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Στην ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

«Δεν έχω καταφέρει να 
συγχωρήσω τον Ακη…» 
Ο Γιάννης Σμπώκος, άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού, μιλάει για 
πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του και στέλνει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες    Λ

ίγες ημέρες μετά την πρόταση των ει-
σαγγελέων του Πενταμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων και εν αναμονή της 

απόφασης του Δικαστηρίου για τις μίζες των 
εξοπλιστικών με βασικό κατηγορούμενο τον 
Ακη Τσοχατζόπουλο, ο άλλοτε στενός του συ-
νεργάτης Γιάννης Σμπώκος, που κάθεται μαζί 
του στο εδώλιο, μιλά για πρώτη φορά μετά τη 
σύλληψή του για όλους και για όλα.

Στη συνέντευξη που δίνει στη Realnews χα-
ρακτηρίζει τις κατηγορίες που του αποδίδο-
νται -όχι μόνο σε αυτή την υπόθεση, αλλά και 
σε πλείστες άλλες των εξοπλιστικών στις οποίες 
εμπλέκεται- ως «κατασκευασμένες», ενώ θεω-
ρεί ότι είναι «εξιλαστήριο θύμα». Πιστεύει, δε, 
ότι αντιμετωπίζεται με «άκρατη μεροληψία», 
αφού δεν του έχει αναγνωριστεί έως τώρα κα-
νένα ελαφρυντικό από τα δικαστήρια από τα 
οποία δικάστηκε.

Οσον αφορά τα σημειώματα του Τσοχατζό-
πουλου, τα οποία σε μεγάλο βαθμό εκτιμήθη-
καν από τη Δικαιοσύνη ως ισχυρές ενδείξεις ότι 
αυτός ήταν ο «ταμίας» του πρώην υπουργού, 
εκφράζει «τη βάσιμη πεποίθηση» ότι δημιουρ-
γήθηκαν από τον Τσοχατζόπουλο «για χρήση 
στο οικογενειακό του περιβάλλον, σε συνερ-
γάτες και γενικά σε κάποιους που είχαν οικο-
νομικές απαιτήσεις από τον ίδιο, προκειμένου 
να ισχυρίζεται ότι έχει λαμβάνειν διάφορα πο-
σά από εμένα».

Για όσα ισχυρίστηκε πρόσφατα η Βίκυ Στα-
μάτη, ότι κάποιος τής αποκάλυψε πως ο Σμπώ-
κος είναι η «τσάντα» του Τσοχατζόπουλου χω-
ρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, κάνει λόγο για ένα 
σχέδιο που έχει εξυφάνει ο πρώην υπουργός 
και ακολουθεί πιστά η σύζυγός του, «επιδιώ-
κοντας να στρέψουν προς άλλες κατευθύνσεις 
τη Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη από τις δι-
κές τους βαρύτατες ευθύνες». Τον Ακη Τσοχα-
τζόπουλο «βλέπει» και πίσω από τους εκβια-
σμούς που δέχτηκε στη φυλακή από γνωστούς 
ποινικούς. Ωστόσο, δηλώνει ότι χάρηκε για την 
πρόσφατη αποφυλάκισή του, «γιατί μία άλλη 
ανθρώπινη ύπαρξη γλίτωσε από τη φυλακή».

 Από τη σύλληψή σας, τον Οκτώβριο του 
2012, έχετε συμπληρώσει σχεδόν πέντε χρό-
νια ποινικής εμπλοκής σε υποθέσεις προμή-
θειας εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ποια εί-
ναι η πρώτη αποτίμησή σας;

Για κάποιον που τον έχουν ντύσει επικοινω-
νιακά με τον μανδύα του αποδιοπομπαίου 
τράγου με αποτέλεσμα η κοινωνία να τον α-
ντιμετωπίζει εξαρχής ως ένοχο για κάθε υ-
πόθεση που σχετίζεται με τα εξοπλιστικά -ό-
πως συμβαίνει στην περίπτωσή μου- δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο να βρει το δίκιο του. Για-
τί χρειάζεται να έχει τη σκανδαλώδη, απ’ ό,τι 
φαίνεται, τύχη να κριθεί από δικαστικούς λει-
τουργούς που έχουν την ικανότητα και την 

