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Το  ιστορικό  της  εκστρατείας  του  DiEM25  σε  συνδυασμό  με  μια  πλατιά  συμμαχία
πολιτικών και ακαδημαϊκών, για να ριχτεί φως στη νομιμότητα και ορθότητα της λήψης
αποφάσεων στην  ΕΚΤ –  αρχίζοντας  από τη  διαφάνεια  σχετικά με  την  περίπτωση της
Ελλάδας (4 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου 2015)

Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ο πρωταρχικός θεσμός της Ευρωζώνης. Ορίζει τη
νομισματική  πολιτική  μέσα  στη  νομισματική  ένωση  της  Ευρώπης,  προασπίζει  την
ακεραιότητα  του  κοινού  νομίσματος,  αλλά  ασκεί  επίσης  δυσανάλογη  εξουσία  επί  των
κρατών  μελών  –  στο  βαθμό  που  έγκειται  εντός  της  δικαιοδοσίας  της  να  αποσύρει  τη
ρευστότητα από όλο το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας, οδηγώντας το στο να κλείσει (π.χ.
Ελλάδα στις 4 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου 2015).

Έχοντας  κατά  νου  την  μεγάλη  εξουσία  που  τοποθετούσαν  στην  ΕΚΤ,  οι  σχεδιαστές  της
Ευρωζώνης ήταν αποφασισμένοι ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι  απολύτως ανεξάρτητη από
την  πολιτική  διαδικασία.   Ωστόσο  η  ΕΚΤ,  ενώ  στο  νόμο  και  τις  προθέσεις  ήταν  η  πιο
ανεξάρτητη  όλων  των  κεντρικών  τραπεζών,  στην  πράξη  είναι  η  λιγότερο ανεξάρτητη
κεντρική τράπεζα στον αναπτυγμένο κόσμο εξαιτίας ενός παραδόξου που είναι σύμφυτο με
το σχεδιασμό της: Σε μια κρίση, οπότε ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας είναι να στηρίξει το
χρηματοπιστωτικό  σύστημα της  Ένωσης,  μόλις  η  κυβέρνηση  ενός  κράτους-μέλους
χρεωκοπήσει,  μια πραγματικά ανεξάρτητη ΕΚΤ  πρέπει να κλείσει τις τράπεζες αυτού του
κράτους-μέλους.1   

Από το  2010,  η  ανεξαρτησία  της  ΕΚΤ έχει  άτυπα αρθεί  μέσω της  εισαγωγής ενός  νέου
ανεπίσημου κανονισμού:  η ΕΚΤ μπορεί  να δεχτεί  ως εγγύηση τα ομόλογα πτωχευμένων
κυβερνήσεων,2 αν το  Eurogroup εκδώσει ανακοινωθέν με το οποίο να δηλώνει ότι το εν
λόγω κράτος-μέλος βρίσκεται σε ένα «πρόγραμμα» υπό την εποπτεία της Τρόικας, το οποίο
μπορεί να «υποτεθεί» ότι βαδίζει προς μια «επιτυχή κατάληξη».  Με απλά λόγια, αν το
Eurogroup δώσει το πράσινο φως στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει να μην κλείσει τις
τράπεζες της χώρας που βρίσκεται σε κρίση.

Συνέπεια αυτού είναι ότι, από το 2010, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ από την πολιτική διαδικασία
δεν υπάρχει  ούτε θεωρητικά: είτε προκαλεί  το κλείσιμο των τραπεζών μιας ευρωπαϊκής
χώρας είτε  όχι,  εξαρτάται  από τη φρασεολογία του ανακοινωθέντος του  Eurogroup των
υπουργών οικονομικών – που είναι το ακριβώς αντίθετο από την ανεξαρτησία της κεντρικής
τράπεζας.   Κατά συνέπεια, η κρίσιμη απόφαση του κλεισίματος τραπεζικών συστημάτων
στο σύνολό τους λαμβάνεται εκτός του πεδίου των ξεκάθαρων κανόνων και καλύπτεται από
πλήρη  μυστικότητα δεδομένου  ότι  τόσο  οι  συνεδριάσεις  του  Eurogroup όσο  και  του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ λαμβάνουν χώρα πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες.



Όταν η απόφαση κλεισίματος των τραπεζών μιας χώρας λαμβάνεται μυστικά και ελλείψει
καθαρών κανόνων, η αυθαίρετη εξουσία διακριτικής ευχέρειας καθορίζει το αποτέλεσμα
ενάντια  σε  οποιαδήποτε  έννοια  δημοκρατικού  ελέγχου  και  με  έναν  τρόπο  που
απονομιμοποιεί πλήρως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στα μάτια των Ευρωπαίων
πολιτών.



