
Η 
κατάθεση του Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, 
του πρώην µεγαλοστελέχους της UBS, 
στους επίκουρους οικονοµικούς εισαγ-

γελείς Τουλουπάκη και Ντζούρα, σε συνδυα-
σµό µε τα στοιχεία που κατασχέθηκαν τους προ-
ηγούµενους µήνες από τα γραφεία της τράπε-
ζας στην Ελλάδα, ανοίγουν τον δρόµο για να 
διεκδικήσει η χώρα µας µε αξιώσεις αποζηµίω-
ση από το ελβετικό τραπεζικό ίδρυµα, που µπο-
ρεί να φτάσει και τα 2 δισ. Ο µάρτυρας, κατά 
τη συνάντησή του µε τους εισαγγελείς, οι οποί-
οι ταξίδεψαν τον προηγούµενο µήνα στην Ου-
άσιγκτον κάτω από άκρα µυστικότητα προκει-
µένου να τον εξετάσουν, περιέγραψε µε κάθε 
λεπτοµέρεια τις πρακτικές που ακολουθούσε επί 
σειρά ετών η τράπεζα για να διευκολύνει τους 
πελάτες της στην απόκρυψη πλούτου. Είναι χα-
ρακτηριστική η αντίδρασή του όταν οι εισαγ-
γελικοί λειτουργοί τού έδειξαν τη λίστα Μπόρ-
γιανς για τους Ελληνες καταθέτες της UBS την 
περίοδο 2006-2008, µε τα συνολικά ποσά να 
φθάνουν τα 4 δισ. ευρώ. 

«Pinuts», τους είπε χαµογελώντας, δηλαδή 
φιστίκια ή, όπως το εννοούσε ο ίδιος, ψίχουλα. 
«Τα ποσά που οι συµπατριώτες σας έκρυψαν 
στην τράπεζα είναι πολύ µεγαλύτερα», ισχυρί-
στηκε ο Μπίρκενφελντ, συµπληρώνοντας: «Ολοι 
γνώριζαν -εάν αναφέρεστε σε πελάτες στην Ελ-
βετία- ότι δεν πήγαιναν εκεί για να αγοράσουν 
σοκολάτες. Η Ελλάδα είναι σε οικονοµικό χάος, 
γιατί όλα τα λεφτά είναι στη Γενεύη και τη Ζυ-
ρίχη». Κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθε-
σής του, έδωσε σηµαντικά στοιχεία για το πώς 
η τράπεζα «ψάρευε» πελάτες. Στόχος, όπως εί-
πε, ήταν ο εντοπισµός της κοινωνικής τάξης που 
την εκάστοτε περίοδο ευηµερούσε σε µία χώρα. 
Για να την προσεγγίσει διοργάνωνε κυρίως φι-
λανθρωπικά ή πολιτιστικά events σε µεγάλα ξε-

νοδοχεία, όπου καλούσε τους πλέον επιφανείς. 
Εκεί, στελέχη της, κατάλληλα εκπαιδευµένα, έδι-
ναν στους υποψήφιους πελάτες τις πρώτες πλη-
ροφορίες για το πώς µπορούν να µεταφέρουν 
κεφάλαια στο εξωτερικό. Με ασφάλεια και ανώ-
νυµα, καθώς το όνοµα του καταθέτη µπορούσε 
να κρυφτεί πίσω από έναν κωδικό ή έναν αριθ-

µό. «Πρόκειται για µια εγκληµατική οργάνωση 
που έκανε τα πάντα για να αποκτήσει και να εκ-
µεταλλευτεί τον κρυφό πλούτο που συγκέντρω-
νε όχι µόνο στην Ελβετία, αλλά και όπου αλλού 
είχε υποκαταστήµατα», είπε ο Μπίρκενφελντ 
αναφερόµενος στη UBS.

ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Σε δύσκολη θέση 
τώρα η UBS

Ο πληροφοριοδότης και οι ελπίδες για αποζηµίωση 
έως 2 δισ. από την ελβετική τράπεζα 

κοινωνία

ποσά
«Τα ποσά που 
οι συµπατριώτες 
σας έκρυψαν στην 
τράπεζα είναι 
πολύ µεγαλύτε-
ρα», ισχυρίστη-
κε ο Μπράντλεϊ 
Μπίρκενφελντ, 
συµπληρώνοντας: 
«Ολοι γνώριζαν 
-εάν αναφέρεστε 
σε πελάτες στην 
Ελβετία- ότι δεν 
πήγαιναν εκεί 
για να αγοράσουν 
σοκολάτες. Η 
Ελλάδα είναι σε 
οικονοµικό χάος, 
γιατί όλα τα λεφτά 
είναι στη Γενεύη 
και τη Ζυρίχη».

