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Το μεγάλο κόλπο
µο Ποσειδωνίας της Σύρου αντί του συνολικού
τιµήµατος των 112.168 ευρώ, που αποτελούσε την αντικειµενική του αξία. Είναι όµως πασιφανές ότι η εµπορική αξία του εν λόγω ακινήτου ήταν τουλάχιστον 20πλάσια από το τίµηµα πώλησης που αναγράφηκε στο σχετικό
συµβόλαιο. Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης
ότι τα εισοδήµατα της Στ. Κουράκου δεν δικαιολογούν την αγορά του παραπάνω ακινήτου
και είναι προφανές ότι αυτά διατέθηκαν από
τον Γ. Παπαντωνίου.
γ) Το 2002 µεταβιβάζεται από τον Γ. Παπαντωνίου η ψιλή κυριότητα του ακινήτου του επί της
οδού Ολυµπίας 5-7 στον γιο του.
δ) Το 2003 ο Γ. Παπαντωνίου αγόρασε στην
οδό Αµερικής 19 (Κολωνάκι) δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαµερίσµατα) συνολικού εµβαδού
140 τ.µ., έναντι τιµήµατος 200.339,57 ευρώ,
που αποτελεί την αντικειµενική αξία των διαµερισµάτων αυτών. Είναι δε και εδώ ολοφάνερο ότι η εµπορική αξία των παραπάνω διαµερισµάτων ήταν τουλάχιστον 10πλάσια κατά
την εποχή της αγοράς τους.
ε) Επισηµαίνεται, επίσης, ότι σε µεταγενέστερο της ερευνώµενης χρονικής περιόδου χρόνο -και συγκεκριµένα το έτος 2008- ο Γ. Παπαντωνίου αγόρασε κι άλλη οριζόντια ιδιοκτησία
(διαµέρισµα) στην οδό Αµερικής 19, µε αναγραφόµενο τίµηµα στο σχετικό συµβόλαιο
69.809 ευρώ, που αποτελούσε την αντικειµενική του αξία. Είναι όµως ολοφάνερο και πάλι
ότι η εµπορική του αξία ήταν πολλαπλάσια της
αντικειµενικής τέτοιας.

 ΟΙ ∆ΑΙ∆ΑΛΩ∆ΕΙΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Ειδική αναφορά γίνεται στο πόρισµα και στις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από
το Εφετείο της Αθήνας κατά του ζεύγους Παπαντωνίου για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες
για τα οικονοµικά έτη 2008, 2009 και 2010.
Οπως επισηµαίνεται: «Α) Η ανακρίβεια των
παραπάνω δηλώσεων συνίσταται στο ότι ο Ιωάννης Παπαντωνίου παρέλειψε να δηλώσει σ’
αυτές τους επενδυτικούς λογαριασµούς της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου στην τράπεζα
HSBC της Γενεύης της Ελβετίας, που περιελάµβαναν τα κεφάλαια οµολόγων, κεφάλαια µετοχών και ρευστοποιήσιµο ενεργητικό, συνολικών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ της Βουλής, ο Γιάννος Παπαντωνίου έχει ανοίξει πλέον ένα σοβαρό µέτωπο µε τη ∆ικαιοσύνη.
Πριν από µία εβδοµάδα, ο πρώην υπουργός εµφανίστηκε ενώπιον της Εισαγγελίας κατά της ∆ιαφθοράς, µετά την κλήση που έλαβε, προκειµένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης
του κακουργηµατικού χαρακτήρα
αδικήµατος της ψευδούς βεβαίωσης. Η αξιόποινη πράξη συνδέεται
µε τις δύο φορολογικές ενηµερότητες, τις οποίες φέρεται να έλαβε παρανόµως από τη ∆ΟΥ Κηφισιάς, προκειµένου να πουλήσει πριν από έναν χρόνο το πολυτελές ακίνητο της Σύρου. Ως ύποπτη για το ίδιο αδίκηµα κλήθηκε
να δώσει εξηγήσεις και η σύζυγός
του Σταυρούλα Κουράκου, µαζί
µε την οποία είχε αγοράσει το εν λόγω ακίνητο το 2002. Ο πρώην υπουργός
εµφανίστηκε ο ίδιος ενώπιον των εισαγγελέων, από τους οποίους ζήτησε και
πήρε προθεσµία για την ερχόµενη εβδοµάδα. Ως ύποπτη για το ίδιο αδίκηµα
κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και η σύζυγός του Στ. Κουράκου, ενώ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ελέγχονται και υπάλληλοι της ∆ΟΥ Κηφισιάς.
Σύµφωνα µε τις έως τώρα ενδείξεις, οι φορολογικές ενηµερότητες δεν έπρεπε να δοθούν, αφού υπήρχαν µη ρυθµισµένες φορολογικές οφειλές. Εκτός
από αυτή τη δικογραφία, που µε τις εξηγήσεις των εµπλεκοµένων θα κλείσει,
η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς διερευνά επίσης και το εάν η πώληση του
ακινήτου ήταν εικονική.