Η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών 

Στη  διάρκεια  του  πρώτου  μισού  του  2015,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΚΤ  έλαβε
αποφάσεις που έθεταν σημαντικά ερωτήματα για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ καθώς και για το
βαθμό στον οποίο οι δημοκρατικές αρχές τηρούνταν εντός της ΕΕ.  Στη διάρκεια αυτής της
περιόδου, τρεις ήταν οι καθοριστικές αποφάσεις ή στιγμές:

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 4 Φεβρουαρίου 2015

Η  ελληνική  κυβέρνηση  έχασε  την  πρόσβαση  στις  χρηματαγορές  το  2010  και  οι
αποπληρωμές του χρέους της πραγματοποιούνται μέσω μιας σειράς δανείων «διάσωσης»
που παρέχονται  από την ΕΕ και  το ΔΝΤ.   Δίχως το προαναφερθέν πράσινο φως από το
Eurogroup στην ΕΚΤ να συνεχίσει να δέχεται τα ελληνικά ‘χαρτιά’ ως εγγύηση, η ΕΚΤ θα
πρέπει να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες.  Αυτό το πράσινο φως παρέμεινε αναμμένο όταν η
πρώτη δανειακή σύμβαση της Ελλάδας μετακυλίστηκε στη δεύτερη δανειακή σύμβαση το
2012.

Η δεύτερη δανειακή σύμβαση αναμενόταν να τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.  Ωστόσο,
η τότε ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα των δανειστών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ)
απέτυχε να «ολοκληρώσει επιτυχώς» το «πρόγραμμα» 2012-2014 – για τον απλό λόγο ότι
το ελληνικό κράτος ήταν ακόμη πιο χρεωκοπημένο το 2014 από ότι το 2012 (ή το 2010). 

Καθώς είχαν προγραμματιστεί νέες εκλογές για τον Ιανουάριο, η Τρόικα και η προηγούμενη
ελληνική κυβέρνηση επέκτειναν τη δανειακή σύμβαση κατά δύο μήνες, με νέα ημερομηνία
λήξης την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Στις  25  Ιανουαρίου  2015,  μια  νέα  ελληνική  κυβέρνηση  εξελέγη  με  εντολή  να
επαναδιαπραγματευτεί τη δανειακή σύμβαση της χώρας με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Την 1η Φεβρουαρίου, ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας ταξίδεψε στο Λονδίνο για να
μιλήσει σε πιστωτές και να αντιστρέψει μια φυγή κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες,
και την κατάρρευση των μετοχών τους στο χρηματιστήριο, που προκλήθηκε από φήμες ότι η
ΕΚΤ θα τις έκλεινε.  

Στις 3 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών στο Λονδίνο και την
υποστήριξή  του  σε  μία  αμοιβαία  επωφελή  συμφωνία  ΕΕ-Ελλάδας,  το  ελληνικό
χρηματιστήριο  εκτινάχτηκε  κατά  περισσότερο  από  11%  και  οι  μετοχές  των  ελληνικών
τραπεζών κατά 20%.  Θα περίμενε κανείς ότι μια κεντρική τράπεζα που ενδιαφέρεται για τη
χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  δεν  θα  έκανε  οποιαδήποτε  κίνηση  που  θα  αντέστρεφε
αναίτια αυτά τα εντυπωσιακά ωφέλη.  Και όμως...

Την  επόμενη  μέρα,  4  Φεβρουαρίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΚΤ  απέκλεισε  τις
ελληνικές  τράπεζες  από  τη  ρευστότητα  της  ΕΚΤ3 και  τις  παρέπεμψε  στην  ακριβότερη
ρευστότητα  (γνωστής  ως  Ρευστότητα  Έκτακτης  Βοήθειας,  ELA)  του  ελληνικού  της
παραρτήματος,  της  Κεντρικής  Τράπεζας  της  Ελλάδος.   Ως  αποτέλεσμα,  οι  μετοχές  των



ελληνικών  τραπεζών  έχασαν  όσα  είχαν  πετύχει  προηγουμένως  και  η  φυγή  κεφαλαίων
επανήρθε. 

Η δικαιολογία που παρέιχε το Συμβούλιο της ΕΚΤ για την απόφασή του στις 4 Φεβρουαρίου
ήταν ότι αυτή «στηρίχτηκε στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατό προς το παρόν να υποτεθεί ότι
η  αξιολόγηση  του  προγράμματος  θα  έχει  επιτυχή  κατάληξη  και  συνάδει  με  τους
υφιστάμενους κανόνες του Ευρωσυστήματος».  Ήταν αυτή η ανεξάρτητη απόφαση μιας μη
πολιτικής ΕΚΤ; Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να το αμφισβητήσει κανείς:

 Η νέα ελληνική κυβέρνηση είχε μόλις μία βδομάδα ζωής και διέθετε ακόμη τρεις
βδομάδες  για  να  παρατείνει  περισσότερο  την  ήδη  υπό  παράταση  (από  την
προηγούμενη κυβέρνηση) δανειακή συμφωνία με τους πιστωτές και την Τρόικα. 