Η Realnews φέρνει σήμερα στο φως τις 
offshore της Marinopoulos Holdings Cyprus 
Limited», από τις οποίες προκύπτει ότι η εται-
ρεία ήταν το 2014 ιδιοκτήτρια 65 θυγατρι-
κών σε ολόκληρο τον κόσμο
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΕΛΑ
Φρενίτιδα σε μικρούς και 
μεγάλους προκαλεί το 
ηλεκτρονικό παιχνίδι Pokemon 
Go, το οποίο μετράει λίγες 
μόνο ημέρες ζωής
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«Παγκόσμια 
αλυσίδα»

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 42

Ενας αληθινός πληροφοριοδότης 
Ο ΡΑΪΑΝ ΓΚΟΣΛΙΝΚ, ο Κρίστιαν Μπέιλ 
ή, πιθανώς, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα 
μπορούσαν να υποδυθούν σε μια από 
τις εμπορικές χολιγουντιανές επιτυχίες 
του μέλλοντος τον 50χρονο τραπεζικό 
από τη Βοστώνη που κατάφερε να βοη-
θήσει το αμερικανικό δημόσιο να ανα-
κτήσει πάνω από 10 δισ. δολάρια, κρυμ-
μένα σε καταθέσεις στην ελβετική τρά-
πεζα UBS. Ο Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ 
κατήγγειλε ότι κινήθηκε ενάντια στη γε-

νική πεποίθηση των συνεργατών του πε-
ρί νομιμότητας και αποκάλυψε «χρυσά 
μυστικά». Υπήρξε ένας πραγματικός «to 
good to be true» (πολύ καλός για να εί-
ναι αληθινός) πληροφοριοδότης που δέ-
χτηκε πρόθυμα τους Ελληνες εισαγγε-
λείς. Τώρα οι λειτουργοί της Δικαιοσύ-
νης πρέπει να αξιοποιήσουν την «κινημα-
τογραφική ευκαιρία» για να φτάσουν στο 
τέλος του δρόμου. Στις αποζημιώσεις. 
Οπως ακριβώς έπραξαν οι Αμερικανοί.

του ΓΙΩΡΓΟY 
ΠΑΓΑΝΗ

g.paganis@realnews.gr

η άποψη
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Ε
πί οκτώ µήνες οι Ελληνες εισαγγελείς 
προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού 
µε τον Μπραντ Μπίρκενφελντ, που από 

µεγαλοστέλεχος της UBS εξελίχθηκε στον νού-
µερο ένα κατήγορό της.

Από τότε που έµαθαν την ύπαρξή του και τη 
βοήθεια που προσέφερε µε τις πληροφορίες 
του σε άλλες χώρες, ξεκίνησε µια συνεχής τη-
λεφωνική επικοινωνία µαζί του, προκειµένου 
να βρεθούν ο τόπος και ο χρόνος που θα εξυ-
πηρετούσαν και τις δύο πλευρές.

Ο Μπίρκενφελντ ζει στο Μαϊάµι, ταξιδεύει 
όµως πολύ συχνά και σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, προσφέροντας στοιχεία που αφορούν 
δικούς τους πολίτες, για τις παράνοµες πρακτι-
κές απόκρυψης πλούτου που ακολουθούσε επί 
σειρά ετών η ελβετική τράπεζα.

Τελικώς, η συνάντηση ορίστηκε για τον προ-
ηγούµενο µήνα στην ελληνική πρεσβεία στην 
Ουάσιγκτον.

Ο Μπίρκενφελντ εξέτισε στις ΗΠΑ ποινή φυ-
λάκισης δύο ετών, αλλά λόγω της βοήθειας που 
προσέφερε στις αµερικανικές Αρχές επιβραβεύ-
τηκε µε 104 εκατ. δολάρια. Το 2005 πήρε την 
απόφαση να µιλήσει για όσα έπραττε η τρά-
πεζα πίσω από τα γκισέ και σε µυστικά ραντε-
βού µε πελάτες που διέθεταν παχύ πορτοφό-
λι αλλά ήθελαν να κρύψουν τον πλούτο τους.

