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Πρόθυµοι να συνεργαστούν µε την ελληνική κυβέρνηση δηλώνουν σε συνέντευξή τους στο «Εθνος» οι βασι-
κοί whistleblowers του σκανδάλου της τράπεζας UBS. Ο Μπραντ Μπίρκενφελντ και η Στεφανί Ζιµπό, πρώην 

διευθυντικά στελέχη της τράπεζας, περιγράφουν τις προσωπικές τους ιστορίες και επιµένουν στην ύπαρξη 
καλυµµένου ελληνικού µαύρου χρήµατος στην ελβετική τράπεζα. 2, 20-21
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Ε τοιµοι να συνεργαστούν µε την ελληνική κυβέρ-
νηση σε όλα τα επίπεδα δηλώνουν σε συνέντευ-
ξή τους στο «Εθνος» οι βασικοί insiders 

που αποκάλυψαν το σκάνδαλο της τράπεζας 
UBS. Ο λόγος για τη Στεφανί Ζιµπό, πρώην 
διευθύντρια Μάρκετινγκ, η οποία το 2008 
έφερε στο φως την περιβόητη λίστα της UBS και το 
«πάρτι» φοροδιαφυγής που είχε στηθεί µε τις παράνο-
µες πρακτικές της τράπεζας, αλλά και για τον Μπραντ 
Μπίρκενφελντ, πρώην διευθυντικό στέλεχος στις ΗΠΑ, 

που την προηγούµενη χρονιά είχε προβεί σε ανάλογες 
αποκαλύψεις. Αφορµή για τη συζήτηση ήταν η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να ισχυροποιήσει τον νόµο 
περί προστασίας µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος 
προκειµένου να πεισθούν να µιλήσουν όσοι γνωρί-
ζουν, αλλά και η δολοφονία της δηµοσιογράφου ∆άφ-

νη Καρουάνα Γκαλίζια στη Μάλτα, µε την 
οποία είχε συνοµιλήσει λίγο πριν από τον 
θάνατό της ο κ. Μπίρκενφελντ. 
«Το παράρτηµα της UBS Private Banking στη 

Γενεύη όχι µόνο είχε χιλιάδες Ελληνες πελάτες, αλλά 
αυτοί είχαν δηµιουργήσει ένα ειδικό γραφείο το οποίο 
ασχολούνταν αποκλειστικά µε την Ελλάδα» υποστηρί-
ζουν και οι δύο, ενώ προτίθενται να βοηθήσουν τόσο 

µε παροχή πληροφοριών όσο και «τεχνικά» στην κα-
τάρτιση του νοµοσχεδίου. «Η ιστορία της UBS έγινε 
ευρέως γνωστή το 2011. Από τότε η τράπεζα, προκει-
µένου να λύσει το εσωτερικό της πρόβληµα, µοίρασε 
πακτωλούς χρηµάτων σε τραπεζίτες που συµµετείχαν 
στο σκάνδαλο, ενώ όσοι µίλησαν εκδιώχθηκαν» κα-
ταγγέλλει η Στεφανί Ζιµπό. 

Tα «αντίποινα»
Απόλυση, κοινωνικός αποκλεισµός και φυλακή είναι 
ορισµένα µόνο από τα «αντίποινα» που δέχτηκαν όσοι 
αποφάσισαν να µιλήσουν στη ∆ικαιοσύνη, όµως κα-
νείς τους δεν το έχει µετανιώσει. Ηταν το 2008, όταν 
επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ δήλωσε σε έκθεσή 
της ότι, λόγω υπεράκτιων φορολογικών καταχρήσεων, 
οι Ηνωµένες Πολιτείες χάνουν κάθε χρόνο περίπου 
100 δισ. δολάρια από φορολογικά έσοδα. Εναν χρόνο 
νωρίτερα, ο Μπραντ Μπίρκενφελντ είχε ενηµερώσει το 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης για τις δραστηριότητες της 
τράπεζας UBS και βρέθηκε στη φυλακή. «Το υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και η UBS διέπραξαν αµέτρητα εγκλήµα-
τα για να καταλήξουν στον αξιολύπητο αυτό συµβιβα-
σµό, ενώ παράλληλα αναβάλλουν συνεχώς την άσκη-

Τα «βαθιά λαρύγγια» της UBS 
θέλουν να... µιλήσουν ελληνικά
Η Στεφανί Ζιµπό και ο Μπραντ Μπίρκενφελντ, πρώην στελέχη  
της ελβετικής τράπεζας που αποκάλυψαν το «πάρτι» φοροδιαφυγής, 
δηλώνουν έτοιµα να βοηθήσουν την κυβέρνηση στην κατάρτιση  
του νοµοσχεδίου περί προστασίας µαρτύρων

