Αναφορικά µε τις παράνοµες ενέργειες των µελών της οικογένειας Ψωµιάδη
σε σχέση µε την εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, από τις οποίες ζηµιωθήκαµε βάναυσα,
και για τις οποίες έχουµε ήδη δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, και ειδικότερα όσον αφορά στην
τέλεση εκ µέρους του Παύλου Ψωµιάδη, της Μαρίας Τσιρικού (συζύγου του
Παύλου Ψωµιάδη) και της Όλγας Ψωµιάδη (θυγατέρας του Παύλου Ψωµιάδη)
των κακουργηµατικών πράξεων της κατ’ επάγγελµα νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες, Σας γνωρίζουµε τα εξής:
1.- Οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη δηµιούργησαν την εταιρία ΑΣΠΙΣ
Κάπιταλ ΑΕ, εταιρία αποκλειστικά δικών τους συµφερόντων, προκειµένου να
εξαπατήσουν εκατοντάδες απλούς καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και να
υπεξαιρέσουν από αυτούς τεράστια χρηµατικά ποσά, όπως και έπραξαν.
1.1. Σύµφωνα µε την πορισµατική αναφορά που προέκυψε κατόπιν της
πολύµηνης έρευνας του ΣΔΟΕ αποκαλύφθηκε ότι από τον λογαριασµό όψεως της
εταιρίας ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη, ενεργώντας
κατά συναυτουργία, µετέφεραν συνεχώς τεράστια χρηµατικά ποσά στον
προσωπικό λογαριασµό του Παύλου Ψωµιάδη, τα οποία ουδέποτε
επέστρεψαν. Πράγµατι, την 31.12.2009 η εταιρία φαίνεται να έχει απαιτήσεις από
τον Παύλο Ψωµιάδη συνολικού ύψους τουλάχιστον 44.690.238,06ευρώ, τα οποία
θα είναι περισσότερο µόλις ολοκληρώσει την έρευνά του το ΣΔΟΕ από το 2007 µέχρι
2010 αφού του προκοµιστούν τα έγγραφα της ΑΣΠΙΣ BANK. Από τα στοιχεία που
τελικά διατέθηκαν στα αρµόδια όργανα του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι από την 11.5.2004
έως και την 17.5.2007 (η Τ BANK δεν έχει προσκοµίσει ακόµη τα πλήρη στοιχεία για
όλα τα έτη), ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (περίπου κάθε 10 µε 15 ηµέρες),
µεταφέρονταν, µε την γνώση και την συνεπιδίωξη της Μαρίας και της Όλγας
Ψωµιάδη, από τον λογαριασµό όψεως της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ προς τον προσωπικό
λογαριασµό του Παύλου Ψωµιάδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, µερικές φορές και
ε κα το µ µ ύ ρ ι α ε υ ρ ώ , πο σ ό πο υ τ ε λ ι κ ά , τ η ν 1 7 . 0 5 . 2 0 0 7 έ φτα σ ε τα
30.654.854,63ευρώ, και που µάλιστα δεν είναι ακριβές γιατί ο έλεγχος που έκανε το
ΣΔΟΕ αναφέρεται ως δειγµατολειπτικός καθότι οι τραπεζικές κινήσεις ξεπερνούν τις
4.200 εγγραφές !!!
Τα χρήµατα αυτά, δηλαδή, υπεξαιρούνταν κατά συναυτουργία από τους
Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη, µεταφέρονταν αρχικά στους λογαριασµούς
του Παύλου Ψωµιάδη σαν πρώτο σταθµό νοµιµοποίησης, και στην συνέχεια
εξαφανίζονταν.
1.2. Η προηγούµενη λοιπόν ποινικά κολάσιµη εγκληµατική δραστηριότητα
είναι η απάτη κατ’ έµµεση συναυτουργία και των τριών συγκατηγορούµενων

