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βλέπεται για την υποβολή της. Γι’ αυτό περιοριστήκαμε τώρα 
στο αστικό μέρος».

«Με εκμεταλλεύτηκε»
Βάσει όλων των παραπάνω, ο κ. Μπόμπολας καταλήγει πως κατέ-
βαλε συνολικά 30.653. 845 ευρώ και εισέπραξε μόλις 2.562.897. 
Συνεπώς, ζημιώθηκε κατά το ποσό των 28.090.948 ευρώ, το οποίο 
καρπώθηκε ο κ. Βενιάμης, καθώς, όπως σημειώνει: «Από την πρώ-
τη στιγμή της συνεργασίας μας και παρά το γεγονός ότι ήμασταν 
ισότιμοι μέτοχοι στις πλοιοκτήτριες εταιρείες, αυτός εξασφάλιζε 
για τον εαυτό του τη μέγιστη ωφέλεια, μέσω των εταιρειών δια-
χείρισης των πλοίων, ενώ τα αποτελέσματα της διαχείρισής του 
ήταν ζημιογόνα για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και κατ’ επέκτα-
ση για εμένα ως μέτοχό τους. 

Εκμεταλλεύτηκε την καλή μου πίστη, την εμπιστοσύνη μου 
προς το πρόσωπό του, ως δήθεν ειδικός στον τομέα του εφοπλι-
σμού και το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και οι εκπρόσωποί μου 
στις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν ασχολούμασταν με τον εφοπλι-
σμό και τη ναυτιλία και έτσι δεν διαθέταμε καμία σχετική γνώση 
και εμπειρία, και με τον τρόπο αυτό με εξαπάτησε, ώστε να συ-
μπεριληφθούν στις οικείες συμβάσεις υπέρογκες χρεώσεις, προ-
μήθειες, αμοιβές και άλλες νεφελώδεις επιβαρύνσεις προς όφε-
λος των διαχειριστικών εταιρειών του (Golden Union Shipping 
CO SA, Golden Union Enterprises SA), με αποτέλεσμα να “βου-
λιάξει” τις πλοιοκτήτριες εταιρείες με συνεχή αρνητικά αποτελέ-
σματα και κατ’ επέκταση να προκαλέσει σε εμένα ως μέτοχο τε-
ράστια οικονομική καταστροφή και οριστική απώλεια των ποσών 
που διέθεσα για τα επιχειρηματικά αυτά “εγχειρήματα”… Εκ των 
ως άνω στοιχείων προκύπτει ότι, κατά τη φάση της κατασκευής 
των πλοίων, οι διαχειρίστριες εταιρείες του Θεόδωρου Βενιάμη 
εισέπραξαν τουλάχιστον το ποσό των 22.720.108 ευρώ ως κό-
στη και αμοιβές επίβλεψης και διάφορα “extras”, ενώ κατά τις 
χρήσεις 2010-2015 εισέπραξαν τουλάχιστον 7.713.617 δολά-
ρια ως αμοιβές διαχείρισης, προμήθειες επί ναυλώσεων, άλλες 
υπηρεσίες διαχείρισης, επαγγελματικά έξοδα και λοιπά, πλέον μη 
προσδιορισθεισών εισέτι χρεώσεων με τόκο για όσα έξοδα οι δι-
αχειρίστριες κατέβαλαν σε τρίτους. Επομένως, προκύπτει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος, αν όχι στο 100%, των χρημάτων που διέθε-
σα για τα ως άνω επιχειρηματικά “εγχειρήματα” κατέληξε μέσα 

στη διαχειριστική του εταιρεία συνολικό πο-
σό 4.977.249 ευρώ… Εκείνος με διαβεβαίωνε 
ότι όχι μόνο θα μου επιστρέφονταν αυτά τα 
χρήματα, αλλά και ότι θα προέκυπταν κέρδη 
προς διανομή…».

Το δεύτερο εγχείρημα
«Διαρκούντων των παραπάνω», συνεχίζει ο κ. 
Μπόμπολας, «ο Θεόδωρος Βενιάμης με έπει-
σε να συμμετάσχω σε δεύτερο επιχειρηματικό 
εγχείρημα, το οποίο μου παρουσίασε ως επω-
φελές, αποκρύπτοντάς μου ξανά ότι οι ωφέ-
λειες ήταν μόνο για εκείνον και οι ζημιές για 
εμένα. Συγκεκριμένα, με έπεισε να συμμετά-
σχω ως επενδυτής στη ναυπήγηση και εκμε-
τάλλευση άλλων δύο πλοίων ξηρού φορτίου, 
υπό τον αναγκαίο όρο ότι η πλήρης διαχείρι-
ση, τεχνική και εμπορική, των ως άνω πλοίων 
θα ανατίθετο αποκλειστικά στη δική του εται-
ρεία Golden Union Enterprises SΑ…». Σύμφω-
να με τις συμβάσεις αυτές, που ήταν πανομοι-
ότυπες, η αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας 
ανερχόταν, όπως και με τα πρώτα τέσσερα, κατ’ 
αρχάς στο πάγιο ποσό των 185.000 ευρώ, συν 