Υποπτο για
κακούργηµα
το ζεύγος
Παπαντωνίου

ποσών: 1.348.555,082 ευρώ για το οικονοµικό έτος 2008 και 1.473.867,082 ευρώ για
τα οικονοµικά έτη 2009 και 2010. Οι παραπάνω επενδυτικοί λογαριασµοί προέκυψαν
από έναν αρχικό τραπεζικό λογαριασµό που άνοιξε η Σταυρούλα Κουράκου τον Απρίλιο
του έτους 2000 στην παραπάνω τράπεζα, µε τη συνδροµή του Γεωργίου Κανδαλέπα,
που ήταν κουµπάρος και στενός συνεργάτης του Ιωάννη Παπαντωνίου και στον οποίο
κατέθεσε, µέσω εµβασµάτων, τα παρακάτω ποσά: 585.000,00 ευρώ στις 2/5/2000,
226.000,00 ευρώ στις 4/8/2000 και 500.000,00 ευρώ στις 11/8/2000. Η Σταυρούλα
Κουράκου, δηλαδή, µέσω εµβασµάτων κατέθεσε στον παραπάνω λογαριασµό το συνολικό ποσό του 1.311.000,00 ευρώ. ∆εδοµένου όµως ότι η τελευταία δεν είχε τη δυνατότητα για τη συγκέντρωση αυτού του ποσού, είναι βέβαιο ότι προέρχεται από την περιουσία του συζύγου της Ιωάννη Παπαντωνίου. Εκτοτε το ζεύγος Παπαντωνίου προέβη
σε µία µακρά, συντονισµένη και µεθοδική προσπάθεια απόκρυψης του αρχικού ποσού
της κατάθεσης (άνοιγµα περισσότερων τραπεζικών λογαριασµών, δηµιουργία ανακλητού εµπιστεύµατος κατά το έτος 2008 µε φερόµενους ως συνδικαιούχους τα δύο παιδιά
της Σταυρούλας Κουράκου από τον προηγούµενο γάµο της κ.λπ.). Να σηµειωθεί ότι οι
παραπάνω λογαριασµοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά µετά την αναγραφή αυτών
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και της κατόχου τους Σταυρούλας Κουράκου
στη λίστα Λαγκάρντ».
Από τα παραπάνω, όπως σηµειώνουν οι
βουλευτές, «καθίσταται φανερό ότι είναι πιθανό ο Ιωάννης Παπαντωνίου, κατά την περίοδο
που ήταν ΥΕΘΑ (Οκτώβριος 2001 έως Μάρτιος 2004), να απέκτησε και να κατείχε σηµαντική περιουσία και σηµαντικά περιουσιακά οφέλη. ∆εδοµένου, δε, ότι η παραπάνω περιουσία
και τα περιουσιακά οφέλη δεν δικαιολογούνται
από τα εισοδήµατα αυτού και της συζύγου του
κατά την ίδια χρονική περίοδο, συνάγεται το
συµπέρασµα ότι προέκυψαν άµεσα και αιτιακά από το αδίκηµα της απιστίας περί την υπηρεσία κατά του ελληνικού ∆ηµοσίου που φέρεται να τέλεσε ο πρώην υπουργός κατά τα προαναφερόµενα και υπάρχουν ενδείξεις για την
τέλεσή του. Συνεπώς υφίστανται ενδείξεις ότι ο
πρώην υπουργός γνώριζε ότι η περιουσία και
τα περιουσιακά οφέλη που απέκτησε και κατείχε, κατά τον χρόνο της κτήσης τους, προέρχονταν από την παραπάνω εγκληµατική του δραστηριότητα. Στη συνέχεια, δε, χρησιµοποίησε
πολλούς τρόπους και µέσα, µε σκοπό τη νοµιµοποίηση της παράνοµης περιουσίας και των
παράνοµων περιουσιακών οφελών. Συνοπτικά οι τρόποι και τα µέσα αυτά ήταν η µετατροπή και η µεταβίβαση της περιουσίας µε σκοπό
την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης
προέλευσής της, η απόκρυψη και η συγκάλυψη της αλήθειας ως προς τη φύση, προέλευση,
διάθεση, διακίνηση και χρήση αυτής (της περιουσίας) και η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σ’ αυτόν
και τη διακίνηση µέσω αυτού εσόδων που προέρχονταν από την παραπάνω εγκληµατική του
δραστηριότητα, µε σκοπό να προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα έσοδα αυτά».
Κατόπιν αυτών, το πόρισµα καταλήγει ως εξής:
«Προκύπτουν ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός
Ιωάννης Παπαντωνίου, κατά το χρονικό διάστηµα από Οκτώβριο 2001 έως Μάρτιο 2004,
τέλεσε κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελµα,
µε τη συµµετοχή και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, το αδίκηµα της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα, που
εν προκειµένω ήταν η τέλεση από µέρους του
της προαναφερόµενης απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του ∆ηµοσίου».