κατά όλων ηµών, και στην συνέχεια η µεταφορά από κοινού των χρηµάτων από τον
τραπεζικό λογαριασµό της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ στον προσωπικό λογαριασµό του Παύλου
Ψωµιάδη συνιστά υπεξαίρεση και ολοκλήρωση της απάτης, ενώ η ίδια µεταφορά
αυτή στον προσωπικό λογαριασµό του Παύλου Ψωµιάδη και η παραπέρα
απώλεια των χρηµάτων µας µε την χρήση ιδαίτερα εξελιγµένων τραπεζικών
τεχνικών και την µεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό µέχρι να χαθούν
τα ίχνη των χρηµάτων, όπως και έγινε, συνιστά κατ΄επάγγελµα νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, την οποία τέλεσαν και οι τρεις
κατηγορούµενοι. Το κατ’ επάγγελµα µάλιστα είναι προφανές, καθότι διενεργείται
από τους κατηγορουµένους µε σκοππό τον βιοπορισµό για µία περίοδο άνω των 5
ετών.
2.- Επιπλέον, η Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη συµµετείχαν ενεργά στην εξαφάνιση
και νοµιµοποίηση των χρηµάτων αυτών, τελούσαν, και συνεχίζουν να τελούν
πράξεις νοµιµοποίησής τους, και συγκεκριµένα:
2.1. Κατά συνήθη τακτική της οικογένειας Ψωµιάδη, η Μαρία Ψωµιάδη και η Όλγα
Ψωµιάδη έχουν έκαστη το σύνολο των µετοχών δύο ανωνύµων εταιριών, της
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Πρόνοια Εµπορική Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία
Εξοπλισµού Γραφείων» (πακέτο σχετ.1), και της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«Κυβέλη αστικές εκµεταλλεύσεις ανώνυµη κτηµατική εταιρία» (πακέτο σχετ.2)
αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο εταιρίες που χρησιµοποιούνται καταχρηστικά από
τις Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη, ώστε να κρύβουν οι τελευταίες όλα τα σηµαντικά
περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν.
Συγκεκριµένα, η εταιρία «Πρόνοια Εµπορική ΑΕ», αποκλειστική µέτοχος της
οποίας είναι η Μαρία Ψωµιάδη και µέλη του ΔΣ της οποίας είναι οι Παύλος, Μαρία
και Όλγα Ψωµιάδη, έχει στην κυριότητά της ένα τεράστιας αξίας ακίνητο, άνω
των 30.000.000ευρώ στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 68 (βλ.
φωτογραφία σχετ.3 και συµβόλαιο ακινήτου 25.375/23.3.2006 του Συµβολαιογράφου
Αθηνών Γεώργιου Στεφανάκου, σχετ. 3Α). Η εταιρία αυτή αγοράστηκε από τον
Παύλο Ψωµιάδη το 2004 και µεταβιβάστηκε στην σύζυγό του Μαρία Ψωµιάδη
το 2007, ενώ για την οικοδόµηση του τεράστιου ακινήτου χρειάστηκαν περίπου
17.000.000ευρώ για να κτιστεί από το 2005 µέχρι το 2009, χρήµατα που η
ανώνυµη εταιρία απέκτησε ξαφνικά µε σηµαντικές αυξήσεις κεφαλαίου κατά
την διάρκεια λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ !!!! Αντίστοιχα, η εταιρία
«Κυβέλη ΑΕ», αποκλειστική µέτοχος της οποίας είναι η Όλγα Ψωµιάδη και µέλη
του ΔΣ της οποίας είναι οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη, έχει στην κυριότητά
της ένα τεράστιας αξίας ακίνητο στην Κηφισιά, στην οδό Κυβέλης 14, αξίας
7.000.000ευρώ (σχετ. 3Β, 14600/28.2.2001 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου
Αθηνών Κωτσάκη Αλέξανδρου), στο οποίο µάλιστα κατοικεί η Όλγα Ψωµιάδη και

το οποίο επίσης αποκτήθηκε µεν ως αγροτεµάχιο το 2001, αλλά κτίστηκε
παράλληλα µε την λειτουργία της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ από το 2003 µέχρι το 2006!!!
Η εικονικότητα των δύο εταιριών, και οι πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων από
προηγούµενες παράνοµες εγκληµατικές δραστηριότητες,

