Τους «έκαψε» η κατάθεση του φίλου του
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 23:32

Κατηγορούμενος πολιτικός μηχανικός και στενός φίλος του πρώην υπουργού και της
συζύγου του, που μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής
εγγύησης 500 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, φαίνεται να
παραδέχθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι το διάστημα 2002-2003 έστελνε για
λογαριασμό του Γ. Παπαντωνίου χρήματα στο εξωτερικό, για να βοηθήσει «τον φίλο του,
επιτυχημένο πολιτικό και έντιμο και σωστό άνθρωπο»
Μία σημαντική απολογία
κατηγορουμένου στην υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών έλαβαν οι ανακριτές
Διαφθοράς, λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί ενώπιον τους ο πρώην υπουργός Γιάννος
Παπαντωνίου και η σύζυγος του.

Πρόκειται για τον φίλο του ζευγαριού, πολιτικό μηχανικό, ο οποίος κατά το
κατηγορητήριο παρείχε διευκόλυνση στον πρώην υπουργό και την κ. Κουράκου, προκειμένου
να «να καλύπτουν παράνομα ποσά», ο οποίος παραδέχθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς
πως ανέλαβε να καλύψει 2,5 εκατομμύρια ευρώ του κ. Παπαντωνίου.

Ο κατηγορούμενος πολιτικός μηχανικός, που μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος
με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 500 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την
χώρα, φαίνεται να παραδέχθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι το διάστημα
2002-2003 έστελνε για λογαριασμό του Γ. Παπαντωνίου χρήματα στο εξωτερικό, για να
βοηθήσει «τον φίλο του, επιτυχημένο πολιτικό και έντιμο και σωστό άνθρωπο». Ο
συγκατηγορούμενος του πρώην υπουργού Άμυνας, φέρεται επίσης να είπε στους ανακριτές,
ότι την κρίσιμη για την υπόθεση της σύμβαση των φρεγατών περίοδο, δηλαδή «μέσα σε δύο
χρόνια, το 2002 και 2003, πήρε τμηματικά από τον κ. Παπαντωνίου 2,5 εκατομμύρια ευρώ
σε μετρητά».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου φίλου του κ. Παπαντωνίου, τα
χρήματα φέρεται να τα παραλάμβανε «σε δεσμίδες μέσα σε κίτρινους φακέλους από το
σπίτι του πρώην υπουργού στην Κηφισιά». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απολογούμενος
μηχανικός φαίνεται να είπε στους ανακριτές πως τα μετρητά γίνονταν ακολούθως
καταθέσεις, μικρών κάθε φορά ποσών, σε λογαριασμούς σε τράπεζα των βορείων
προαστίων. Από εκεί «τα λεφτά έφευγαν με προορισμό την Ελβετία» όπου κατέληγαν σε
τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον πρώην υπουργό και συνδικαιούχο τη σύζυγό του
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Σταυρούλα Κουράκου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να τόνισε στους δύο ανακριτές, πως πίστευε ότι τα χρήματα
προέρχονται «από νόμιμα έσοδα του κυρίου Παπαντωνίου» ενώ επισήμανε πως ο ίδιος δεν
έχει λάβει καμία απολύτως αμοιβή, διότι επρόκειτο περί μίας εξυπηρέτησης σε ένα
πρόσωπο που εκτιμούσε.

Να σημειωθεί πως ο εν λόγω πολιτικός μηχανικός, είναι το πρόσωπο από το οποίο η κ.
Κουράκου εμφανίζεται να αγόρασε το 2002 ακίνητο στην Σύρο, σπίτι περίπου 300
τετραγωνικών εντός οικοπέδου περίπου 5 στρεμμάτων, καταβάλλοντας ποσό 100 χιλιάδων
ευρώ σε μετρητά».

«Τίποτα δεν θα είχε βρεθεί στην υπόθεση Παπαντωνίου, αν δεν υπήρχαν οι λίστες
Λαγκάρντ και Μπόργιανς»

«Τίποτα δεν θα είχε βρεθεί στην υπόθεση Γιάννου Παπαντωνίου εάν δεν υπήρχε η λίστα
Λαγκάρντ, όπου βρέθηκε το πρώτο ποσό που διακινήθηκε από την κ. Κουράκου, τη σύζυγο
του κ. Παπαντωνίου, εξού και η προφυλάκισή της», τόνισε η δημοσιογράφος του Alpha,
Γιάννα Παπαδάκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» και τον Νίκο Γιώτη για την υπόθεση
Παπαντωνίου.

