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Eνώπιον των οικονοµικών εισαγγελέων, στο γραφείο 
τους στο Σ∆ΟΕ, βρέθηκαν οι τρεις συγγενείς του πρώ-
ην υπουργού Οικονοµικών, τα ονόµατα των οποίων 

απαλείφθηκαν από τη λίστα, που παρέδωσαν οι γαλλικές 
Αρχές το 2010. Η εξαδέλφη του Γιώργου Παπακωνσταντί-
νου, ο σύζυγός της και ο σύζυγος της αδελφής της προσήλ-
θαν στους εισαγγελείς συνοδευόµενοι από τον συνήγορό 
τους, Γιώργο Στεφανάκη, και κατέθεσαν υποµνήµατα µε 
τις εξηγήσεις τους για τα πέντε αδικήµατα, που ερευνώνται 
σε βάρος τους. Σε δηλώσεις της αµέσως µετά την ολοκλή-
ρωση της κατέθεσης, η κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου 
σηµείωσε ότι δεν έχει καµία σχέση µε «το πολιτικό παιγνί-
δι», όπως το χαρακτήρισε, πρόσθεσε ότι πληροφορήθηκε 
για την υπόθεση στις 28 ∆εκεµβρίου από τον εξάδελφό 
της Γ. Παπακωνσταντίνου, ενώ αναφερόµενη στις κατα-
θέσεις που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό της «λίστας 
Λαγκάρντ» είπε ότι «δικαιολογούνται πολλαπλάσια από τα 
εισοδήµατά της».

Σύµφωνα µε τον συνήγορό τους, Γιώργο Στεφανάκη, 
οι τρεις κληθέντες έδωσαν απαντήσεις «για την έλλειψη 
οποιασδήποτε σχέσης µε τη νόθευση της λίστας». 

«∆εν µας αφορά καθόλου το ζήτηµα. Βεβαίως και δικαι-
ολογούνται τα χρήµατα. Το «όχι» (σ.σ. για την εµπλοκή 
τους στην υπόθεση) είναι «όχι»». Σύµφωνα µε τον κ. Στε-
φανάκη, ο λογαριασµός στο όνοµα του συζύγου της έτερης 
εξαδέρφης του υπουργού, Ανδρέα Ροσώνη, άνοιξε επτά 
ή οκτώ χρόνια πριν το 2005, είχε χρήµατα και υπήρχαν 
κινήσεις και έκλεισε το 2005, οπότε και τα κεφάλαια επα-
ναπατρίσθηκαν. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι συγγενείς 
του πρώην υπουργού προσκόµισαν στους οικονοµικούς 
εισαγγελείς Πεπόνη και Μουζακίτη, φορολογικές δηλώ-
σεις και αποδείξεις για την περιουσιακή τους κατάσταση 
προκειµένου να αποδείξουν οτι τα χρήµατα που βρέθηκαν 
στους λογαριασµούς που αφαιρέθηκαν από τη «λίστα Λα-
γκάρντ» είναι και νόµιµα και φορολογηµένα.

Ειδικότερα, η Ελένη Παπακωνσταντίνου και ο σύζυγός 
της προσκόµισαν φορολογικές δηλώσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες τα εισοδήµατά τους είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια 
από την ελεγχόµενη κατάθεση του 1,2 εκατοµµυρίων δο-
λαρίων. Ο Ανδρέας Ροσσώνης, σύζυγος της έτερης εξα-
δέλφης του πρώην υπουργού, ο οποίος εµφανίζεται ως δι-
καιούχος τραπεζικού λογαριασµού µε µηδενικό υπόλοιπο 
στη «λίστα Λαγκαρντ», προσκόµισε στοιχεία ότι ο εν λόγω 
λογαριασµός, προτού κλείσει, είχε 750.000 ευρώ και 
150.000 δολάρια, χρήµατα τα οποία επαναπατρίσθηκαν 
µε το νόµο Αλοφοσκούφη και φορολογήθηκαν.