καθίστανται προφανείς

από τα εξής στοιχεία:
(α) Οι δύο εταιρίες φαίνεται να έχουν κοινή έδρα στο Μαρούσι, στην Λεωφόρο
Κηφισίας 62 (πακέτο σχετ.1,2) , έχουν δηλαδή την ίδια έδρα µε την ασφαλιστική
εταιρία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., µε την εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, αλλά και µε µία
σειρά άλλων ανωνύµων εταιριών αποκλειστικών συµφερόντων του Παύλου
Ψωµιάδη που χρησιµοποιούνταν από τον τελευταίο µε τον ίδιο καταχρηστικό τρόπο
(Δωρογραφοτεχνική Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρία, Time Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρία,
Προβίζιον Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρία) !!!
(β) Δεν έχουν κανέναν υπάλληλο
(γ) Όπως προκύπτει από τους ισολογισµούς τους (πακέτο σχετ.1,2) δεν έχουν
κανένα αντικείµενο εργασίας και καµία δραστηριότητα πέραν της κυριότητας και
απόκρυψης των συγκεκριµένων ακινήτων
(δ) Το 100% των µετοχών τους ανήκει στις Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη ενώ
µέλη των ΔΣ τους είναι ο Παύλος, η Μαρία και η Όλγα Ψωµιάδη
(ε) Τα τεράστιας αξίας ακίνητα που έχουν στην κυριότητά κατασκευάστηκαν κατά
την περίοδο λειτουργίας της εταιρίας ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ. Όσον αφορά στην «Πρόνοια
Εµπορική Α.Ε.» στην οποία αποκλειστική µέτοχος είναι η Μάρω Ψωµιάδη, τα ποσά
που καταβλήθηκαν για αυξήσεις κεφαλαίου και τα οποία προήλθαν εξ’ολοκλήρου
από χρήµατα καταβεβληµένα από την µέτοχο Μάρω Ψωµιάδη, είναι
543.455,16ευρώ το λογιστικό έτος 2004, ποσό που αυξήθηκε σε 1.771.207,03ευρώ
το λογιστικό έτος 2005, ποσό που αυξήθηκε σε 10.884.838,43ευρώ το λογιστικό έτος
2006 και έγινε τελικά 13.254.460,08ευρώ το λογιστικό έτος 2007, µε συνολικό
µετοχικό κεφάλαιο 13.841.460ευρώ το οποίο και καταβλήθηκε το λογιστικό έτος
2008!!!!!! Όσον αφορά στην «Κυβέλη Α.Ε.» στην οποία αποκλειστική µέτοχος είναι η
Όλγα Ψωµιάδη, τα χρήµατα που καταβλήθηκαν σταδιακά για να επιτευχθεί αύξηση
κεφαλαίου και τα οποία προήλθαν εξ’ολοκλήρου από την µέτοχο Όλγα
Ψωµιάδη, είναι 373.051,86ευρώ το λογιστικό έτος 2003, ποσό που αυξήθηκε σε
624.486,11ευρώ το λογιστικό έτος 2004 και το οποίο τελικά αυξήθηκε σε
678.430,09ευρώ το λογιστικό έτος 2005, µε συνολικό µετοχικό κεφάλαιο
1.383.696,58ευρώ
(στ) καµία εκ των δύο εταιριών δεν δικαιολογεί την απόκτηση αυτών των
τεράστιας αξίας ακινήτων, αφού δεν έχουν κύκλο εργασιών οι εταιρίες, ενώ ούτε
από τα φορολογικά στοιχεία της Μάρω και της Όλγας Ψωµιάδη
δικαιολογούνται σε καµία περίπτωση αυτά τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία.