πραγματική βούληση να μελετήσουν δαιδαλώδεις δικογραφίες, να αξιολο-
γήσουν σωστά το αποδεικτικό υλικό και να τολμήσουν να κρίνουν κατά συ-
νείδηση, αδιαφορώντας για το «επικοινωνιακό κόστος» της απόφασής τους. 
Εν ολίγοις, νιώθω απέραντη πικρία για αυτό που μου έχει συμβεί, διότι πι-
στεύω ακράδαντα ότι αδικούμαι. Η εμπλοκή μου βασίζεται αποκλειστικά σε 
εικασίες, διηγήσεις και εκτιμήσεις συγκατηγορουμένων μου, χωρίς, έστω και 
κατ’ ελάχιστο, αυτές να τεκμηριώνονται από μαρτυρίες ή ουσιώδη έγγραφα.
 Πού το αποδίδατε αυτό;
Εκτιμώ ότι επιλέχτηκα σαν βολικός «οιονεί κατηγορούμενος», γιατί στο πρό-
σωπό μου συνέπιπταν οι αναγκαίες για αυτό προϋποθέσεις: ήμουν ένα προ-
βεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, αλλά, πάνω απ’ όλα, ένα πολιτικό πρόσωπο 
που, επειδή δεν είχε ασκήσει κυβερνητική εξουσία, δεν προστατευόταν από 
το Σύνταγμα και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ταυτόχρονα, είμαι μέ-
χρι σήμερα το μόνο πολιτικό πρόσωπο -μη υπουργός- που είχε θεσμικό ρό-
λο στο πεδίο των εξοπλισμών. Αυτές οι ιδιότητες ήταν εύκολο να με καταστή-
σουν «όμηρο», εξιλαστήριο θύμα και ευάλωτο σε πολιτικοκομματικές και άλ-

λες σκοπιμότητες, μέσα από την ενοχοποί-
ηση του πολιτικού αντιπάλου. Και βέβαια ό-
ταν ανοίγει η πόρτα των σκοπιμοτήτων, κλεί-
νει η πόρτα της Δικαιοσύνης.
 Σας αποδίδονται, όμως, βαριές κατηγορί-

ες από διαφορετικούς δικαστές. Πώς το εξη-
γείτε αυτό;

Διαβλέπω συνολικά μια σκοπιμότητα που ο-
δηγεί σε κατασκευασμένες κατηγορίες με έ-
ωλη επιχειρηματολογία για την ικανοποίηση 
ενός αισθήματος στιγμιαίου θυμού και λαϊ-
κής αγανάκτησης.
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η οφθαλμοφανώς 
παράνομη παραπομπή μου, με δεύτερο α-
μετάκλητο βούλευμα, για να δικαστώ για 
δεύτερη φορά για την υπόθεση των αντια-
εροπορικών OSA με τις ίδιες ακριβώς κατη-
γορίες, με ταυτόσημα αποδεικτικά στοιχεία, 
τα οποία έχουν αντληθεί εξ αντιγραφής από 
το τμήμα του κατηγορητηρίου του εξοπλι-
στικού προγράμματος για τα TOR-M1, για 
το οποίο η δίκη είναι σε εξέλιξη; Εχω την αί-
σθηση ότι η Δικαιοσύνη «ενοχλείται» πλέον 
από τις καταγγελίες μου και πως αγνοεί επι-
δεικτικά τα στοιχειώδη δικαιώματά μου, λη-
σμονώντας το καθήκον της. Τέτοιου είδους 
τραγικά «λάθη» δύσκολα οφείλονται σε πα-
ραδρομή και μόνο υποψίες γεννούν.
Η αλήθεια είναι μία: ως γενικός διευθυντής 
δεν συμμετείχα σε καμία επιτροπή διαπραγ-
ματεύσεων, ούτε έλαβα και δεν εισηγήθη-
κα καμία απόφαση σχετικά με τις επιλογές 
που έγιναν και τις συμβάσεις που υπογρά-
φηκαν. Υπήρχε μία απόλυτα σαφής διαχω-
ριστική γραμμή μεταξύ της Γενικής Διεύθυν-
σης Εξοπλισμών, με διεκπεραιωτικό ρόλο και 
των Ανώτατων Οργάνων, με αποφασιστικό 
ρόλο. Η αποκλειστική θεσμικά, και όχι μό-
νο, αρμοδιότητα υπογραφής των συμβάσε-
ων παρέμενε και ασκούνταν αποκλειστικώς 
και μόνο από τον αρμόδιο υπουργό.
 Ωστόσο, δεν σας αναγνωρίστηκε κανένα ε-

