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Για ποιον λόγο, όμως, τόσοι εισαγγελείς και δικαστές, που έχουν 
καταλήξει στην ίδια κρίση, έχουν στοχοποιήσει αυτόν και μόνο; 

«Κάποιοι αποφάσισαν να με εξοντώσουν! Εγινα στόχος για 
να γλιτώσουν όσοι σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι, παρόλο 
που σε αυτούς βρέθηκαν παράνομα χρήματα, παράνομα ακί-
νητα, παράνομες δραστηριότητες! Κι όμως, η Δικαιοσύνη τούς 
έδωσε το “δώρο” της ελευθερίας τους και το στερεί από εμένα 
που δεν έχει βρεθεί τίποτα παράνομο και ούτε θα βρεθεί, για-
τί απλά δεν υπάρχει… Δεν πήρα χρήματα όπως οι άλλοι για να 
τα επιστρέψω “μετανιωμένος” και να συνεργαστώ με τις Αρχές, 
ώστε να πέσω στα μαλακά. Γι’ αυτό δικάζομαι με τις πιο εξο-
ντωτικές ποινές και αναγκάζομαι να επικαλούμαι ελαφρυντικά 
για αδικήματα που δεν διέπραξα. Για να βγω κάποτε χωρίς να 
έχω μεταβληθεί σε φυτό».

Κοιτώντας πίσω, καταλήγει στο ότι «σε όλη τη ζωή μου έκα-
να, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ένα και μοναδικό λά-
θος: Ανέλαβα για 2,5 περίπου χρόνια γενικός διευθυντής Εξο-
πλισμών, υποκύπτοντας στην πρόκληση που αποτελούσε για 
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Ε
ίναι ίσως ο μοναδικός στα δικαστικά χρο-
νικά της χώρας που έχει καταστεί ταυτό-
χρονα κατηγορούμενος σε σειρά δικών 

και, μάλιστα, με συναφές αντικείμενο: τα εξο-
πλιστικά. Οπως ο ίδιος λέει, έχει «αντέξει» μέχρι 
τώρα κοντά στις 400 μεταγωγές σε δικαστήρια, 
έχει καταδικαστεί ήδη σε πολυετείς καθείρξεις 
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και άλλα αδι-
κήματα, ενώ έχει ακόμη μπροστά του ουκ ολί-
γες δίκες. Ο Γιάννης Σμπώκος, όμως, «ο γιος 
του βοσκού από τα Ανώγεια που δεν λάτρεψε 
ποτέ την εξουσία», όπως ο ίδιος συστήνεται, 
επιμένει: «Η διαδρομή του παράνομου χρή-
ματος στα εξοπλιστικά έχει βρεθεί, το ίδιο και 
οι “δικαιούχοι” του. Αλλά εγώ δεν είμαι μέσα 
σε αυτούς».

Ο πρώην γενικός γραμματέας της Διεύθυν-
σης Εξοπλισμών επί υπουργίας Ακη Τσοχατζό-
πουλου πρόσφατα «εισέπραξε» άλλη μία ποι-
νή: κάθειρξη 22 ετών για τα TOR-M1.

Τα ελαφρυντικά που του αναγνωρίστηκαν 
«έσπασαν» τα ισόβια.

«Η ζωή μου διαλύθηκε»
Μιλώντας στη Realnews, λίγο μετά το άκου-
σμα της ετυμηγορίας του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων, αρνείται κατηγορηματικά ότι 
διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία και δείχνει 
απογοητευμένος για όσα του έχουν συμβεί τα 
τελευταία έξι χρόνια. «Η ζωή μου διαλύθηκε, 
η επαγγελματική και πολιτική καριέρα μου ευ-
τελίστηκαν, η επιτυχημένη αλλά κοπιώδης πο-
ρεία μου, από ένα ορεινό χωριό στην Κρήτη 
μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, λοιδορήθη-
κε. Εβλεπα με τρόμο και δέος να σχηματίζεται 
για εμένα η εικόνα του “πρωτοπαλίκαρου”, του 
“πλυντηρίου εκατομμυρίων”, που δεν είχε κα-
μία σχέση με αυτό που πραγματικά είμαι. Σι-
γά-σιγά, με τεράστιο κόπο και μόχθο, αναζή-
τησα τα ίχνη των μεθοδεύσεων στα ανακριτι-

