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Οκτώ ολόκληρους µήνες η «καυτή πατάτα» 
της «λίστας Λαγκάρντ» παρέµεινε κρυµµέ-
νη στο συρτάρι του Γιώργου Παπακωνστα-
ντίνου, µε τις κινήσεις του τότε τσάρου της 
Οικονοµίας να έχουν προκλητικά αργούς 
ρυθµούς, µέχρι την αποχώρησή του από 
το υπουργείο Οικονοµικών τον Ιούνιο του 
2011. Η κυριακάτικη «Real News» έφερε στο 
φως της δηµοσιότητας ολόκληρη την κατά-
θεση του νοµικού συµβούλου του πρώην 
υπουργού, του Αναστασίου Μπάνου, που 
«καίει» τον πρώην ισχυρό άνδρα, καθώς 
όπως περιγράφει, γινόταν µία κίνηση κάθε 
τέσσερις µήνες, ενώ ο κ. Παπακωνσταντίνου 
γνώριζε ότι η επίµαχη λίστα είχε τεράστιο 
φορολογικό ενδιαφέρον.

ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΘΑΜΜΕΝΗ 
Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΛΙΣΤΑ

Όπως έχει ήδη παραδεχθεί ο πρώην 
υπουργός Οικονοµικών, πήρε το CD µε 
τους λογαριασµούς τον Οκτώβριο του 2010. 
Τέσσερις µήνες µετά, στις 24 Ιανουαρίου 
του 2011, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του 
υπουργού, στην οποία αναφέρεται µε λεπτο-
µέρειες ο κ. Μπάνος. Όπως επισηµαίνει ο 
ίδιος, µέχρι τότε είχαν δοθεί µόνο ορισµένα 
ονόµατα για έλεγχο στον κ. Καπελέρη. Συ-
γκεκριµένα, αναφέρει:

«Του είχαν δοθεί κάποια ονόµατα προ-
κειµένου να διαπιστωθεί και να αξιολο-
γηθεί αν τα στοιχεία αυτά παρουσίαζαν 
ενδιαφέρον φορολογικό. ∆εν του είχε δο-
θεί το ψηφιακό µέσο, αλλά ονόµατα που 
περιλαµβάνονταν εκεί. Ο έλεγχος που είχε 

διενεργήσει ο κ. Καπελέρης έδειξε ότι τα 
δηλωθέντα εισοδήµατα δεν δικαιολογού-
σαν το ύψος των φερόµενων καταθέσεων 
στην ελβετική τράπεζα HSBC». Παρά το 
γεγονός αυτό και παρά το ότι προέκυψε 
φορολογικό όργιο και µόνο από τα δέκα 
πρώτα ονόµατα που εξέτασε ο κ. Γ. Καπε-
λέρης, η λίστα ξανακρύφτηκε σο συρτάρι.

ΚΑΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΕΝ ∆ΟΘΗΚΕ
Ο Γ. Καπελέρης, όπως έχει δηλώσει και 

ο ίδιος, ουδέποτε πήρε εντολή ελέγχου του 

συνόλου των στοιχείων, αλλά ούτε και την 
λίστα στα χέρια του. Στη συγκεκριµένη σύ-
σκεψη, όπως αποκαλύπτει ο κ. Μπάνος, 
αφού συζητήθηκε η προοπτική διακρατι-
κής συµφωνίας µε την Ελβετία για παροχή 
πληροφοριών, τέθηκε το θέµα αξιοποίησης 
της λίστας και το ενδεχόµενο να ζητηθεί δι-
καστική συνδροµή από τις ελβετικές Αρχές, 
το οποίο δεν προκρίθηκε, καθώς δεν είχαν 
προκύψει ποινικά αδικήµατα. Συγκεκριµένα, 
αναφέρει ο κ. Μπάνος: «Τα στοιχεία αυτά 
καθαυτά, δεν µπορούσαν από µόνα τους να 

αποτελέσουν µοναδική βάση για επιβολή 
φόρου. Μπορούσαν όµως και έπρεπε να 
αποτελέσουν βάση για τη διενέργεια φορο-
λογικού ελεγχου, προκειµένου να διαπιστω-
θεί αν αντιστοιχούσαν σε δηλωθέντα και 
φορολογηθέντα εισοδήµατα. Ρωτήθηκα ποιο 
όργανο µπορούσε να κάνει αυτό τον έλεγχο. 
Η απάντησή µου ήταν, είτε από το Σ∆ΟΕ, 
είτε από ειδικό κλιµάκιο ελέγχου».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ
Παρά τη σαφή εντολή του νοµικού συµ-

