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∆
εκαεννέα λεπτά µετά τις 2 
τα ξηµερώµατα, δύο οπλι-
σµένοι άνδρες ντυµένοι 

στα µαύρα και µε κουκούλες στα 
πρόσωπά τους µπαίνουν στο εσωτε-
ρικό της κατοικίας της Σοφίας Γιαν-
νικοπούλου, της πρώην συζύγου 
του γνωστού εφοπλιστή Ιωάννη 
Κούστα, στη Γλυφάδα. Η εισβο-
λή καταγράφεται από την κρυφή 
κάµερα ασφαλείας πίσω από  την 
εσωτερική σκάλα της µεζονέτας. 
Στο ντοκουµέντο της Realnews φαί-
νονται οι δύο από τους τρεις εισβολείς, 
οι οποίοι κινούνται µε επαγγελµατι-
σµό, στοιχείο που προδίδει τη µεγά-
λη εµπειρία τους στις ληστείες και στις 
διαρρήξεις. Λίγα δευτερόλεπτα µετά, 
εκτυλίσσεται ένα θρίλερ µε την οµη-
ρία όλης της οικογένειας. Οι κινή-
σεις τους, όπως θα διαβάσετε πα-
ρακάτω, τις οποίες περιγράφει 
µε τρόµο η Σ. Γιαννικοπούλου, 
ήταν ακριβείς. Σύµφωνα µε τα 
πλάνα από τις πολλές κάµερες 
που υπάρχουν µέσα στο σπίτι, 
ήξεραν ακριβώς πώς να κινη-
θούν. Είχαν πληροφόρηση για 
όλα όσα θα συναντούσαν µέσα 
στο σπίτι. Το µόνο που δεν ήξε-
ραν ήταν η ακριβής θέση του µε-
γάλου χρηµατοκιβωτίου, που ήταν 
καλά κρυµµένο. Αυτό έψαχναν µανιωδώς. Τα 
πανάκριβα κοσµήµατα της Σ. Γιαννικοπούλου 
αλλά και µεγάλο µέρος των χρηµάτων που τε-
λικά κατάφεραν να αρπάξουν. Περισσότερα 
από 4 εκατοµµύρια ευρώ, όπως εξηγεί η ίδια 
στην «R» από το εξωτερικό όπου βρίσκεται, 
γιατί «στην Ελλάδα κινδυνεύω και εγώ και τα 
παιδιά µου». 

«Ευτυχώς, είµαστε ζωντανές» 
Η Σ. Γιαννικοπούλου περιγράφει τις δραµα-
τικές στιγµές που έζησε µαζί µε τις δύο κόρες 
της στα χέρια των ληστών. «Ο Θεός µάς βο-
ήθησε και είµαστε ζωντανές». Οι τρεις δρά-
στες αρχικά ακινητοποίησαν τον Ασιάτη βο-
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ηθό της οικογένειας. Με µεθοδικότητα κι-
νήθηκαν προς τα δωµάτια των ανήλικων 
κοριτσιών. «Μπήκαν µέσα στο δωµάτιο 
της µεγάλης µου κόρης. Της έκλεισαν το 
στόµα και την ανασήκωσαν από το κρε-
βάτι, πιάνοντάς την από τον λαιµό. Η κόρη 
µου ξύπνησε και από τον φόβο της, από 
τον τρόπο που της είχαν κλείσει το στόµα, 

έχασε τις αισθήσεις της. Μπροστά στα 
µάτια µου επιχείρησαν να τη συνεφέ-
ρουν. Η καρδιά µου πήγε στη θέση 
της µόλις είδα το κοριτσάκι µου να 
ανοίγει ξανά τα µατάκια του. Οταν 
συνειδητοποίησαν ότι δεν διατρέ-
χει κίνδυνο, έφεραν και την άλλη 
κόρη µου στο σαλόνι για να δω 
ότι είναι καλά».