μια σειρά επιπλέον προμηθειών, ενώ η εται-
ρεία του Θ. Βενιάμη είχε αναλάβει, με το αζη-
μίωτο, και την επίβλεψη της ναυπήγησής τους.

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του συ-
νεταίρου του περί κερδών, αυτά, όπως λέει ο 
κ. Μπόμπολας, δεν προέκυψαν ποτέ. «Διαπι-
στώνοντας ότι μέχρι το έτος 2018 δεν είχα ει-
σπράξει ούτε ένα δολάριο από την εκμετάλ-
λευση των ως άνω πλοίων, αναγκάστηκα να 
του πουλήσω τις μετοχές μου στις πλοιοκτή-
τριες εταιρείες, έναντι συνολικού τιμήματος 
2.562.897 ευρώ». 

Κατά τον κ. Μπόμπολα, κομβικό ρόλο στην 
εν λόγω συμφωνία πώλησης (και, εκ του απο-
τελέσματος, καταστροφική για τον ίδιο) είχε ο 
τότε δικηγόρος του Κ.Α., «...ο οποίος ήταν πα-
ράλληλα νομικός σύμβουλος της Ενωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών, άρα συνεργάτης και του 
εναγομένου ως προέδρου της ως άνω ενώσε-
ως, και αμείφθηκε από εμένα με το ποσό των 
30.000 ευρώ στις 7 Νοεμβρίου 2018, χωρίς 
να μου επισημάνει ότι είχα πέσει θύμα απάτης 
και ότι τα συμφωνητικά αυτά δεν έπρεπε να 
τα υπογράψω, διότι δεν κατοχύρωναν τα συμ-
φέροντά μου, αφού επέτρεπαν την επιστρο-
φή ενός μικρού μόνο μέρους των χρημάτων 
που δικαιούμην να διεκδικήσω από τον ενα-
γόμενο για την αδικοπραξία (απάτη) που εί-
χε τελεστεί εις βάρος μου, κάτι που ασφαλώς 
το γνώριζε λόγω της εμπειρίας και της θέσεώς 
του». Οπως εξηγεί στη Realnews ο νυν δικη-
γόρος του, Αλέξης Κούγιας, «κομβικό σημείο 
στην υπόθεση αυτή είναι η εμπιστοσύνη που 
έδειξε ο κ. Μπόμπολας στον δικηγόρο, ο οποί-
ος, αντί να τιμήσει την εμπιστοσύνη που του 
έδειξε και να τον προστατεύσει, δεν το έκανε. 
Δυστυχώς, λόγω κακών νομικών συμβουλών, 
δεν υπέβαλε τότε μήνυση και, με τον νέο ποι-
νικό κώδικα, έχει παρέλθει ο χρόνος που προ-

Αλέξης ΚούγιΑς: 
«Kομβικό σημείο στην 
υπόθεση αυτή είναι η 
εμπιστοσύνη που έδειξε 
ο κ. Μπόμπολας
στον δικηγόρο, 
ο οποίος, αντί να τιμήσει 
την εμπιστοσύνη που 
του έδειξε και να τον 
προστατεύσει, 
δεν το έκανε» 

Ο Γ. Μπόμπολας υποστηρίζει 
ότι οι χρεώσεις της Golden 
Union Shipping CO SA ήταν 
έως και δεκαπλάσιες από τις 
πραγματικές τιμές της αγοράς

