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ampioni la evaziune fiscală, după
cum au fost în repetate rânduri
învinuiţi, ei descoperă uluiţi că în
fruntea listei s-ar afla familia fostului premier
Papandreu.

Familia Papandreu, în topul
evazioniştilor greci?

Lista, pe care oficialii de la Atena susţineau
că au pierdut-o, provine din date sustrase de
un angajat al băncii HSBC şi fusese transmisă
guvernului grec în 2010 de Christine Lagarde,
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actual director general al Fondului Monetar
Internaţional (FMI), pe atunci ministru de
Finanţe la Paris. Destinatarul, omologul ei grec
din acea perioadă, George Papaconstantinou,
a afirmat ulterior, în faţa Parlamentului, că nu
ştie ce s-a întâmplat cu versiunea originală
a documentului. Succesorul său, Evangelos
Venizelos, a declarat că l-a pierdut. Iar cel
care i-a urmat în funcţie, Yannis Stournaras,
a spus doar că a cerut Franţei să trimită o
copie. Lista recenzează numele a 2.059 de
greci bogaţi, dintre care unii foarte cunoscuţi,

Voulgarakis, unul dintre cei mai importanţi
membri ai partidului de guvernământ Noua
Democraţie. Potrivit publicaţiei Hot Doc,
Voulgarakis şi-ar fi deschis contul în 2003 şi
l-ar fi administrat împreună cu soţia sa prin
intermediul unei firme off-shore înregistrată în
Liberia. Demnitarul a negat, într-o declaraţie
de presă, că atât el, cât şi soţia sa ar avea vreun
cont deschis în Elveţia. Ta Nea a calculat că,
însumate, conturile ajung la circa 2 miliarde
de euro, o sumă care i-a şocat pe grecii furioşi
de privilegiile unei elite pe care o acuză că s-a

care şi-au plasat averea în conturi din Elveţia.
Potrivit publicaţiei To Vima, un oficial de
rang înalt din cadrul Oficiului antifraudă al
Ministerului grec al Finanţelor i-a declarat
judecătorului care analizează “Lista Lagarde”
că Margaret Papandreu, în vârstă de 89 de ani,
mama fostului premier „de criză”, ar deţine la
banca HSBC din Geneva 550 de milioane
de euro. Contul ar fi, conform publicaţiei, pe
numele unei angajate a unei companii elene
de administrare a fondurilor cu sediul în Tel
Aviv. Familia Papandreu a respins imediat
acuzaţiile, ameninţând cu tribunalul. Dar To
Vima a replicat că familia Papandreu ar trebui să
se întrebe mai degrabă de ce lista a dispărut în
timp ce George Papandreu era şef al guvernului.
Pe listă se mai află avocaţi, medici, arhitecţi,
armatori, actori celebri în Grecia, sportivi
cunoscuţi, dar şi câteva doamne în dreptul
cărora este trecut „casnică” în declaraţiile de
impunere şi, desigur, oameni de afaceri de
prim rang, mai mulţi angajaţi ai Ministerului de
Finanţe şi preşedintele Parlamentului, Giorgios

îmbogăţit pe seama ţării. Asta pentru că, deşi a
avea un cont în Elveţia nu este ilegal, autorităţile
ar trebui să verifice dacă cei de pe listă şi-au
mutat banii peste graniţă pentru a evita plata
taxelor. Între timp, redactorul şef al publicaţiei
Hot Doc, Kostas Vaxevanis, care a adus în
atenţia cetăţenilor lista, fiind reţinut pentru
violarea legii asupra publicării datelor private
şi apoi eliberat, ar putea fi reanchetat, deşi el nu
a indicat şi sumele din conturi, ci doar numele
deţinătorilor, cerând o investigaţie oficială.

Atena refuză datele bancare furate,
Germania & Co. - nu

Înainte de a primi pe gratis datele de la
ministrul francez Lagarde, guvernul Greciei
refuzase o propunere făcută de un denunţător
neidentificat privind cumpărarea unor
CD-uri cu numele evazioniştilor fiscali.
Atena argumentase că acesta este un act de
“spionaj industrial”. Cu mai puţine reţineri
de ordin moral şi urmărindu-şi interesul ca
stat, Germania şi alte ţări au achiziţionat însă

