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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Ιωάννη Παπαντωνίου, πρ. Υπουργού, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Ολυμπίας 

αρ. 5-7 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Με αφορμή συγκεκριμένες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από Ορκωτό 

Ελεγκτή-Λογιστή μετά την διενέργεια σχετικού έλεγχο σε υποβληθείσες από εμένα 

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης επισημαίνω τα ακόλουθα :   

 

I. Eιδικά ως προς το υπό στοιχείο ΙΙΙ των παρατηρήσεων που αφορούν 

την επονομαζόμενη «Λίστα Λαγκάρντ» : 

1. Είναι γεγονός ότι η σύζυγός μου κ. Σταυρούλα Κουράκου διατηρούσε 

λογαριασμό στην Ελβετική Τράπεζα «HSBC Private Bank (Suisse)” στην Γενεύη. Ο 

συγκεκριμένος λογαριασμός ανοίχτηκε εν αγνοία μου και τα χρήματα που 

κατατέθηκαν σε αυτόν αποτελούν ουσιαστικά χρήματα της συζύγου μου κ. 

Σταυρούλας Κουράκου και του τέως συζύγου της κ. Θεόδωρου Ουσταμπασίδη. Σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικά μου χρήματα και, εξ όσων έχω ήδη 

πληροφορηθεί, στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατατέθηκαν το έτος 2000 

συγκεκριμένα χρηματικά ποσά (συνολικά τρεις καταθέσεις) και μέχρι το κλείσιμο 

αυτού δεν υπήρξε ουδεμία άλλη κατάθεση. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν ως 

διαπίστευμα για τις σπουδές και την αποκατάσταση των δύο υιών τους Αλέξανδρου 

και Στέφανου-Σωτήριου Ουσταμπασίδη. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το 

γεγονός ότι το έτος 2010 το χρηματικό ποσό (όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε) 

επαναπατρίσθηκε σύμφωνα με το ν. 3842/2010 και κατατέθηκε σε τραπεζικό 

λογαριασμό των δύο παιδιών τους στην Ελλάδα, όπως αυτό αποτελούσε εξαρχής την 

βούληση των δύο γονέων. Ήδη στο σημείο αυτό δηλώνω ότι μέρος των χρημάτων της 

συζύγου μου, που κατατέθηκαν στον συγκεκριμένο λογαριασμό, είναι χρήματα που 
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είχε δικαίωμα να αναλαμβάνει σταδιακά από κοινούς τραπεζικούς μας λογαριασμούς 

(ήδη δηλωθέντες) που τηρούσαμε στην Ελλάδα και κυρίως στην ALPHA BANK.  

Η μη αναφορά των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της συζύγου μου 

στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνώριζα την 

ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, ο οποίος, ως ανωτέρω ελέχθη, θεωρήθηκε 

«οικογενειακή υπόθεση» της κ. Σταυρούλας Κουράκου, του τέως συζύγου της και 

των δύο παιδιών τους. Η ίδια δεν μου είχε αναφέρει κάτι σχετικό για λόγους καθαρά 

προσωπικούς και οικογενειακούς, όπως μου εξήγησε μετά την δημοσιοποίηση της 

«Λίστα Λαγκάρντ», στο οποίο περιλαμβάνεται και το όνομά της. Σε κάθε περίπτωση, 

εάν γνώριζα την ύπαρξη των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της συζύγου 

μου, θα τα δήλωνα στις υποβληθείσες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 

δεδομένου ότι προέρχονται από προφανείς και διαφανείς πηγές. Ειδικότερα :  

2. Με την κ. Σταυρούλα Κουράκου συνδεόμαστε από τα μέσα περίπου της 

δεκαετίας του ΄90, όταν και βρισκόταν ήδη σε διάσταση με τον τέως σύζυγό της κ. 

