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Κινδυνεύει 
να επιστρέψει 
στη φυλακή 
Εξηγήσεις για τα 
773.989,20 ελβετικά 
φράγκα που 
επενδύθηκαν σε ένα 
ασφαλιστήριο ζωής 
στην Ελβετία καλείται 
να δώσει ο πρώην 
υπουργός 

Ακης Τσοχατζόπουλος

a.kandili@realnews.gr

Της ΆννΆς ΚΆνδύλη

Λ
ίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή 
του, ο Ακης Τσοχατζόπουλος θα βρε-
θεί και πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης 

ως κατηγορούμενος για να απολογηθεί. Ο 
πρώην υπουργός, καταδικασμένος από το Πε-
νταμελές Εφετείο σε ποινή κάθειρξης 19 ετών 
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος προερχόμε-
νο από τα εξοπλιστικά προγράμματα που χει-
ρίστηκε στο υπουργείο Αμυνας, σύμφωνα με 
το νέο κατηγορητήριο που αποκαλύπτει σήμε-
ρα η Realnews, καλείται να δώσει εξηγήσεις 
για μία ακόμη μίζα ύψους 773.989,20 ελβετι-
κών φράγκων. Το «δώρο», το οποίο «επενδύ-
θηκε» σε ένα ασφαλιστήριο ζωής στην Ελβε-
τία, φέρεται να αποτελεί μέρος των εκατομμυ-
ρίων ευρώ που έλαβε για να προχωρήσουν οι 
συμβάσεις των υποβρυχίων και των TOR M1. 
Συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση ο εξά-
δελφός του Νίκος Ζήγρας -ο άλλοτε εξ απορ-
ρήτων του και στη συνέχεια κατήγορός του- 
καθώς και η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη, που 
φαίνεται να εισέπραττε τις ετήσιες αποδόσεις 
του συμβολαίου.

Εν αναμονή, λοιπόν, της απόφασης του Αρεί-
ου Πάγου, που θα έχει και τον τελευταίο λόγο 
για την καταδίκη του από το Πενταμελές Εφε-
τείο, ο πρώην υπουργός, λόγω της νέας κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα κατηγορίας που αντιμε-
τωπίζει, δεν αποκλείεται να βρεθεί μπροστά σε 
μία ακόμα δυσάρεστη εξέλιξη και να επιστρέ-
ψει στις φυλακές εάν οι εξηγήσεις που θα δώ-
σει δεν κριθούν επαρκείς.

Το κατηγορητήριο
Ο Α. Τσοχατζόπουλος, όπως αναφέρεται στο κα-
τηγορητήριο της ανακρίτριας κατά της Διαφθο-
ράς Παναγιώτας Σίδερη, ενώπιον της οποίας 

θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, «κατά το 
χρονικό διάστημα από 4/12/1998 έως και σή-
μερα, ενεργώντας από κοινού με τον Νικόλαο 
Ζήγρα και τη Βασιλική Σταμάτη, με περισσότε-
ρες από μία πράξεις, οι οποίες συνιστούν εξα-
κολούθηση του ίδιου εγκλήματος και οι οποί-
ες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της 
εγκληματικής δράσης του, με πρόθεση αφε-
νός μεν απέκρυψε την αλήθεια καθόσον αφο-
ρά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη 
διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας , αφετέρου, 
δε, κατείχε και απέκρυψε περιουσία, εν γνώ-
σει του ότι αυτή προέρχεται από το έγκλημα 
της παθητικής δωροδοκίας το οποίο διέπραξε. 
Συγκεκριμένα, κατά το ανωτέρω χρονικό διά-
στημα, με πρόθεση απέκρυψε και κατείχε πε-
ριουσία συνολικού ύψους 773.989,20 ελβετι-
κών φράγκων, εν γνώσει του ότι αυτή αποτε-
λεί προϊόν του εγκλήματος της παθητικής δω-
ροδοκίας σχετικά με τις συμβάσεις προμήθει-
ας οπλικών συστημάτων.

Στις 16/12/1998 προέβη με την ασφαλιστική 
εταιρεία Zurich Versicherungs-Gesellshaft AG 
στη σύναψη του με αριθμό 7.293.138 συμ-
βολαίου ασφάλισης ζωής, με ασφαλισμένο 
τον συγκατηγορούμενό του Νικόλαο Ζήγρα 
και ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τις 
10/12/1998 καταβάλλοντας στις 4/12/1998 
εφάπαξ το ποσό των 500.000 ελβετικών φρά-
γκων με την υπ. αριθμ. 454387 επιταγή της 
τράπεζας Credit Lyonnais (Suisse) S.A.

Σύμφωνα με το ανωτέρω ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, ο συγκατηγορούμενός του Νικό-
λαος Ζήγρας, δικαιούτο ως λήπτης της ασφά-
λισης ετήσια σύνταξη εκ ποσού 33.147,60 ελ-
βετικά φράγκα, το οποίο καθίστατο ληξιπρό-
θεσμο τη 10η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, με 
πρώτο ληξιπρόθεσμο στις 10/12/1999. Ακο-
λούθως και δυνάμει του ως άνω ασφαλιστη-
ρίου συμβολαίου, ο κ. Τσοχατζόπουλος έλαβε 
από κοινού με τους ανωτέρω συγκατηγορού-
μενούς του και κατά το χρονικό διάστημα από 
10/12/1999 έως και στις 25/5/2016, το συνο-
λικό ποσό των 773.989,20 ελβετικών φράγκων 
το οποίο έκτοτε κατέχει. Προσέδωσε, δε, νομι-
μοφάνεια σε αυτό, ως δήθεν προϊόν της ανω-
τέρω ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ αυτό απο-
τελεί μέρος και προέρχεται από την πράξη της 
παθητικής δωροδοκίας την οποία διέπραξε κατ’ 

Το «δώρο» φέρεται να απο-
τελεί μέρος του ποσού που 
έλαβε για να προχωρήσουν 
οι συμβάσεις των υποβρυχί-
ων και των TOR M1

επάγγελμα». Ο Ν. Ζήγρας, που ήδη απολογήθηκε, υποστηρίζει 
ότι όλες οι υπογραφές που φαίνονται να είναι δικές του έχουν 
πλαστογραφηθεί. Και πως αυτό βεβαιώθηκε μέσω γραφολο-
γικής πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε κατόπιν εντο-
λής της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, η οποία είχε ξε-
κινήσει σχετική προκαταρκτική έρευνα πριν από την ελληνική 
Δικαιοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη έδειξε, όπως σημειώνει ο 
Ζήγρας ενώπιον της ανακρίτριας, ότι ο γραφικός χαρακτήρας 
στο άνοιγμα και στις εντολές του επίμαχου λογαριασμού είναι 
του Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. Κατόπιν αυτού, 
έδωσε εντολή το 2016 να διακοπεί το συμβόλαιο.

Οσον αφορά τώρα τη Β. Σταμάτη, εμπλέκεται στην υπόθε-
ση καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο Ζήγρας, 
στις 24/6/2007 υποδεικνύεται μέσω επιστολής, δήθεν από αυ-
τόν, λογαριασμός στο όνομά της όπου εφεξής θα γίνονταν οι 
καταβολές της σύνταξης.


