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Της AΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Τ
ην Τετάρτη το µεσηµέρι έκλεισε η πόρ-
τα των φυλακών Κορυδαλλού πίσω από 
τον Γιάννο Παπαντωνίου, µετά την από-

φαση ανακριτών - εισαγγελέως να κριθoύν αυ-
τός και η σύζυγός του προσωρινά κρατούµενοι 
για ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος ύψους 2,8 εκα-
τοµµυρίων ελβετικών φράγκων. Μια µίζα που 
-κατά το κατηγορητήριο- δόθηκε για την υπο-
γραφή της σύµβασης του εκσυγχρονισµού 
των έξι φρεγατών του Πολεµικού Ναυτικού το 
2003. Ωστόσο, µε την προφυλάκιση δεν φαίνε-
ται να τελειώνουν τα «πήγαινε-έλα» Παπαντω-
νίου στην Ευελπίδων. Ο πρώην υπουργός έχει 
ακόµη πολλές εκκρεµότητες. Πλην των στοιχεί-
ων που απέστειλε η Ελβετία για λογαριασµούς 
που διατηρούσε εκεί, οι ανακριτές κατά της ∆ι-
αφθοράς Ηλιάνα Ζαµανίκα και Γιώργος Ευαγ-
γέλου, που χειρίζονται την υπόθεσή του, ανα-
µένουν, σύµφωνα µε πληροφορίες, οσονούπω 
απαντήσεις από αιτήµατα δικαστικής συνδρο-
µής που ήδη εστάλησαν σε Αµερική, Βέλγιο, Ολ-
λανδία, Γαλλία και Κύπρο. Βάσει των ενδείξεων 

που έχουν, πρόκειται για χώρες των οποίων το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φέρεται να χρησι-
µοποίησε ο Γ. Παπαντωνίου για να θολώσει τα 
ίχνη του µαύρου χρήµατος. Αλλωστε, στο «µι-
κροσκόπιο» των δικαστικών λειτουργών, πλην 
των 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, έχει µπει για 
την ώρα και ένα ακόµη «ύποπτο» ποσό ύψους 
2,2 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος, απολογούµενος, αρνή-
θηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για 
«διάτρητο» κατηγορητήριο, ενώ -εµµέσως πλην 
σαφώς- χαρακτήρισε άσχετους τους ανακριτές 
γύρω από τη λειτουργία του σύγχρονου χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος. Τα όσα όµως είπε 
ο επιχειρηµατίας Ανδρέας Μπάρδης στη δική 
του απολογία για τα µετρητά σε φακελάκια που 
ο πρώην υπουργός τού ζητούσε να µεταφέρει 
σε λογαριασµούς που ήλεγχε ο ίδιος στην Ελ-
βετία και στους οποίους συνδικαιούχος αρχίζει 
να εµφανίζεται από το 2007, όταν πλέον δεν εί-
ναι ούτε καν βουλευτής, αποδυναµώνουν τους 

ισχυρισµούς του. Και καλύτερα θα ήταν, όπως 
αναφέρουν δικαστικές πηγές, να µην είναι τό-
σο απόλυτος ο κ. Παπαντωνίου στο ότι τα στοι-
χεία είναι στον «αέρα», καθώς -σύµφωνα µε 
πληροφορίες- στο «µικροσκόπιο» των ανακρι-
τών έχουν µπει τουλάχιστον δύο ακόµη πρό-
σωπα µε ελεγχόµενο ρόλο. Πρόσωπα που εν-
δεχοµένως να κληθούν στη συνέχεια µε την ιδι-
ότητα του κατηγορουµένου. Και όταν κάποιος 
βρίσκεται σε αυτή τη θέση, µπορεί να αποκα-
λύψει πολλά, λένε µε νόηµα οι ίδιες πηγές, «δεί-
χνοντας» την περίπτωση Μπάρδη.