λαφρυντικό έως τώρα ούτε από τα δικαστήρια.
Η μη αναγνώριση ακόμη και του ελαφρυντι-
κού τού πρότερου εντίμου βίου καταδεικνύ-
ει πόσο μεροληπτικά δικάστηκα και πόση ε-
μπάθεια εισέπραξα, καθώς τελικά δεν μου 
αναγνωρίστηκαν καν η μακρά και πλούσια 
προσωπική διαδρομή και το έργο μου σε ε-
πιστημονικό, επαγγελματικό, κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η αναμ-
φισβήτητη προσφορά μου ως επικεφαλής 
της ομάδας διάσωσης στους σεισμούς της 
Αρμενίας του 1988, για την οποία μου απο-
νεμήθηκε το Ανώτατο Παράσημο Προσω-
πικής Ανδρείας της Σοβιετικής Ενωσης, ερ-
μηνεύτηκε αυθαίρετα και εκδικητικά ως ότι 
όλα αυτά δήθεν τα έκανα για ψηφοθηρία, 
προκειμένου να εκλεγώ βουλευτής χρόνια 
μετά. Δηλαδή η εθελοντική και με κίνδυνο 
της ζωής μου συμμετοχή μου στη διάσωση 
στους σεισμούς στην Αρμενία, υπό συνθή-
κες -35 βαθμών Κελσίου και με 100.000 νε-
κρούς, μεταφράστηκε ως συλλογή ψήφων 
στην άλλη άκρη του κόσμου. Αιδώς, Αργείοι!
Από την αντιμετώπιση αυτή και μόνο είμαι 
πλέον απόλυτα πεπεισμένος ότι αντιμετωπί-

Δεν υπάρχει και ούτε 
πρόκειται να βρεθεί κάποιος 
ύποπτος λογαριασμός 
Σμπώκου πουθενά  
στη Γη, γιατί απλούστατα 
δεν υπάρχει 
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ζομαι από τους κρίνοντες με άκρατη μερο-
ληψία. Αυτό με πληγώνει βαθύτατα, γιατί με 
την ποινή που μου επιβλήθηκε από το πρω-
τοβάθμιο δικαστήριο εξομοιώθηκα εν τοις 
πράγμασι με έναν κοινό δολοφόνο που έχει 
αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δικαιούμαι πλέ-
ον να αμφιβάλλω πολύ σοβαρά αν αυτό α-
ποτελεί δίκαιη κρίση ή απόπειρα προσωπι-
κής εξόντωσής μου.
 Είναι γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κανένα ύ-

ποπτο έμβασμα σε λογαριασμό σας. Οι κακές 
γλώσσες λένε, ωστόσο, ότι ο Σμπώκος ήταν... 
έξυπνος και φυλαγόταν...

Οι εγχώριες και διεθνείς ελεγκτικές Αρχές, 
που μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να ε-
ντοπίσουν όλους τους παράνομους λογαρια-
σμούς εμπλεκόμενων προσώπων που χρη-
ματίστηκαν σε υποθέσεις διαφθοράς, κατα-
λήγουν στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει και ούτε πρόκειται να βρεθεί κά-
ποιος ύποπτος λογαριασμός Σμπώκου που-
θενά στη Γη, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει.
 Υπάρχουν και οι σημειώσεις Τσοχατζό-

πουλου με αναφορές που παραπέμπουν στο 
πρόσωπό σας.

Ελλείψει άλλων στοιχείων ενοχής μου, η πρω-
τόδικη καταδίκη μου βασίστηκε εν πολλοίς 
σε αυτά τα «χαρτάκια». Το κρίσιμο ερώτημα, 
που δεν φαίνεται να απασχόλησε το πρωτό-
δικο δικαστήριο και πιστεύω ότι έγινε κατα-
νοητό στη δευτεροβάθμια δίκη, είναι η σκο-
πιμότητα για την οποία γράφτηκαν αυτές οι 
επιστολές και ο λόγος για τον οποίο αφέθη-
καν να «ανακαλυφθούν» από τις Αρχές. Εχω 
τη βάσιμη πεποίθηση ότι δημιουργήθηκαν 
για χρήση στο οικογενειακό περιβάλλον του, 
σε συνεργάτες και γενικά σε κάποιους που 
είχαν οικονομικές απαιτήσεις από τον ίδιο, 
προκειμένου να ισχυρίζεται ότι έχει λαμβά-
νειν διάφορα ποσά από εμένα. Ταυτόχρο-
να, εξυπηρετούσαν τη στρατηγική του να 
στρέφει τις πιέσεις προς άλλους - όπως κα-
ταγράφεται και στην περίπτωση των ποινι-
κών, που κατευθύνθηκαν στο να εκβιάσουν 
εμένα και όχι τον ίδιο, γιατί δήθεν είχα στην 
κατοχή μου τα χρήματά του.
 Ο Ακης Τσοχατζόπουλος, έπειτα από αλλε-

πάλληλα αιτήματα αποφυλάκισης, βρίσκεται 
πλέον έξω. Εσείς είστε ο μόνος κατηγορούμε-

νος σε υποθέσεις εξοπλιστικών που βρίσκεται στη φυλακή.
Μπορεί να μην έχω καταφέρει να συγχωρήσω, αλλά δεν δι-
ατηρώ αισθήματα εκδίκησης. Το ότι βρίσκομαι άδικα στην 
κόλαση δεν σημαίνει ότι δεν χάρηκα γιατί μία άλλη ανθρώ-
πινη ύπαρξη γλίτωσε από αυτή.