 Η  πρώτη  ευκαιρία  που  είχε  η  Αθήνα  να  υποβάλει  τις  προτάσεις  της  για  μία
παράταση της δανειακής συμφωνίας ήταν στη συνεδρίαση του  Eurogroup στις 11
Φεβρουαρίου – επτά μέρες αργότερα και δεκαεπτά ολόκληρες μέρες πριν τη λήξη ή
παράταση της δανειακής συμφωνίας.  

 Είναι πλέον απίθανο η ΕΚΤ να είχε λάβει την απόφαση αυτή αν οι εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου είχαν κερδηθεί από τα κόμματα που κυβερνούσαν προηγουμένως.

Η  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΚΤ  στις  4  Μαρτίου  2015  να  μην
αποκαταστήσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη ρευστότητα της ΕΚΤ

Στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου 2015, υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία
παράτασης της ελληνικής δανειακής σύμβασης για τέσσερις μήνες, μέχρι τις 30 Ιουνίου, στη
διάρκεια των οποίων θα έπρεπε να συνάψουν μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία μεταξύ
της Ελλάδας και των δανειστών της, βασισμένη σε έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων που η
ελληνική κυβέρνηση θα υπέβαλε και ο οποίος θα γινόταν αποδεκτός, ή μη αποδεκτός, ως
βάση διαπραγμάτευσης από την ΕΚΤ, την Επιτροπή και το ΔΝΤ στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις  23  Φεβρουαρίου,  ο  Έλληνας  υπουργός  Οικονομικών  κατέθεσε  τον  κατάλογο  των
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 

Στις  24  Φεβρουαρίου,  μέσω  teleconference,  το  Eurogroup ενέκρινε  τον  προτεινόμενο
κατάλογο ως βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος και το ξεκίνημα
εργασίας  πάνω  σε  νέες  ρυθμίσεις.   Έτσι,  η  ελληνική  δανειακή  συμφωνία  παρατάθηκε
επισήμως ως τις 30 Ιουνίου. 

Δεδομένης αυτής της συμφωνίας, η αιτιολογία που παρείχε η ΕΚΤ για την άρνηση παροχής
ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες έπαψε να υπάρχει.  Μάλιστα, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario Draghi είχε  προφορικά  καθησυχάσει  τον  Έλληνα  υπουργό  Οικονομικών,  μετά  τη
σύσκεψη του  Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, ότι η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών
στη ρευστότητα της  ΕΚΤ (το  λεγόμενο ‘waiver’)  θα αποκαθίστατο από τη  στιγμή που η
συμφωνία που μόλις είχε συναφθεί θα γινόταν επίσημη. 



Στις  4 Μαρτίου,  και  μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας,  παρά τα κατ’  επανάληψη
αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει η ΕΚΤ την πρόσβαση των ελληνικών
τραπεζών στη ρευστότητα της ΕΚΤ (το λεγόμενο ‘waiver’), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
δεν έλαβε τέτοια απόφαση. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΕΚΤ  στις  28  Ιουνίου  2015  που έκλεισε  τις
ελληνικές τράπεζες

Ακολούθησαν  μήνες  διαπραγματεύσεων,  στη  διάρκεια  των  οποίων  οι  προτάσεις  της
ελληνικής κυβέρνησης απορρίφθηκαν από την Τρόικα.  Στη σύσκεψη του Eurogroup στις 25
Ιουνίου,  η  Τρόικα  έθεσε  ενόπιον  του  Έλληνα  υπουργού  Οικονομικών  πρόταση  που
περιλάμβανε μια διάταξη κατά την οποία η επικείμενη (τον επόμενο Ιούλιο και Αύγουστο)
ωρίμανση  κάποιων  ομολόγων  της  ελληνικής  κυβέρνησης  κατοχής  της  ΕΚΤ  (δηλ.
αποπληρωμές από την Αθήνα προς την ΕΚΤ) θα προέρχονταν από ένα δάνειο το οποίο είχε
προηγουμένως προοριστεί για τις ανάγκες ανακεφαλαίωσης των ελληνικών τραπεζών.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, στο σημείο αυτό, ρώτησε το Γερμανό ομόλογό του αν
αυτό θα ήταν αποδεκτό στη γερμανική κυβέρνηση.  Ο Schäuble απάντησε αρνητικά.  Ήταν
σαφές  ότι  η  πρόταση  προς  την  ελληνική  κυβέρνηση  εκ  μέρους  των  τριων  θεσμών,
περιλαμβανομένης και της ΕΚΤ, για το πώς η Αθήνα θα έπρεπε να αποπληρώσει την ΕΚΤ δεν
είχε καμία προοπτική.  Παρόλα αυτά, ο Πρόεδρος του  Eurogroup απηύθυνε στον Έλληνα
υπουργό Οικονομικών την εντολή «take it or leave it»,4 με σαφή συνέπεια ότι αν η ελληνική
κυβέρνηση δεν δεχόταν τη συμφωνία η ΕΚΤ θα έκλεινε τις ελληνικές τράπεζες.5   