∆ικογραφίες που «καίνε» 
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι στο 
ανακριτικό γραφείο υπάρχουν, εκτός της δικο-
γραφίας που αφορά τον εκσυγχρονισµό των 
φρεγατών, άλλες πέντε υποθέσεις εξοπλιστι-
κών που φέρουν την υπογραφή του Γ. Παπα-
ντωνίου. Οι συγκεκριµένες γίνονται «φύλλο και 
φτερό» από τους δικαστικούς λειτουργούς υπό 
νέο τώρα πρίσµα, αφού η Ελβετία, κυρίως, στέλ-
νει στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών τα οποία 
στο παρελθόν είχε κατηγορηµατικά αρνηθεί να 
δώσει. Σηµειωτέον ότι ουσιαστικά η αντίστρο-
φη µέτρηση για να φτάσει ο Γ. Παπαντωνίου ως 
κατηγορούµενος για ξέπλυµα ενώπιον των ανα-
κριτών ήταν το έγγραφο των ελβετικών Αρχών 
στις αρχές του 2017, µε το οποίο ενηµέρωναν 
τις ελληνικές ότι εντόπισαν τρεις λογαριασµούς 
του πρώην και «τσάρου» της οικονοµίας, στο 
πλαίσιο δικής τους έρευνας γι’ αυτόν. Στο αί-
τηµα που απέστειλε αµέσως µετά η Εισαγγελία 
κατά της ∆ιαφθοράς ζητώντας επιπλέον στοι-
χεία αναφέρονταν οι έξι συµβάσεις που ενέ-
κρινε επί υπουργίας του στο Εθνικής Αµυνας 
µε «οσµή» µίζας.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για:

fΤην υπ’ αριθµ. 016Α/03 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW), µε αντικείµενο την προµή-
θεια 170 κύριων αρµάτων µάχης Leopard 2HEL. 
«Κατά την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι 
αξιωµατικοί του Ελληνικού Στρατού έλαβαν από 
την εταιρεία Rheinmetall Defence Electronics 
(σ.σ.: υποκατασκευάστρια εταιρεία που είχε 
αναλάβει την κατασκευή των πυροβόλων του 
άρµατος) χρηµατικό ποσό συνολικά µεγαλύτε-
ρο των 3.000.000 ευρώ, προκειµένου να ειση-
γηθούν την ανάθεση σε αυτήν της σύµβασης 
για το Σύστηµα Ελέγχου Πυρός EMES 15Α2 και 
το Σύστηµα ∆ιοίκησης και Ελέγχου “Ηνίοχος”, 
ύψους 120.000.000 ευρώ. Από την έως τώρα 
έρευνα προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διε-
νεργήθηκαν παράνοµες πληρωµές από την εται-
ρεία KMW προς τον Ιωάννη Παπαντωνίου, κα-
θώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε της επιλογής 
των αρµάτων µάχης Leopard 2HEL προς το Κυ-
βερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Αµυνας, 

το οποίο αποφάσισε την προµήθειά τους, ενώ 
και το συµβατικό τίµηµα που καταβλήθηκε προς 
την KMW ήταν πολλαπλάσιο εκείνου που έλα-
βε η Rheinmetall Defence Electronics, µε συνέ-
πεια να πιθανολογείται βάσιµα ότι η KMW εί-
χε ακόµη ισχυρότερο κίνητρο για την καταβο-
λή παράνοµων πληρωµών».

fΤην υπ’ αριθµ. 13/2003 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW), µε αντικείµενο την υλοποί-
ηση αντισταθµιστικών ωφεληµάτων που απορ-
ρέουν από την προµήθεια του άρµατος µά-
χης 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-

Αυτό είναι σκάνδαλο; 
ΑΣ ΠΑΜΕ πίσω από την υπόθεση Παπαντωνίου και 
πέρα από τις υποθέσεις των… εντιμότατων υπουρ-
γών της κυβέρνησης Σημίτη. Πάμε, δηλαδή, να δού-
με την υπόθεση των εξοπλιστικών αυτή καθ’ αυτή: 

α) Οι δαπάνες για εξοπλισμούς συνέβαλαν κατά 
τουλάχιστον 25% στην εκτίναξη του ελληνικού χρέ-
ους, το οποίο αποτέλεσε και το πρόσχημα για τον 
μνημονιακό Καιάδα. 

β) Οι ελληνικές κυβερνήσεις (περίοδος 1974-2014) 
αγόρασαν από τις ΗΠΑ τα όπλα που αντιστοιχούν 
στο σύνολο της παραγωγής της αμερικανικής πολε-
μικής βιομηχανίας για διάστημα πάνω από 16 μήνες, 
το σύνολο μιας ετήσιας παραγωγής της γερμανικής 
πολεμικής βιομηχανίας, το σύνολο της παραγωγής 
δύο ετών της γαλλικής πολεμικής βιομηχανίας.

γ) Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για 
την Ειρήνη της Στοκχόλμης, την εποχή της «ισχυρής 

Ελλάδας» του Κ. Σημίτη η Ελλάδα ήταν πρώτη στην 
παγκόσμια κατάταξη στις εισαγωγές όπλων από τις 
ΗΠΑ και δέκατη στις εισαγωγές όπλων από όλες τις 
χώρες του κόσμου.

