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ντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε 
υπέρ της ανάθεσης της σύµβασης στην εν λό-
γω εταιρεία».
f Η υπ’ αριθµ. 21/2003 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία NH Industries, 
µε αντικείµενο την εκτέλεση αντισταθµιστικών 
ωφεληµάτων που απέρρεαν από τη σύµβα-
ση προµήθειας 20 µεταφορικών ελικοπτέρων 
NH90. «Η σύµβαση αυτή περιείχε ζηµιογόνους 
όρους υπέρ της αντισυµβαλλόµενης εταιρείας 
και σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου , µε απο-
τέλεσµα την πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 26.200.754 ευ-
ρώ (...). Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν 
βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνο-
µες πληρωµές από την εταιρεία NH Industries 
προς τον Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν 
εκείνος που εισηγήθηκε υπέρ της ανάθεσης της 
σύµβασης στην εν λόγω εταιρεία».

Τα ελεγχόµενα ακίνητα
Οπως αναφέρεται στο αίτηµα και στις έξι πα-
ραπάνω περιπτώσεις, αντίγραφα των δικογρα-
φιών διαβιβάστηκαν στη Βουλή, καθώς, σύµ-
φωνα µε το Σύνταγµα, είναι η µόνη αρµόδια 
να ασκήσει δίωξη σε βάρος όσων διατελούν 
ή διετέλεσαν µέλη της κυβέρνησης για ποινι-
κά αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, όπως εν προκειµένω η 
παθητική δωροδοκία. Αντίθετα, σηµειώνεται, 
«για τη διερεύνηση του εγκλήµατος της νοµι-
µοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστη-
ριότητα, που φέρεται να έχει τελεστεί από µέ-
λος της κυβέρνησης, όπως εν προκειµένω από 
τον Ιωάννη Παπαντωνίου, αρµόδιες είναι οι δι-
καστικές αρχές (...). Σχετικά µε το εν λόγω αδί-
κηµα, διερευνάται, µεταξύ άλλων, εάν η κινη-
τή και ακίνητη περιουσία την οποία απέκτησε 
ο Ιωάννης Παπαντωνίου κατά τη θητεία του 
ως υπουργού στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας 
αποτελεί αντικείµενο νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατική δραστηριότητα και ειδικότε-
ρα από την αξιόποινη πράξη της δωροδοκίας, 
ως βασικό αδίκηµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του ελληνικού Τύπου, τα οποία 
επιβεβαιώνονται από την έρευνά µας, το έτος 
2002 η Κουράκου Σταυρούλα, σύζυγος του Ιω-
άννη Παπαντωνίου, αγόρασε στην Ποσειδω-
νία της νήσου Σύρου ακίνητο 5.326 τ.µ., εντός 
του οποίου ανοικοδοµήθηκε πολυτελής κατοι-
κία µε εµβαδό 383,37 τ.µ., µε πισίνα και πρό-
σβαση στη θάλασσα. Η εµπορική αξία του συ-
νολικού ακινήτου υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 
ποσό των 2.000.000 ευρώ, το οποίο υπερβαί-
νει κατά πολύ το άθροισµα των εισοδηµάτων 
του Ιωάννη Παπαντωνίου κατά το χρονικό δι-
άστηµα της θητείας του ως υπουργού Εθνικής 
Αµυνας. Επιπλέον, το έτος 2003 ο Ιωάννης Πα-
παντωνίου αγόρασε δύο γραφεία σε κτίριο που 
βρίσκεται στο Κολωνάκι, την ακριβότερη περι-
οχή στο κέντρο της Αθήνας».

Οι λογαριασµοί
Με το αίτηµα ο εισαγγελέας ζητά τα στοιχεία 
των εξής λογαριασµών που εντοπίστηκαν από 
τις ελβετικές Αρχές, στο πλαίσιο δικής τους έρευ-
νας για ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος η οποία 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014:
f Λογαριασµός στην UBS µε αριθµ. 0240…..60, 
επ’ ονόµατι της Σταυρούλας Κουράκου, µε δι-
καίωµα εκπροσώπησης και οικονοµικό δικαι-
ούχο τον Γ. Παπαντωνίου. Εκλεισε τον Φεβρου-
άριο του 2008.
f  Λογαριασµός στην UBS µε αριθµ. 0240….73, 
επ’ ονόµατι του Barbizan Foundation µε έδρα 
το Λιχτενστάιν, οικονοµική δικαιούχος Σταυρού-
λα Κουράκου.΄Eκλεισε τον Απρίλιο του 2011.
f Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής µε αριθµ. 
0680….-6, επ’ ονόµατι της Credit Suisse Life 
στις Βερµούδες. Ως συµβαλλόµενοι εµφανί-
ζονται ο Γ. Παπαντωνίου, η Στ. Κουράκου και 
τα παιδιά τους.