Τότε έφτασε στα χέρια του ένα έγγραφο εσω-
τερικής αλληλογραφίας, στο οποίο αναφερόταν 
ότι εάν αποκαλύπτονταν στα αρµόδια ελεγκτι-
κά όργανα οι παράνοµες πρακτικές του πιστω-
τικού ιδρύµατος, η ευθύνη θα βάραινε εξ ολο-
κλήρου τα στελέχη. Αν και γνώριζε ότι µπορεί 
να καταστεί και ο ίδιος κατηγορούµενος, αψή-
φησε τις συνέπειες και µίλησε.

Αρχικά συνεργάστηκε µε τις ΗΠΑ, στη συνέ-
χεια µε τη Γαλλία και το Βέλγιο και τώρα κάνει το 
ίδιο µε την Ελλάδα. Στη συνέντευξη που παρα-

χώρησε στη Realnews, ο Μπίρκενφελντ φαίνεται να γνωρίζει πολλά για 
τη χώρα µας. «Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εί-
ναι σαν να ρωτάτε αν υπάρχει µουσακάς στην Ελλάδα», λέει, ενώ παράλ-
ληλα διαβεβαιώνει πως έχει δώσει εµπιστευτικές πληροφορίες στις ελλη-
νικές Αρχές, ώστε να µπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

Επίσης, επιτίθεται µε σφοδρότητα στη UBS, κατηγορώντας την για σει-
ρά πράξεων απάτης, ενώ δεν διστάζει να τα βάλει και µε το υπουργείο 
∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορώντας το για διαφθορά. Αντίθετα, επαι-
νεί τις προσπάθειες των Γάλλων αξιωµατούχων στην κατεύθυνση αποκά-
λυψης και όχι συγκάλυψης της υπόθεσης προς όφελος των «δυνατών»...

 Γιατί χαρακτηρίζετε «παγκόσµια εγκληµατική οργάνωση» τη UBS;
Εχω χαρακτηρίσει τη UBS ως παγκόσµια εγκληµατική οργάνωση, ε-
ξαιτίας των όσων έγινα µάρτυρας ως διευθυντικό στέλεχος στη Γε-
νεύη της Ελβετίας. H UBS είναι µία δηµόσια εταιρεία, εισηγµένη σε 
πολλά χρηµατιστήρια σε όλον τον κόσµο. Κατά τη γνώµη µου, είναι 
δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό ί-
δρυµα του κόσµου έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υπο-
κλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κ.λπ. για πολ-
λές δεκαετίες. ∆εν επιβλήθηκε επαρκές πρόστιµο στη UBS ώστε να α-
ποκαταστήσει τη ζηµιά που προκάλεσε στα δηµόσια οικονοµικά, οι 
τραπεζίτες δεν διώχθηκαν για να τους επιρριφθούν ποινικές ευθύ-
νες. Οι Ελβετοί φορολογούµενοι πρέπει να επωµιστούν το οικονοµι-
κό βάρος των εν λόγω παραβάσεων και οι µέτοχοι της UBS, που πρέ-
πει να πληρώσουν υπερβολικές αµοιβές νοµικών συµβούλων, γίνο-
νται µάρτυρες κατακόρυφης πτώσης της τιµής της µετοχής. Αυτό εί-
ναι σκανδαλώδες!
 Η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής είναι πολιτική της τράπεζας ή 

διαφόρων στελεχών της;
Η UBS γνώριζε απολύτως τι έκανε, υποβοηθώντας και υποκινώντας 
τη φοροδιαφυγή πελατών σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο. Είχαν µία 
εκλεπτυσµένη στρατηγική για να στοχεύουν σε ευκατάστατους πο-
λίτες, να αγνοούν τους τοπικούς κανονισµούς και τις απαιτήσεις α-
δειοδότησης, να παρακάµπτουν συστηµατικά τους νόµους και να 
προσλαµβάνουν οµάδες τραπεζιτών, για να φέρουν εις πέρας την 
αποστολή της απόκτησης υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων και 
να κερδίζουν πολλά τέλη από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, µε το 
πρόσχηµα της θεωρίας του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου, που 
είναι πλέον νεκρή χάρη σε µένα.
 Εσείς γιατί αποφασίσατε να µιλήσετε;
Ενιωσα πως ήταν ζωτικής σηµασίας να εκθέσω τι έκανε η UBS, από 
τη στιγµή που είπαν ψέµατα σε µένα και τους συναδέλφους µου και 
εµµέσως στους πελάτες και µετόχους µας. Παραιτήθηκα ως αποτέ-