Δηλαδή, οι εταιρίες αυτές όσο καιρό λειτουργούσε η εταιρία ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ
εµφάνιζαν σηµαντικές αυξήσεις κεφαλαίου (συγκεκριµένα από το 2003 µέχρι και
το 2008), µε τεράστια χρηµατικά ποσά, έχτιζαν και αποκτούσαν τα ακίνητα αυτά, τα
οποία σε καµία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήµατα των
αποκλειστικών µετόχων τους Μαρίας και Όλγας Ψωµιάδη !!!
2.2. Μάλιστα, πρέπει να αναφερθεί ότι η ως άνω τακτική είναι συνήθης για την
οικογένεια Ψωµιάδη, καθώς και ο ίδιος ο Παύλος Ψωµιάδης χρησιµοποιεί
καταχρηστικά ανώνυµες εταιρίας αποκλειστικών συµφερόντων του
(Δωρογραφοτεχνική ΑΕ, Προβίζιον ΑΕ, Time ΑΕ) προκειµένου να κρύβει σε αυτές τα
περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από τις παράνοµες
δραστηριότητές του. Ειδικότερα αφού «γδύνει» και οστεώνει τις εταιρίες στις οποίες
συµµετέχει, υπεξαιρώντας τα χρήµατά τους µε τους παραπάνω απατηλούς τρόπους,
τα διοχετεύει σε εταιρίες της οικογένειάς τους αλλά και σε άλλες τις οποίες κατέχει
κατά πλήρη κυριότητα µε ΔΣ ξανά τον ίδιο, την Μάρω και την Όλγα Ψωµιάδη, όπως
είναι η «TIME ΑΝΩΝΥΜΗ Κτηµατική Εταιρία» η οποία τα µόνα περιουσιακά
στοιχεία που έχει είναι οι µετοχές των «ΠΡΟΒΙΖΙΟΝ Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρία»
και «Δωρογραφοτεχνική Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρία» (σχετ.5), οι οποίες
κατέχουν πολύ σηµαντικής αξίας ακίνητα στην Θεσσαλονίκη. Όντας µάλιστα
επαγγελµατίας στο θέµα και προνοώντας για την αποτροπή της κατάσχεσης της
περιουσίας του, κατασκεύασε ένα σύµπλεγµα εταιριών ώστε να µπορούν να
κατασχεθούν µόνο οι µετοχές της ΤΙΜΕ ΑΕ, η οποία όµως έχει το ελεύθερο να
µεταβιβάσει τις µετοχές των Προβίζιον και Δωρογραφοτεχνική ΑΕ, οι οποίες βέβαια
έχουν και αυτές το ελεύθερο και ανεµπόδιστο να µεταβιβάσουν τα ακίνητα που
έχει αγοράσει στο όνοµά τους!!! Για το ζήτηµα αυτό έχει εκδοθεί η από 3879/2010
απόφαση ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης του Διαµαντόπουλου
Γεωργίου σε βάρος του Παύλου Ψωµιάδη και των ανωτέρω τριών εταιριών όπου
έγινε αντιληπτός ο εικονικός και καταχρηστικός τους χαρακτήρας προκειµένου να
αποκρύπτουν τα παράνοµα περιουσιακά του στοιχεία.
Τα παραπάνω δε είναι όσα έχει καταφέρει η ιδιωτική µας έρευνα να καταδείξει,
καθώς δεν έχουµε πρόσβαση στις µετακινήσεις τεράστιων καταθέσεων χρηµάτων
προς άγνωστες κατευθύνσεις, χάρη στις οποίες ξεπλύθηκαν τα λεφτά µας και τα
λεφτά των υπολοίπων εξαπατηµένων ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Οι µεθοδεύσεις
είναι τόσο γιγαντιαίες που η Εισαγγελία της Ελβετίας ερευνώντας την υπεξαίρεση των
33.000.000ευρώ από την Aspis LiV και των 15.000.000ευρώ από την Commercial
Value µε την χρήση του εργαλείου – άρµατος Hestiun Ltd, διαπίστωσε ότι τα χρήµατα
αυτά έγιναν πάνω από 40 εµβάσµατα σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να
εξανεµιστούν

