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Το μεγάλο κόλπο

Ο ΓΙΑΝΝΟΣ Παπαντωνίου με τη σύζυγό του
Σταυρούλα Κουράκου την εποχή που ήταν
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Ολο το πόρισµα που

καίει τον Γιάννο!
Ξέπλυµα βρόµικου
χρήµατος, δεκάδες
τραπεζικούς
λογαριασµούς,
συνεχή λήψη δανείων
που εξοφλούνται
αµέσως και δεκάδες
αγοραπωλησίες
επενδυτικών
προϊόντων και
ακινήτων διαπιστώνει
το πολυσέλιδο
πόρισµα της ειδικής
επιτροπής της
Βουλής για τον
πρώην υπουργό

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ
a.kandili@realnews.gr

K

αραµπινάτο ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, προερχόµενο από δωροδοκίες, διαπιστώνεται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Γιάννο Παπαντωνίου. Μάλιστα, όπως σηµειώνεται, για το
αρχικό ποσό των 585.000 ευρώ (µε το οποίο
ανοίχθηκε ο λογαριασµός που εντοπίστηκε µέσω της λίστας Λαγκάρντ στην τράπεζα HSBC,
στο όνοµα της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου) «προκύπτουν σοβαρότατες ενδείξεις
ότι η κατάθεση του παραπάνω ποσού είναι ενδεχόµενο να έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο που ήταν ΥΕΘΑ ο Ιωάννης Παπαντωνίου». ∆ηλαδή µεταξύ 2001-2004 και όχι το 2000,
όπως φαίνεται από τα στοιχεία που προσκόµισε ο πρώην υπουργός.
Κατά τους βουλευτές, οι ενδείξεις αυτές είναι:
f Το έµβασµα των 585.000 ευρώ δεν φέρει
υπογραφή, δεν αναφέρει πότε δηµιουργήθηκε
και από ποιο φυσικό πρόσωπο, ο κωδικός µοιάζει αλλά δεν είναι ο ίδιος και ο λογαριασµός εµφανίζει µηδενικό υπόλοιπο. Τα έγγραφα αφορούν αναγγελία πίστωσης και όχι πραγµατοποίηση κατάθεσης. Επιπλέον, στο ποσό του εµβάσµατος εµφανίζεται ως νόµισµα το ευρώ, αλλά
αυτό τότε δεν είχε τεθεί ακόµη σε κυκλοφορία.
f Στην αναγγελία πίστωσης δεν διευκρινίζεται αν η κατάθεση έγινε µε έµβασµα από άλλον
τραπεζικό λογαριασµό (η Στ. Κουράκου κάνει
λόγο στην κατάθεσή της για εµβάσµατα). Επιπλέον, από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο τρόπος
κατάθεσης, ούτε ο αρχικός καταθέτης-κάτοχος.

 ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ
Οπως αναφέρεται στο πόρισµα, το ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος προκύπτει
από τα εξής στοιχεία:
f Ο Γ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του Στ. Κουράκου απέκρυψαν κατά τα έτη
που ο πρώτος ήταν ΥΕΘΑ, δηλαδή κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004,
φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους 771.010 ευρώ.
f Ο Γ. Παπαντωνίου και η Στ. Κουράκου είχαν µια µεγάλη διασπορά καταθέσεων σε τράπεζες της Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, ο Γ. Παπαντωνίου διατηρούσε 28 λογαριασµούς σε τέσσερις διαφορετικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Γενική Τράπεζα) και ήταν δεύτερος δικαιούχος σε τρεις τέτοιους, ενώ η Στ. Κουράκου διατηρούσε 18 λογαριασµούς σε πέντε τραπεζικά ιδρύµατα, ήτοι στα

προαναφερόµενα τέτοια, καθώς και στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Να σηµειωθεί, δε, ότι οι λογαριασµοί αυτοί ήταν διασπαρµένοι σε συνολικά 48
υποκαταστήµατα των τραπεζών αυτών, σε όλη την
ελληνική επικράτεια.
f ∆ιαπιστώνεται συνεχής λήψη δανείων, αρκετά
από τα οποία είτε εξοφλούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, είτε για κάποιο από αυτά δεν προκύπτει εξόφλησή τους. Ενδεικτικά, τα ληφθέντα δάνεια από τους παραπάνω κατά την προαναφερόµενη χρονική περίοδο είναι τα εξής: Το έτος 2001
ποσό 37.126 ευρώ, το έτος 2002 ποσό 15.210 ευρώ, το έτος 2003 ποσό 185.000 ευρώ και το 2004
ποσό 13.872 ευρώ.
f Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι Γ. Παπαντωνίου και Στ. Κουράκου προέβησαν σε αγοραπωλησίες και διακίνηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
µε σχηµατισµό χαρτοφυλακίου.
f Ο Γ. Παπαντωνίου στις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασής του κατά τα παραπάνω έτη αποκρύπτει συστηµατικά καταθέσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, αµοιβαία κεφάλαια και,
επιπρόσθετα, σε καµία δήλωση δεν περιελάµβανε
τα εισοδήµατα της συζύγου του Στ. Κουράκου και
τους επενδυτικούς λογαριασµούς της ίδιας στην
ελβετική τράπεζα ΗSBC, για τους οποίους θα γίνει
εκτενέστερη αναφορά παρακάτω.
f Κατά τα παραπάνω έτη έχουν λάβει χώρα οι
εξής µεταβιβάσεις ακινήτων, είτε από επαχθή είτε
από χαριστική αιτία:
α) Στις 11/11/2001 η Στ. Κουράκου πούλησε ακίνητό της στην τοποθεσία «Μαύρο Λιθάρι» Αττικής αντί του τιµήµατος των 24.000.000 δραχµών
(70.432,868 ευρώ).
β) To 2002 πάλι η Στ. Κουράκου αγόρασε αγροτεµάχιο µαζί µε ηµιτελή οικοδοµή, έκτασης 5.362
τ.µ. (η οικοδοµή έχει επιφάνεια 224 τ.µ.), στον δή-

