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 Μαρούσι,  20 Φεβρουαρίου 2006  

Αξιότιµε κύριε Αυλωνίτη, 

  

Στα πλαίσια της υποχρεώσής µας περί ορθής και άµεσης ενηµέρωσης του 

επενδυτικού κοινού, ιδίως όταν κινδυνεύει να παραπλανηθεί από δηµοσιεύµατα και 

διαδόσεις τρίτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, η εταιρεία µας 

διαψεύδει ρητά και κατηγορηµατικά την πληροφορία που δηµοσιεύει η 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ του Σαββάτου 18/2/2006 στον πρωτοσέλιδο τίτλο της «Εκτός 

ελέγχου εταιρείες του Χ.Α.» σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.  

 

Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία µας έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο µέχρι και 

31/12/2002, σε αντίθεση µε την ψευδή στην σελίδα 26 δηµοσιευοµένη 

πληροφορία ότι είναι ανέλεγκτη από το έτος 1998 (!). 

 

Τόσο ο τίτλος όσο και το προφανώς αναληθές συνολικό περιεχόµενο του 

πρωτοσέλιδου δηµοσιεύµατος, που συνεχίζεται στις σελίδες 26, 47 και αφορά και 

πλείστες όσες  εισηγµένες εταιρείες, µαρτυρούν σκοπό δυσφήµισης, αφού την 

αναλήθεια των γραφοµένων ώφειλε και ηδύνατο να διακριβώσει ο δηµοσιογράφος,  

εις τρόπον ώστε να πλήττεται όχι µόνο  η φήµη και πίστη της δικής µας εταιρείας 

και η αγορά των µετοχών της, αλλά φρονούµε ολόκληρη η χρηµατιστηριακή 

αγορά.  

 

Η ανωτέρω συµπεριφορά της εφηµερίδας, ιδίως σε σχέση µε την εταιρεία µας  

συνιστά χωρίς αµφιβολία συµπεριφορά χειραγώγησης της αγοράς και 

παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, αντικειµένη στις διατάξεις του ν. 

3340/2005, πρέπει δε να  επισύρει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά την 

αρµοδιότητά σας. Εις τούτο πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η προσπάθεια και δαπάνες 

που καταβάλουν σήµερα οι σοβαρές εισηγµένες εταιρείες όπως συµµορφωθούν µε 

τις υποχρεώσεις τους από την χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και τα εκάστοτε 

υποδεικνύοµενα από την Επιτροπή σας, καθώς και τις συνέπειες όταν δεν το 

κάνουν, ώστε να µην είναι δυνατόν νά γίνεται ανεκτή η εκ των έξω και 

αβασάνιστη στρέβλωση της πραγµατικότητας και η εν τοις πράγµασι «ακύρωση» 

του έργου που επιχειρείται από όλους τους παράγοντες της αγοράς µε επιπόλαιες 

και κακόβουλες δηµοσιεύσεις όπως η προκείµενη.  

 



 

Επιφυλασσόµεθα και πάλι των λοιπών δικαιωµάτων µας κατά του εντύπου και του 

δηµοσιογράφου. 

  

Mε εκτίµηση  

Για την Εταιρεία 

  

  

Ιωάννης ∆ήµου 

Γενικός Οικονοµικός ∆/ντης Οµίλου 

 