Θεόδωρο Ουσταμπασίδη, με το οποίο είχε τελέσει νόμιμο γάμο το έτος 1988. Από 

τον γάμο τους είχαν αποκτήσει δύο παιδιά : τον Αλέξανδρο που γεννήθηκε το 1988 

και τον Στέφανο-Σωτήριο που γεννήθηκε το 1990. Η κ. Σταυρούλα Κουράκου και ο 

κ. Θεόδωρος Ουσταμπασίδης κατέθεσαν το έτος 1995 αίτηση συναινετικού διαζυγίου 

και ο γάμος τελικά λύθηκε το έτος 1996 με την υπ΄ αριθμ. 1270/1996 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κ. Σταυρούλα Κουράκου εργαζόταν επί σειρά 

ετών στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο τέως σύζυγός της ήταν έμπορος 

αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων της εταιρίας MERCEDES. Η σχέση 

τους, μετά την λύση του γάμου τους, ήταν καλή, ασχολούντο δε και οι δύο με την 

σωστή διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη των παιδιών τους, για τα οποία έτρεφαν και 

εξακολουθούν να τρέφουν υπερβολική αγάπη. Τα προσωπικά αυτά ζητήματα δεν με 

αφορούσαν, καθότι επρόκειντο για οικογενειακά θέματα της κ. Κουράκου από τον 

προηγούμενο γάμο της. 

3. Με την κ. Σταυρούλα Κουράκου τελέσαμε γάμο το έτος 1997. Μαζί 

αποκτήσαμε έναν υιό, τον Ιάσωνα, ηλικίας σήμερα 13 ετών. Είναι πιστεύω 

αυτονόητο ότι από την αρχή της συμβίωσής μας  κάλυπτα εξ ολοκλήρου τα έξοδα της 

κ. Κουράκου αλλά και μέρος των εξόδων του Αλέξανδρου και του Στέφανου, αφού 

αυτοί διέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μαζί μας και παρά την οικονομική 

ενίσχυση του πατέρα τους, ο οποίος συνεχώς έδινε χρήματα στην κ. Κουράκου για τα 

έξοδα των παιδιών του και όχι μόνο. Την περίοδο εκείνη, όπως είναι γνωστό, 
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ασχολούμουν ενεργά με την πολιτική. Ειδικότερα διετέλεσα Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών από τον Μάιο του 1994 έως τον Οκτώβριο του 2001, 

ενώ στην συνέχεια διετέλεσα Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Νοέμβριο του 2001 

έως τον Μάρτιο του 2004. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι την περίοδο που 

η σύζυγός μου κατέθεσε τα χρήματα στην Ελβετική Τράπεζα HSBC δεν ήμουν 

στο Υπουργείο Άμυνας. Γίνεται δε η συγκεκριμένη αναφορά λόγω των ψευδών 

και συκοφαντικών δημοσιευμάτων της τελευταίας περιόδου, σύμφωνα με τα 

οποία στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό έχουν κατατεθεί χρήματα, τα 

οποία δήθεν προέρχονται από προμήθειες που δήθεν έλαβα ως Υπουργός Εθνικής 

Άμυνας στα πλαίσια εξοπλιστικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν επί θητείας 

μου στο συγκεκριμένο Υπουργείο.  

Εξάλλου, όπως έχει τονισθεί ανωτέρω αλλά και θα αναλυθεί στη συνέχεια, 

στον τραπεζικό αυτό λογαριασμό κατατέθηκε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στα 

μέσα του έτους 2000 και μέχρι το κλείσιμο του εν λόγω λογαριασμού δεν κατατέθηκε 

ποτέ οιοδήποτε άλλο ποσό. Αυτό μπορεί να διακριβωθεί εύκολα από όλες τις κινήσεις 

του συγκεκριμένου λογαριασμού και των διαδόχων αυτού.  

Ήδη στο σημείο αυτό προσκομίζω εξουσιοδότηση της συζύγου μου ώστε 

να διευκολυνθεί κάθε αρμόδια Αρχή να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και 

όλες τις κινήσεις και να λάβει επίσης σχετικά αντίγραφα αυτών, εφόσον βέβαια 

αυτό θεωρηθεί αναγκαίο (σχετ. 1). Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνω ότι η 

τοποθέτηση των χρημάτων στην Ελβετική Τράπεζα το έτος 2000, όταν ακόμα εθνικό 

μας νόμισμα ήταν η δραχμή, έγινε εν αγνοία μου από την σύζυγό μου, η οποία για 

ευνόητους προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους δεν μου είχε αναφέρει ποτέ κάτι 

σχετικό. 