3.- Χαρακτηριστικό του καίριου ρόλου της Μαρίας και Όλγας Ψωµιάδη κατά
την νοµιµοποίηση των εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες που ασκούν κατά
συναυτουργία µε τον Παύλο Ψωµιάδη αποτελεί το γεγονός ότι την εγγύηση των
100.000ευρώ που απαιτήθηκε για να αφεθεί ελεύθερος ο Παύλος Ψωµιάδης για
την κακουργηµατική πλαστογραφία που τέλεσε σε εγγυητική επιστολή
550.000.000ευρώ της HSBC, την πλήρωσε από τον λογαριασµό της η Όλγα
Ψωµιάδη, καθώς προφανώς αυτή διαχειρίζεται τους λογαριασµούς µε τα χρήµατά
µας που υπεξαιρέθηκαν µέσω της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ και µέσω όποιων άλλων
εταιριών.
4.- Επίσης, µετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ
Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., και διαβλέποντας προφανώς ότι θα ξεκινήσουν δικαστικές
ενέργειες και εναντίον τους, η Μαρία και η Όλγα Ψωµιάδη προσπάθησαν να
πωλήσουν σηµαντικής αξίας περιουσιακά τους στοιχεία, και συγκεκριµένα:
(α) Την 13.10.2009 η Μάρω Τσιρικού, γνωρίζοντας ότι η ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ δε θα
µπορούσε πλέον να πληρώνει τα απαιτητά τοκοµερίδια και το κεφάλαιο των
οµολόγων που θα έληγαν και ξέροντας ότι και η δική της συµµετοχή στην απάτη θα
φανερωνόταν και θα καταδικαζόταν ενδεχοµένως να αποζηµιώσει όλο τον κόσµο που
εξαπάτησε, πώλησε εκτός χρηµατιστηριακής πλατφόρµας, 12.000.000 µετοχές
που είχε επί της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο της Κύπρου κυπριακής
εταιρίας ΑΣΠΙΣ Holdings, αξίας περίπου 3.240.000ευρώ (σχετ.9), στην συνταξιούχο
Ελπινίκη Κυρίµη, που βέβαια δεν έχει τα χρήµατα για την αγορά αυτών των µετοχών
και η οποία είναι συγγενής της εξ’ αγχιστείας, δήθεν µε πίστωση τιµήµατος
3.240.000ευρώ (δηλαδή η συνταξιούχος από το Π.Φάληρο κ. Ελπινίκη Κυρίµη
ξαφνικά αγόρασε 3.240.000ευρώ σε µετοχές, δίχως να δώσει ούτε ένα ευρώ και
δίχως βέβαια η ίδια ως συνταξιούχος να είχε είτε τα χρήµατα γι αυτές και ούτε βέβαια
και το ενδιαφέρον!).
(β) Την 3.2.2010 η Όλγα Ψωµιάδη πώλησε 3.000.000 µετοχές της στο
Χρηµατιστήριο της Κύπρου, εκτός χρηµατιστηριακής πλατφόρµας, τις οποίες είχε
αγοράσει από τον πατέρα της την 3.11.2009 (!!! σχετ.10, ήτοι δύο µήνες µετά την
ανάκληση των αδειών των ασφαλιστικών εταιριών).
(γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Κώστα Γιόνη, επρόκειτο και η Όλγα Ψωµιάδη
να κάνει κάποια εικονική µεταβίβαση ενός ακινήτου της στην Αράχοβα σε
κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο υπαναχώρησε από την δικαιοπραξία κατόπιν του
σάλου που έγινε στα ΜΜΕ (σχετ.11).
5.- Μάλιστα, Σας γνωρίζουµε ότι µετά την έναρξη των δικαστικών µας
ενεργειών κατά της οικογένειας Ψωµιάδη προκειµένου να αποζηµιωθούµε για την
βλάβη που υπέστηµεν από την παράνοµη συµπεριφορά τους, ο Παύλος, η Μαρία και