Είπε, ακόμα, πως η Ελένη Τουλουπάκη, σήμερα επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της
διαφθοράς, ήταν αυτή που «ανακάλυψε ότι μέρος των χρημάτων αυτής της μίζας είχαν
διοχετευθεί σε τρεις λογαριασμούς στη UPS και τους εντόπισε στη λίστα Μπόργιανς. Αυτή
ήταν και η αρχή του τέλους καθώς μετά απ' αυτό τους έκανε και τη δίωξη για το ξέπλυμα».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Παπαδάκου, «δεκαπέντε χρόνια μετά την
προκαταρκτική εξέταση, που προσπαθούσαν οι εισαγγελείς να βρουν τι έχει γίνει μ' αυτό το
σκάνδαλο, η κ. Τουλουπάκη, όταν ανέλαβε, τον Μάιο του 2017, έκανε αυτή τη δίωξη
εναντίον του ζεύγους Παπαντωνίου» και τούς απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα.
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Σύμφωνα με την Γιάννα Παπαδάκου, «η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο καταγράφεται στα
400 εκατ. ευρώ διότι εκτός των άλλων κρίνεται από πραγματογνώμονες ότι οι προμήθειες
αυτές ήταν και κατάλληλες για τις φρεγάτες».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «ο κ. Παπαντωνίου είναι ο δεύτερος υπουργός Άμυνας που
οδηγείται στη φυλακή για προμήθειες που δεν τις έκανε απλώς υπερτιμολογημένες αλλά
και για υλικά τα οποία δεν ήταν τα κατάλληλα».

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γιάννος Παπαντωνίου και η Σταυρούλα Κουράκου

Εν τω μεταξύ, σε κελί στην πτέρυγα που είχε κατασκευαστεί για να κρατούνται οι
καταδικασθέντες για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» μεταφέρθηκε ο πρώην υπουργός
Γιάννος Παπαντωνίου. Ο κ. Παπαντωνίου θα κρατείται μόνος του στο κελί, ενώ στην
υπόλοιπη πτέρυγα υπάρχουν ακόμη πέντε - έξι κρατούμενοι.

Η σύζυγός του, Σταυρούλα Κουράκου, κρατείται στην πτέρυγα των γυναικών και
μοιράζεται το κελί της με άλλες κρατούμενες.

Ο κ. Παπαντωνίου και η κ. Κουράκου κρίθηκαν αργά χθες το βράδυ προφυλακιστέοι για
την κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και πέρασαν τη νύχτα στην ΓΑΔΑ.

Προηγήθηκε η μαραθώνια απολογία του πρώην υπουργού.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαντωνίου ανέφερε τα εξής: «Το δόγμα Πολάκη εφαρμόζεται
γενικά. Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη
Δημοκρατία».
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Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης του ζεύγους Παπαντωνίου

«Ύποπτοι φυγής» κρίθηκαν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του
Σταυρούλα Κουράκου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό ανακριτών και εισαγγελέα που
αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Οι δικαστικοί λειτουργοί θεώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχουν δυνατότητα να
διαφύγουν στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πως το ζευγάρι «έχει άδεια
παραμονής στην Ελβετία και μισθωμένη κατοικία εκεί».

Τόσο οι ανακριτές Διαφθοράς όσο και η εισαγγελική λειτουργός έκριναν ότι πως από την
συνολικά 21 ωρών απολογητική λειτουργία, δεν αποδομήθηκε το κατηγορητήριο που
αναφέρεται στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που φέρεται να έλαβε ο κ. Παπαντωνίου
για τη σύμβαση εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τους δικαστικούς λειτουργούς οι δύο σύζυγοι είναι επιπλέον ύποπτοι
τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων καθώς, όπως πιθανολογήθηκε, έχουν δυνατότητα να
προβαίνουν σε ενέργειες νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων.

Τέλος το γεγονός πως οι δύο κατηγορούμενοι δεν συναίνεσαν -κατά την άποψη των
δικαστικών λειτουργών- στην άρση του τραπεζικού απορρήτου ή όταν συναίνεσαν, την
αμφισβήτησαν, είχε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση τους.
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