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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Σ
τις 4 Δεκεμβρίου ο εκδότης Γιώργος 
Τσούτσιας περνά το κατώφλι των φυλα-
κών Χαλκίδας. Από τους πρώτους τρο-

φίμους που συναντά είναι ο πρώην υπουργός 
Ακης Τσοχατζόπουλος, έγκλειστος επίσης εκεί 
μετά την καταδίκη του σε 19 χρόνια κάθειρ-
ξη από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημά-
των για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Οι δυο 
τους γνωρίζονται από παλιά, όταν το ΠΑΣΟΚ 
ήταν στην εξουσία, ο Ακης κραταιός υπουρ-
γός του και ο Γ. Τσούτσιας πετυχημένος δημο-
σιογράφος με πορεία σε τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, στη Γραμμή του Γιώργου Κοσκωτά, στην 
κρατική τηλεόραση, στον ΔΟΛ, αλλά και εκδό-
της γνωστών εντύπων με εμπορικούς τίτλους 
όπως «Vitrine», «L’ Officiel», «Money and Life», 
«1000», «Yes», εφημερίδα «Money».

Η σύλληψη του Γ. Τσούτσια έγινε στα τέλη 
Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε καφετέρια και 
συζητούσε με έναν ποινικό. Οι αστυνομικοί 
αναγνώρισαν τον δεύτερο άνδρα, ο οποίος 
ήταν καταζητούμενος. Κάλεσαν τον δημοσιο-
γράφο να τους ακολουθήσει στην Ασφάλεια 
για εξακρίβωση στοιχείων και εκεί διαπιστώ-
θηκε ότι είχαν στα χέρια τους έναν επίσης κα-
ταζητούμενο. Εχοντας ξεμείνει ακόμα και από 
το ελάχιστο απόθεμα τύχης που διέθετε μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, οδηγήθηκε στα κρατητήρια. 
Λίγες ημέρες αργότερα, τον ακολούθησε και 
η σύζυγός του, εξίσου διάσημη, προκαλώντας 
ένα δεύτερο σοκ στα σαλόνια της αθηναϊκής 
κοινωνίας. Η γνωστή κοσμικογράφος Ανθή Κα-

Από τις εκδόσεις 
και τα σαλόνια, στο 
κελί της φυλακής 

Ηταν γνωστός και 
«πετυχημένος» με 
λαμπρή καριέρα στον 
χώρο των media. 
Ο Γιώργος Τσούτσιας 
συνελήφθη για χρέη και 
για απόπειρα απαγωγής.
Τη μοίρα του είχε και η 
γνωστή κοσμικογράφος 
σύζυγός του, Ανθή 
Κασιμάτη
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στον δρόµο, ο εφοπλιστής σταµάτησε το όχηµα, πήδηξε έξω 
και άρχισε να τρέχει, αφήνοντας τον µεταµφιεσµένο εκδότη στο 
πίσω κάθισµα να τον απειλεί µε το ψεύτικο πιστόλι. Ετσι κατά-
φερε να διαφύγει και στην κατάθεση που έδωσε στη συνέχεια 
στην Αστυνοµία «έκαψε» τον Τσούτσια, για περιοδικό του οποί-
ου είχε µάλιστα φωτογραφηθεί στο παρελθόν.

Η πτώση
Τι πήγε στραβά όµως για το άλλοτε λαµπερό ζευγάρι; «Ατυχείς 
συγκυρίες, λάθος επιχειρηµατικές κινήσεις», λένε άνθρωποι του 
περιβάλλοντός τους. Η αντίστροφη µέτρηση ξεκινά στις αρχές 
του 2000 όταν οι κυκλοφορίες των εντύπων που έχει δηµιουρ-
γήσει ο Γ. Τσούτσιας αρχίζουν να πέφτουν. Υπερδανείζεται από 
τις τράπεζες, ενώ πολλές επιταγές αρχίζουν να «σκάνε». Οι πιέ-
σεις είναι αφόρητες. Τα ξηµερώµατα της 9ης Σεπτεµβρίου του 
2002, έξω από την έπαυλή του στην Κηφισιά, εκρήγνυται µη-
χανισµός µικρής ισχύος. Η Αστυνοµία υποψιάζεται ότι πίσω 
από αυτή την περίεργη έκρηξη κρύβονται οικονοµικοί λόγοι 
και ανεξόφλητοι… λογαριασµοί. Ηδη από τότε, η εκδοτική του 
εταιρεία Liaison ΕΠΕ είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών.