δ) Την περίοδο των μνημονίων η ΝΑΤΟïκή Ελλάδα 
καταβάλλει πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για εξοπλι-
σμούς που σημαίνει ότι μόνο μέσα στη μνημονιακή 
περίοδο της κοινωνικής χρεοκοπίας η Ελλάδα έχει 
καταβάλει για όπλα πάνω από 40 δισ. ευρώ. 

  Και τώρα η ερώτηση: Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι 
τα προηγούμενα γίνονται με όλους τους κανόνες της 
χρηστής διαχείρισης, χωρίς λαμόγια, χωρίς μεσάζο-
ντες και χωρίς τρωκτικά, το γεγονός ότι γίνονται, το 
γεγονός ότι συμβαίνουν, το γεγονός ότι ο ελληνικός 
λαός ταΐζει τις πολυεθνικές των όπλων και τον «Γαρ-
γαντούα» του ΝΑΤΟ με αυτόν τον εξωφρενικό τρόπο, 
συνιστά σκάνδαλο; Ναι ή όχι;  

 

του ΝΙΚΟY 
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η άποψη

Στο ανακριτικό γραφείο 
υπάρχουν, εκτός της δικογρα-
φίας για τον εκσυγχρονισµό 
των φρεγατών, άλλες πέντε 
υποθέσεις εξοπλιστικών 

Ψάχνουν 
τα λεφτά 
του Γιάννου 
σε 5 χώρες
Απαντήσεις από αιτήµατα δικαστικής 
συνδροµής, που ήδη εστάλησαν σε 
Αµερική, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία 
και Κύπρο, αναµένουν οι ελληνικές 
Αρχές, προκειµένου να συµπληρώσουν 
τα κενά στον χάρτη της διαδροµής 
το υ µαύρου χρήµατος

λεσµα την πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 239.494.944 ευ-
ρώ. Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βά-
σιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες 
πληρωµές από την εταιρεία KMW προς τον Ιω-
άννη Παπαντωνίου».

fΤην υπ’ αριθµ. 22/2003 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία McDonnell Douglas 
Helicopter Company, µε αντικείµενο την υλοποί-
ηση αντισταθµιστικών ωφεληµάτων που απορ-
ρέουν από την προµήθεια δώδεκα επιθετικών ελι-
κοπτέρων AH- Apache για τον Ελληνικό Στρατό. 
«Η σύµβαση αυτή περιείχε ζηµιογόνους όρους 
υπέρ της αντισυµβαλλόµενης εταιρείας και των 
υπεργολάβων 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 έρευ-
να προκύπτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργή-
θηκαν παράνοµες πληρωµές από την εταιρεία 
McDonnell Douglas Helicopter Company προς 
τον Ιωάννη Παπαντωνίου».

fΤην υπ’ αριθµ. 21/2003 σύµβαση, η οποία 
υπογράφηκε µε την εταιρεία NH Industries, 
µε αντικείµενο την εκτέλεση αντισταθµιστικών 
ωφεληµάτων που απορρέουν 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 βά-
σιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες 
πληρωµές από την εταιρεία NH Industries προς 
τον Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος 
που εισηγήθηκε υπέρ της ανάθεσης της σύµ-
βασης στην εν λόγω εταιρεία».

Στο εισαγγελικό έγγραφο περιλαµβάνονται 
βεβαίως και οι δύο συµβάσεις για τις φρεγάτες: 
η κύρια και αυτή των αντισταθµιστικών ωφελη-
µάτων. Και είναι αξιοσηµείωτα αυτά που αναφέ-
ρονται κυρίως για την πρώτη, καθώς καταρρί-
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15.5.2011 
Η «R» αποκαλύπτει ότι το 
Σ∆ΟΕ ζητεί το άνοιγµα των 
λογαριασµών και πληρο-
φορίες για την οικονοµι-
κή δραστηριότητα του πρώ-
ην υπουργού από το 1997 
κι έπειτα. 

8.12.2013 
Εγγραφο της γερµανικής 
εταιρείας Ferrostaal αναφέ-
ρεται σε 4,5 εκατ. ευρώ που 
µοιράστηκαν ως προµήθειες 
για την υπογραφή της σύµ-
βασης «Ποσειδώνας 2».

1.6.2014 
Κατάθεση-φωτιά του πρώην 
συζύγου της Σ. Κουράκου για 
το 1,3 εκατ. ευρώ της λίστας 
Λαγκάρντ. 