Οι «εντολές»
 «Φώναζα, κάντε ό,τι θέλετε σε µέ-
να, πάρτε τα όλα, µην πειράξετε 
τα παιδιά µου», περιγράφει µε 
κοµµένη την ανάσα η Σ. Γιαννι-
κοπούλου. Οι τρεις άνδρες µι-
λούσαν άπταιστα ελληνικά. «Μας 
έχουν στείλει. Εκτελούµε εντο-
λές», υποστηρίζει ότι της είπαν 
µε ψυχρή φωνή και αποφασιστι-
κότητα. Αναζητούσαν το µεγάλο 
χρηµατοκιβώτιο, που ήταν επι-
µελώς κρυµµένο. «Υπάρχουν έξι 

χρηµατοκιβώτια, αλλά εκείνοι έψα-
χναν το συγκεκριµένο, όπου είχα 
µέσα τα κοσµήµατά µου. Με λο-
στούς έσπαγαν τις ντουλάπες και 

τα πατώµατα για να το βρουν. Με 
έσερναν από δωµάτιο σε δωµά-
τιο µε το νυχτικό µου, µε χτυπού-
σαν µε χαστούκια συνεχώς για να 
τους υποδείξω πού ήταν κρυµµέ-

νο το µεγάλο χρηµατοκιβώτιο. Με 
πέταξαν πίσω από την πόρτα του σα-

λονιού. Τους είπα τροµαγµένη πως µπο-
ρούν να πάρουν ό,τι θέλουν, δεν µε ένοια-

κινδυνεύω…»
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ζε για τίποτα. Ούτε για τους πανάκριβους 
πίνακες, που δεν άγγιξαν καν, ούτε για τί-
ποτα». Από το κρυμμένο χρηματοκιβώ-
τιο πήραν 200.000 ευρώ και από ένα άλ-
λο 50.000 δολάρια σε μετρητά και ένα μι-
κρό ποσό σε ελβετικά φράγκα, αλλά και κο-
σμήματα η αξία των οποίων -σύμφωνα πά-
ντα με την καταγγέλλουσα- είναι άνω των 
4.000.000 ευρώ. Αυτό όμως που της έκα-
νε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι δεν άγγι-
ξαν καν τους πίνακες που υπάρχουν στο 
σπίτι και που -όπως λέει χαρακτηριστικά- 
«είναι πολύ μεγάλης αξίας».

Πρόσφατα, η Σοφία Γιαννικοπούλου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα εξαιτίας 
της μήνυσης που είχε υποβάλει στον πρώην σύζυγό της, τον γνωστό εφοπλιστή Ι. 
Κούστα. Είχε τεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απάτης και 
εναντίον του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, καθώς η 
πρώην σύζυγός του είχε ισχυριστεί ότι της αφαίρεσε 20 εκατ. δολάρια, τα οποία της 
είχε χαρίσει το 2007. Μάλιστα, στη μήνυσή της η κυρία Γιαννικοπούλου είχε υποστηρί-
ξει ότι ο εφοπλιστής εκμεταλλεύτηκε την άγνοιά της στα χρηματοοικονομικά, που την 
κατέστησαν -όπως λέει- «εύκολο θύμα» του. Από την πλευρά του, ο κ. Κούστας είχε 
αρνηθεί όσα του απέδιδε η εν διαστάσει πλέον σύζυγός του. «Οταν κάποιος ισχυρί-
ζεται ότι του πήρα 20 εκατομμύρια δολάρια το 2011 και μετά από χρονικό διάστημα 
πέντε ή έξι ετών το ίδιο πρόσωπο υποστηρίζει ότι αυτό το ποσό τού ανήκε και κατα-
θέτει μήνυση, καταλαβαίνετε πόσο γελοίος είναι αυτός ο ισχυρισμός από μόνος του.
Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Ολα αυτά είναι μέσα πίεσης στη γνωστή αντιδικία 
την οποία έχουμε για τα αποκτήματα στη διάρκεια του γάμου. Προσπαθεί, δηλαδή, 
να ποινικοποιήσει τη μεταξύ μας σχέση για να ασκήσει πίεση και τελικά να αποκο-
μίσει οφέλη. Και τη μήνυση την άσκησε αμέσως μετά, όταν δηλαδή απορρίφθηκαν 
όλα τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει και τα οποία ήταν τελείως ανυπόστατα. Εί-
ναι καθαρά στρατηγική για να μπορέσει να ασκήσει πίεση στην αγωγή που έχει κά-
νει για τα αποκτήματα, η οποία και αυτή είναι τελείως απαράδεκτη και ανυπόστατη», 
είχε δηλώσει στην «R» ο εφοπλιστής. 

Στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγο

Η μΗνυσΗ στον Κουστα

«Τους άκουσα…»
«Ηταν 2:20 το πρωί και δεν είχα κοιμη-
θεί ακόμα. Καθόμουν στο σαλόνι, είχα 
σβήσει τα φώτα και ξαφνικά άκουσα ένα 
τρίξιμο στην πόρτα. Σηκώθηκα να δω 
από πού προερχόταν ο θόρυβος. Είδα 
τον έναν από τους δράστες να έχει στο 
πάτωμα τον Φιλιππινέζο βοηθό μας με 
το όπλο στο στόμα του. Πάγωσα. Αμέ-
σως το μυαλό μου πήγε στα παιδιά μου. 
Ο άλλος δράστης είχε αρπάξει τη με-
γάλη μου κόρη με το ένα χέρι από τον 
λαιμό και με το άλλο κρατούσε το όπλο 
στραμμένο στο πρόσωπό της. Παραλίγο 
να πνίξει το παιδί μου». Στο σπίτι -σύμ-
φωνα με την Αστυνομία- δεν υπήρχαν 
σημάδια παραβίασης. Είναι πεπεισμένη 
πως οι δράστες ήταν Ελληνες. Την ώρα, 
μάλιστα, που ένας εκ των δραστών εί-
χε την κόρη της πιασμένη από τον λαι-
μό, είπε στον συνεργό του: «Ηρεμα, 
εδώ μέσα υπάρχουν παιδιά». Η κυρία 
Γιαννικοπούλου επισημαίνει ότι οι λη-
στές δεν ήταν οπλισμένοι με Καλάσνι-
κοφ, όπως γράφτηκε, αλλά με πιστόλια. 
«Ηξεραν τα κατατόπια, ήξεραν τα πά-
ντα. Βιώσαμε τον απόλυτο τρόμο. Δεν 
πίστευα πως θα βγαίναμε ζωντανές».

Στο εξωτερικό
Την περασμένη Παρασκευή η Σ. Γιαννι-
κοπούλου και τα παιδιά της περιέγρα-
ψαν στους αστυνομικούς τις ανατρι-
χιαστικές λεπτομέρειες για όλα όσα βί-
ωσαν μέσα στο σπίτι. Την Κυριακή το 
πρωί η ίδια αναχώρησε από την Ελλά-
δα μαζί με τις δύο κόρες της για το εξω-
τερικό. Το σοκ που έχουν υποστεί είναι 
μεγάλο. «Πήρα τα παιδιά μου και έφυ-
γα για το εξωτερικό. Στην Ελλάδα κιν-
δυνεύουμε».

η ειΣβολη των δύο οπλισμένων ληστών στο σπίτι της 
Σοφίας Γιαννικοπούλου στη Γλυφάδα καταγράφηκε από 
την κρυφή κάμερα ασφαλείας, πίσω από την εσωτερική 
σκάλα της μεζονέτας. Σύμφωνα με τα πλάνα από τις 
πολλές κάμερες που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, ήξεραν 
ακριβώς πώς να κινηθούν. είχαν πληροφόρηση για όλα 
όσα θα συναντούσαν μέσα στο σπίτιφόβος

«Μπήκαν μέσα 
στο δωμάτιο 
της μεγάλης 
μου κόρης. Της 
έκλεισαν το 
στόμα και την 
ανασήκωσαν 
από το κρεβάτι, 
πιάνοντάς την από 
τον λαιμό. Η κόρη 
μου ξύπνησε και 
από τον φόβο της, 
από τον τρόπο που 
της είχαν κλείσει 
το στόμα, έχασε 
τις αισθήσεις της», 
εξιστορεί η κ. 
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λοστούς
«Υπάρχουν έξι 
χρηματοκιβώτια, 
αλλά εκείνοι 
έψαχναν το 
συγκεκριμένο, 
όπου είχα μέσα 
τα κοσμήματά 
μου. Με λοστούς 
έσπαγαν τις 
ντουλάπες και 
τα πατώματα 
για να το βρουν. 
Με έσερναν 
από δωμάτιο 
σε δωμάτιο με 
το νυχτικό μου, 
με χτυπούσαν 
με χαστούκια 
συνεχώς για να 
τους υποδείξω πού 
ήταν κρυμμένο 
το μεγάλο 
χρηματοκιβώτιο», 
λέει