4. Μετά την δημοσιοποίηση του ονόματος της συζύγου μου στην 

επονομαζόμενη «Λίστα Λαγκάρντ» που ως αποτέλεσμα είχε την αναφορά και του 

δικού μου ονόματος, ζήτησα, όπως είναι λογικό, να ενημερωθώ, όσο το δυνατόν 

πληρέστερα, για τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Από τα στοιχεία που έχουν μέχρι 

σήμερα συλλεγεί προκύπτουν τα ακόλουθα : 

α. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανοίχτηκε τον Απρίλιο του έτους 2000 με 

μοναδική δικαιούχο αυτού την κ. Σταυρούλα Κουράκου. Ο αριθμός πελάτη (client 

number) ήταν : 4110626. Υπό αυτόν τον κωδικό πελάτη υπήρξαν επιμέρους 

λογαριασμοί (ο αρχικός λογαριασμός με Νο 10966540) που δημιουργήθηκαν από την 

Τράπεζα, ως είθισται, για λόγους αποτελεσματικότερης διαχείρισης των χρημάτων 
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(επιμέρους τοποθετήσεις τμημάτων του ποσού). Ο λόγος που δεν είχαν ορισθεί ως 

συνδικαιούχοι τα δύο παιδιά ήταν η ανηλικότητά τους. Μόλις και τα δύο 

ενηλικιώθηκαν, το έτος 2008, συμπεριελήφθησαν κανονικά ως δικαιούχοι στον 

διάδοχο λογαριασμό του καταπιστεύματος που δημιουργήθηκε. 

Το συνολικό ποσό που εμβάστηκε στον αρχικό λογαριασμό είναι 1.311.000 

Ευρώ και συγκεκριμένα στις 2.5.2000 το ποσό των 585.000 Ευρώ, στις 4.8.2000 το 

ποσό των 226.000 Ευρώ και στις 11.8.2000 το ποσό των 500.000 Ευρώ (σύνολο 

1.311.000 Ευρώ). Από την στιγμή εκείνη μέχρι  τον επαναπατρισμό των χρημάτων το 

έτος 2010 δεν κατατέθηκε κανένα άλλο ποσό. Το συγκεκριμένο ποσό είχε 

συγκεντρωθεί από χρήματα του κ. Θεόδωρου Ουσταμπασίδη, προσωπικά χρήματα 

της κ. Σταυρούλας Κουράκου, χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από πρόσωπα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος καθώς και χρήματα που ήταν κατατεθειμένα σε 

κοινούς και ήδη δηλωθέντες λογαριασμούς μας, από τους οποίους έγιναν σχετικές 

αναλήψεις. 

Ο κ. Θεόδωρος Ουσταμπασίδης διέθετε ως έμπορος αυτοκινήτων στην 

συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων σημαντική οικονομική επιφάνεια και 

συνέβαλε στη συγκέντρωση του ποσού. Η κ. Σταυρούλα Κουράκου διέθεσε, επίσης, 

το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων και οικονομιών της μετά την έναρξη της 

συμβίωσής μας για το συγκεκριμένο διαπίστευμα, καθώς και εισοδήματα που της είχε 

δωρίσει η μητέρα μου μετά τον γάμο μας, όπως και χρήματα από κοινούς μας και ήδη 

δηλωθέντες λογαριασμούς. Η συμβολή της συζύγου μου αντανακλούσε το εύλογο 

ενδιαφέρον της, ως μητέρας, για τα δύο της παιδιά από τον προηγούμενο γάμο. 

β. Από την στιγμή της κατάθεσης του συνολικού ποσού το έτος 2000 μέχρι τις 

αρχές του έτους 2008, η Τράπεζα HSBC και συγκεκριμένα το Τμήμα Private Banking 

αυτής είχε το δικαίωμα να διαχειρίζεται το εν λόγω ποσό και να το επενδύει. Στις 

αρχές του έτους 2008 πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση και επένδυση χρημάτων στα 

πλαίσια ενός Καταπιστεύματος (με την ονομασία SAR μέσα από την ίδια την 

Τράπεζα) στο οποίο δικαιούχοι-αποδέκτες ορίσθηκαν και τα δύο παιδιά της κ. 

