πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν 
κατά την διεύθυνση της Εξεταστικής Επιτροπής από τον μηνυόμενο και πρόεδρό 
της, ψευδείς ισχυρισμούς και διαδόσεις σε βάρος μου, στις οποίες προέβη ο 
τελευταίος σκοπίμως και εν γνώσει της αναληθείας τους, ενώπιον τρίτων και 
συγκεκριμένα όλων όσοι έλαβαν γνώση του περιεχομένου του πορίσματος αυτού 
και μπορούσαν να βλάψουν, όπως πράγματι έβλαψαν βαρύτατα την τιμή και την 
υπόληψή μου και συνεπώς είναι τιμωρητέες και κατά το άρθρο 363 ΠΚ, αφού δεν 
συντρέχει με βάση τις προαναφερθείσες περιστάσεις λόγος άρσεως του αδίκου της 
συμπεριφοράς, κατ’ άρθο 367 ΠΚ., αφού με παραπέμπει με ψευδή στοιχεία για 
απιστία και παράβαση καθήκοντος.  

Όλες οι ανωτέρω πράξεις του μηνυόμενου, που συνιστούν κατάχρηση εξουσίας και 
συκοφαντική δυσφήμιση, καταδεικνύονται και από το γεγονός ότι καθ’ ών χρόνων 
ήταν πρόεδρος της οιονεί αυτής ανακριτικής επιτροπής που με εκθέτει σε δίωξη, 
δήλωνε στις 20 Οκτωβρίου 2010 στους δημοσιογράφους κ.κ. Δήμο Βερύκιο και 
Δημήτρη Σταυρόπουλο (ράδιο 9): «Κατανοώ ότι ο Κύριος Τσιτουρίδης θέλει να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του αλλά ας προσέχει γιατί όταν συμπεριφέρεται έτσι 
μας δημιουργεί της εντύπωση ότι ‘’ όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται ‘’ . Και κάτι 
τέτοιο δεν είναι καθόλου σωστό, ούτε για τον ίδιο.  
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Είναι προφανές ότι ο μηνυόμενος, ένα μήνα πριν την έκδοση του πορίσματός του 
και κατά τη διάρκεια των ανακριτικών του καθηκόντων, είχε ήδη «αποφανθεί» με 
άμεσο δόλο και είχε την πρόθεση να με καταστήσει κατηγορούμενο και μάλιστα, 
απειλώντας με για αυτό.  

Σημειωτέον, τόσο ο κ. Πρωτόπαππας όσο και άλλα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής 
είχαν ήδη εκφράσει «καταδικαστική» άποψη για μένα σε προτέρα της Εξεταστικής 
Επιτροπής διαδικασία.  

  

Για τους λόγους αυτούς, μηνύω τον Χρήστο Πρωτόπαππα και ζητώ τη νόμιμη 
τιμωρία του. 

Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικός ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης για το ποσό των 150 ευρώ, επιφυλασσόμενος να αξιώσω τη 
χρηματική ικανοποίηση  της ηθικής μου βλάβης, καθώς και κάθε άλλη ζημία μου 
στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.   

Προτείνω ως μάρτυρα το Νικόλαο Νικολόπουλο, βουλευτή, Συντονιστή της ΝΔ στην 
Εξεταστική Επιτροπή των Ομολόγων και επιφυλάσσομαι να προτείνω περαιτέρω 
μάρτυρες κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας. 

Προσκομίζω ως έγγραφα προς απόδειξη της μηνύσεώς μου, το από 30.11.2010 
πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που συνετάγη υπό τις οδηγίες του 
εγκαλουμένου, καθώς και τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση 
αυτήν.  

Πληρεξουσίους δικηγόρους διορίζω τον Αλέξανδρο Κατσαντώνη, κάτοικο και 
δικηγόρο Αθηνών επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 7, τηλ. 2103637996 και τον 
Αλέξανδρο Κρυσταλλίδη, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών επί της οδού 
Μαυρομματαίων αρ. 43, τηλ. 2108837800. 

Ζητώ επίσης να μου χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της μηνύσεώς μου. 

 

Αθήνα, 14/12/2010 

                                          

 


