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Νέα στοιχεία τα οποία φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο Σταύρος Παπασταύρου
είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της offshore εταιρίας στη Λίστα Λαγκάρντ,
βρίσκονται στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων. Ο πρώην στενός συνεργάτης
του Αντώνη Σαμαρά καλείται να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για κακούργημα.

Στο συμπέρασμα πως πραγματικός ιδιοκτήτης της offshore εταιρίας STABRI LIMITED για
την οποία ο Σταύρος Παπασταύρου «αναγκάστηκε» να πληρώσει 3,3 εκατ. ευρώ ώστε να
μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
ενδέχεται να οδηγηθούν οι Αρχές μετά τα νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους από
τις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν πως περίπου 450 σελίδες που περιλαμβάνουν
έγγραφα δικηγορικού γραφείου, το οποίο φέρεται να ειδικεύεται στη σύσταση offshore
εταιριών και e-mails αναμένεται να δρομολογήσουν νέες εξελίξεις στην υπόθεση
Παπασταύρου στη λίστα Λαγκάρντ.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί αίτημα των οικονομικών εισαγγελέων Αθανασίου και
Μπρη στις βρετανικές Παρθένες Νήσους για στοιχεία που αφορούν την εταιρία Stabri Ltd
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Υπενθυμίζεται, πως τα νέα αυτά στοιχεία, δηλαδή πως ο Σταύρος Παπασταύρου είναι
ιδιοκτήτης τελικά της εταιρίας,είχε αποκαλύψει η Εφήμερα των Συντακτών πριν από μια
εβδομάδα.

Ο εξ απορρήτων του Αντώνη Σαμαρά θα κληθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας να
καταθέσει για τα νέα στοιχεία που προέκυψαν ως ύποπτος υπόπτου τέλεσης
κακουργηματικών πράξεων. Μαζί του, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και ο Σάμπι Μιωνή.

Όλα τα νέα στοιχεία έχουν ήδη σταλεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που ελέγχει το
πόθεν έσχες του Σταύρου Παπασταύρου.
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Σημειώνεται πως ο Σταύρος Παπασταύρου, του οποίου το όνομα ο Άδωνις Γεωργιάδης
επιθυμεί να γίνει δρόμος, έχει ισχυριστεί κατ’ επανάληψη πως η offshore εταιρία STABRI
LIMITED, ανήκει στον οικογενειακό του φίλο Σάμπι Μιωνή.

Η εμπλοκή Παπασταύρου στα Panama Papers

Την ίδια στιγμή που τον Σταύρο Παπασταύρου "καίνε" τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
της offshore που περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ, νέες αποκαλύψεις για συμμετοχή του
σε ΔΣ τριών άλλων offshore εταιριών στον Παναμά έρχονται από τα Panama Papers.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η ένωση ερευνητών δημοσιογράφων (International
Consortium of Investigative Journalists) στο panamapapers.icij.org, το όνομα του κ.
Παπασταύρου εντοπίζεται σε τρία Διοικητικά Συμβούλια offshore εταιριών.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2005 έως το 2014 ο Παπασταύρου ήταν μέλος των συμβουλίων
των Green Shamrock Foundation και Diman Foundation, ενώ το 2006 έγινε αναπληρωτής
πρόεδρος της Aisios Foundation, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα.

Στα περίπου 11.5 εκατ. έγγραφα από τα αρχεία της νομικής εταιρείας Mossack Fonseca
με έδρα τον Παναμά συμπεριλαμβάνονται δεκάδες ονόματα και δεκάδες μέσα ενημέρωσης
ανά τον κόσμο, φέρνοντας στο φως σκοτεινές πλευρές του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος και φορολογικών παραδείσων, όπου εμπλέκονται δεκάδες
ηγέτες χωρών και συνεργάτες τους, όπως ο πρόεδρος Πούτιν, διεθνείς οργανισμοί όπως η
FIFA, αλλά ακόμη και βαρόνοι των ναρκωτικών.

Αν και στην αρχή ο Παπασταύρου φέρεται να… ξέχασε τη συμμετοχή του στα ΔΣ των
συγκεκριμένων εταιριών, στη συνέχεια η μνήμη του τον βοηθά, λέγοντας ότι το έκανε για
«λογαριασμό δυο οικογενειακών φίλων» χωρίς οικονομικό όφελος και ως εκ τούτου δεν είχε
υποχρέωση να δηλώσει τη συμμετοχή του στις φορολογικές αρχές.
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«Λίγο μετά από τον ερχομό του Αντώνη Σαμαρά στην εξουσία, μετά τις εκλογές του
Ιουνίου το 2012, ο Σταύρος Παπασταύρου, δικηγόρος με πολύχρονη παρουσία στη Νέα
Δημοκρατία, τοποθετήθηκε από τον νέο πρωθυπουργό ως αναπληρωτής επικεφαλής του
προσωπικού για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις» σημειώνεται στο ρεπορτάζ.

Και προστίθεται: «Ενώ η δουλειά του αρχικά φαινόταν ασαφής, ο Παπασταύρου κατέληξε
να γίνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Σαμαρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Στη συνέχεια παρατίθεται περιληπτικά η ιστορία της εμπλοκής του στην υπόθεση της
λίστας Λαγκάρντ, όπου εντοπίστηκε με λογαριασμό 5,4 εκ. δολάρια και αναγκάστηκε να
καταβάλει τελικά το πρόστιμο που του είχε καταλογιστεί από τις φορολογικές αρχές
ύψους 3,3 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή. «Έχει ορκιστεί να αποδείξει ότι το πρόστιμο ήταν
άδικη και έχουν ανακληθεί» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: Το κουτί της Πανδώρας
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