λεσµα όλης αυτής της κατάστασης, την ο-
ποία «µαρτύρησα» εσωτερικά στη UBS, αλ-
λά το κάλυψαν. Τότε, πήγα στην αµερικανι-
κή κυβέρνηση να το «µαρτυρήσω». ∆υστυ-
χώς, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ εί-
ναι τόσο διεφθαρµένο και έχει άµεση ευθύ-
νη για την προστασία αυτής της παράνοµης 
«επιχείρησης» και για την αποτυχία επιβο-
λής των κανόνων δικαίου.
 Είδαµε, όµως, ότι πριν από την Ουάσι-

γκτον, η UBS και στη Γαλλία έχει κληθεί να 
πληρώσει τεράστιο πρόστιµο…

 Η UBS δέχθηκε πολλές έρευνες, αλλά στις 
περισσότερες από αυτές η τράπεζα εξαγό-
ραζε τη «διαφυγή» της, µε διακανονισµούς 
πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων, καθώς οι 
τραπεζίτες δεν διώκονται καταλλήλως από 
τον νόµο. Ετσι, για µία φορά ακόµα, οι Ελ-
βετοί φορολογούµενοι, οι µέτοχοι της UBS 
και οι πολίτες της περιοχής συµβιβάζονται 
και δεν βλέπουν να αποδίδεται σωστή ∆ι-
καιοσύνη. Η γαλλική κυβέρνηση (την οποία 
βοηθώ στην έρευνά της απέναντι στη UBS 
για έγκληµα) έκανε πολλά περισσότερα α-
πό την αµερικανική, καθώς προσεγγίζει αυ-
τό το θέµα µε σοβαρότητα και όχι καλύπτο-
ντάς το προς όφελος των «δυνατών» και πά-
µπλουτων. Ο κόσµος θα πρέπει να χειρο-
κροτήσει τους Γάλλους για τις αποφασιστι-
κές προσπάθειές τους.
 Για την Ελλάδα, έχετε κάποια στοιχεία;
Η πληροφόρησή µου για τους Ελληνες πελά-
τες και για τους τραπεζίτες της UBS που καλύ-
πτουν την Ελλάδα είναι εµπιστευτική. Tην έ-
χω δώσει στις ελληνικές Αρχές, ώστε να µπο-
ρέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους 
και να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη για τους 
Ελληνες πολίτες και τα κράτη-µέλη της Ε.Ε.
 Αρα, υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα;
Το να ρωτάτε αν υπάρχει φοροδιαφυγή στην 
Ελλάδα είναι ανάλογο µε το να ρωτάτε αν υ-
πάρχει µουσακάς στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη 
απάντηση είναι «ναι»!

O πρώην τραπεζίτης, που αποκάλυψε 
το πάρτι φοροδιαφυγής µέσω της UBS, 
µιλά αποκλειστικά στη Realnews, µετά 
τη µυστική κατάθεσή του σε Ελληνες 
εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον

Mπραντ Μπίρκενφελντ 

UBS
«Εχω χαρακτη-
ρίσει τη UBS 
ως παγκόσµια 
εγκληµατική 
οργάνωση, εξαι-
τίας των όσων 
έγινα µάρτυρας 
ως διευθυντής 
της στη Γενεύη 
της Ελβετίας. 
H UBS είναι µία 
δηµόσια εταιρεία, 
εισηγµένη σε 
πολλά χρηµατι-
στήρια σε όλον 
τον κόσµο. Κατά 
τη γνώµη µου, 
είναι δύσκολο να 
πιστέψει κανείς 
ότι το µεγαλύτερο 
χρηµατοπιστω-
τικό ίδρυµα του 
κόσµου έχει δια-
πράξει πολλαπλές 
πράξεις απάτης, 
υποκλοπής 
αλληλογραφίας, 
απάτης τίτλων, 
φοροδιαφυγής 
κ.λπ. για πολλές 
δεκαετίες»

«Το να ρωτάτε αν 
υπάρχει φοροδιαφυγή 
στην Ελλάδα είναι 
σαν να ρωτάτε 
αν υπάρχει µουσακάς»


