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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Σ
φίγγει ο κλοιός της ∆ικαιοσύνης γύρω 
από τον Γιάννο Παπαντωνίου. Την ώρα 
που η ανακρίτρια κατά της ∆ιαφθοράς 

Ηλιάνα Ζαµανίκα αναµένεται να ζητήσει την 
άσκηση συµπληρωµατικής ποινικής δίωξης για 
ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος και δωροδοκία 
στην υπόθεση των φρεγατών του Πολεµικού 
Ναυτικού -µία σύµβαση που φέρει τη δική του 
υπογραφή- η ∆ικαιοσύνη βάζει στο «µικροσκό-
πιό» της και έξι ακίνητα του πρώην υπουργού.

Η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς, ακολου-
θώντας τον ίδιο δρόµο µε αυτόν που ακολού-
θησε στην περίπτωση του Ακη Τσοχατζόπου-
λου, διερευνά το πώς κατάφερε ο κ. Παπαντω-
νίου µετά το 1995 και από τη στιγµή που πή-
ρε το χρίσµα του «τσάρου» της οικονοµίας να 
αυξήσει σηµαντικά την ακίνητη περιουσία του.

Στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει ανοί-
ξει, µε διερευνώµενα αδικήµατα επίσης τη δω-
ροδοκία και το ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, 
τα οποία, ως γνωστόν, δεν εµπίπτουν στην πα-
ραγραφή του νόµου περί ευθύνης υπουργών, 
οι εισαγγελείς «ξεσκονίζουν» όλες τις αγορα-
πωλησίες που πραγµατοποίησε µαζί µε τη σύ-
ζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από το 1998 
έως σήµερα.

∆ιασταύρωση στοιχείων 
Οσα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί θα συσχετι-
στούν µε εκείνα που αναµένονται από την Ελ-
βετία για τους τρεις λογαριασµούς που η Ει-
σαγγελία της Βέρνης εντόπισε στο πλαίσιο της 
δικής της έρευνας για νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµη δραστηριότητα µε ελεγχόµενο 
τον πρώην υπουργό.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εν λόγω λο-
γαριασµοί βρέθηκαν σε διαφορετική τράπεζα 
από εκείνη που εντοπίστηκαν τα 1,3 εκατ. ευ-
ρώ µέσω της λίστας Λαγκάρντ. Συγκεκριµένα, 
τα στοιχεία των Ελβετών αφορούν λογαρια-
σµούς στην τράπεζα UBS και δείχνουν δύο εξ 
αυτών να κλείνουν -το 2008 ο ένας και το 2011 
ο άλλος- ενώ ο τρίτος φαίνεται να συνδέεται µε 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

Η οικονοµική κατάσταση του Γ. Παπαντω-
νίου αρχίζει να συζητείται µετά το 1995, όταν 
επί πρωθυπουργίας Κώστα Σηµίτη ανέλαβε το 
τιµόνι του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. Επί θητείας του έγινε το µεγάλο 

Εξι ακίνητα 
του Γιάννου 
στο µικροσκόπιο 
του εισαγγελέα
Την ώρα που βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων του 
Γ. Παπαντωνίου, αναµένεται και 
συµπληρωµατική ποινική δίωξη 
για την υπόθεση των φρεγατών

«πάρτι» στο Χρηµατιστήριο -που κατέληξε αργό-
τερα σε «φούσκα»- και όταν η χώρα εισήλθε στην 
ΟΝΕ άλλαξε πόστο, αναλαµβάνοντας το καίριο 
εκείνη την εποχή υπουργείο Εθνικής Αµυνας. 
∆ιαδέχθηκε τον Α. Τσοχατζόπουλο σε µια 
περίοδο που η Ελλάδα αγόραζε όποιο 
εξοπλιστικό «πετούσε ή κολυµπούσε».