η Όλγα Ψωµιάδη, ως µέλη του ΔΣ της εταιρίας «Πρόνοια Εµπορική ΑΕ» και
προκειµένου να σώσουν το ακίνητό της επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68 και να
µαταιώσουν τις αξιώσεις µας, έγραψαν επ’ αυτού προσηµείωση υποθήκης
2.060.000ευρώ (!!!) µε την 8360/2010 διαταγή πληρωµής για παραγεγραµµένο (!!!)
χρέος της εταιρίας προς την ΑΣΠΙΣ Bank από χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Η
εγγραφή της προσηµείωσης υποθήκης επί του ακινήτου έγινε προφανώς για
παρελκυστικούς σκοπούς, αφού το χρέος της εταιρίας προς την ΑΣΠΙΣ Bank είχε ήδη
παραγραφεί, δεν ήταν δηλαδή δικαστικώς επιδιώξιµο, η τράπεζα δε θα µπορούσε µε
κανέναν τρόπο να το απαιτήσει, και όµως ο Παύλος Ψωµιάδης ως εκπρόσωπος
δήθεν της «Πρόνοια Εµπορική ΑΕ», µε την γνώση και συνεπιδίωξη του
Διοικητικού της Συµβουλίου, δηλαδή της Μαρίας και της Όλγας Ψωµιάδη,
αναγνώρισε το χρέος αυτό, µε σκοπό την εγγραφή της προσηµείωσης υποθήκης,
και τελικό σκοπό να εξαφανίσει όλα τα χρήµατα που είχε υπεξαιρέσει από
όλους εµάς.
6.- Επιπλέον, Σας προσκοµίζουµε την ένορκη βεβαίωση του Θεόδωρου
Αναγνωστόπουλου στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος όλων των µελών της
οικογένειας Ψωµιάδη στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ και τις µεθοδεύσεις στις οποίες
προέβησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Σουηδία, σε βάρος µας.
6.1. Σας προσκοµίζουµε επίσης το δελτίο τύπου της 29.11.2010 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στο οποίο ανακοινώθηκε ότι επιβλήθηκαν πρόστιµα
200.000ευρώ στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ επειδή πωλούσαν οµόλογα µε δηµόσια
προσφορά σε όλη την Ελλάδα (δηλώνοντας δήθεν ότι ήταν ιδιωτική τοποθέτηση),
δίχως να έχουν εκδώσει ενηµερωτικό δελτίο όπως προβλέπει η σχετική
νοµοθεσία και δίχως να έχουν αιτηθεί άδεια από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, πέραν του γεγονότος ότι υποβλήθηκε και µηνυτήρια αναφορά
σε βάρος τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω των παραπάνω
παράνοµων εγκληµατικών τους πράξεων. Κατ’ουσίαν αδιαφορούσαν για την
νοµοθεσία και για ανθρώπινες ψυχές, ήθελαν µόνο να µαζέψουν όλα τα λεφτά µας
και να τα εξαφανίσουν, νοµιµοποιώντας τα στο όνοµά τους.
7.- Ακόµη, σας προσκοµίζουµε αντίγραφο της δηµοσιευµένης στο διαδίκτυο
επιστολής του ελεγκτικού οίκου Baker Tilly (σχετ.14), η οποία προέβη σε έλεγχο
στην ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ κατόπιν εντολής του
εκκαθαριστή της, και διαπίστωσε, πέραν των άλλων, ότι από το 2006 µέχρι το
2009 (δεν είχε εντολή ελέγχου για πρωτύτερα) η ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ έχει καταβάλει
στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ 40.232.758,96ευρώ, εκ των οποίων µόνο τα 12.000.000
έχουν βάσιµο λόγο και αφορούν την αγορά των οικοπέδων στα Ίσθµια. Τα ακίνητα
αυτά υπερτιµολογήθηκαν όπως διαπίστωσε και το ΣΔΟΕ στην πορισµατική του

