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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Ν
έα τροπή παίρνει η έρευνα της ∆ικαι-
οσύνης για τον Γιάννο Παπαντωνίου. 
Για πρώτη φορά σε δικαστικό έγγρα-

φο αναφέρεται -και µάλιστα κατ’ επανάληψη- 
πως υπάρχουν «βάσιµες υπόνοιες» ότι έλαβε 
παράνοµες πληρωµές από τις προµηθεύτριες 
εταιρείες έξι εξοπλιστικών προγραµµάτων που 
φέρουν την υπογραφή του.

Μέσα από το αίτηµα δικαστικής συνδροµής 
που απέστειλε στις ελβετικές Αρχές η Εισαγγε-
λία κατά της ∆ιαφθοράς και αποκαλύπτει σή-
µερα η Realnews, προκύπτει ότι η ζηµιά του 
ελληνικού ∆ηµοσίου από τις εν λόγω συµβά-
σεις ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι στο ποσό της ζηµιάς δεν 
περιλαµβάνεται αυτό από τη «λεόντεια» σύµ-
βαση ύψους 1,7 δισ. ευρώ για την προµήθεια 
των αρµάτων µάχης τύπου Leopard 2HEL, κα-
θώς δεν έχει υπολογιστεί. Οπως επισηµαίνε-
ται όµως, από τη στιγµή που «κατά την έρευ-
να της υπόθεσης προέκυψε ότι αξιωµατικοί 
του Ελληνικού Στρατού έλαβαν από την εται-
ρεία Rheinmetall Defence Electronics (σ.σ.: 
υποκατασκευάστρια εταιρεία που είχε ανα-
λάβει την κατασκευή των πυροβόλων του άρ-
µατος) χρηµατικό ποσό συνολικά µεγαλύτερο 
των 3.000.000 ευρώ (...), πιθανολογείται βάσι-
µα ότι η Krauss Maffei Wegmann (σ.σ.: κύρια 
ανάδοχος του έργου) είχε ακόµη ισχυρότερο 
κίνητρο για την καταβολή παράνοµων πληρω-
µών». Επίσης, σηµειώνεται πως «από την έως 
τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες 
ότι διενεργήθηκαν παράνοµες πληρωµές από 
την εταιρεία Krauss Maffei Wegmann προς τον 
Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που 
εισηγήθηκε της επιλογής των αρ-
µάτων µάχης Leopard 2HEL προς 
το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτε-
ρικών και Αµυνας».

Επιπλέον, ο επίκουρος εισαγγε-
λέας κατά της ∆ιαφθοράς Αντώ-
νης Ελευθεριάνος, που υπογρά-
φει το αίτηµα, επισηµαίνει ότι στο 
πλαίσιο της έρευνας που γίνεται εις 
βάρος του πρώην υπουργού για ξέ-
πλυµα βρόµικου χρήµατος ελέγχε-
ται η κινητή και ακίνητη περιουσία 
του, µε πιο «ύποπτα» ακίνητα τη 
βίλα της Σύρου και τα δύο διαµε-
ρίσµατα στο Κολωνάκι. «Σύµφωνα 
µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού Τύ-
που, τα οποία επιβεβαιώνονται από 
την έρευνά µας, το έτος 2002 η Κου-
ράκου Σταυρούλα, σύζυγος του Ιω-
άννη Παπαντωνίου, αγόρασε στην 
Ποσειδωνία της νήσου Σύρου ακί-
νητο 5.326 τ.µ., εντός του οποίου 
ανοικοδοµήθηκε πολυτελής κατοικία 
µε εµβαδό 383,37 τ.µ., µε πισίνα και 
πρόσβαση στη θάλασσα. Η εµπορι-
κή αξία του συνολικού ακινήτου υπο-
λογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 
2.000.000 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει 
κατά πολύ το άθροισµα των εισοδη-
µάτων του Ιωάννη Παπαντωνίου κα-
τά το χρονικό διάστηµα της θητείας 
του ως υπουργού Εθνικής Αµυνας. Επιπλέον, 
το έτος 2003 ο Ιωάννης Παπαντωνίου αγόρα-
σε δύο γραφεία σε κτίριο που βρίσκεται στο 
Κολωνάκι, την ακριβότερη περιοχή στο κέντρο 
της Αθήνας».

Στο αίτηµα αναφέρονται και οι λογαριασµοί 
που εντόπισαν οι ελβετικές Αρχές. Οι δύο εξ 
αυτών τηρούνταν στην τράπεζα UBS - µε τον 
έναν να έχει ανοιχτεί στο όνοµα offshore εται-
ρείας µε έδρα το Λιχτενστάιν. Ο τρίτος συνδέ-
εται, βάσει των εγγράφων, µε ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο ζωής επ’ ονόµατι της Credit Suisse 
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