23.9.2018
Αποκλειστικά, η «R» αποκα-
λύπτει το όνοµα και τον ρό-
λο του επιχειρηµατία Αν-
δρέα Μπάρδη. 

19.5.2013 
Οι εισαγγελείς θέτουν στο 
στόχαστρό τους τις συµβά-
σεις που υπεγράφησαν κατά 
τη θητεία του Γ. Παπαντωνί-
ου στο υπουργείο Αµυνας. 

4.5.2014 
Το άνοιγµα 8 λογαριασµών 
της Σταυρούλας Κουράκου 
ζητούν από την ελβετική ∆ι-
καιοσύνη οι ελληνικές δικα-
στικές Αρχές.

23.4.2017 
Εγγραφο της εισαγγελίας 
καταδεικνύει τις υποψίες που 
υπάρχουν για παράνοµες 
πληρωµές σε 6 εξοπλιστικά 
προγράµµατα που υπεγράφησαν 
από τον Γ. Παπαντωνίου. 

REAL… ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011!

ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΙΚΗ έρευνα, το δηµοσιογραφικό επιτελείο της 
«R» έχει εστιάσει ήδη από το 2011 στο σκοτεινό παρασκήνιο 
των συµβάσεων που υπέγραψε ο Γ. Παπαντωνίου, όταν ήταν 
υπουργός Αµυνας. Τα πρωτοσέλιδα θέµατα της εφηµερίδας 
απεκάλυψαν στοιχεία που τέθηκαν στο επίκεντρο της 
εισαγγελικής έρευνας, ενώ ο πρώην κορυφαίος πολιτικός ανήρ 
απαντούσε µε απειλές και αγωγές.

Ψάχνουν 
τα λεφτά 
του Γιάννου 
σε 5 χώρες

Από την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι ο Γιάννος 
Παπαντωνίου και η σύζυγός του, Σταυρούλα Κουρά-
κου, είναι τρόφιμοι στο σωφρονιστικό κατάστημα του 
Κορυδαλλού. Ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στις 
γυναικείες φυλακές, στην πτέρυγα όπου στο παρελ-
θόν κρατούνταν τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνω-
σης «17 Νοέμβρη» και τώρα είναι άδεια. Την ώρα, δε, 
που οι υπόλοιποι κρατούμενοι στριμώχνονται σε θα-
λάμους και κελιά λόγω υπερπληθυσμού των φυλα-
κών, ο κ. Παπαντωνίου είναι μόνος σε έναν χώρο αρ-
κετών τετραγωνικών, καθώς δεν υπήρχε μικρότερος 
διαθέσιμος. Στο ερώτημα πολλών γιατί του παρέχεται 
τέτοια «άνεση», η απάντηση που δίδεται από αρμόδι-
ες πηγές είναι πως πρόκειται για πολιτικό. Και οι πολιτι-
κοί, λένε, λόγω της ιδιότητάς τους και της κατηγορίας 

που αντιμετωπίζουν (αποδέκτες μίζας), είναι πολύ πι-
θανόν να πέσουν θύματα εκβιασμών ή να προπηλακι-
στούν. Ετσι, όπως είχε γίνει και με τον Ακη Τσοχατζό-
πουλο που κρατήθηκε αρχικώς σε κελί της έκτης πτέ-
ρυγας μόνος του, για τη δική του ασφάλεια και τουλά-
χιστον για το πρώτο διάστημα, δεν θα συγχρωτίζεται 
με άλλους κρατουμένους. Ούτε καν στον προαυλισμό 
του. Αντιθέτως, η σύζυγός του μάλλον «στριμώχνεται». 
Από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της κράτησής της στην 
ίδια φυλακή, στη γυναικεία πτέρυγα βέβαια, βρέθηκε 
να «συγκατοικεί» σε έναν θάλαμο με εννέα ακόμη κρα-
τούμενες. Πηγές των φυλακών ανέφεραν, ωστόσο, ότι 
είναι πολύ πιθανόν να μεταφερθεί στη συνέχεια σε άλ-
λο θάλαμο με λιγότερο πληθυσμό, εφόσον βεβαίως 
βρεθεί χώρος.

