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Στενεύει ο κλοιός
Κανδαλέπα προσπαθεί «µε νύχια και µε δόντια» να µην ανοίξουν αυτοί οι λογαριασµοί.
Ηδη έκανε προσφυγή στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο της Ελβετίας προκειµένου να µπλοκαριστεί το άνοιγµα. Κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να αποτρέψει µια τέτοια εξέλιξη.
Στις 27 Νοεµβρίου του 2013, η Εισαγγελία
της Αθήνας είχε αποστείλει το πρώτο αίτηµα δικαστικής συνδροµής προς το ελβετικό υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ζητώντας στοιχεία για τους
λογαριασµούς του ζεύγους, αλλά και γι’ αυτούς
της συζύγου του πρώην υπουργού, Στ. Κουράκου. Μετά την παρέµβαση των κουµπάρων, το
αίτηµα απερρίφθη.
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ντίστροφα µετρά ο χρόνος για να φτάσουν στα χέρια των ελληνικών δικαστικών Αρχών τα στοιχεία των λογαριασµών που διατηρεί µε τη σύζυγό του στην Ελβετία ο Γιώργος Κανδαλέπας, κουµπάρος του
Γιάννου Παπαντωνίου. Σύµφωνα µε δικαστικές
πηγές, η Εισαγγελία της Βέρνης έκανε δεκτό το
αίτηµα δικαστικής συνδροµής που απέστειλε η
χώρα µας πριν από περίπου τέσσερα χρόνια,
τον Μάρτιο του 2014, ζητώντας να ανοίξουν
δύο λογαριασµοί του ζεύγους, από τους οποίους εµβάστηκε το 2000 ποσό 1.311.000 ευρώ
στον λογαριασµό που διατηρούσε η σύζυγος
του Γ. Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου,
στην HSBC Γενεύης. Τα χρήµατα είχαν φτάσει
µέσω τριών εµβασµάτων, ύψους 585.000 ευρώ, 226.000 ευρώ και 500.000 ευρώ.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εισαγγελέας
της Βέρνης υιοθέτησε το σκεπτικό των ελληνικών δικαστικών Αρχών πως τα στοιχεία πρέπει
να αποσταλούν στην Ελλάδα, καθώς θα βοηθήσουν τις έρευνες για τον Γ. Παπαντωνίου, για
τον οποίο υπάρχουν «βάσιµες υπόνοιες» ότι
έχει δωροδοκηθεί από τη γερµανική εταιρεία
HDW/Ferrostaal προκειµένου αυτή να αναλάβει τον εκσυγχρονισµό των υποβρυχίων τύπου
«Ποσειδών 209».

Για τον πρώην υπουργό
υπάρχουν «βάσιµες υπόνοιες»
ότι έχει δωροδοκηθεί
από τη γερµανική εταιρεία

HDW/Ferrostaal

Στενές σχέσεις
Συγκεκριµένα, στο ελληνικό αίτηµα αναφερόταν ότι ο Γ. Κανδαλέπας, που ήταν στενός συνεργάτης και σύµβουλος του Γ. Παπαντωνίου, και η Στ. Κουράκου, εξεταζόµενοι από τις
ελληνικές δικαστικές Αρχές, δεν µπόρεσαν να
εξηγήσουν πειστικά την προέλευση και την αιτία κατάθεσης των χρηµάτων αυτών, τα οποία
επιπλέον, όπως σηµειωνόταν, δεν δικαιολογούνται ούτε από τα ατοµικά εισοδήµατα της κυρίας Κουράκου. Πληροφορούσε, δε, τις ελβετικές Αρχές ότι ο πρώην υπουργός δεν δήλωσε, ως όφειλε, την ύπαρξη των λογαριασµών
της συζύγου του στις δηλώσεις πόθεν έσχες, τις
οποίες υπέβαλε ετησίως, όπως είχε υποχρέωση
ως υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ
αναφέρονταν και οι αντιφάσεις στις οποίες είχε
υποπέσει. «Αρχικά αρνήθηκε την ύπαρξη των
λογαριασµών της συζύγου του στην HSBC, θέση την οποία αργότερα εγκατέλειψε, αρνούµενος πλέον τη γνώση του λογαριασµού και των
εµβασµάτων του φίλου του Κανδαλέπα προς
τον λογαριασµό αυτόν. ∆ύσκολα στους ισχυρισµούς αυτούς µπορεί κανείς να δώσει πίστη,
αφού µέρος των χρηµάτων προερχόταν -κατά τους ισχυρισµούς του ίδιου του υπουργούαπό το οικογενειακό τους περιβάλλον ή και κοινούς του ζεύγους λογαριασµούς, οπότε εύλογα
αναρωτιέται κανείς πώς µπορεί ο ίδιος να µη
γνώριζε. ∆ύσκολα, επίσης, µπορεί να γίνει πιστευτό ότι και ο στενός του φίλος Κανδαλέπας
τού απέκρυψε την ύπαρξη του λογαριασµού
και των εµβασµάτων αυτών προς την ίδια τη
σύζυγό του. Οι αντιφατικές και µη λογικές εξηγήσεις των εµπλεκοµένων µερών ενισχύουν
ακόµη περισσότερο τις ενδείξεις περί διακίνησης στους άνω λογαριασµούς παράνοµης περιουσίας δωροδοκίας του πρώην υπουργού».