Σταυρούλας Κουράκου από τον πρώτο της γάμο, τα οποία και είχαν ενηλικιωθεί. Στα 

τέλη του έτους του 2010 και ενώ πολλοί Έλληνες έβγαζαν τα χρήματά τους στο 

εξωτερικό, το συνολικό σχεδόν ποσό που είχε εξαχθεί και επενδυθεί είτε μέσω του 

Private Banking Τράπεζας μέχρι το έτος 2008 είτε και μέσω του Καταπιστεύματος 

(για το διάστημα 2008-2010), επαναπατρίσθηκε (πλην ενός ποσού 40.000 ΔολΗΠΑ 

περίπου) μετά από νόμιμες και απαιτούμενες διαδικασίες (όπως η καταβολή του 
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σχετικού φόρου) και κατατέθηκε τελικά σε λογαριασμό της Τράπεζας EFG 

EUROBANK στο όνομα των δύο παιδιών, όπως και ήταν εξαρχής η πρόθεση των 

γονέων τους (σχετ. 2).  

Αυτό και μόνο αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η 

κατάθεση στην Τράπεζα HSBC τον Απρίλιο του 2000 δεν αφορούσε στην 

πραγματικότητα δικά μου περιουσιακά στοιχεία, αλλά συγκεκριμένα ποσά που είχαν 

αρχικά τοποθετηθεί για συγκεκριμένο λόγο στην εν λόγω Τράπεζα και στην συνέχεια 

επαναπατρίσθηκαν για λογαριασμό των δύο παιδιών, μόλις αυτά ενηλικιώθηκαν. Από 

τη στιγμή λοιπόν που τα συγκεκριμένα χρήματα αφορούσαν τα δύο παιδιά της 

συζύγου μου από τον πρώτο της γάμο, στα οποία και περιήλθαν μόλις 

ενηλικιώθηκαν, καθίσταται απόλυτα εμφανής ο λόγος για τον οποίον δεν γνώριζα την 

ύπαρξή τους και συνεπώς δεν περιελήφθησαν στις σχετικές Δηλώσεις Περιουσιακής 

Κατάστασης, και επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν ανήκε σε εμένα. 

5. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι :  

α. Τα χρήματα που εξήχθησαν στο εξωτερικό είναι καθόλα νόμιμα. Ήδη 

έχουν κατατεθεί από το 2010 σε Ελληνική Τράπεζα και έχει πληρωθεί ο σχετικός 

φόρος. Ζήτημα φοροδιαφυγής προφανώς και δεν υφίσταται.  

β. Η μη αναγραφή του συγκεκριμένου ποσού στις Δηλώσεις Περιουσιακής 

Κατάστασης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι αγνοούσα την ύπαρξή 

του και, κατά μείζονα λόγο, την τοποθέτησή του σε Τράπεζα του εξωτερικού. Δεν 

αφορούσε χρήματα-περιουσιακό στοιχείο της οικογενείας μου, το οποίο και βάσει 

νόμου πρέπει να δηλώνεται. Αντίθετα αφορούσε ζήτημα της οικογένειας της συζύγου 

μου από τον πρώτο της γάμο, για το οποίο –δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, καθότι 

καλούμαι πλέον να δώσω σχετικές εξηγήσεις- δεν είχα καμία ενημέρωση για 

ευνόητους όμως λόγους. Το γεγονός εξάλλου ότι δήλωσα δημόσια αμέσως μετά τη 

δημοσιοποίηση του ονόματος «Σταυρούλα Κουράκου» σε περιοδικό στις 3.10.2012 

ότι δεν διατηρώ ούτε εγώ ούτε η σύζυγός μου κανέναν λογαριασμό  στην Τράπεζα 

HSBC της Ελβετίας αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν γνώριζα τίποτε σχετικό εκείνη 

τη στιγμή. Είναι προφανές ότι, εάν γνώριζα, δεν θα έκανα τέτοια δήλωση.  