Το  γεγονός  ότι  η  ελληνική  κυβέρνηση  απειλήθηκε  με  κλείσιμο  των  τραπεζών  από  τον
Πρόεδρο  του  Eurogroup,  μία  απειλή  που  μπορεί  να  απευθύνει  μόνο  η  λεγόμενη
ανεξάρτητη ΕΚΤ, αποδεικνύει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η ΕΚΤ δεν είναι ανεξάρτητη από
την πολιτική διαδικασία και ότι έδρασε παραβιάζοντας σοβαρά τόσο το πνεύμα όσο και το
γράμμα του καταστατικού της. 

Στις 27 Ιουνίου το Eurogroup συγκλήθηκε ξανά.  Ο Έλληνας υπουργός οικονομικών μετέφερε
την  απόφαση  της  κυβέρνησής  του:  «Δεν  έχουμε  εντολή  από  τον  ελληνικό  λαό  να
συγκρουστούμε με το υπόλοιπο Eurogroup απορρίπτοντας την ‘take it or leave it’ πρότασή
του και δεν έχουμε, την ίδια στιγμή, εντολή από τον ελληνικό λαό να υπογράψουμε μια
συμφωνία που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί νομικά και οικονομικά.  Έχοντας βάλει εμάς σε
αυτήν τη θέση του ‘take it or leave it’,  η κυβέρνηση αποφάσισε να υποβάλει την τελική
προσφορά  του  Eurogroup ενόπιον  του  ελληνικού  λαού  σε  ένα  δημοψήφισμα  την
μεθεπόμενη Κυριακή.  Ας αποφασίσει ο λαός αν η Ελλάδα θα ‘την πάρει ή θα την αφήσει’.
Για να διευκολυνθεί η δημοκρατική διαδικασία, ζητούμε από τo Eurogroup να εγκρίνει την
παράταση της δανειακής συμφωνίας από τις 30 Ιουνίου στις 30 Ιουλίου».  Το Eurogroup
απέρριψε αυτό το αίτημα.

Στις 28 Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στέρησε από την Κεντρική Τράπεζα της
Ελλάδος  το  δικαίωμα  αύξησης  της  διευκόλυνσης  του  ELA,  κλείνοντας  στην  ουσία  τις
ελληνικές τράπεζες με τεράστιο κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους πολίτες και την



εικόνα της Ελλάδας.  Έτσι, στερήθηκε από τον ελληνικό λαό το δικαίωμα να διαβουλευτεί
υπό ήρεμες συνθήκες τις  παραμονές του δημοψηφίσματος,  με τις  κλειστές τράπεζες να
υπενθυμίζουν διαρκώς την εξουσία της ΕΚΤ να μπορεί να κρατά ένα ολόκληρο έθνος σε
κατάσταση ομηρείας.



Νομική γνωμοδότηση για τη νομιμότητα της συμπεριφοράς της ΕΚΤ

Από  τα  παραπάνω  δεδομένα  είναι  σαφές  ότι  οι  κάτωθι  αποφάσεις  της  ΕΚΤ  υπήρξαν
αυθαίρετες και ερμηνεύσιμες ως πολιτικά υποκεινούμενες: 

(Α) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 4 Φεβρουαρίου [να αποκόψει
τις  ελληνικές  τράπεζες  από  τη  ρευστότητα  της  ΕΚΤ,6 και  να  τις  παραπέμψει  σε
ακριβότερη ρευστότητα, γνωστής ως Ρευστότητα Έκτακτης Βοήθειας (ELA) της Κεντρικής
Τράπεζας της Ελλάδος μία βδομάδα μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης και τρεις
βδομάδες προτού η δανειακή σύμβαση θα εξέπνεε]. 
(Β)  Η  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΚΤ  στις  4  Μαρτίου  [να  μην
αποκαταστήσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη ρευστότητα της ΕΚΤ].
(Γ)  Η  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΚΤ  στις  28  Ιουνίου  να  κλείσει  τις
ελληνικές τράπεζες και να καταστήσεις αναπόφευκτο τον έλεγχο κεφαλαίων [αρνούμενο
να αυξήσει την οροφή του ELA για την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος].