Ηδη τότε στα περιουσιακά στοιχεία 
του ζεύγους Παπαντωνίου-Κουράκου 
περιλαµβανόταν ένα ακίνητο στην Κά-
τω Κηφισιά: ένα οικόπεδο 447,59 τ.µ. 
που αγοράστηκε το 1998 µε τίµηµα 
40 εκατ. δραχµές, εντός του οποίου 
χτίστηκε µία πολυτελής βίλα, η οποία 
αποτελεί και τη µόνιµη κατοικία του κ. 
Παπαντωνίου. Πρόκειται για ένα εντυ-
πωσιακό κτίριο τριών επιπέδων που, 
βάσει συµβολαίου, διαθέτει υπόγειο, 
ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικά 
544 τ.µ. µαζί µε όλους τους βοηθητι-
κούς χώρους. Το 2002 µε γονική πα-
ροχή η υψηλή κυριότητα του ακινή-
του, αντικειµενικής αξίας 258.493 
ευρώ, µεταβιβάστηκε στον γιο του 

κ. Παπαντωνίου, ενώ ο πρώην υπουργός και 
η κυρία Κουράκου κράτησαν την επικαρπία.

Η βίλα στη Σύρο
Η επόµενη αγορά του ζεύγους πραγµατοποι-
ήθηκε το 2002. Αφορούσε 5,5 στρέµµατα και 
ένα ηµιτελές κτίσµα στη Σύρο, στη θέση Τρία 
Λαγγόνια, τα οποία µαζί µε την άδεια του κτί-
σµατος ανήκουν στη σύζυγό του Στ. Κουράκου. 
Το τίµηµα για το οικόπεδο και την ηµιτελή κα-
τοικία των 350 τ.µ. κινήθηκε στα όρια της αντι-
κειµενικής αξίας και έφτασε τα 100.941 ευρώ. 
Καταβλήθηκε στον πωλητή εκτός συµβολαιο-
γραφικού γραφείου και, όπως δήλωσαν πω-
λητής και αγοραστής, σε µετρητά. Οι εργασί-
ες για την ανακατασκευή της συγκεκριµένης οι-
κίας ολοκληρώθηκαν το 2006. Το αποτέλεσµα 
ήταν µία πολυτελής διώροφη βίλα 224 τ.µ., η 
αξία της οποίας προ κρίσης, σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις, άγγιζε τα 4 εκατ. ευρώ.

Εξι χρόνια µετά, το 2012, βγήκε προς πώλη-
ση το οικόπεδο που γειτνιάζει µε αυτό της οι-
κογένειας Παπαντωνίου. Ως αγοραστές εµφα-
νίζονται τα δύο παιδιά της Στ. Κουράκου, ηλι-
κίας 22 και 24 ετών. Η αντικειµενική αξία του 
ακινήτου των 4.218 τ.µ. φτάνει τα 75.000 ευ-
ρώ και αυτή είναι και η τιµή που ορίζεται για 
τη µεταβίβαση. Εξ αυτών, τα 25.000 εξοφλή-
θηκαν µέσω τραπεζικών επιταγών, ενώ τα υπό-
λοιπα καταβλήθηκαν εκτός συµβολαιογραφικού 

γραφείου. Το ακίνητο της Σύρου πουλή-
θηκε πριν από περίπου έναν χρό-

νο σε Ελληνοαµερικανό επιχει-
ρηµατία που το νοικιάζει σε 
VIP πρόσωπα.

Εκτός από τα παραπά-
νω, στην ακίνητη περιου-
σία του κ. Παπαντωνίου 
περιλαµβάνονται και τρία 
διαµερίσµατα, τα οποία 
βρίσκονται στην οδό Αµε-
ρικής στο Κολωνάκι. Το ένα 
από αυτά, πολυτελέστατης 
κατασκευής -όπως και τα 
προηγούµενα ακίνητα άλ-
λωστε- ο Γ. Παπαντωνίου 
το χρησιµοποιεί ως γραφείο 
όταν βρίσκεται στην Αθήνα, 
αφού τον περισσότερο και-
ρό τα τελευταία χρόνια τα-
ξιδεύει, δίνοντας διαλέξεις 
και συµµετέχοντας σε συ-
νέδρια…
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