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Ρ
αγδαίες εξελίξεις αναμέ-
νονται τις αμέσως επό-
μενες ημέρες στην υπό-

θεση του Γιάννου Παπαντωνί-
ου, με τον πρώην «τσάρο» της 
οικονομίας να βρίσκεται σε ιδι-
αίτερα δυσχερή θέση.

Τα στοιχεία που έχει στη δι-
άθεσή της η αρμόδια επιτρο-
πή της Βουλής, που ξεκίνησε τις 
έρευνές της από τα εξοπλιστικά 
προγράμματα αλλά βρέθηκε 
ενώπιον σημαντικών άλλων ευ-
ρημάτων -που καθιστούν, σύμ-
φωνα με στελέχη της πλειοψη-
φίας, μη παραγεγραμμένα τα 
αδικήματα- θεωρούνται ιδιαί-
τερα σημαντικά.

Η επιτροπή της Βουλής βρή-
κε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες από υψηλό-
βαθμες κοινοβουλευτικές πηγές:
f «Καραμπινάτη» φοροδια-
φυγή.
f Τρεις επιπλέον λογαρια-
σμούς σε ελβετικές τράπεζες.
f «Πολυάριθμες, ποικίλες και 
περίτεχνες» συναλλαγές με 
τράπεζες.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο 
για «ξέπλυμα μεγάλης έκτασης» 
και υποστηρίζουν ότι πολλά 
από τα στοιχεία αυτά δεν αφο-
ρούν την κυβερνητική θητεία 
του πρώην υπουργού, αλλά την 
ξεπερνούν χρονικά, αφήνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο σοβαρά 
υπονοούμενα.

Η επιτροπή της Βουλής, πά-
ντως, που επρόκειτο να συνε-
δριάσει χθες, όταν η Realnews 
είχε κλείσει την ύλη της, ολοκλη-
ρώνει τις εργασίες της παραπέ-
μποντας στη Δικαιοσύνη την 
υπόθεση με πολύ βαριές διαπι-
στώσεις. Τα στοιχεία που έχουν 
βρεθεί και τα οποία επιτρέπουν 
σε στελέχη της πλειοψηφίας να 
υποστηρίζουν πως «ο Γιάννος 
θα έχει την τύχη του Ακη Τσο-
χατζόπουλου» θα παρουσια-
στούν, μάλιστα, σε ειδική συ-
νεδρίαση της Ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου, στην οποία ανα-
μένεται να μιλήσει και ο ίδιος ο 
Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας 
το επίπεδο της αντιπαράθεσης 
με την αντιπολίτευση.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα από 
αίτημα δικαστικής συνδρομής 
που απέστειλε στις γερμανικές 
Αρχές η Εισαγγελία κατά της Δι-
αφθοράς και είχε αποκαλύψει η 
«R», προκύπτει ότι η ζημιά για 
το ελληνικό Δημόσιο μόνο από 

Σε δεινή θέση 
ο Γιάννος!
Η επιτροπή της Βουλής για τα εξοπλιστικά 
προγράμματα βρήκε «καραμπινάτη» φοροδιαφυγή 
για τον πρώην υπουργό

τις προμηθεύτριες εταιρείες έξι εξοπλι-
στικών προγραμμάτων που φέρουν την 
υπογραφή του Γ. Παπαντωνίου ξεπερ-
νά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, 

στο ποσό αυτό της ζημιάς δεν περιλαμ-
βάνεται η «λεόντεια» σύμβαση ύψους 
1,7 δισ. ευρώ για την προμήθεια των 
Leopard, καθώς δεν έχει υπολογιστεί.