Στη φυλακή
Εκτοτε, όσες προσπάθειες και να έκανε προκειµένου να ξεπε-
ράσει τον «σκόπελο» δεν είχαν αποτέλεσµα. Το 2010, µάλιστα, 
πέρασε και 9 ηµέρες στη φυλακή επίσης για οικονοµικές υπο-
θέσεις που εκκρεµούσαν, αλλά και λόγω εντάλµατος σύλληψης 
που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή για την υπόθεση της απαγω-
γής του εφοπλιστή, καθώς δεν είχε εµφανιστεί ενώπιον του για 
να απολογηθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε τότε ότι δεν προσπάθησε 
να κρυφτεί, αλλά ότι ποτέ δεν έφτασε στα χέρια του η κλήση.

Αποκορύφωµα αυτής της καταστροφικής πορείας ήταν η 
πρόσφατη σύλληψη του ίδιου, αλλά και της συζύγου του Ανθ. 
Κασιµάτη, άλλοτε διευθύντριας στα περιοδικά του και συνο-
δοιπόρου του στη ζωή, την οποία -όπως λένε- «έµπλεξε» σε αυ-

τό το οικονοµικό κουβάρι. Το οποίο, ωστόσο, 
όπως τονίζει ο συνήγορός του Γιάννης Παγο-
ρόπουλος, δεν έχει να κάνει µε το ∆ηµόσιο, 
αλλά µόνο µε ιδιωτικές διαφορές. «Ο Γιώργος 
Τσούτσιας υπήρξε ένας σοβαρός επιχειρηµατί-
ας, ο οποίος στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 
µεσουράνησε στον χώρο του Τύπου. ∆ιετέλε-
σε εκδότης πολλών περιοδικών («Vitrine», «L’ 
Officiel», «Money and Life», «Λοιπόν» κ.ά.), τα 
οποία ήταν πρώτα σε κυκλοφορία στην επο-
χή τους, ενώ ήταν και γνωστός δηµοσιογρά-
φος µε καριέρα στον AΝΤ1 (πρώτος διευθυ-
ντής σύνταξης), στον ∆ΟΛ, στην ΕΡΤ κ.λπ. Οι 
γνώσεις του στο αντικείµενο της δηµοσιογρα-
φίας αλλά και γενικότερα στο οικονοµικό επί-
πεδο αποτελούσαν για χρόνια σηµείο αναφο-
ράς των εµπλεκοµένων στα ΜΜΕ της εποχής 
εκείνης, καθώς υπήρξε “δάσκαλος” πολλών 
από τους σηµερινούς καταξιωµένους δηµο-
σιογράφους. Σήµερα βρίσκεται στις φυλακές 
Χαλκίδας, εκτίοντας κακουργηµατική ποινή 7 
ετών (συνεκτίει επίσης ποινή 6 ετών και συγ-
χωνευµένη πληµµεληµατική ποινή 3,5 ετών), 
η οποία υπήρξε αποτέλεσµα διένεξης επιχει-
ρηµατικών συµφερόντων. Το τονίζω αυτό, για 
να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι ουδέποτε ο κ. 
Γιώργος Τσούτσιας είχε προβλήµατα µε το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο, ούτε ποτέ κατηγορήθηκε για 
υπονόµευση των συµφερόντων του και για δι-
ασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. Ολες οι δικα-
στικές περιπέτειές του αφορούν ιδιώτες και οι 
οικονοµικές διαφορές του προήλθαν µόνο από 
την άσκηση της οικονοµικής του δραστηριό-
τητας την τελευταία τριακονταετία».

σιµάτη, κόρη του ιστορικού ηγέτη του Ερασι-
τέχνη Παναθηναϊκού, αείµνηστου Ιωάννη Κα-
σιµάτη, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κατά-
στηµα κράτησης του Ελαιώνα.