σε μόλις 5 έτη στις εταιρείες του Θεόδωρου Βε-
νιάμη, υπό τον μανδύα των αμοιβών διαχείρι-
σης, προμηθειών κ.λπ. χρεώσεων, χωρίς να εί-
ναι γνωστό αν αντίστοιχα αυτός από την πλευ-
ρά του συνεισέφερε ισόποσα, ως όφειλε, δεδο-
μένου μάλιστα ότι το κόστος ναυπήγησης των 
ως άνω πλοίων χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικά 
δάνεια... Εκ των ως άνω προκύπτει ότι ο εναγό-
μενος τέλεσε εις βάρος μου το ποινικό αδίκημα 
της απάτης με δική μου ζημιά και αντίστοιχο δι-
κό του περιουσιακό όφελος ύψους 28.090.948 
ευρώ… Συγκεκριμένα, με έπεισε να καταβά-
λω τμηματικά το ως άνω χρηματικό ποσό στις 
εταιρείες συμφερόντων του, οι οποίες ανέλα-
βαν αρχικά την επίβλεψη της ναυπήγησης των 
προαναφερθέντων έξι πλοίων και εν συνέχεια 
την εκμετάλλευσή τους δυνάμει αντίστοιχων 
συμβάσεων, αποκρύπτοντάς μου όμως αθέμι-
τα ότι οι προμήθειες, αμοιβές και λοιπές χρεώ-
σεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβά-
σεις επίβλεψης και διαχείρισης υπέρ των εται-
ρειών του Golden Union Shipping CΟ SA και 
Golden Union Enterprises SA ήταν πολύ υψηλό-
τερες των κρατουσών στη σχετική αγορά, από 
διπλάσιες έως δεκαπλάσιες ανά περίπτωση, με 
αποτέλεσμα οι έξι πλοιοκτήτριες εταιρείες να εί-
ναι εξαρχής μη βιώσιμες και καταδικασμένες να 
καταρρεύσουν οικονομικά υπό το βάρος των 
αμοιβών-προμηθειών και υποχρεώσεων (κάτι 
που εγώ αγνοούσα), ώστε να καταστεί απολύ-
τως αδύνατη η δημιουργία κερδών προς δια-
νομή στους μετόχους, δηλαδή και σε εμένα...». 

«Δεν θα υπέγραφα»
Επίσης, κατά τον κ. Μπόμπολα, «ο εναγόμενος 
γνώριζε εξαρχής ότι τα χρηματικά ποσά που μου 
ζητούσε και κατέβαλλα για την οικονομική ενί-
σχυση των πλοιοκτητριών εταιρειών διαρκού-
σης της συνεργασίας μας δεν θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν την οικονομική τους κατάρρευση, 
αλλά μόνο θα ωφελούσαν αυτόν, διότι θα κατέ-
ληγαν για την κάλυψη των υπέρογκων προμη-
θειών και αμοιβών διαχείρισης των εταιρειών 
του… Τα στοιχεία που μου απέκρυψε αθέμιτα 
ο εναγόμενος ήταν μείζονος σπουδαιότητας, 
διότι, αν τα γνώριζα εξαρχής, δεν θα προχω-
ρούσα στην υπογραφή των ως άνω συμβάσε-
ων και δεν θα κατέβαλλα στον εναγόμενο ούτε 
ένα δολάριο. Συνεπεία της συμπεριφοράς του 
εναγομένου, εγώ προέβην σε περιουσιακή διά-
θεση των ως άνω χρηματικών ποσών, τα οποία 
δεν μου χαρίστηκαν, αλλά ήταν καρπός εργασί-
ας μιας ολόκληρης ζωής και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν επωφελέστερα για την υπο-
στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στις κατασκευές και στα ΜΜΕ». 

Παράλληλα, ο κ. Μπόμπολας υποστηρίζει 
ότι οι χρεώσεις της Golden Union Shipping CO 
SA ήταν έως και δεκαπλάσιες από τις πραγμα-
τικές τιμές της αγοράς. «Σύμφωνα με προσφο-
ρά που έλαβα από εταιρεία εδρεύουσα στον 
Πειραιά, το κόστος επίβλεψης για τη ναυπήγη-
ση ενός πλοίου supramax 64.000 τόνων ανέρ-
χεται στα 393.500 δολάρια και το κόστος επί-
βλεψης για τη ναυπήγηση δύο τέτοιων πλοίων 
ανέρχεται στα 535.600 δολάρια», αναφέρει και 
προσθέτει, σε άλλο σημείο της αγωγής του: «Ο 
εναγόμενος, βέβαια, ήταν και αυτός μέτοχος, 
αλλά ό,τι φαινομενικά έχανε ως μέτοχος των 
πλοιοκτητριών το κέρδιζε ως ιδιοκτήτης και εκ-
πρόσωπος των διαχειριστριών εταιρειών, άρα 
ήταν πάντα κερδισμένος, ενώ εγώ έβγαινα πά-
ντα χαμένος», γράφει στην αγωγή του και προ-
σθέτει ότι η ζημιά του ανέρχεται στο ποσό των 
28.090.948 ευρώ.

ο εφοπλιστής 
Θεόδωρος Βενιάμης