INSIDERS
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Ο Ζίγκµαρ Γκάµπριελ είχε δηλώσει ότι υπάρχουν πε-
ρισσότερα από 60 δισ. ευρώ ελληνικής προέλευσης 
που κρύβονται σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαρια-
σµούς, δηλαδή περίπου το 30% του ΑΕΠ της χώρας, 
γεγονός που καθιστά την Ελλάδα ένα αρκετά δυνα-
τό παράδειγµα για το πώς η φοροαποφυγή µπορεί 
να χρεοκοπήσει ένα κράτος. Αν και τα τελευταία 
χρόνια οι µέθοδοι εταιρειών και τραπεζών για την 
αποφυγή φόρων έχουν γίνει γνωστοί, δεν υπάρχει 
µεγάλη εξέλιξη στη διευθέτηση του θέµατος, όχι µό-
νο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
«∆υστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ενωση, η αµερικανική 
κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις της Νοτίου Αµερικής και 
οι ασιατικές κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί στα λόγια 
και όχι στις πράξεις. Είναι το πρόβληµα, όχι η λύση. 
Κατά τη γνώµη µου, πρέπει να υπάρξουν 
ποινικές έρευνες σε κάθε χώρα µέχρι να 
συµµορφωθούν όλες οι ελβετικές τράπε-
ζες. Είµαι περίεργος γιατί κανένας Ευρω-
παίος πολιτικός ποτέ δεν µου ζήτησε να 
βοηθήσω! ∆εν υπάρχει καλύτερος από 
µένα στο συγκεκριµένο θέµα και προσφέρω την 
πείρα, τον χρόνο και τις επαφές µου δωρεάν!» ξέ-
σπασε ο κ. Μπίρκενφελντ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µαζί µε τους δικηγόρους του 
βοήθησε στη δηµιουργία του νοµοσχεδίου στην 
Αµερική. «Θα χαιρόµουν πολύ αν µε καλούσε η ελ-
ληνική κυβέρνηση να προσφέρω τον χρόνο και τις 

εκτεταµένες γνώσεις µου σχετικά µε το θέµα. Θα 
πρέπει να επιβληθούν σκληρές κυρώσεις σε κάθε 
άτοµο ή επιχείρηση που εµπλέκεται σε αυτή την 
απερίγραπτη συµπεριφορά. Θα πρέπει να συµπερι-
ληφθούν ακόµη υψηλά πρόστιµα και εγκλεισµός 
στη φυλακή. Αυτό θα στείλει ένα δυνατό και καθαρό 
µήνυµα ότι τέτοιες συµπεριφορές δεν γίνονται ανε-
κτές σε ένα κράτος δικαίου», αναφέρει. 
Από την πλευρά της η Στεφανί Ζιµπό υποστηρίζει: 
«Η προστασία του ονόµατός µας είναι το σηµαντι-
κότερο πράγµα. Εχουµε όλοι υποφέρει και εξοστρα-
κιστεί από την κοινωνία, σε αντίθεση, για παράδειγ-
µα, µε τους µάρτυρες των Panama Papers ή των 
Football Leaks. Στη Γαλλία, η Aithic είναι µια εταιρεία 
που έχει αναπτύξει ένα σύστηµα που αποσυνδέει 

πλήρως το όνοµα του ατόµου και το περιεχόµενο 
των πληροφοριών καταγγελίας του χάρη σε ένα σύ-
στηµα κρυπτογράφησης. Αυτή η ιδέα αναπτύσσεται 
στο βιβλίο µου, καθώς πρόκειται για το µέλλον της 
πληροφορίας: όλα θα εντοπίζονται και θα ασφαλί-
ζονται, πράγµα που σηµαίνει ότι κανείς δεν θα µπο-
ρεί να διαγράψει δεδοµένα». 

«Να ανοίξουν οι φάκελοι στην Ελλάδα για 
να συµµορφωθούν οι ελβετικές τράπεζες»

ση ποινικής δίωξης. Αυτή η κατάσταση µεταφέρεται, 
µάλιστα, και σε άλλες χώρες που έχουν ως πρότυπο τις 
ΗΠΑ. Προσωπικά, θα είχα προχωρήσει στην ιστορική 
αποκάλυψη για την UBS ακόµη και έπειτα από όσα 
γνωρίζω σήµερα ότι θα συνέβαιναν» εξοµολογείται ο 
κ. Μπίρκενφελντ, ο οποίος διατηρεί πλέον δικό του 
σάιτ (www.lucifersbanker.com), ενώ έχει εκδώσει και 
οµότιτλο βιβλίο.