βούλου, ο κ. Παπακωνσταντίνου συµφώνη-
σε «ναι, πρέπει να γίνει έλεγχος», αλλά ότι 
ο ίδιος θα αποφάσιζε αργότερα ποιο από τα 
δύο όργανα θα τον πραγµατοποιούσε. Για να 
πάρει την απόφαση, άφησε να περάσει άλλο 
ένα τετράµηνο, ενώ η λίστα θα έπρεπε ήδη 
να προσφέρει τα πρώτα έσοδα στο κράτος.

Λίγες µέρες πριν την αλλαγή σκυτάλης στο 
ΥΠΟΙΚ, ο Αν. Μπάνος ρώτησε αν υπάρχει 
εξέλιξη, για να πάρει απάντηση ότι η λί-
στα θα δοθεί στο Σ∆ΟΕ. «Λίγο πριν φύγει 
ο κ. Παπακωνσταντίνου από το τιµόνι του 
υπουργείου και αφού είχε τοποθετηθεί στη 
θέση του ειδικού γραµµατέα του Σ∆ΟΕ, ο Ι. 
∆ιώτης, τον ρώτησα από περιέργεια τι είχε 
κάνει και τί θα κάνει µε τα στοιχεία-φωτιά 
και µου απάντησε ‘θα τα στείλω στον ∆ιώτη’. 
Μετά από καιρό, ρώτησα εάν τα έχει µεταβι-
βάσει και µου απάντησε θετικά».

Ο Αν. Μπάνος ωστόσο, ουδέποτε είχε 
οπτική επαφή µε τα στοιχεία του CD, ούτε 
ρωτήθηκε, ούτε άκουσε ξανά κάτι σχετικά 
µε την λίστα.

Πώς η «λίστα Λαγκάρντ» θάφτηκε 
σε ένα συρτάρι για οκτώ µήνες

ΚΑΤΑΘΕΣΗ TOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

Σαφές δείγµα της τακτικής που θα ακολουθήσει στην υπό-
θεση της «λίστας Λαγκάρντ» δίνει ο πρώην επικεφαλής του 
Σ∆ΟΕ Γ. Καπελέρης, λέγοντας ότι ούτε τη λίστα είδε ποτέ, ούτε 
ενδελεχής έλεγχος του ζητήθηκε, ούτε 20 ονόµατα του έδωσε 
ο Γ. Παπακωνσαντίνου, παρά µόνο 10. Ο Γιάννης Καπελέρης 
επρόκειτο να δώσει συµπληρωµατικές εξηγήσεις στους οικο-
νοµικούς εισαγγελείς χθες, ∆ευτέρα.

Σύµφωνα µε «Το Βήµα της Κυριακής», ο πρώην επικεφαλής 
του Σ∆ΟΕ διαψεύδει τον Γ. Παπακωνσταντίνου και εκφράζει 
την απορία του γιατί επιµένει σε αυτούς τους ισχυρισµούς.

Ο κ. Καπελέρης ήταν επικεφαλής του Σ∆ΟΕ από τον Ιανου-
άριο του 2010 ως τον Μάρτιο του 2011 και όπως δήλωσε 
στους οικονοµικούς εισαγγελείς, πληροφορήθηκε την ύπαρξη 
της επίµαχης λίστας στη µία και µοναδική σύσκεψη που συ-
γκάλεσε ο υπουργός στις 22 Ιανουαρίου 2011, δηλαδή περί-
που τέσσερις µήνες αφότου την παρέλαβε.

Λίγες εβδοµάδες νωρίτερα, ο κ. Παπακωνσταντίνου τον είχε 
καλέσει στο γραφείο του και του ζήτησε να ελέγξει το φορολο-
γικό προφίλ 10 φυσικών προσώπων, λέγοντάς του απλώς ότι 
έχει ενδείξεις πως είναι πιθανόν να έχουν διαπράξει φορο-
διαφυγή, καθώς έχουν εντοπιστεί να έχουν καταθέσεις στην 
Ελβετία. «∆εν µου είπε τότε από πού είχε τις πληροφορίες και 
δεν είχα δικαίωµα να ρωτήσω. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί 
επιµένει ότι µου έδωσε να ερευνήσω περίπου είκοσι ονόµα-
τα, ενώ µου έδωσε µόνο δέκα» σηµειώνει ο κ. Καπελέρης, ο 
οποίος κατέθεσε τη λίστα τον ονοµάτων αυτών στον ανακριτή. 