Είναι  ενδιαφέρον  ότι  και  το  Εκτελεστικό  Συμβούλιο  της  ΕΚΤ  επίσης  ανησυχούσε  για  τη
νομιμότητα της συμπεριφοράς του.  Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η ΕΚΤ προέβη
σε εξωτερική νομική γνωμοδότηση για την εξέταση της νομιμότητας των αποφάσεών της
στις 4 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου.

Τον Ιούλιο του 2015, ο Ευρωβουλευτής  Fabio De Masi (GUE/NGL) υπέβαλε την παρακάτω
ερώτηση ζητώντας γραπτή απάντηση (Z-123/2015) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
βάσει του Άρθρου 131 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

1. Σκοπεύει η ΕΚΤ να δημοσιοποιήσεις αυτές τις νομικές γνωμοδοτήσεις και, αν ναι, 
εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

2. Ανεξάρτητα από τα σχέδια της ΕΚΤ περί δημοσιοποίησής τους, θα επιτρέψει στα 
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουν τα έγγραφα μέσω της Μονάδας 
Απόρρητων Πληροφοριών (CIU) του Κοινοβουλίου ή παρομοίων μέσων για την 
εξασφάλιση του απορρήτου και, αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

3. Αν η ΕΚΤ δεν σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει της νομικές γνωμοδοτήσεις ή να 
επιτρέψει στα Μέλη του ΕΚ να τα εξετάσει, ποια είναι η αιτιολόγησή της γι’ αυτό;

Η ΕΚΤ απάντησε ως εξής με επιστολή στις 17 Σεπτεμβρίου 2015:

«Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν
σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει τις νομικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον ‘διαχωρισμό
νομισματικής  και  οικονομικής  πολιτικής’  που  αναφέρετε  στην  επιστολή  σας.   Οι
νομικές  γνωμοδοτήσεις  που  παρέχονται  από  εξωτερικούς  νομικούς  και  οι
σχετιζόμενες με αυτές νομικές συμβουλές τελούν υπό την προστασία του νομικού
επαγγελματικού προνομίου (το λεγόμενο ‘προνόμοιο συνηγόρου-πελάτη’) σύμφωνα
με  τη  νομολογία  του Δικαίου της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.   Αυτές  οι  γνωμοδοτήσεις
συντάχθηκαν  υπό  πλήρη  ανεξαρτησία,  και  με  όρο  να  μεταβιβαστούν  από  τον



παραλήπτη και να γνωστοποιηθούν μόνο σε άτομα που επιβάλλεται να γνωρίζουν το
περιεχόμενο  των  εξειδικευμένων  γνωμοδοτήσεων  προκειμένου  να  λάβουν  καλά
πληροφορημένες  αποφάσεις  επί  των  σχετικών  θεμάτων.   Η  αποκάλυψη τέτοιων
νομικών  γνωμοδοτήσεων  θα  υπονόμευε  την  ικανότητα  της  ΕΚΤ  να  αποκτά  μη
λογοκρινόμενες,  αντικειμενικές  και  ολοκληρωμένες  νομικές  συμβουλές,  κάτι  που
συνιστά ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για καλά πληροφορημένες και ολοκληρωμένες
διαβουλεύσεις των οργάνων της που λαμβάνουν αποφάσεις.  Θα ήθελα επίσης να
επισημάνω ότι η νομική γνωμοδότηση σε ζητήματα που αφορούν τη νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης.  Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι  αυτές  οι  νομικές  γνωμοδοτήσεις  αφορούν  θέματα  που  σχετίζονται  με  την
οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. \[...]». 

Η  άρνηση της  ΕΚΤ  να  αποδεσμεύσει  τις  νομικές  γνωμοδοτήσεις  για  τη  νομιμότητα  της
συμπεριφοράς της μπορεί να ερμηνευτεί από οποιονδήποτε δίκαιο και λογικό άνθρωπο ως
ένδειξη ότι αυτές δεν υποστήριζαν τις αποφάσεις της ή, τουλάχιστο, ότι περιείχαν απόψεις
τις οποίες η ΕΚΤ δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει.  Το ερώτημα είναι: Νομιμοποιείται η ΕΚΤ
στην άρνησή της να αποδεσμεύσει αυτές τις νομικές γνωμοδοτήσεις;  Ή μήπως παραβιάζει
τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουν ποιες ήταν
αυτές οι νομικές γνωμοδοτήσεις;

Ο  διακεκριμένος  εμπειρογνώμων  του  Ευρωπαϊκού  Δικαίου  Andreas Fischer-Lescano
ρωτήθηκε να παράσχει μια νομική γνωμοδότηση επί του ζητήματος αυτού.7  Η απάντησή
του ήταν, εν συντομία, ότι η ΕΚΤ δεν είχε καμία νομική βάση για να παρακρατήσει από
Μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  τους  πολίτες  της  Ευρώπης  τις  νομικές
γνωμοδοτήσεις που η ΕΚΤ εξασφάλισε (και πλήρωσε γι’ αυτές χρησιμοποιώντας χρήματα
Ευρωπαίων φορολογουμένων) σχετικά με τη συμπεριφορά της.  (Βλ. το Παράρτημα για για
μια περίληψη της νομικής γνωμοδότησης του Καθηγητή Andreas Fischer-Lescano).



Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ

Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, απαιτούμε μεγαλύτερη διαφάνεια εκ μέρους της ΕΚΤ
προκειμένου  να  δοθεί  μια  ευκαιρία  στην  Ευρωπαϊκή  δημοκρατία,  καθώς  και  για  να
καταστεί η ΕΚΤ ολιγότερο ευάλωττη στα κέντρα εξουσίας

 Απαιτούμε  την  άμεση αποδέσμευση των  νομικών γνωμοδοτήσεων σχετικά  με  τη
συμπεριφορά  της  ΕΚΤ  απέναντι  στην  Ελλάδα  το  2015  –  μέσω  ψηφισμάτων,
συνεντεύξεων τύπου και διαδηλώσεων.

 Ξεκινούμε εκστρατεία ώστε να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατ’ όνομα
ανεξαρτησία της ΕΚΤ σχετικά με τη συμπεριφορά της το 2015 απέναντι στην Ελλάδα,
και σε παρόμοια παραβίαση της ακεραιότητάς της στην περίπτωση της Ιρλανδίας.

 Εργαζόμαστε  προς  την  κατεύθυνση ενός  συνασπισμού πολιτικών,  κοινωνικών και
πολιτιστικών κινημάτων/οργανώσεων για την ενημέρωση των λαών της Ευρώπης για
τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  αυθαίρετη  διακριτική  εξουσία  μη  εκλεγμένων
αξιωματούχων υπονομεύει την Ευρωπαϊκή δημοκρατία.  

Εκ μέρους του Κινήματος για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη – DiEM25,

Γιάνης Βαρουφάκης

Συνυπογράφεται από τους ακαδημαϊκούς: 

 Prof. Dr. Klaus Dörre, Jena 
 Professor James K. Galbraith, University of Texas at Austin
 Dr. Rudolf Hickel, Bremen 
 Prof. Dr. Gustav A. Horn, Hans-Böckler-Stiftung
 Dr Aidan Regan, University College Dublin
 Professor Jeffrey Sachs, University of Columbia
 Prof. Dr. Joseph Vogl, Humboldt
 Professor Arthur Gibson, Department of Pure Mathematics, University of Cambridge 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  Η  νομική  γνωμοδότηση  του  Καθηγητή  Fischer-
Lescano - Περίληψη

Η αναφορά στα «διοικητικά καθήκοντα» είναι τόσο γενικόλογη, ώστε η άρνηση πρόσβασης
στα έγγραφα στη βάση αυτή υπονομεύει  περαιτέρω την καταφανώς ισχνή δημοκρατική
νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Διότι, όσο πιο ισχνή είναι η δημοκρατική
νομιμότητα ενός θεσμού, τόσο πιο διαφανείς θα πρέπει να είναι οι αποφάσεις του.

Η  παρούσα  περίπτωση  συγκεκριμένα  αφορά  την  αποτίμηση  της  νομιμότητας  των
αποφάσεων της 4ης Φεβρουαρίου 2015 και 28ης Ιουνίου 2015, ήτοι μια νομική γνωμοδότηση
για το κατά πόσο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να παύσει να δέχεται τα
κρατικά  ομόλογα  ως  εγγύηση  για  δάνεια,  και  να  παγώσει  τα  δάνεια  του  ELA σε  ένα
συγκεκριμένο  επίπεδο,  είναι  εντός  της  νομικής  δικαιοδοσίας  της  Συνθήκης  για  τη
Λειτουργία της ΕΕ. 