Το πρώτο 48ωρο στη φυλακή

πτουν τους ισχυρισµούς του Γ. Παπαντωνίου, ο οποίος, απο-
λογούµενος, ισχυρίστηκε ότι ήταν µια συµφέρουσα για το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο σύµβαση, για την οποία ουδείς είχε αντιρρή-
σεις. «Η σύµβαση αυτή εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συµ-
βούλιο Εξωτερικών και Αµυνας µε εισήγηση του Ιωάννη Πα-
παντωνίου, παρά το γεγονός ότι υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί 
του Πολεµικού Ναυτικού που ενεπλάκησαν στο πρόγραµµα, 
στους οποίους συµπεριλαµβανόταν µάλιστα ο ίδιος ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εξέφρασαν ρητά την 
εναντίωσή τους σχετικά µε τη σκοπιµότητα υλοποίησης του 
προγράµµατος εκσυγχρονισµού των φρεγατών, ενόψει του 
εκτεταµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και των κιν-
δύνων υπέρβασής του, οι οποίοι µάλιστα τελικά πραγµατώ-
θηκαν, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα ανατέθηκε µε τον χα-
ρακτηρισµό του κατεπείγοντος το έτος 2002, ολοκληρώθη-
κε όµως µε µεγάλη καθυστέρηση το έτος 2010. Παράλληλα, 
η σύµβαση αυτή περιείχε ζηµιογόνους όρους προς όφελος 
της αντισυµβαλλόµενης εταιρείας και των υπεργολάβων της 
και σε βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα την 
πρόκληση ζηµίας στο τελευταίο, η οποία ανέρχεται στο πο-
σό των 23.244.518 ευρώ. Από την έως τώρα έρευνα προκύ-
πτουν βάσιµες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνοµες πλη-
ρωµές από την εταιρεία TNNL προς τον Ιωάννη Παπαντωνί-
ου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε υπέρ της προώθησης 
του προγράµµατος εκσυγχρονισµού σε βάρος άλλων λύσεων 
και υπέρ της ανάθεσής του στην εν λόγω εταιρεία ως κύριο 
υπεργολάβο. Σύµφωνα µάλιστα µε δηµοσιεύµατα των εφη-

µερίδων “Le Μonde”, “Figaro”, “Liberation” και 
“L’ Humanite“, ο υπάλληλος της εταιρείας Michel 
Josserad κατήγγειλε τη δωροδοκία Ελληνα υπουρ-
γού κατά την περίοδο 2002-2003, η οποία ταυτί-
ζεται µε τη θητεία του Ιωάννη Παπαντωνίου στο 
υπουργείο Εθνικής Αµυνας».

Τα ακίνητα 
Το ξέπλυµα του παράνοµου χρήµατος, όµως, σύµ-
φωνα µε τα όσα διερευνώνται, ενδεχοµένως να 
µην έγινε µόνο µέσα από δαιδαλώδεις διαδρο-
µές στον εγχώριο και αλλοδαπό χρηµατοπιστω-
τικό τοµέα προκειµένου να χαθούν τα ίχνη του, 
αλλά και µέσω αγοραπωλησίας ακινήτων. Ενδει-
κτικά είναι όσα αναφέρονται για το θέµα αυτό 
στο εν λόγω εισαγγελικό αίτηµα προς την Ελβε-
τία: «∆ιερευνάται, µεταξύ άλλων, εάν η κινητή και 
ακίνητη περιουσία την οποία απέκτησε ο Ιωάν-
νης Παπαντωνίου κατά τη θητεία του ως υπουρ-
γού στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας αποτελεί αντι-
κείµενο νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατι-
κή δραστηριότητα και ειδικότερα από την αξιό-
ποινη πράξη της δωροδοκίας, ως βασικό αδίκη-
µα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
ελληνικού Τύπου, τα οποία επιβεβαιώνονται από 
την έρευνά µας, το έτος 2002 η Κουράκου Σταυ-
ρούλα, σύζυγος του Ιωάννη Παπαντωνίου, αγό-
ρασε στην Ποσειδωνία της νήσου Σύρου ακίνη-
το 5.326 τ.µ., εντός του οποίου ανοικοδοµήθη-
κε πολυτελής κατοικία µε εµβαδό 383,37 τ.µ., 
µε πισίνα και πρόσβαση στη θάλασσα. Η εµπο-
ρική αξία του συνολικού ακινήτου υπολογίζεται 
ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ, το 
οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το άθροισµα των 
εισοδηµάτων του Ιωάννη Παπαντωνίου κατά το 
χρονικό διάστηµα της θητείας του ως υπουργού 
Εθνικής Αµυνας. Επιπλέον, το έτος 2003, ο Ιωάν-
νης Παπαντωνίου αγόρασε δύο γραφεία σε κτί-
ριο που βρίσκεται στο Κολωνάκι, την ακριβότε-
ρη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας».