Όπως λέει, παρέδωσε λίγες ηµέρες αργότερα στον 
υπουργό του τα αποτελέσµατα της πρώτης αυτής έρευνας 
που είχε κάνει, από την οποία προέκυπτε ότι τα εισοδή-
µατα που είχαν δηλώσει τα συγκεκριµένα πρόσωπα στις 
φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν τις κα-

ταθέσεις τους.  Από τότε δεν είχε κανένα νεώτερο, ως την 
ηµέρα που ο κ. Παπακωνσταντίνου συγκάλεσε τη σύσκεψη 
στην οποία συµµετείχαν επίσης οι στενοί του συνεργάτες 
κκ. Αν. Μπάνος, Ηλ. Πλασκοβίτης και η διευθύντρια του 
γραφείου του κυρία Χρύσα Χατζή. Τον Μάρτιο του 2011 ο 
κ. Καπελέρης αντικαταστάθηκε από τον κ. Ι. ∆ιώτη και δεν 
ασχολήθηκε έκτοτε µε το ζήτηµα αυτό.

Επιπλέον, όπως λέει, πριν από λίγες ηµέρες διάβασε έκπλη-
κτος µια συνέντευξη του κ. Παπακωνσταντίνου στην εφηµερί-
δα «Guardian», στην οποία ανέφερε ότι «η λίστα ήταν γεµάτη 
από σηµαντικούς ανθρώπους από τον επιχειρηµατικό και τον 
εκδοτικό κόσµο» και ότι οι συνεργάτες του «µάλλον φοβήθη-
καν και αποφάσισαν να µην προχωρήσουν χωρίς σαφείς πο-
λιτικές οδηγίες και κάλυψη». 

Εκπληκτος επίσης άκουσε τον κ. Παπακωνσταντίνου να 
δηλώνει στην επιτροπή της Βουλής ότι «συγκάλεσε σύσκεψη, 
στην οποία δόθηκαν σαφείς οδηγίες για πλήρη έλεγχο».

Σύµφωνα µε «Το Βήµα της Κυριακής», ο κ. Καπελέρης 
σηµειώνει: «Ο κ. Παπακωνσταντίνου ως πολιτικός προ-
ϊστάµενος του Σ∆ΟΕ γνωρίζει καλά ότι δεν µπορεί να 
ξεκινήσει καµιά έρευνα το Σ∆ΟΕ χωρίς γραπτή και ρητή 
εντολή του υπουργού».

Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη λίστα του Λι-
χτενστάιν και για τις καταθέσεις του εξωτερικού που εντοπί-
στηκαν από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµά-
των. «Ούτε εµένα µε έπιασε κανένας τρόµος ούτε τον κ. ∆ιώτη 
τον έπιασε κανένας τρόµος πιστεύω. Απλώς εκ των υστέρων 
ο κ. Παπακωνσταντίνου µε µεγάλη ευκολία εµφανίζει τον εαυ-
τό του ως τον µόνο υπουργό που είχε την πολιτική βούληση 
να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Νοµίζω ότι οι πάντες κατανοούν 
ποιες σκοπιµότητες εξυπηρετεί» καταλήγει ο κ. Καπελέρης.

∆ιαψεύδει τον Γ. Παπακωνσταντίνου  
ο Γ. Καπελέρης για την «λίστα Λαγκάρντ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ OΡΘΟΔΟΞΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
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Ζητείται καθητής/τρια ελληνικών  
για το απογευματινό σχολείο.

Ώρες εργασίας: Τρίτη 4-6 μμ

Παρασκευή 4-6 μμ

Καλές αποδοχές και καλοί όροι εργασίας.
Επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Λίτσα
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O πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ Γιάννης Καπελέρης θα έδινε 
συµπληρωµατικές εξηγήσεις στους οικονοµικούς εισαγγελείς 
χθες, ∆ευτέρα.  