Μια νομική γνωμοδότηση δεν συνιστά πολιτική συμβουλή για τη χρήση (ή μη χρήση) των
εργαλείων που έχουν παρασχεθεί στην ΕΚΤ με σκοπό τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής
και την εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στην Ένωση.  Το πλαίσιο εντός του οποίου
η  ΕΚΤ  λαμβάνει  τις  αποφάσεις  της  για  τη  νομισματική  πολιτική  δεν  επηρρεάζεται  από
νομικές  αποφάσεις.   Αν  οριστεί  αρνητικά  σε  σχέση  με  τις  δράσεις  που  αφορούν  τη
νομισματική  πολιτική,  οι  νομικές  γνωμοδοτήσεις  υπόκεινται  επομένως  στο  πεδίο  των
διοικητικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να παράσχει πρόσβαση στις νομικές γνωμοδοτήσεις.  Η εξαίρεση
που ορίζεται  στη δεύτερη περίπτωση του Άρθρου 4  (1)  (a)  ECB/2004/3  δεν  ισχύει.   Το
δημόσιο  συμφέρον,  υπό  τη  μορφή  των  νομισματικών  και  οικονομικών  πολιτικών  της
Κοινότητας  ή  ενός  Κράτους-Μέλους,  δεν  επηρρεάζεται  με  συγκεκριμένο  τρόπο  από  τη
δημοσιοποίηση των νομικών γνωμοδοτήσεων.

Στην παρούσα περίπτωση, η πρόσβαση ζητάται για εξωτερική νομική γνωμοδότηση που
αφορά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 και 28
Ιουνίου  2015.   Η  πρόσβαση  απορρίπτεται  από  την  ΕΚΤ  διότι  «αυτές  οι  νομικές
γνωμοδοτήσεις  σχετίζονται  με  ζητήματα που  αφορούν  τις  οικονομικές  και  νομισματικές
πολιτικές της ΕΚΤ».

Αν ο όρος «μέτρα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής» θα έπρεπε να ερμηνευτεί τόσο
πλατιά ώστε να περιλαμβάνει καθετί το οποίο είναι απλά εμμέσως συνδεδεμένο με αυτόν,
τότε όλες οι διοικητικές υποθέσεις της ΕΚΤ, για τις οποίες απαιτείται διαφάνεια σύμφωνα
με την τέταρτη υποπαράγραφο του Άρθρου 15 (3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,
θα έπρεπε να εμπίπτουν σε αυτήν την εξαίρεση.

Ο θεσμός πρέπει να εκτιμήσει αν η προάσπιση της νομικής συμβουλής θα υπονομευόταν
πραγματικά από την αποδέσμευση του εγγράφου.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριιο εφαρμόζει
αυστηρά κριτήρια σε αυτήν την εκτίμηση – η πρόσβαση δεν μπορεί να μη γίνει δεκτή στη
βάση μόνο αφηρημένων ή γενικών κινδύνων.



Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η έλλειψη πληροφόρησης και συζήτησης είναι που
θέτει μάλλον αμφιβολίες μεταξύ των πολιτών σχετικά με την ίδια τη νομική πράξη, καθώς
και με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο σύνολό της, αφού στο βαθμό που ο θεσμός
παρέχει  πειστικό  σκεπτικό  σχετικά  με  τους  λόγους  για  τους  οποίους  μια  συγκεκριμένη
νομική θέση μιας νομικής συμβουλής δεν ακολουθείται, αβάσιμες αμφιβολίες δεν μπορούν
να εγερθούν σχετικά με τη νομιμότητα της νομικής πράξης που υιοθετεί ο θεσμός.

Το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  έχει  αποφασιστικά  καθιερώσει  ότι  η  επίκληση  δυσκολίας
υπεράσπισης της νομιμότητας μιας νομικής πράξης σε περίπτωση κατοπινής αποκάλυψης
μιας νομικής γνωμοδότησης που λαμβάνει αντίθετη άποψη δεν αρκεί για την εφαρμογή της
εξαίρεσης για την προάσπιση νομικής γνωμοδότησης.

Μια δυνητική κατάσταση στην οποία οι νομικοί εμπιρογνώμωνες πρέπει να δικαιολογηθούν
ενόπιον  άλλων  θεσμών  και  συνεπώς  να  αποτρέπονται  από  το  να  δώσουν  ειλικρινή,
αντικειμενική και ολοκληρωμένη συμβουλή δεν μπορεί να ανακύψει.

Από μόνο του το γεγονός ότι η νομική γνωμοδότηση εμπίπτει στο πεδίο της νομισματικής
και  οικονομικής  πολιτικής  (δηλ.  η  εξαίρεση  που  ορίζεται  στη  δεύτερη  περίπτωση  του
Άρθρου  4  (1)  (a)  ECB/2004/3)  δεν  αρκεί  για  να  στηρίξει  την  υπόθεση που  τίθεται  στη
δεύτερη περίπτωση του Άρθρου 4 (2) ECB/2004/3 (προστασία νομικής συμβουλής).