αναφορά της δικογραφίας της ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ, αφού οι µεταχρονολογηµένες δέκα
επιταγές των 3.000.000ευρώ επέστρεφαν από τον Παπαλέκκα Γεώργιο στην ΑΣΠΙΣ
Κάπιταλ και τα καρπωνόταν η οικογένεια Ψωµιάδη, καλύπτοντας λογιστικά
30.000.000ευρώ που ο ίδιος είχε υπεξαιρέσει (βλ. καθολικά λογιστικά δοσοληπτικών
λογαριασµών Παύλου Ψωµιάδη - ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ 2006-2007). Δηλαδή υπεξαίρεσε,
µε την συνεργασία του Βασιλειου Αδαµόπουλου, οικονοµικού διευθυντή της ΑΣΠΙΣ
Πρόνοια ΑΕΓΑ και Αντιπροέδρου της ΑΣΠΙΣ Holdings Κύπρου, για µία ακόµη φορά
χρήµατα των ασφαλισµένων της ασφαλιστικής εταιρίας για να πληρώνει τα
τοκοµερίδια και τα οµόλγα που έληγαν, δίχως να υπολογίσουµε αυτά του 2004 και
2005, αφού η οικογένεια Ψωµιάδη είχε ήδη υπεξαιρέσει και προβεί σε πράξεις
νοµιµοποίησης κατ’επάγγελµα των χρηµάτων µας.
8.- Επιπλέον, Σας γνωρίζουµε ότι µετά από ανάθεση της δικηγορικής εταιρίας «Ι.
και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες» ο Οικονοµόλος – Πραγµατογνώµονας Νικόλας
Ι. Φιοράντης, διορισµένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Εκπρόσωπος-Διαχειριστής
της “B.F.E.S. Ε.Π.Ε.”, κατέστρωσε «Γνωµοδότηση αναφορικά µε την εταιρία «ΑΣΠΙΣ
Κάπιταλ Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών», µε το διακριτικό τίτλο «ASPIS CAPITAL» και
σε σχέση µε: την εν γένει οικονοµική δραστηριότητά της και την οικονοµική της
κατάσταση, όπως αυτές προκύπτουν µε βάση τις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 1η – 31η Δεκεµβρίου των ετών 2004 / 2005 / 2006 / 2007
και 2008, καθώς και λοιπών πρόσθετων στοιχείων που παρεχωρήθησαν» (σχετ.15).
Στο πλαίσιο της Γνωµοδότησης, ο πραγµατογνώµονας εξετάζοντας όλα τα
οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
«Με 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006 και 31/12/2008 συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 και 48 παρ. 1γ του Ν.2190/1920 … η
οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
έναντι των οµολογιούχων της … κρίνεται ως ανεπαρκής».
Συγκεκριµένα,
«Η εξέλιξη του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης) ήταν
αναλυτικότερα ως εξής …: €-212.066,03 µε 31/12/2004, €-1.197.176,05 µε
31/12/2005, €-2.250.367,29 µε 31/12/2006 και €-12.550.324,69 µε 31/12/2008. Με
31/12/2007 διαµορφώθηκε σε €1.693.376,07 κυρίως λόγω των Κερδών εκ
Πωλήσεως Συµµετοχών & Χρεογράφων από €12.508.569,28 ….
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι, τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση), αποτελούν το
σύνολο των υποχρεώσεων µιας οικονοµικής µονάδας προς τους µετόχους της, καθώς
και ένα τρόπο µέτρησης της αξίας µιας επιχείρησης υπολογιζόµενης αφαιρώντας
από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της. Ο Ισολογισµός χαρακτηρίζεται ως θετικός,
όταν η Καθαρή Θέση είναι > 0, αρνητικός όταν είναι < 0 και ουδέτερος όταν = 0».

Με τα δεδοµένα αυτά, οι Παύλος, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη δεν
συµµορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το αρ. 47
του ν.2190/1920, οι ίδιοι ώθησαν την εταιρία σε αυτήν την πλήρως αφερέγγυα
οικονοµική κατάσταση, και παρόλα ταύτα συνέχιζαν να εκδίδουν οµόλογα και να
παραπλανούν εκατοντάδες καταναλωτές, ενώ σύµφωνα µε το νόµο όφειλαν:
•

να σταµατήσουν να εκδίδουν νέα οµολογιακά δάνεια, γιατί επρόκειτο για
αφερρέγγυα προϊόντα, µηδενικής αξίας ήδη κατά την στιγµή της έκδοσης,

•

να επιστρέψουν στην ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ τα χρήµατά µας που είχαν
διοχετεύσει, από κοινού, σε λογαριασµούς του α’ καθ’ ου

•

να προβούν σε γενναία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, (τουλάχιστον
12.000.000ευρώ) ώστε να µπορέσει να η εταιρία να αποκτήσει ίδια κεφάλαια
µε θετικό πρόσηµο και να είναι φερέγγυα.

9.- Σας γνωρίζουµε δε ότι ο Παύλος και η Μάρω Ψωµιάδη, ενόσω ήταν ελεύθερος
ο πρώτος, είχαν διαρκή φύλαξη έµπειρων σωµατοφυλάκων 4 ατόµων ανά βάρδια,
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, όπλους τους µήνες από την ανάκληση της άδειας της
ασφαλιστικής εταιρίας την 21.9.2009, κόστος το οποίο υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε
τα 30.000ευρώ τον µήνα (80 - 100ευρώ έκαστο άτοµο ανά βάρδια), ενώ πάντοτε
κινούνται µε συνοδεία οχηµάτων και κάνουν – προκλητικά - πολυέξοδη ζωή αν και
µας έχουν εξαφανίσει τα χρήµατά µας. Είναι κρίµα µία οικογένεια απατεώνων να
κάνει µεγάλη ζωή µε κλεµµένα λεφτά από όλη την Ελλάδα.

