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δεικνύει ότι ουδέποτε ήταν ο «ταµίας» ή το «πρωτοπαλίκαρο» 
του Α. Τσοχατζόπουλου, ενώ ελπίζει σε πλήρη δικαίωσή του στο 
µέλλον. «Στο προσωπικό µου ναυάγιο των 5 χρόνων, η απόφα-
ση του Εφετείου είναι το πρώτο σωσίβιο που βρήκα µπροστά 
µου. Με δύναµη και καρτερικότητα θα συνεχίσω να παλεύω µε 
τα κύµατα για να βγω στη στεριά».

Ικανοποίηση για την ποινή
Οσον αφορά τον Ν. Ζήγρα, δεν κρύβει κι αυτός την ικανοποίη-
σή του για την απόφαση του δικαστηρίου, που του επέβαλε ποι-
νή φυλάκισης 4 ετών. Οσον αφορά τα δεινά του Α. Τσοχατζό-
πουλου, δείχνει ξεκάθαρα ως υπαίτια τη σύζυγό του Βίκυ Στα-
µάτη. «Αισθάνοµαι ανακούφιση και ευγνωµοσύνη. Ανακούφι-
ση για το τέλος ενός δικαστικού µαραθωνίου και ευγνωµοσύ-
νη για την επιείκεια που έδειξε το Εφετείο Αθηνών στο πρόσω-
πό µου. ∆υστυχώς, ο εξάδελφός µου δεν µε άκουσε ούτε όταν 
τον συµβούλευα πριν από είκοσι χρόνια να µην µπλέξει µε τη 
Βίκυ, ούτε όταν τον συµβούλευα να βοηθήσει τη ∆ικαιοσύνη και 
όχι… τη Βίκυ. Η ∆ικαιοσύνη ούτε αχάριστη είναι, ούτε τρελή».

Βέβαια η Β. Σταµάτη κάθε άλλο παρά υπεύθυνη για την κα-
τάληξη του Α. Τσοχατζόπουλου νιώθει. Κατά αυτήν, η ποινική 
της εµπλοκή οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο ότι φέρει το 
επώνυµο Τσοχατζοπούλου, από το οποίο θέλει να απαλλαγεί. 
Και µάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, είναι αποφασισµένη 
να προχωρήσει µε γοργούς ρυθµούς την αίτηση διαζυγίου που 
έχει προαναγγείλει. Αυτό που τη φρενάρει, τουλάχιστον µε τα 
έως τώρα δεδοµένα, είναι ότι µετά την απόφαση του Πενταµε-
λούς Εφετείου Κακουργηµάτων που την καταδίκασε σε ποινή 
κάθειρξης 8 ετών, επέστρεψε στη φυλακή και από εκεί οι κινή-
σεις της είναι περιορισµένες. Μόλις πάρει το αποφυλακιστήριο 
στα χέρια, που ελπίζει να γίνει το συντοµότερο δυνατό, καθώς 
έχει εκτίσει τα 2/5 της ποινής της και εκ του νόµου προβλέπε-
ται η υπό όρους απόλυσή της, αναµένεται να δώσει την εντο-
λή στον δικηγόρο της Νίκο Αγαπηνό, ο οποίος χειρίζεται την εν 
λόγω υ πόθεση, να «τρέξει» τη διαδικασία.

∆
ιαφορετικές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Πε-
νταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, που έπειτα από 
ακροαµατική διαδικασία τριών ετών εξέδωσε την ετυ-

µηγορία του για την πρώτη µεγάλη δίκη αναφορικά µε τις µί-
ζες στα εξοπλιστικά προγράµµατα επί υπουργίας Ακη Τσοχα-
τζόπουλου.

Ο πρώην κραταιός υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, 
ο άλλοτε στενός συνεργάτης του στο υπουργείο Εθνικής Αµυ-
νας Γιάννης Σµπώκος και ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας, που 
τον «έκαψε» µε τις αποκαλύψεις του, τρία πρόσωπα που θεω-
ρούνται οι πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης, σχολιάζουν στη 
Realnews την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Α. Τσοχατζόπουλος, που βρίσκεται πλέον έγκλειστος στις 
φυλακές Χαλκίδας, επιµένει ότι η δίωξη και η απόφαση του δι-
καστηρίου υπαγορεύτηκαν από πολιτικές σκοπιµότητες, στηλι-
τεύοντας και τη µη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότε-
ρου έντιµου βίου του ως υπουργού.

«Η απόφαση που µε καταδίκασε σε 19 χρόνια κάθειρξης απο-
δείχθηκε περίτρανα ότι είναι πολιτική. Οπως, άλλωστε, υποστή-
ριξα από την πρώτη στιγµή δίνοντας ονόµατα και διευθύνσεις. 
Η απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι το 
δικαστήριο µου αρνήθηκε την αναγνώρι-
ση του ελαφρυντικού του πρότερου έντι-
µου βίου µου, ήτοι την επί 25ετία υπουρ-
γική µου θητεία στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 
ενώ ταυτόχρονα δεν ελήφθη υπόψη το ότι 
το εν λόγω ελαφρυντικό κρίθηκε αµετάκλη-
τα από το ίδιο δικαστήριο µε άλλους δικα-
στές στην περίπτωση του πόθεν έσχες µου. 
Μαζί µε τους δικηγόρους µου θα εξετάσου-
µε τα επόµενα βήµατά µας».

Ο Γ. Σµπώκος, που για πολλούς ήταν ο µε-
γάλος κερδισµένος αυτού του δικαστηρίου, 
αφού όχι µόνο του αναγνωρίστηκε ελαφρυ-
ντικό, αλλά οι δικαστές του µείωσαν στο µισό 
την ποινή σε σχέση µε αυτή που του είχε επι-
βληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την απόφαση. Οπως 
σηµειώνει, η ετυµηγορία των δικαστών απο-
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ συνολικά στην απόφαση του δικαστηρίου, ο συνήγορος υπεράσπισης 
του Νίκου Ζήγρα, Στέλιος Γκαρίπης, καταλήγει: «Η δικαστική εξουσία έδωσε μια καλή νο-
μική απάντηση στις δωροδοκίες ενός πρώην υπουργού και το ξέπλυμα των χρημάτων της 
εγκληματικής του συμμορίας. Η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφε-
τείου Αθηνών υποδηλώνει ότι η απόφαση του δικαστή είναι πρωτίστως ένα ζήτημα αλήθειας. 
Και η αλήθεια αποκαλύφθηκε πλήρως. Γίνεται πλέον γνωστό ότι το σπαθί της ελευθερίας 
πέφτει στα κεφάλια των εχθρών της. Στο ζήτημα των εγκλημάτων κατά του κράτους, πρέ-
πει να κρατήσουμε την πόρτα κλειστή στον οίκτο. Η Ελληνική Δημοκρατία, εξοργισμένη με 
την τόση αυθάδεια των πολιτικών της, προδομένη με τόσο θράσος, βρίσκει με την απόφα-
ση του Εφετείου Αθηνών τον σφυγμό που θα ξαναζωντανέψει σε όλες τις καρδιές μια ιερή 
αντιπάθεια για τις παρανομίες σε βάρος της».

«Απάντηση στις δωροδοκίες»

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΑΡΙΠΗΣ

ριξα από την πρώτη στιγµή δίνοντας ονόµατα και διευθύνσεις. 
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