Τι κρύβουν;
Ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες, το ζεύγος
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Ανοίγουν
οι λογαριασµοί
των κουµπάρων
στην Ελβετία
Μετά από
τέσσερα χρόνια,
η Εισαγγελία της
Βέρνης απάντησε
θετικά στο ελληνικό
αίτηµα δικαστικής
συνδροµής, µε
το οποίο ζητείται
να ανοίξουν δύο
λογαριασµοί
του ζεύγους
Κανδαλέπα

Ο Γιώργος Κανδαλέπας, κουμπάρος
του Γιάννου Παπαντωνίου

Η απόρριψη γνωστοποιήθηκε στις ελληνικές δικαστικές Αρχές λίγες ηµέρες πριν ο Γαβριήλ Μαλλής, προκάτοχος της ανακρίτριας
κατά της ∆ιαφθοράς Ηλιάνας Ζαµανίκα, που
χειρίζεται τώρα τις δικογραφίες των εξοπλιστικών µε «πρωταγωνιστή» τον Γ. Παπαντωνίου,
υποβάλει το δικό του αίτηµα, τον Μάρτιο του
2014. Αυτή τη φορά προς την Οµοσπονδιακή
Εισαγγελία της Ελβετίας, το οποίο και έγινε δεκτό πριν από περίπου έναν µήνα.
Μετά την τωρινή προσφυγή του ζεύγους,
το ελβετικό δικαστήριο θα εξετάσει το αµέσως
επόµενο διάστηµα τους λόγους που επικαλείται για να µη δοθούν στις ελληνικές δικαστικές
Αρχές τα στοιχεία.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το βασικό επιχείρηµα που προέβαλλε µέχρι τώρα η πλευρά
Κανδαλέπα για να µπλοκάρει το άνοιγµα των
λογαριασµών του ήταν ότι τα στοιχεία που διαθέτουν οι ελληνικές Αρχές είναι προϊόν υποκλοπής, αφού προέρχονται από το άνοιγµα
της λίστας Λαγκάρντ, την οποία έκλεψε ο Φαλτσιανί. Οι Ελβετοί είχαν απορρίψει στο παρελθόν ανάλογα αιτήµατα που είχαν ως βάση την
επίµαχη λίστα.
Οµως, στο παρόν αίτηµα των ελληνικών Αρχών δεν έγινε τέτοια αναφορά, αλλά αυτό απεστάλη απευθείας στην Εισαγγελία της Βέρνης.
Εκεί υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις µε πρωταγωνιστές Ελληνες που ελέγχονται για ξέπλυµα
βρόµικου χρήµατος στην ελβετική επικράτεια.
Εκ του αποτελέσµατος προκύπτει ότι το εν λόγω αίτηµα συσχετίστηκε µε αυτές τις δικογραφίες κι έτσι η ελβετική Εισαγγελία άναψε το
«πράσινο φως».
Η επιχείρηση «µπλοκάρισµα», πάντως, που
ξεκινά τώρα ενώπιον του Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της Ελβετίας το ζεύγος Κανδαλέπα
δεν θα είναι χρονοβόρα όπως οι προηγούµενες, καθώς δεν αναµένεται να ξεπεράσει τους
έξι µήνες. Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτηµα, έχει δικαίωµα να προσφύγει και στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, το οποίο εντός δύο µηνών αποφασίζει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το
φθινόπωρο και -όπως σηµειώνουν νοµικοί κύκλοι- συνήθως το Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο
δεν ανατρέπει τις αποφάσεις της Εισαγγελίας.
Αυτό σηµαίνει ότι πριν από την εκπνοή του
χρόνου τα στοιχεία από τους λογαριασµούς
του ζεύγους Κανδαλέπα θα φτάσουν στα χέρια της ανακρίτριας κατά της διαφθοράς Ηλ.
Ζαµανίκα, που χειρίζεται τις δικογραφίες των
εξοπλιστικών µε κεντρικό πρόσωπο τον Γ. Παπαντωνίου.

