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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
η βεβαιότητα ότι τα Panama Papers κρύ-
βουν έναν «θησαυρό» πληροφοριών για 
τις παράνοµες δοσοληψίες και δραστη-

ριότητες Ελλήνων πολιτικών εκφράζει ο Ελλη-
νοαµερικανός δηµοσιογράφος Νικ Νεχαµάς 
µε δηλώσεις του στη Realnews. Ο συντάκτης 
της εφηµερίδας «Miami Herald» βραβεύτηκε 
την περασµένη εβδοµάδα µε Πούλιτζερ για την 
έρευνά του πάνω στην τεράστια βάση δεδοµέ-
νων που σχετίζονται µε τις οffshore εταιρείες, οι 
οποίες έχουν ιδρυθεί στον Παναµά. Οπως τονί-
ζει, οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να εντείνουν 
τις έρευνές τους και να θεσµοθετήσουν αυστη-
ρότερους κανόνες και ελέγχους για τις υπερά-
κτιες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, που πε-
ριλαµβάνονται στα Panama Papers. 

«Είµαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ακόµα 
που µπορούν να βρεθούν στα Panama Papers 
για τους διεφθαρµένους πολιτικούς στην Ελλάδα. 
Σε αυτή την τεράστια βάση δεδοµένων υπάρ-
χουν τόσα πολλά ονόµατα Ελλήνων. Για εµέ-
να αυτό δεν είναι τυχαίο. ∆υστυχώς στην Ελλά-
δα, επί πάρα πολλά χρόνια, βασιλεύουν τόσο 

η φοροδιαφυγή όσο και η διαφθορά και γι’ αυ-
τό δεν ήταν έκπληξη που τόσοι Ελληνες εµπλέ-
κονται σε offshore εταιρείες», δηλώνει στην «R» 
ο Ν. Νεχαµάς. 

Εντυπωσιακές αποκαλύψεις 
Ο 28χρονος δηµοσιογράφος συνεργάστηκε 
µε τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ερευνητών ∆ηµοσι-
ογράφων (ICIJ) για την υπόθεση των Panama 
Papers από τον περασµένο Απρίλιο. Η έρευνά 
του οδήγησε σε εντυπωσιακές αποκαλύψεις και 
έδειξε την ευκολία που υπάρχει στην ίδρυση 
των offshore εταιρειών, αλλά και στην απόκρυ-
ψη χρηµάτων που προέρχονται από παράνο-
µες και εγκληµατικές δραστηριότητες. Μεταξύ 
άλλων, ο Νεχαµάς αποκάλυψε πως ένας Ιταλός 
επιχειρηµατίας απέκρυψε από τις φορολογικές 
Αρχές συνολικά 48 εκατοµµύρια δολάρια, κά-

νοντας εικονικές αγοραπωλησίες ακινήτων, αλ-
λά και ότι ένας κατάσκοπος της Βενεζουέλας κα-
τάφερε να ιδρύσει υπεράκτια εταιρεία το 2011, 
ενώ βρισκόταν ήδη σε φυλακή των ΗΠΑ! Για τα 
ρεπορτάζ του η «Miami Herald» και ο Ν. Νεχα-
µάς µοιράστηκαν το βραβείο Πούλιτζερ Επεξη-
γηµατικού Ρεπορτάζ, το οποίο απονεµήθηκε την 
περασµένη ∆ευτέρα. 

«Φυσικά, οι υπεράκτιες εταιρείες µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και για σκοπούς που δεν 
είναι παράνοµοι. Ωστόσο, η έρευνά µας έδει-
ξε ότι είναι πολύ εύκολο και πολύ διαδεδοµένο 
να χρησιµοποιούνται από διεφθαρµένους πο-
λιτικούς, από εγκληµατίες και από άτοµα που 
θέλουν να φοροδιαφύγουν», λέει ο Ν. Νεχα-
µάς. Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο, ο µόνος 
τρόπος που υπάρχει ώστε να σταµατήσει το 

«πάρτι» της παρανοµίας που έχει στηθεί γύ-
ρω από τις offshore είναι η ένταση των 

ελέγχων και η δηµιουργία ενός νέ-
ου πλαισίου αυστηρών κανο-
νισµών. «Ολος ο κόσµος ξέρει 
για τις offshore, αλλά όχι για 
τους πραγµατικούς ιδιοκτή-
τες τους και για τα χρήµα-
τα που διαχειρίζονται. Πι-
στεύω πως και στην Ελλά-

δα υπάρχει τρόπος να υπάρξουν αποκαλύψεις. 
Οι Αρχές θα πρέπει να εστιάσουν στη βάση δε-
δοµένων των Panama Papers, αλλά και να δη-
µιουργήσουν πιο αυστηρούς κανόνες για την 
ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών από τους Ελλη-
νες πολίτες», αναφέρει ο Ν. Νεχαµάς. 