Τέλος, οι συγγενείς του πρώην υπουργού αρνήθηκαν 
την αποδιδόµενη ηθική αυτουργία στην αλλοίωση της λί-
στας, λέγοντας ότι δεν είχαν κίνητρο να αφήσουν τον πρώ-
το εξάδελφό τους να προβεί στην αλλοίωση, δεδοµένου 
ότι τα χρήµατά τους ήταν νόµιµα και φορολογηµένα.

Tο ενδεχόµενο διάπραξης και 
τρίτου αδικήµατος, αυτού της 
νόθευσης εγγράφου από τους 

πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ, εξετά-
ζουν οι Οικονοµικοί Εισαγγελείς, που 
κάλεσαν σε εξηγήσεις τους κ.κ. ∆ιώτη 
και Καπελέρη σε ανωµοτί καταθέσεις. 
Οι δύο πρώην υπεύθυνοι του Σώµα-
τος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος, που ήδη έλαβαν προθεσµία για 
τη ∆ευτέρα, καλούνται να λογοδο-
τήσουν ως ύποπτοι για τη διάπραξη 
και νέου αδικήµατος, πλην αυτών της 
υπεξαγωγής εγγράφου και της παρά-
βασης καθήκοντος, για τα οποία ήδη 
έχουν δώσει εξηγήσεις και όπως φαί-
νεται θα είναι και οι τελευταίοι που θα 
περάσουν από το γραφείο των Εισαγ-
γελέων πριν κηρύξουν το πέρας της 
έρευνας τους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα ηλε-
κτρονικά στοιχεία ταυτότητας του υλι-
κού, «στικάκι USB», που είχαν στα χέ-
ρια τους οι Εισαγγελείς πριν φθάσει εκ 
νέου στην Ελλάδα η πρωτότυπη λίστα 
από τη Γαλλία, δίνουν νέα τροπή στην 
έρευνα της υπόθεσης, καθώς φαίνεται 
να αποτελούσε αντίγραφο του παραδο-
θέντος από τον πρώην υπουργό Οικο-
νοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου στον 
τότε επικεφαλής του Σ∆ΟΕ Ι. ∆ιώτη. 
Το εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο φαί-
νεται να έχει αντιγραφεί από άλλο, 
µε στοιχεία εγγραφής µέσα στο πρώ-
το δεκαήµερο του Ιουλίου του 2011, 
σε χρόνο δηλαδή µετά την παράδοση 
του από τον κ. Παπακωνσταντίνου και 

πριν από την παράδοση του στον κ. 
Βενιζέλο. Πολύ απλά, όπως λένε δικα-
στικές πηγές, το υλικό που παρέδωσε 
στο Μαξίµου ο κ. Βενιζέλος «δηµιουρ-
γήθηκε» 1η µε 15η Ιουλίου του 2011, 
µε πιθανότατη ηµεροµηνία την 8η Ιου-
λίου και εποµένως δεν ήταν αυτό που 
ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστηρίζει 
ότι αντέγραψε περί τα τέλη του 2010, 
από το CD που έστειλαν οι γαλλικές 
αρχές. Όπως αναφέρουν πληροφορί-
ες, η νέα εξέλιξη σηµαίνει ότι κάποιο 
πρόσωπο αντέγραψε το αρχείο που 
παρέδωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου 
στον κ. ∆ιώτη περί τα τέλη Ιουνίου 
του 2011, πριν αποχωρήσει από το 
υπουργείο και ότι το αντεγραµµένο 
υλικό ήταν αυτό που παρέδωσε ο κ. 
∆ιώτης στον νέο –τότε - υπουργό Οι-
κονοµικών, κ. Βενιζέλο, στα τέλη Ιου-
λίου µε αρχές Αυγούστου του 2011.

