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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

E
να ακόμη δικαστικό μέτωπο ανοίγει για 
τον Γιάννο Παπαντωνίου, την ώρα που 
ολοκληρώνεται η κύρια ανάκριση για τον 

πρώην υπουργό όσον αφορά το «δώρο» των 
2.437.962 ευρώ που φέρεται να έλαβε από τη 
Thales Nederland B.V., ώστε να προωθήσει την 
υπογραφή της σύμβασης με τη γαλλική εται-
ρεία για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών 
του Πολεμικού Ναυτικού το 2003.

Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Μαρία Τό-
λια τον καλεί (όπως και τη σύζυγό του, Σταυ-
ρούλα Κουράκου) να απολογηθεί για ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος προερχόμενου από δω-
ροδοκία, που φέρεται να έλαβε κατά τη διάρ-
κεια όχι μόνο της θητείας του στο υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας, αλλά και ως υπουρ-
γός Εθνικής Οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με 
το νέο κατηγορητήριο του απο-
δίδεται ότι δωροδοκείτο από 
το 1994 έως το 2004 και το 
χρήμα αυτό επιχείρησε να 
«ξεπλύνει» μέσω αγοραπω-
λησίας του ακινήτου που 
διέθετε στη Σύρο. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πηγές, 
ο Γ. Παπαντωνίου φέρε-
ται ως «τσάρος» της οι-
κονομίας να «εξυπηρε-
τούσε» επιχειρηματίες 
μέσω προγραμμάτων 
και επιδοτήσεων με 
το… αζημίωτο και την 
ίδια πρακτική να συ-
νέχισε και ως υπουρ-
γός Εθνικής Αμυνας 
με «όχημα» τις συμβά-
σεις εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων που υπο-
γράφηκαν επί δικής του 
θητείας.

«Αγνωστοι 
επιχειρηματίες»
Ο πρώην υπουργός και σε 
αυτή την περίπτωση αρνεί-
ται τη διάπραξη οποιασδήπο-

τον γκρεμό, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς 
που χαρακτηρίζεται ως «το μπαλκόνι του Αιγαί-
ου». Λίγους μήνες μετά την αγορά η εν λόγω 
έκταση, που έως τότε ήταν δασική, αποχαρα-
κτηρίστηκε. Ετσι άνοιξε ο δρόμος για την αξι-
οποίησή της με την κατασκευή πολυτελών κα-
τοικιών. Το 2001, μέρος της έκτασης πωλήθη-
κε στον πολιτικό μηχανικό Ανδρέα Μπάρδη, 
συγκατηγορούμενο του Γ. Παπαντωνίου στην 
υπόθεση με τις φρεγάτες. Ο Μπάρδης ξεκίνη-
σε την οικοδόμηση του σπιτιού το οποίο, πριν 
ακόμη ολοκληρωθεί η ανέγερσή του, πούλησε, 

το 2002, στη σύζυγο του 
τότε υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Γ. Παπαντω-
νίου, Στ. Κουράκου. Η 
βίλα των 224 τ.μ., εκτι-
μώμενης αξίας 4 εκατ. 
ευρώ, χτίστηκε από το 
ζεύγος το 2004. Αργό-
τερα τα παιδιά της κυ-
ρίας Κουράκου από τον 
πρώτο της γάμο αγόρα-
σαν και το οικόπεδο που 
βρισκόταν δίπλα στη βί-

λα της οικογένειας. Και τα δύο ακίνητα (σπί-
τι και οικόπεδο) πωλήθηκαν το 2016, την ίδια 
περίοδο που ήρθε στο φως η λίστα Λαγκάρντ 
στην οποία συμπεριλαμβανόταν και το όνο-
μα της κυρίας Κουράκου. Αγοραστής ήταν Ελ-
ληνοαμερικανός επιχειρηματίας ο οποίος την 
απέκτησε καταβάλλοντας 1.800.000 ευρώ. Η 
τιμή «ευκαιρίας» που πωλήθηκε, πολύ μικρό-
τερη της αξίας της, ήταν και αυτή που προκά-
λεσε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. 

Νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία από 
την περίοδο που ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας

τε αξιόποινης πράξης, με τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρα-
κόπουλο να κάνει λόγο για άλλη μία «κατασκευασμένη» δικο-
γραφία από την πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένη 
Τουλουπάκη. Μάλιστα, όπως δηλώνει ο κ. Δημητρακόπουλος 
στη Realnews: «Η ελεγχόμενη ποινικά για το αδίκημα της κατά-
χρησης εξουσίας κυρία Τουλουπάκη ήταν αυτή που παρήγγει-

λε την ποινική δίωξη για νομιμοποίηση παράνομης περιουσί-
ας σε βάρος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. 
Χωρίς κανένα στοιχείο τον διώκει ότι καθ’ όλη την περίο-
δο που υπήρξε υπουργός Εθνικής Οικονομίας έλαβε από 
άγνωστους επιχειρηματίες οικονομικά ωφελήματα για να 
επιχορηγηθούν από το ελληνικό Δημόσιο! Με τέτοιες θε-

σμικά εκτρωματικές διώξεις επετεύ-
χθη ο στόχος της εκλογικής συντρι-
βής του ΠΑΣΟΚ. Αν, δε, πετύχαινε 
και η σκευωρία Novartis, θα είχε εξα-
φανιστεί και η Νέα Δημοκρατία».
Το ακίνητο της Σύρου μπήκε στο 
«μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης τον 
Ιούνιο του 2017, όταν η κυρία Του-
λουπάκη έδωσε εντολή για τη διε-
νέργεια προκαταρκτικής έρευνας. 
Αντικείμενο αυτής ήταν να διαπι-
στωθεί αν η πώληση της πολυ-
τελούς βίλας ένα χρόνο πριν σε 
Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία ήταν εικονική ή όχι. Η 

προκαταρκτική κατέληξε στην άσκηση κακουργημα-
τικής ποινικής δίωξης για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομη δραστηριότητα, αδίκημα για το οποίο 
καλούνται τώρα να απολογηθούν τόσο ο Γ. Παπα-
ντωνίου όσο και η σύζυγός του.

Η ιστορία του επίδικου ακινήτου ξεκινά το 2000. Τό-
τε γνωστός χρηματιστής αγόρασε συνολική έκταση 95 
στρεμμάτων στην Ποσειδωνία της Σύρου και συγκεκρι-
μένα στην περιοχή Τρία Λαγγόνια, ακριβώς πάνω από 

Mε το νέο κατηγορητήριο του 
αποδίδεται ότι δωροδοκείτο 
από το 1994 έως το 2004 και 
το χρήμα αυτό επιχείρησε να 
«ξεπλύνει» με το ακίνητο

«Καίει» τον Γιάννο 
η βίλα στη Σύρο;

Το σπίΤί 
του Γιάννου 
παπαντωνίου 
στην ποσειδωνία 
της σύρου 
πωλήθηκε το 2016 
έναντι 1,8 εκατ. 
ευρώ 