Της ζήτησαν να σιωπήσει
Τη δική της εµπειρία περιγράφει στο «Εθνος» και η 
Στεφανί Ζιµπό, που µετά την αποκάλυψη του σκανδά-
λου στην Αµερική, της ζητήθηκε από την προϊσταµένη 
της στη Γαλλία να καταστρέψει κάποια αρχεία. «Μόλις 
µου ζητήθηκε να καταστρέψω έγγραφα, κατάλαβα ότι 
κάτι δεν πάει καλά, όµως δεν µπορούσα να κάνω τη 
σύνδεση µεταξύ της έρευνας που γινόταν στην τράπε-
ζα και της δικής µου δουλειάς. Τη στιγµή που πήρα την 
απόφαση να µιλήσω, ήµουν διαλυµένη από την πίεση 
που µου ασκούσαν στην τράπεζα. Πίστευα πως θα µε 
στηρίξουν γιατί έλεγα την αλήθεια. Τελικά, ένιωσα την 
απόλυτη µοναξιά, αφού κανείς δεν στάθηκε δίπλα µου» 
εξηγεί η κ. Ζιµπό, η οποία επίσης εξέδωσε βιβλίο υπό 
τον τίτλο «Η γυναίκα που ήξερε πάρα πολλά». 
Η καριέρα της έληξε το 2008, αλλά δεν µετάνιωσε που 
αποφάσισε να µιλήσει. «Γιατί να σιωπήσω, όταν ξέρω 
ότι είµαι µέρος ενός τόσο µεγάλου σκανδάλου; Αν σιω-
πούσα, θα µπορούσα να µπω φυλακή. Οµως η κατάστα-
ση είναι δραµατική για τα δύο παιδιά µου. ∆εν έχω χρή-
µατα, δουλειά και στέγη. Οι συνάδελφοί µου µου γύρισαν 
την πλάτη είτε επειδή ήταν µέρος του σκανδάλου είτε 
επειδή ήθελαν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Από τότε 
καµία εταιρεία δεν απάντησε ποτέ σε βιογραφικό µου. 
Οµως, αν έπρεπε να το κάνω σήµερα ξανά, δεν θα επα-
ναλάµβανα τα λάθη του παρελθόντος» σηµειώνει 

Το κόστος της µαρτυρίας και των δύο ήταν βαρύ, όµως, δεν 
έφτασε στο σηµείο της δηµοσιογράφου ∆άφνη Καρουάνα Γκαλί-
ζια (κάτω), η οποία δολοφονήθηκε µε µια βόµβα στο αυτοκίνητό 
της. «Είχα κάποιες διαλέξεις στη Μάλτα τον Μάρτιο του 2017 και 
η ∆άφνη ήταν εκεί. Συναντηθήκαµε από κοντά. Η απώλειά της 
είναι τραγική για την ελευθερία του λόγου. Η κοινωνία εξαπατά-
ται καθηµερινά και αυτό πρέπει να σταµατήσει» σχολιάζει ο 
Μπραντ, ενώ η Στεφανί, µε αφορµή το τραγικό συµβάν, επιµένει 
στη διασφάλιση της ανωνυµίας µαρτύρων. «Αν και στην υπόθε-
ση Malta Files διατηρήθηκε η ανωνυµία των πληροφοριοδοτών, 
είδαµε την κατάληξη της δηµοσιογράφου που έκανε την αποκά-
λυψη. Αυτός ο φόνος δείχνει το ρίσκο των πολιτών που καταγ-
γέλλουν τέτοιες υποθέσεις» καταλήγει.

TΡΑΓΙΚΗ 
ΑΠΩΛΕΙΑ

Η δολοφονία στη Μάλτα 
και το ρίσκο της καταγγελίας

«Τα υψηλά πρόστιµα και οι φυλακίσεις  
θα στείλουν ένα δυνατό και καθαρό  
µήνυµα» τονίζει ο κ. Μπίρκενφελντ

«Οταν πήρα  
την απόφαση να 
"ανοίξω το στόµα 
µου" πίστευα πως 
θα µε στηρίξουν. 
Τελικά κανείς 
δεν στάθηκε δί-
πλα µου» τονίζει 
η Στ. Ζιµπό, ενώ 
ο Μπ. Μπίρκεν-
φελντ εξηγεί ότι 
αν γύριζε τον 
χρόνο πίσω, πάλι 
θα προχωρούσε 
στις αποκαλύψεις 
για τις παράνοµες 
χρηµατιστηρια-
κές συναλλαγές 
της UBS
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