 Η σύζυγος του Ακη Τσοχατζόπουλου σε συνέντευξή της σε 
τηλεοπτική εκπομπή εκτόξευσε κατηγορίες εναντίον σας. Α-
ντιδράσατε και με εξώδικο.

Επρεπε να αντιδράσω απέναντι σε αυτές τις ψευδείς και χυ-
δαίες κατηγορίες, που είχαν στόχο να εκτρέψουν την πίεση 
και τις ευθύνες σε άλλους, όπως ακριβώς έγινε και στη γνω-
στή υπόθεση των εκβιασμών από ποινικούς που προανέφε-
ρα. Και εκεί καλλιεργήθηκε ο μύθος ότι έχω πολλά χρήματα 
προκειμένου να εκβιαστώ και τώρα η κυρία Σταμάτη, κα-
θόλου τυχαία, υποστήριξε ότι δήθεν έχω. Είναι το ίδιο ακρι-
βώς σχέδιο που έχει εξυφάνει και ακολουθεί πιστά ο σύζυ-
γός της, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδιώκοντας να 
στρέψουν προς άλλες κατευθύνσεις τη Δικαιοσύνη και την 
κοινή γνώμη από τις δικές τους βαρύτατες ευθύνες. Αλλω-
στε, ούτε η στιγμή που δόθηκε η συνέντευξη ήταν τυχαία. 
Γιατί η επίθεσή της στο πρόσωπό μου είχε, μεταξύ άλλων, 

και τον στόχο να υποβαθμίσει την εντύπω-
ση που, κατά γενική ομολογία, προκάλεσε 
η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη α-
πολογία μου.
Δεν σας κρύβω, πάντως, ότι δυσκολεύτηκα 
να στραφώ ενάντια σε μια γυναίκα. Γιατί, 
σύμφωνα με την κουλτούρα του τόπου της 
καταγωγής μου, η θέση της γυναίκας είναι 
αξιοσέβαστη και προστατευμένη. Στα μέ-
ρη μου οι άντρες έχουν τη φυσική τάση να 
μην τα βάζουν με τις γυναίκες. Αλλά, στο τέ-
λος, ο ρόλος που ανέλαβε να παίξει η κυρία 
Σταμάτη, είτε της ανατέθηκε από τον σύζυ-
γό της, που κρύφτηκε άνανδρα πίσω της, εί-
τε από δική της πρωτοβουλία, της στέρησε 
στη συνείδησή μου την ασυλία που θα της 
εξασφάλιζε, χωρίς αυτή τη χυδαία συμπερι-
φορά, το φύλο της.
 Μετανιώσατε που είπατε «ναι» στη θέση του 

γενικού γραμματέα Εξοπλισμών;
Η πρόκληση ενός τέτοιου έργου σε όγκο και 
σε απαιτήσεις, όπως ήταν οι εξοπλισμοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν το μοναδικό κίνη-
τρο για να αναλάβω αυτή τη θέση και, μάλι-
στα, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την α-
σφάλεια της πατρίδας μας, αμέσως μετά την 
κρίση στα Ιμια. Γιατί σε όλη τη ζωή μου η α-
νταπόκριση στις προκλήσεις και η αναμέτρη-
ση με τις δυνάμεις μου αποτέλεσαν κομβικό 
σημείο της υπόστασής μου.
Ναι, για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, από 
ένα ορεινό χωριό της Κρήτης με κώδικες τι-
μής ζωντανούς, που η αξιοπρέπεια και η πε-
ρηφάνια αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου, 
το να διασύρομαι με χειροπέδες είναι ό,τι χει-
ρότερο μπορούσε να μου συμβεί. Το πιο εύ-
κολο θα ήταν να έχω τινάξει τα μυαλά μου 
στον αέρα. Κρατήθηκα όμως και παλεύω. Και 
θα συνεχίσω να παλεύω όσο αναπνέω. Για-
τί όποιος είναι αθώος δεν έχει άλλη επιλογή, 
γιατί χρωστάω στα παιδιά μου ένα καθαρό 
όνομα και να συνεχίσουν να είναι περήφα-
να για τον πατέρα τους, όπως ήταν πάντα.
 Τι θα λέγατε στους συμπατριώτες σας στην 

Κρήτη;
Θα τους έλεγα μία μαντινάδα: «Δεν θέλω αν-
θρώπου το κακό μα και στο δίκιο επάνω, και 
με τον ίδιο το Θεό αν χρειαστεί τα βάνω».

ακησ Τσοχατζόπουλος 
και Γιάννης σμπώκος 
σε φωτογραφία αρ-
χείου, όταν ο πρώτος 
ήταν υπουργός αμυ-
νας και ο δεύτερος γε-
νικός γραμματέας Εξο-
πλισμών