οποία ανέρχεται στο ποσό των 239.494.944 ευρώ (...). Από την έως τώρα έρευνα 
προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες πληρωµές από την 
εταιρεία KMW προς τον Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγή-
θηκε υπέρ της επιλογής των αρµάτων µάχης Leopard 2HEL προς το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Εξωτερικών και Αµυνας, το οποίο αποφάσισε την προµήθειά τους».
f Η υπ’ αριθµ. 22/2003 σύµβαση, η οποία υπογράφηκε µε την εταιρεία 
McDonnell Douglas Helicopter Company, µε αντικείµενο την υλοποίηση αντι-
σταθµιστικών ωφεληµάτων που απέρρεαν από την προµήθεια δώδεκα επιθετι-
κών ελικοπτέρων AH-Apache για τον Ελληνικό Στρατό. «Η σύµβαση αυτή περι-
είχε ζηµιογόνους όρους υπέρ της αντισυµβαλλόµενης εταιρείας και των υπεργο-
λάβων της και σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα την πρόκληση 
ζηµίας στο τελευταίο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.738.509 δολαρίων (...). 
Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν πα-
ράνοµες πληρωµές από την εταιρεία McDonnell Douglas Helicopter Company 
προς τον Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε υπέρ της 
επιλογής των επιθετικών ελικοπτέρων AH-Apache 2HEL προς το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Εξωτερικών και Αµυνας, το οποίο αποφάσισε την προµήθειά τους».
f Η υπ’ αριθµ. 010Β/03 σύµβαση, η οποία υπογράφηκε µε κύριο υπεργολά-
βο την εταιρεία Thales Naval Nederland (TNNL), µε αντικείµενο τον εκσυγχρο-
νισµό µέσης ζωής έξι φρεγατών τύπου S του Πολεµικού Ναυτικού, έναντι συµ-
βατικού τιµήµατος 381.578.580 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 257.768.200 ευρώ 
καταβλήθηκε προς την TNNL.

«Η σύµβαση αυτή εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και 
Αµυνας µε εισήγηση του Ιωάννη Παπαντωνίου, παρά το γεγονός ότι υψηλό-
βαθµοι αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού που ενεπλάκησαν στο πρόγραµ-
µα, στους οποίους συµπεριλαµβανόταν µάλιστα ο ίδιος ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, εξέφρασαν ρητά την εναντίωσή τους σχετικά µε τη σκο-

πιµότητα υλοποίησης του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των φρεγατών, ενό-
ψει του εκτεταµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και των κινδύνων υπέρ-
βασής του, οι οποίοι µάλιστα τελικά πραγµατώθηκαν, δεδοµένου ότι το πρό-
γραµµα ανατέθηκε µε τον χαρακτηρισµό του κατεπείγοντος το έτος 2002, ολο-
κληρώθηκε όµως µε µεγάλη καθυστέρηση το έτος 2010. Παράλληλα, η σύµβα-
ση αυτή περιείχε ζηµιογόνους όρους προς όφελος της αντισυµβαλλόµενης εται-
ρείας και των υπεργολάβων της και σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε απο-
τέλεσµα την πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
23.244.518 ευρώ (...). Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιµες υπόνοι-
ες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες πληρωµές από την εταιρεία TNNL προς τον 
Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε υπέρ της προώθη-
σης του προγράµµατος εκσυγχρονισµού σε βάρος άλλων λύσεων και υπέρ της 
ανάθεσής του στην εν λόγω εταιρεία ως κύριο υπεργολάβο. Σύµφωνα µάλιστα 
µε δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων “Le Μonde”, “Figaro”, “Liberation” και “L’ 
Humanite”, ο υπάλληλος της εταιρείας Michel Josserad κατήγγειλε τη δωροδο-
κία Ελληνα υπουργού κατά την περίοδο 2002-2003, η οποία ταυτίζεται µε τη θη-
τεία του Ιωάννη Παπαντωνίου στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας».
f Η υπ’ αριθµ. 9/2003 σύµβαση, η οποία υπογράφηκε µε την εταιρεία Thales 
Naval Nederland (TNNL), µε αντικείµενο την υλοποίηση αντισταθµιστικών ωφε-
ληµάτων που απέρρεαν από τη σύµβαση εκσυγχρονισµού µέσης ζωής έξι φρε-
γατών τύπου S του Πολεµικού Ναυτικού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 010Β/03 
σύµβαση. «Η σύµβαση αυτή περιείχε ζηµιογόνους όρους υπέρ της αντισυµβαλ-
λόµενης εταιρείας και σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα την 
πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.218.882 ευ-
ρώ (...). Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργή-
θηκαν παράνοµες πληρωµές από την εταιρεία TNNL προς τον Ιωάννη Παπα-