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι τα µέλη της οικογένειας Ψωµιάδη
ενεργώντας από κοινού, µας εξαπάτησαν και υπεξαίρεσαν τεράστια χρηµατικά
ποσά κατά συναυτουργία, και επιχείρησαν, και συνεχίζουν να επιχειρούν πράξεις
νοµιµοποίησης των χρηµάτων που υπεξαίρεσαν από εµάς και από άλλους
παθόντες της παράνοµης συµπεριφοράς τους.
Μάλιστα, η ενεργός και µεθοδευµένη δράση του Παύλου, της Μαρίας και της
Όλγας Ψωµιάδη, έγκειται στην µεταφορά, όπως παραπάνω εκτέθηκε, από
λογαριασµό σε λογαριασµό των χρηµάτων µας µέχρι που χάθηκαν τα ίχνη τους, η
δηµιουργία και καταχρηστική εκµετάλλευση από αυτούςς ανωνύµων εταιριών
στις οποίες έκρυβαν τεράστιας αξίας ακίνητα, οι τεράστιες αυξήσεις κεφαλαίων
των εταιριών αυτών οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήµατα των
αποκλειστικών µετόχων τους ή των εταιριών αφού δεν είχαν κύκλο εργασιών, η
αγοραπωλησία σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν στην
κυριότητά τους, όπως ακίνητα και µετοχές, εκτός της πλατφόρµας των

χρηµατιστηρίων, και το γεγονός ότι η εγγύηση των 100.000ευρώ που απαιτήθηκε
προκειµένου να αφεθεί ελεύθερος ο Πάυλος Ψωµιάδης δόθηκε από τον
προσωπικό λογαριασµό της Όλγας Ψωµιάδη, αποδεικνύουν ότι η Μαρία Τσιρικού
και η Όλγα Ψωµιάδη τελούν κατ’ επανάληψη πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες, ελέγχουν τους λογαριασµούς όλης της
οικογένειας και «διαχειρίζονται το ταµείο» που έχει προκύψει από τις
κακουργηµατικές υπεξαιρέσεις που έγιναν και σε βάρος µας µε όχηµα την
ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ, ενώ όσο παραµένουν ελεύθεροι θα συνεχίζουν να τελούν
κακουργηµατικές πράξεις προσπαθώντας να κρύψουν και να εξαφανίσουν τα
χρηµατικά ποσά που υπεξαίρεσαν από εµάς, µε συνακόλουθο κίνδυνο να χαθούν
οριστικά όλα τα χρήµατα που µας υπεξαίρεσαν. Η σύλληψη του Παύλου Ψωµιάδη
σε καµία περίπτωση δεν αρκεί για τον τερµατισµό των παράνοµων ενεργειών της
οικογένειας Ψωµιάδη, αφού ο Παύλος, η Μαρία, και η Όλγα ενεργούσαν από
κοινού, µε κοινό σχέδιο, και έχοντας κοινό σκοπό, µε αποτέλεσµα να είναι
απαραίτητη η προσωρινή κράτηση και της Μαρίας Τσιρικού και της Όλγας
Ψωµιάδη προκειµένου να σταµατήσει η τέλεση των κακουργηµατικών πράξεων της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και να διατηρηθεί κάποια
ελπίδα επανάκτησης των χρηµάτων µας.
Με τα δεδοµένα αυτά
Αιτούµαστε
Την λήψη υπόψιν από Εσάς των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων
προκειµένου να προφυλακίσετε τους Παύλο, Μαρία και Όλγα Ψωµιάδη, καθώς αν
παραµείνουν ελεύθεροι, πέραν του ενδεχοµένου φυγής τους καθότι η καταδίκη
τους είναι δεδοµένη για την ΑΣΠΙΣ Κάπιταλ ΑΕ (ενώ ήδη υπάρχουν ενδείξεις
φυγής τουλάχιστον σε βάρος του Παύλου Ψωµιάδη), θα συνεχίζουν να τελούν
πράξεις ξεπλύµατος ώστε να καταστούν ανείσπρακτα τα χρήµατα που µας
εξαπάτησαν και υπεξαίρεσαν, θα τα νοµιµοποιήσουν ακόµη καλύτερα αφού είναι
άριστοι γνώστες του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηµατιστηριακού συστήµατος,
και θα συνεχίσουν να ζουν, προκλητικά, µεγάλη ζωή σε βάρος όλων µας.
Αθήνα, 8.12.2010
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