Μιλώντας στην 
«R» μέσα από 

τις φυλακές 
όπου κρατείται, 

ο Γιάννης 
Σμπώκος αφήνει 

αιχμές εναντίον 
αυτών που, όπως 
υποστηρίζει, τον 

στοχοποίησαν για 
να γλιτώσουν 

κά γραφεία, ανακάλυψα τις αντιφάσεις “μαρ-
τύρων σε εντεταλμένη υπηρεσία”, διαπίστω-
σα ότι οι κατηγορίες που με βαρύνουν δεν δι-
ερευνήθηκαν ποτέ με συνδρομές Αρχών του 
εξωτερικού, ωσάν οι κατηγορίες να έπρεπε να 
μείνουν απλώς “κατηγορίες” και να μην υπάρ-
ξει κίνδυνος να καταπέσουν από αποδεικτικά 
στοιχεία. Εγινα στόχος εκκρεμοδικιών και δι-
καστικής μεροληψίας και βρέθηκα -μόνος εγώ 
έγκλειστος ανάμεσα σε δεκάδες συγκατηγο-
ρούμενούς μου- να δικάζομαι ταυτόχρονα σε 
τόσες δίκες και να είμαι πάντα παρών σε όλες 
αυτές, την ώρα που οι ευνοημένοι λάμπουν διά 
της απουσίας τους, διαλέγοντας βολικούς δρό-
μους για να είναι έξω. Αγωνίζομαι με όλη μου 
την ψυχή μέσα σε έναν λαβύρινθο, αναζητώ-
ντας το νήμα της Αριάδνης, ελπίζοντας να μη 
συναντήσω τον Μινώταυρο». 

«Αποφάσισαν να 
με εξοντώσουν»

«Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ του πα-
ράνομου χρήματος στα 
εξοπλιστικά έχει βρε-
θεί, το ίδιο και οι “δι-
καιούχοι” του. Αλλά 
εγώ δεν είμαι μέσα σε 
αυτούς», υποστηρίζει ο 
Γιάννης Σμπώκος
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τον χαρακτήρα μου η συμβολή μου σε ένα τεράστιο, φιλόδοξο και πολύπλοκο 
έργο όπως ήταν, μετά την κρίση στα Ιμια, η αμυντική θωράκιση της χώρας. Οι 
“στημένες” καταδίκες διαδέχονται η μία την άλλη και με θέλουν ένοχο πριν καν 
με δικάσουν. Δικάζομαι για ξέπλυμα και για δωροδοκία τεράστιων ποσών, χω-
ρίς ποτέ και πουθενά στον κόσμο να έχει βρεθεί ούτε ένα ευρώ στο όνομά μου 
ή στο όνομα κάποιου συγγενούς μου. Καταδικάζομαι χωρίς στοιχεία. Στην τελευ-
ταία δίκη είχαμε αποδείξει με αδιάσειστα έγγραφα και μαρτυρίες από τις ρωσι-

κές Αρχές ότι τα χρηματικά εμβάσματα που ενοχοποιήθηκαν δεν αφορούσαν το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα στο οποίο αντιστοιχήθηκαν ως δωροδοκία. Δηλαδή, ο 
πυρήνας της κατηγορίας είχε καταρρεύσει. Κι όμως, σαν να μην παρουσιάστη-
κε ποτέ αυτό. Σαν μην έγινε δίκη. Εχω μπροστά μου τρεις ακόμη δίκες που απο-
τελούν “κομμάτια” αυτών για τις οποίες δικάστηκα ήδη. Ποιος θα απολογηθεί, 
επιτέλους, για τον πολυτεμαχισμό των υποθέσεων που έχουν στόχο αποκλειστι-
κά και μόνο τη φυσική μου εξόντωση; Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ούτε στα ελληνι-
κά ούτε στα διεθνή δικαστικά χρονικά, να δικάζεται κάποιος σε τόσες δίκες που, 
μάλιστα, να επισύρουν όλες ισόβια κάθειρξη, οι οποίες θα μπορούσαν -σε κά-

ποια ευνομούμενη βέβαια χώρα- να είναι μία. 
Πώς να μη σκέφτομαι, λοιπόν, ότι ο πιο βολικός 
κατηγορούμενος είναι ο νεκρός κατηγορούμε-
νος που δεν αντιδρά και δεν τους δυσκολεύει; 
Για την υπόθεση των υποβρυχίων, που κατη-
γορήθηκα το 2011 με βαριές κακουργηματικές 
κατηγορίες, άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για εμέ-