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι δεν με ενδιαφέρει εάν η σχετική (πρωτότυπη) 

λίστα αποσταλεί ή όχι επίσημα στην Ελλάδα από τις Γαλλικές Αρχές κατόπιν 

σχετικού αιτήματος που -όπως έχω πληροφορηθεί από τα ΜΜΕ- έχει υποβληθεί από 

τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Δεν επιθυμώ να κρύψω τίποτε γιατί δεν έχω να κρύψω 

κάτι.  
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γ. Τα ουσιώδη ζητήματα της υπό εξέταση υπόθεσης είναι δύο. Αφενός ο 

λόγος, για τον οποίο δεν δηλώθηκε το συγκεκριμένο ποσό στις Δηλώσεις 

Περιουσιακής Κατάστασης και για τον οποίο έχω λεπτομερώς αναφερθεί 

ανωτέρω και αφετέρου το εάν στον συγκεκριμένο λογαριασμό υπάρχουν ύποπτες 

καταθέσεις. Για το τελευταίο δηλώνω ότι έγιναν μόνο οι ανωτέρω αναφερθείσες 

τρεις καταθέσεις συγκεκριμένων ποσών, που δικαιολογούνται απόλυτα, και 

μάλιστα ενάμιση περίπου χρόνο πριν αναλάβω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

δ. Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην «Λίστα Λαγκάρντ», 

όπως αυτή υποκλάπηκε το 2007, αναφέρεται για εκείνη την περίοδο το ποσό των 

2.000.000 περίπου που αφορά Δολάρια Αμερικής και όχι Ευρώ. Υπενθυμίζω ότι το 

έτος 2000 κατατέθηκε το συνολικό ποσό των 1.311.000 Ευρώ, το οποίο επενδύθηκε 

από την Τράπεζα και με βάση την ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ το 

έτος 2007, το συνολικά κατατεθειμένο ποσό το 2007 ανερχόταν πράγματι στα 

2.000.000 Δολάρια ΗΠΑ περίπου. 

ε. Περαιτέρω στην συγκεκριμένη Λίστα αναφέρονται και εννέα αριθμοί 

IBAN. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί αποτελούν ουσιαστικά υπο-λογαριασμούς με 

δικαιούχο την σύζυγό μου και δημιουργήθηκαν προφανώς στα πλαίσια 

αποτελεσματικής διαχείρισης των χρημάτων και επιμέρους επενδύσεων. Συνεπώς η 

τυχόν υποψία περί της ταυτότητας των δικαιούχων των συγκεκριμένων λογαριασμών 

είναι καθ΄ ολοκληρίαν αβάσιμη, καθότι δεν αφορούν τρίτα πρόσωπα είτε φυσικά είτε 

νομικά. 

στ. Ο εν λόγω λογαριασμός ανοίχτηκε εν αγνοία των ανηλίκων τότε παιδιών 

(10 και 12 ετών) και για τον λόγο αυτόν έφερε μέχρι και την ενηλικίωση και του 

δεύτερου  (το έτος 2008) αποκλειστικά το όνομα της μητέρας τους ως δικαιούχο. 

 

II. Χρονική Περίοδος από το 1983 έως το 1995 

Για τα οικονομικά έτη 1983 έως 1995 σημειώνω τα εξής: 

Τα έτη αυτά ήμουν νυμφευμένος με την πρώην σύζυγό μου Μαρία-Αμαλία Καρτάλη, 

με την οποία ήμουν σε διάσταση από το 1992 και η οποία το 1997 απεβίωσε. 

Σχετικά με τα έτη αυτά δεν διατηρώ σχετικό αρχείο και αδυνατώ να ανατρέξω σε 

συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να απαντήσω σχετικά. Εξ όσων γνωρίζω και οι 

τράπεζες δεν απαντούν, καθότι δεν διαθέτουν παραστατικά πολύ παλαιών ετών, όπως 

τα αναφερόμενα, ούτε στις ΔΟΥ υπάρχουν αρχεία για αυτή την περίοδο.  



7 

 

III. Χρονική Περίοδος από το 1996 έως το 2006 

Ευθύς εξαρχής πρέπει να τονισθεί ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα είχαν 

απαντηθεί στη διάρκεια δύο συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές στα γραφεία 

της Επιτροπής, παρουσία της συνεργάτιδάς μου κυρίας Ερμιόνης Μακρή, και είχε 

ρητά τότε λεχθεί από τους Ελεγκτές ότι οι απαντήσεις ήταν ικανοποιητικές. Είχαν, 

μάλιστα, ευχαριστήσει για την πληρότητά τους, η οποία διευκόλυνε κατά πολύ το 

έργο τους. Παρά ταύτα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα :   