Γιος καθηγητή 
Ο δηµοσιογράφος της «Miami Herald» είναι 
γιος του καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπι-
στήµιο του Πρίνστον, Αλέξανδρου Νεχαµά, ο 
οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, µεγάλωσε 
στην Αθήνα, αλλά βρέθηκε στις ΗΠΑ από νεα-
ρή ηλικία για να ακολουθήσει ακαδηµαϊκή κα-
ριέρα. «Ο πατέρας µού έµαθε τα λίγα ελληνικά 
που ξέρω και µε έκανε να αγαπήσω την Ελλά-
δα, την οποία άλλωστε έχω επισκεφτεί πολλές 
φορές», λέει ο Ν. Νεχαµάς, προσθέτοντας ότι η 
καταπολέµηση της διαφθοράς πρέπει να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία εξόδου της 
χώρας µας από την κρίση. «Είναι αποκαρδιω-
τικό αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, εξαιτίας 
των αποφάσεων που έπαιρναν τα προηγούµε-
να χρόνια οι ηγέτες της χώρας. Η διαφάνεια εί-
ναι ένα από τα κλειδιά για να βγει η χώρα από 
την κρίση», καταλήγει ο Ελληνοαµερικανός δη-
µοσιογράφος. 

«Υπάρχουν πολλά 
ακόµα στα Panama 
Papers για τους 
Ελληνες πολιτικούς»
Ο Νικ Νεχαµάς, ο Ελληνοαµερικανός 
δηµοσιογράφος που βραβεύτηκε µε Πούλιτζερ, 
δηλώνει στη Realnews πως οι ελληνικές Αρχές 
πρέπει να εντείνουν τις έρευνές τους 
στα αρχεία των offshore

ΒΟΗΘΕΙΑ από τον Πανα-
μά περιμένουν οι ελλη-
νικές Αρχές, καθώς ένα 
χρόνο μετά τις αποκαλύ-
ψεις των Panama Papers, 
οι έρευνες που έχουν ξε-
κινήσει στη χώρα μας για 
τους εκατοντάδες Ελληνες 
των οποίων τα ονόματα πε-
ριλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων, φαίνεται πως 
έχουν οδηγηθεί σε αδιέξο-
δο, τουλάχιστον μέχρι στιγ-
μής. Στις αρχές του Απρι-
λίου, κλιμάκιο Ελλήνων ει-
σαγγελέων που αποτελού-
νταν από τους Παναγιώτη 
Αθανασίου, Ελένη Τουλου-
πάκη και Χρήστο Ντζούρα, 
βρέθηκε στη Χάγη, για να 
συναντηθεί με τον γενικό 
εισαγγελέα του Παναμά. 
Οι Ελληνες εισαγγελείς ζή-
τησαν συγκεκριμένα στοι-
χεία από τις Αρχές του Πα-
ναμά, τα οποία θα τους επι-
τρέψουν να ανοίξουν συ-
γκεκριμένους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. 

Πρόκειται για λογαρια-
σμούς που συνδέονται με 
υπεράκτιες εταιρείες ελλη-
νικών συμφερόντων. Για 
τους εισαγγελείς υπάρ-
χουν βάσιμες υπόνοιες ότι 
μέσω αυτών των λογαρια-
σμών ενδέχεται να χρημα-
τίστηκαν Ελληνες αξιωμα-
τούχοι. 

400 ονόµατα
Στα Panama Papers πε-
ριλαμβάνονται πάνω από 
400 ονόματα Ελλήνων, αλ-
λά και 223 εταιρείες που 
συνδέονται με Ελληνες.  

Οι αποκαλύψεις των 
Panama Papers είχαν προ-
καλέσει διεθνή σάλο, οδη-
γώντας μεταξύ άλλων και 
στην παραίτηση του πρω-
θυπουργού της Ισλανδί-
ας, Σίγκμουντουρ Γκουλά-
ουγκσον.Τα έγγραφα που 
αποκαλύφθηκαν από τη Δι-
εθνή Ομοσπονδία Ερευ-
νητών Δημοσιογράφων εί-
ναι περισσότερα από 11 
εκατομμύρια και αφορούν 
214.448 offshore εταιρείες. 

Πρόκειται για τις υπερά-
κτιες εταιρείες οι οποίες 
ιδρύθηκαν στον Παναμά, 
από το γραφείο των δικη-
γόρων Μοσάκ και Φονσέ-
κα, το τέταρτο μεγαλύτερο 
γραφείο σύστασης εταιρει-
ών offshore στον κόσμο. 

EΡΕΥΝΕΣ

Εισαγγελείς 
από Ελλάδα 
και Παναμά 
στη Χάγη

«Οι ελληνικές  Aρχές θα 
πρέπει να δηµιουργήσουν πιο 
αυστηρούς κανόνες για την 
ίδρυση υπεράκτιων εταιρει-
ών», τονίζει ο δηµοσιογράφος

«Ο ΠΑΤΕΡΑΣ μού έμαθε τα 
λίγα ελληνικά που ξέρω και 
με έκανε να αγαπήσω την 
Ελλάδα, την οποία άλλωστε 
έχω επισκεφτεί πολλές φο-
ρές», λέει ο Νικ Νεχαμάς

Ο ΝΙΚ Νεχαμάς δέχεται τα συγχαρητή-
ρια των συναδέλφων του στη «Miami 
Herald» μετά την ανακοίνωση της 
βράβευσής του με το Πούλιτζερ