Life στις Βερµούδες.
Στο αίτηµα αναφέρεται πως η προκαταρκτι-

κή εξέταση που διενεργείται (στο πλαίσιο της 
οποίας ελέγχεται ο Γ. Παπαντωνίου) «έχει ως 
αντικείµενο τις προµήθειες οπλικών συστηµά-
των για τις ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2001 
έως τον Μάρτιο 2004, ήτοι κατά το χρονικό δι-
άστηµα κατά το οποίο το αξίωµα του υπουρ-
γού Εθνικής Αµυνας κατείχε ο Ιωάννης (Γιάν-
νος) Παπαντωνίου». Ειδικότερα, ο εισαγγελέ-
ας αναφέρει πως επί θητείας του Γ. Παπαντω-
νίου στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας υπογρά-
φηκαν οι ακόλουθες συµβάσεις:
f Η υπ’ αριθµ. 016Α/03 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία Krauss Maffei 
Wegmann (KMW), µε αντικείµενο την προ-
µήθεια 170 κύριων αρµάτων µάχης Leopard 
2HEL. «Κατά την έρευνα της υπόθεσης προ-
έκυψε ότι αξιωµατικοί του Ελληνικού Στρατού 
έλαβαν από την εταιρεία Rheinmetall Defence 
Electronics (σ.σ.: υποκατασκευάστρια εταιρεία 
που είχε αναλάβει την κατασκευή των πυρο-
βόλων του άρµατος) χρηµατικό ποσό συνολι-
κά µεγαλύτερο των 3.000.000 ευρώ, προκει-
µένου να εισηγηθούν την ανάθεση σε αυτήν 
της σύµβασης για το Σύστηµα Ελέγχου Πυρός 

EMES 15Α2 και το Σύστηµα ∆ιοίκησης και Ελέγ-
χου “Ηνίοχος”, ύψους 120.000.000 ευρώ (...). 
Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιµες 
υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες πληρω-
µές από την εταιρεία KMW προς τον Ιωάννη 
Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγή-
θηκε της επιλογής των αρµάτων µάχης Leopard 
2HEL προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερι-
κών και Αµυνας, το οποίο αποφάσισε την προ-
µήθειά τους, ενώ και το συµβατικό τίµηµα που 
καταβλήθηκε προς την KMW ήταν πολλαπλά-
σιο εκείνου που έλαβε η Rheinmetall Defence 
Electronics, µε συνέπεια να πιθανολογείται βά-
σιµα ότι η KMW είχε ακόµη ισχυρότερο κίνη-
τρο για την καταβολή παράνοµων πληρωµών».
f Η υπ’ αριθµ. 13/2003 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία Krauss Maffei 
Wegmann (KMW), µε αντικείµενο την υλοποί-
ηση αντισταθµιστικών ωφεληµάτων που απέρ-
ρεαν από την προµήθεια των αρµάτων µάχης 
Leopard 2HEL, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
016Α/03 σύµβαση. «Η σύµβαση αυτή περιεί-
χε ζηµιογόνους όρους υπέρ της αντισυµβαλλό-
µενης εταιρείας και των υπεργολάβων της και 
σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέ-
λεσµα την πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ της ∆ικαιοσύνης 
τα πολυτελή ακίνητα του πρώην 

υπουργού, όπως η βίλα στη Σύρο, 
την οποία είχε αγοράσει η σύζυγός 
του Σταυρούλα Κουράκου το 2002