 Σε κανένα οικογενειακό προϋπολογισμό οι κινήσεις των καταθέσεων δεν ταυτίζονται 

με τις ροές των εισοδημάτων που καταγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις. Είναι 

προφανές και γνωστό σε όλους ότι οι κινήσεις αυτές επηρεάζονται, και μάλιστα σε 

μεγάλο βαθμό, από ενδοοικογενειακές εισοδηματικές ροές, από προϊόντα 

ρευστοποίησης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων καθώς και από προϊόντα 

δανεισμού. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 1993-2008 διαχειριζόμουν, λόγω 

προϊούσας αναπηρίας της μητέρας μου, ως συνδικαιούχος του τραπεζικού της 

λογαριασμού, τα εισοδήματά της ύψους περίπου 600.000 ευρώ (σχετ. 3).  

Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι οι αντικειμενικές αξίες, που κατά κανόνα αναγράφονται 

στα συμβόλαια πώλησης ακινήτων, δεν ταυτίζονται με τις αγοραίες αξίες. Οι 

προκύπτουσες διαφορές κατατίθενται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Αυτό συνέβαινε και εξακολουθεί να συμβαίνει σε όλους τους Έλληνες και είναι 

αναμφίβολα γνωστό στα μέλη της Επιτροπής. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές επανέρχονται σε συγκεκριμένα ποσά καταθέσεων. Όμως, είχαν 

ήδη δοθεί εξαντλητικές απαντήσεις στη διάρκεια των δύο συναντήσεων μαζί τους το 

2011. 

Ειδικότερα:  

α. Η διαφορά της κ. Κουράκου Σταυρούλας στα έτη 1998-1999 προέρχεται από 

εισοδήματα του συζύγου της και κατατίθεντο για την αποκατάσταση κυρίως των δύο 

ανηλίκων τέκνων τους.  

β. Η διαφορά στον λογ/σμό με δικαιούχο τον κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για τα έτη 

1997-2003 προέρχεται από : 
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την πώληση δύο ακινήτων, ένα στην Αθανασίου Διάκου στην Κηφισιά και ένα στην 

Ανάβυσσο (της κ. Κουράκου), όπου η διαφορά μεταξύ αγοραίας και αντικειμενικής 

αξίας ανέρχεται στις 300.000 ευρώ για το πρώτο ακίνητο και στις 60.000 ευρώ για το 

δεύτερο. Τα συμβόλαια έχουν κατατεθεί με την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, οι οποίες έχουν επισυναφθεί στις σχετικές Δηλώσεις Περιουσιακής 

Κατάστασης και 

διάφορες καταθέσεις σε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι χρήματα της μητέρας 

μου ύψους, για την περίοδο 1997-2003, περίπου 360.000 ευρώ από τον κοινό 

λογαριασμό που διατηρούσαμε στην Εθνική Τράπεζα. 

γ. Η διαφορά μεταξύ των καταθέσεων που δηλώθηκαν και εκείνων που προκύπτουν 

από τα αντίγραφα των προσκομισθέντων τραπεζικών λογαριασμών οφείλεται στην 

διαφορετική ημερομηνία κατάθεσης, διότι ο χρόνος δήλωσης των καταθέσεων στο 

«πόθεν έσχες» είναι ο Ιούνιος του επόμενου έτους. 

δ. Η διαφορά στη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης στο «πόθεν έσχες» 

καλύπτεται από το δάνειο των 30.000 ευρώ από την EUROBANK και τα χρήματα 

που υπήρχαν από την πώληση του ακινήτου της Αθανασίου Διάκου. 

ε. Τμήμα των καταθέσεων στα αναφερόμενα έτη προέρχονται από τη σύναψη 

σχετικών δανείων, που περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες με τις Δηλώσεις 

Περιουσιακής Κατάστασης φορολογικές δηλώσεις μαζί με τα σχετικά παραστατικά. 

 

Τέλος δηλώνω ότι, εκτός της σχετικής εξουσιοδότησης της συζύγου μου, είμαι στη 

διάθεσή Σας για παροχή οιασδήποτε διευκρίνησης. 

 

     Αθήνα 20.12.2012 

     Με τιμή 

 

 

 