Τα κοσµήµατα
Η είδηση έσκασε σαν βόµβα στην κοσµική Αθή-
να για το ζευγάρι, που στο παρελθόν αποτέλε-
σε πετυχηµένο δίδυµο στον χώρο του Τύπου. 
Ουδείς µπορούσε να προβλέψει την εποχή που 
«έλυναν και έδεναν» ότι θα έχουν µια τέτοια κα-
τάληξη. Οταν εκείνος ήταν «πρωταγωνιστής» 
επί σειρά ετών στη δηµιουργία lifestyle περιο-
δικών και σχετικών τηλεοπτικών εκποµπών και 
η σύζυγός του καταξιωµένη δηµοσιογράφος, 
ιδιαίτερα αγαπητή στους κύκλους της εγχώρι-
ας σόουµπιζ, που έγινε γνωστή µέσα από τις 
κοσµικές στήλες διαφόρων περιοδικών, αλλά 
και της ιστορικής εφηµερίδας «Μεσηµβρινή».

Εις βάρος και των δύο εκκρεµούσαν καταδι-
καστικές αποφάσεις για απάτη, υπεξαιρέσεις 
και ακάλυπτες επιταγές, καθώς µε την εκπνοή 
της δεκαετίας του ’90 το εκδοτικό συγκρότη-
µα που είχαν στήσει άρχισε να καταρρέει υπό 
το βάρος των χρεών.

Ο Γ. Τσούτσιας πρέπει να εκτίσει ποινή 17 
ετών, ενώ η Ανθ. Κασιµάτη κάποια χρόνια λιγό-
τερα. Μεταξύ αυτών που τους αποδίδονται εί-
ναι και η υπεξαίρεση κοσµηµάτων από το γνω-
στό κοσµηµατοπωλείο του Κώστα Καίσαρη, τα 
οποία «δανείστηκαν» για µία παρουσίαση, αλ-
λά κατηγορούνται ότι δεν τα επέστρεψαν ποτέ.

Η απαγωγή
Ο άλλοτε επιτυχηµένος εκδότης, όµως, έχει κι 
άλλες εκκρεµότητες µε τη ∆ικαιοσύνη. Συγκε-
κριµένα εκκρεµεί εις βάρος του παραπεµπτι-
κό βούλευµα σε δίκη του Συµβουλίου Εφετών 
για την απόπειρα απαγωγής γνωστού εφοπλι-
στή, στην οποία ο απαγωγέας µεταµφιέστηκε 
και χρησιµοποίησε ένα… ψεύτικο πιστόλι, θυ-
µίζοντας πρωταγωνιστή παρωδίας του παλαι-
ού ελληνικού κινηµατογράφου. 

Μέσα στην απελπισία του, ο ήδη καταχρεω-
µένος τότε εκδότης φαίνεται να είδε την απα-
γωγή ως λύση στα προβλήµατά του. Φορώ-
ντας ένα καπέλο τζόκεϊ και γυαλιά ηλίου για να 
κρύψει τα χαρακτηριστικά του, έστησε «καρτέ-
ρι» έξω από το διαµέρισµα του εφοπλιστή το 
πρωί της 9ης Οκτωβρίου του 2009. Οταν αυ-
τός βγήκε, ο Τσούτσιας έχοντας καλυµµένο το 
πρόσωπό του µε χειρουργική µάσκα και κρα-
τώντας όπλο, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε 
ότι ήταν ρέπλικα, τον ανάγκασε να ανοίξει την 
πίσω αριστερή πόρτα του πολυτελούς τζιπ του 
και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτό, υπο-
δεικνύοντάς του τη διαδροµή.

Λίγα µέτρα πιο κάτω, όµως, το θύµα κινήθη-
κε έξυπνα και κατάφερε να αποδράσει. Εκµε-
ταλλευόµενος µία πινακίδα stop που υπήρχε 

λάθος
Τι πήγε στραβά για 
το άλλοτε λαµπερό 
ζευγάρι; «Ατυχείς 
συγκυρίες, λάθος 
επιχειρηµατικές 
κινήσεις», λένε 
άνθρωποι του 
περιβάλλοντός 
τους

Η ΣΥΖΥΓΟΣ του Γιώργου 
Τσούτσια, Ανθή Κασιμάτη, 
γνωστή δημοσιογράφος 
που υπήρξε κάποτε 
ιδιαίτερα αγαπητή στους 
κύκλους της εγχώριας 
σόουμπιζ