Μια  νομική  γνωμοδότηση  και  νομική  συμβουλή  σχετικά  με  τη  νομιμότητα  ή  μη  των
δράσεων των Ευρωπαϊκών θεσμών δεν μπορεί να υπονομεύει την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος.  Αντιθέτως, οι παράνομες δράσεις των ευρωπαϊκών δημοσίων οργάνων ποτέ
δεν έχουν δικαίωμα προστασίας στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος για λόγους που
αφορούν μόνο την εφαρμογή του νόμου.  Ένας ευρωπαϊκός θεσμός δεν μπορεί  να έχει
συμφέρον να παρακρατά τέτοιες νομικές γνωμοδοτήσεις, διότι η νομική εκτίμηση – και ως
αποτέλεσμα αυτής η εδραίωση μιας δυνητικά παράνομης απόφασης από την ΕΚΤ – είναι ο
ίδιος ο ορισμός του δημοσίου συμφέροντος και είναι επομένως αναγκαστικά στο δημόσιο
συμφέρον.

Οι  πολίτες  έχουν  θεμελιακό  ενδιαφέρον  να  είναι  βέβαιοι  για  τις  νόμιμες  πράξεις  των
Ευρωπαϊκών  θεσμών,  ιδίως  στην  περίπτωση  αποφάσεων  που  λαμβάνονται  σε  υψηλά
ανταγωνιστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο πολιτικών συγκρούσεων. 

Η ΕΚΤ οφείλει τουλάχιστο να αιτιολογήσει γιατί οι γνωμοδοτήσεις (ήτοι, οι σχετικές νομικές
διαβουλεύσεις στην περίπτωση αυτή) δεν έχουν έστω μερικώς αποδεσμευτεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



1 Σε όλη την Ευρωζώνη, οι εμπορικές τράπεζες τείνουν να χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα ομόλογα
των κυβερνήσεών τους ως εγγύηση που στέλνεται στην ΕΚΤ με αντάλλαγμα τη ρευστότητα.  Αν η
κυβέρνηση πτωχεύσει,  τα ομόλογά της υποβαθμίζονται  σε «σκουπίδια» (junk status),  και  μια
πραγματικά ανεξάρτητη ΕΚΤ υποχρεούται να αρνηθεί  να αποδεχτεί  τα ομόλογα αυτά από τις
εμπορικές  τράπεζες,  που  είναι  γεμάτες  από  αυτά.   Η  κοινή  γνώση  αυτής  της  επικείμενης
στενότητας ρευστότητας θέτει σε λειτουργία μια μαζική απόσυρση καταθέσεων (bank run) στο
συγκεκριμένο κράτος-μέλος.  Τη στιγμή που η ΕΚΤ τελεί υπό τον περιορισμό να μην παράσχει
ρευστότητα  σε  αυτό,  η  μόνη  δυνατή  έκβαση  είναι  το  κλείσιμο  των  τραπεζών,  ο  έλεγχος
κεφαλαίων και ο ντε φάκτο κατακερματισμός της νομισματικής ένωσης.
2 Ο τεχνικός όρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν να τους παραχωρηθεί ένα ‘waiver’ (δήλωση 
παραίτησης) από τον αποκλεισμό των περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζονται από το 
δημοσιονομικά πιεζόμενο κράτος-μέλος.
3 Με τεχνικούς όρους, στις 4 Φεβρουαρίου απέσυρε το ‘waiver’ που είχε παραχωρηθεί στις 
ελληνικές τράπεζες νωρίτερα – βλ. Προηγούμενη σημείωση.
4 Δηλαδή, να «πάρει ή να αφήσει» μια συμφωνία που ακόμη και ο υπουργός της Γερμανίας 
απέρριπτε!
5 Αρνούμενος να επιτρέψει στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος να αυξήσει τη διευκόλυνση του
ELA για  να  αντισταθμίσει  τη  σταθερή  φυγή  καταθέσεων  (από  τις  ελληνικές  τράπεζες)  που
προκλήθηκαν από ειδήσεις ότι η ΕΚΤ ετοιμαζόταν να ... μην επιτρέψει στην Κεντρική Τράπεζα της
Ελλάδος να αυξήσει τη διευκόλυνση του ELA για να αντισταθμίσει τη σταθερή φυγή καταθέσεων
(από τις τράπεζες της Ελλάδας)!
6 Με τεχνικούς όρους, στις 4 Φεβρουαρίου ήρε το  ‘waiver’ που είχε παρασχεθεί νωρίτερα στις
ελληνικές τράπεζες – βλ. την προηγούμενη σημείωση.   
7 Ο ίδιος έχει ήδη εποπτεύσει μια αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση σε
έγγραφα  της  ομάδας  του  Κώδικα  Φορολογικής  Συμπεριφοράς  Επιχειρήσεων  μετά  τις
αποκαλύψεις της  LuxLeaks.  Συνέγραψε επίσης μια σημαντική μελέτη για τις παραβιάσεις της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την ‘τρόικα’ της ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ.
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