Πριν από τις εξηγήσεις των δύο 
πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ, οι δύο 
Εισαγγελείς έχουν καλέσει σε κατά-
θεση τις επόµενες ηµέρες δύο µετα-
κλητούς υπαλλήλους του υπουργικού 
γραφείου του κ. Παπακωνσταντίνου. 
Οι δύο υπάλληλοι καλούνται να κατα-
θέσουν αν γνωρίζουν κάτι για τη λίστα 
που παρέλαβε ο πρώην υπουργός, αν 
δηλαδή τους ζήτησε να ασχοληθούν 
µε οποιοδήποτε τρόπο µε το επίµαχο 
ηλεκτρονικό αρχείο. Η κλήση των 
δύο µετακλητών υπαλλήλων κρίθηκε 
αναγκαία, καθώς στην κατάθεση της η 
διευθύντρια του γραφείου του υπουρ-
γού είπε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι 

είχαν ειδικές γνώσεις πληροφορικής 
και πιθανολόγησε ότι ίσως ο κ. Πα-
πακωνσταντίνου απευθύνθηκε σε αυ-
τούς για την υπόθεση.

Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι 
από τους τέσσερις συνεργάτες του 
πρώην υπουργού που εξετάστηκαν 
από τους Εισαγγελείς, κανείς δεν 
γνώριζε κάτι για την πορεία της λίστας 
που παρέλαβε ο κ. Παπακωνσταντί-
νου το 2010. Η διευθύντρια του γρα-
φείου του επιβεβαίωσε απλώς ότι πα-
ρέλαβε τον φάκελο µε το υλικό και ότι 
δεν γνωρίζει τίποτε άλλο, ενώ άλλος 
συνεργάτης του υπουργού φέρεται 
να επιβεβαίωσε όσα ισχυρίστηκε ο 
κ. Παπακωνσταντίνου στη συνέντευ-
ξη του στη ΝΕΤ περί συσκέψεως που 
έγινε για το θέµα. Ο µάρτυρας φέρεται 
να κατέθεσε ότι στην επίµαχη σύσκε-
ψη, στην οποία µετείχε και ο κ. Καπε-
λέρης, ο υπουργός δεν είχε καταλήξει 
πώς θα χειριστεί την υπόθεση και αν 
θα έπρεπε να ασχοληθεί µε το αρχείο 
το Σ∆ΟΕ ή άλλη υπηρεσία.

Οι δύο Εισαγγελείς απέστειλαν έγ-
γραφο προς τον προϊστάµενο τους, 
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
Νίκο Παντελή, προς τον οποίο, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, ζητούν διευ-
κρινίσεις για την εντολή που έδωσε 
προς τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή-
µατος για πραγµατογνωµοσύνη στο 
επίµαχο υλικό, ενώ φέρονται να πα-
ραθέτουν συγκεκριµένα στοιχεία για 
«αποκρυπτογράφηση» που έγινε ήδη 
από οµάδα ειδικών του Σ∆ΟΕ.

Mε τον πρώην πρωθυπουργό 
Γιώργο Παπανδρέου συνα-
ντήθηκε το πρωί της Τετάρτης 

ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος 
Βενιζέλος, στο γραφείο του στην Ιπ-
ποκράτους, προκειµένου να συντονί-
σουν τις επόµενες κινήσεις τους στην 
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Οι 

κ.κ. Βενιζέλος και Παπανδρέου συ-
ζήτησαν για την τακτική που θα ακο-
λουθήσει το ΠΑΣΟΚ και οι ίδιοι στις 
κρίσιµες ψηφοφορίες της ερχόµενης 
εβδοµάδας για την έναρξη προκαταρ-
κτικής έρευνας για την αναζήτηση πο-
λιτικών ευθυνών στην υπόθεση της 
«λίστας Λαγκάρντ».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στις 8 Ιουλίου 2011 δηµιουργήθηκε 
το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Συνάντηση Βενιζέλου-Παπανδρέου

Τα εισοδήματά μας 
δικαιολογούν 
τις καταθέσεις
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