να και χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια “ομη-
ρίας” για να απαλλαγώ αμετάκλητα και να μην 
ασκηθεί εναντίον μου ούτε ποινική δίωξη. Το 
κακό, όμως, είχε γίνει. Γιατί αυτή η υπόθεση με 
πέταξε στην αρένα της αρνητικής δημοσιότη-
τας, με έχρισε καταχραστή του δημοσίου χρή-
ματος και με “φωτογράφισε” σαν εσαεί βολι-
κό κατηγορούμενο, επειδή ήμουν το μοναδι-
κό πολιτικό πρόσωπο στους εξοπλισμούς που 

δεν προστατευόταν από τον νόμο περί ευθύ-
νης υπουργών».

«Μήπως χρειάζεται 
να αυτοπυρποληθώ;»
Απελπισμένος από την έλλειψη ενδιαφέροντος 
στα αιτήματά του μέσα από τη φυλακή, ο Γ. 
Σμπώκος νιώθει σαν να «στροβιλίζεται στο μά-
τι ενός κυκλώνα». Επισημαίνει χαρακτηριστικά: 

«Εχει πλεχτεί γύρω μου ένα αόρατο δίχτυ 
ενός εφιάλτη που με πονάει πολύ. Γιατί και από 
ποιους; Κάθε φορά που περιμένω μια απόφα-
ση, ομολογώ ότι με πιάνει ρίγος, στέκομαι μπρο-
στά στο δικαστήριο όρθιος, με σφρίγος, σθένος 
και αξιοπρέπεια, περιμένοντας να ακούσω ότι 
έχουν καταλάβει και θα τολμήσουν να με αθω-
ώσουν. Κάθε φορά περιμένω εκείνους τους “μα-
κρινούς φάρους, τα φώτα ενός απίθανου ορί-
ζοντα”. Και κάθε φορά που ακούω την απόφα-
ση, μένω άναυδος για το ότι κανείς δεν ήθελε 
να ακούσει και να καταλάβει. Και αναρωτιέμαι 
μήπως χρειάζεται να αυτοπυρποληθώ στη φυ-
λακή, ώστε να στρέψουν την προσοχή τους στα 
αιτήματά μου τα μέσα ενημέρωσης και η Δικαι-
οσύνη; Και κάθε φορά αναρωτιέμαι γι’ αυτή την 
ηθική πυξίδα που δεν την εγκατέλειψα ποτέ σε 
όλη μου τη ζωή μήπως τελικά με έχει αποπρο-
σανατολίσει για τους δρόμους που οδηγούν στη  
Δικαιοσύνη και στην αθώωση. Ναι, έχω εντρυ-
φήσει μέσα στη φυλακή σε κάθε κόμμα και σε 
κάθε τελεία των κατηγοριών που μου έχουν 
απαγγελθεί, γιατί παλεύω για τη ζωή μου. Εχω 
κουραστεί να διαψεύδω, να διορθώνω ανακρί-
βειες, επικαλύψεις, να στέλνω εξώδικα και δια-
ψεύσεις. Ναι, οι δυνάμεις που χρειάστηκα για 
να αντέξω δεν τις διέθετα, κανείς δεν τις διαθέτει. 
Είναι δυνάμεις που παράγονται από την αίσθη-
ση της αδικίας και την απελπισία. Και η απελπι-
σία είναι σαν το ποτάμι, όσο δεν βρίσκει διέξο-
δο τόσο φουσκώνει και πλημμυρίζει τον κάμπο. 
Απελπισμένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζο-
μαι, νιώθω ότι δίνω έναν μάταιο αγώνα και κάθε 
φορά προσπαθώ να επιστρατεύω όλες τις ψυχι-
κές και σωματικές μου δυνάμεις για να καταφέ-
ρω να έχω αντοχή για να τρέξω αυτόν τον μα-
ραθώνιο που δεν έχει τερματισμό, γιατί κάποιοι 
μετακινούν συνεχώς το νήμα του. Εξι και πλέον 
χρόνια, στροβιλίζομαι μέσα στο μάτι ενός κυ-
κλώνα και κανένας δεν ακούει τις κραυγές μου».


