
O Κόσμος FRIDAY 13 APRIL 2012ΕΛΛΑΔΑ 13

Προθεσµία µέχρι τη ∆ευ-
τέρα του Πάσχα για να 
απολογηθεί έλαβε ο 

πρώην υπουργός Άκης Τσοχα-
τζόπουλος από τον ειδικό ανα-
κριτή αρµόδιο για υποθέσεις 
διαφθοράς αξιωµατούχων, Γα-
βριήλ Μαλλή, στον οποίο προ-
σήχθη το απόγευµα της Μεγά-
λης Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Ο πρώην υπουργός ζήτησε 
και έλαβε προθεσµία για τη 
∆ευτέρα του Πάσχα, καθώς 
τότε λήγει και το όριο των πέ-
ντε ηµερών που παρέχεται από 
το νόµο. Ο κ. Τσοχατζόπουλος 
παραµένει κρατούµενος στη 
ΓΑ∆Α µέχρι να µεταχθεί εκ 
νέου στον ανακριτή τη ∆ευτέ-
ρα του Πάσχα. Ερωτηθείς από 
δηµοσιογράφους αν περίµενε 
την εξέλιξη αυτή, ο Άκης Τσο-
χατζόπουλος απάντησε «όχι». 
«Πίστευα ότι έχουν βάλει µυα-
λό. Καταλαβαίνετε ποιους εν-
νοώ…» πρόσθεσε.

ΤΑ ΑΛΛΑ 4 ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Εν τω µεταξύ, η Εισαγγελία 
εξέδωσε διάταξη δηµοσιοποί-

ησης των ονοµάτων των υπο-
λοίπων τεσσάρων προσώπων 
για τα οποία εκδόθηκαν εντάλ-
µατα σύλληψης από τον ανα-
κριτή της υπόθεσης:

1. Νικόλαος Παύλος Ζήγρας 
του Γεωργίου, εξάδελφος του 
πρώην υπουργού, δικαιούχος 
εξωχώριας εταιρίας που έχει 
εµπλακεί στην αγοραπωλησία 
του ακινήτου στην ∆ιονυσίου 
Αρεοπαγίτου.

2. Αστέριος Οικονοµίδης 
του Γεωργίου που µέχρι στιγ-
µής διαφεύγει τη σύλληψη, κα-
θώς φέρεται να είχε δηλώσει 

ψευδή διεύθυνση κατοικίας. Ο 
Οικονοµίδης είναι βασικός µέ-
τοχος και διευθύνων σύµβου-
λος εταιρίας από την οποία µέ-
λος της οικογένειας του πρώην 
υπουργού αγόρασε ακίνητο.

3. Ευφροσύνη Λαµπροπού-
λου του Ηλία , λογίστρια και

4. Γεώργιος Σαχπατζίδης του 
∆ηµητρίου επιχειρηµατίας.

Οι συλληφθέντες αναµενό-
ταν να οδηγηθούν χθες, Μ. 
Πέµπτη, στην Εισαγγελία πρω-
τοδικών για την εκτέλεση των 
ενταλµάτων και ακολούθως 
στον ανακριτή της υπόθεσης.

Προθεσµία να απολογηθεί 
τη ∆ευτέρα του Πάσχα 
έλαβε ο Άκης Τσοχατζόπουλος

Παρουσία του εισαγγελέα Γ. 
∆ραγάτση έγινε την Τετάρτη 
έρευνα στα δύο σπίτια της κό-

ρης του κ.Τσοχατζόπουλου, Αρετής, 
σε Κολωνάκι και Παλαιό Ψυχικό. Η 
κ. Αρετή Τσοχατζοπούλου, όπως και 
η σύζυγος του πρώην υπουργού είναι 
εµπλεκόµενες στην υπόθεση, αλλά 
δεν περιλαµβάνονται στα εντάλµατα 
σύλληψης που εκδόθηκαν από τον 
ανακριτή. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, τα πέντε εντάλµατα εκδόθηκαν, 
καθώς οι κατηγορούµενοι κρίθηκαν 
ύποπτοι φυγής, αλλά και λόγω της 
βαρύτητας της πράξης. Συνολικά 
στην υπόθεση είναι κατηγορούµε-
νοι περισσότερα από 10 πρόσωπα, 
ενώ πηγές της Εισαγγελίας χαρακτη-
ρίζουν τα στοιχεία «πολλά και πολύ 
σοβαρά». Σύµφωνα µε πληροφορίες 

ανάµεσα στα ευρήµατα βρέθηκε ένα 
κιλό χρυσού, αξίας περίπου 45.000 
ευρώ. Η δίωξη ασκήθηκε, µάλιστα, 
όπως λέγεται, βάσει στοιχείων που 
αντλήθηκαν από τις υποθέσεις για 
τα υποβρύχια, αλλά και από δικο-
γραφίες που αφορούν εξοπλιστικά 
προγράµµατα, επί υπουργείας του 
κ. Τσοχατζόπουλου. Έτσι το βασικό 
αδίκηµα, που όµως είναι παραγε-
γραµµένο, είναι η δωροδοκία από 
την οποία οι ενδείξεις οδηγούν στο 
κακούργηµα της νοµιµοποίησης εσό-
δων από παράνοµη δραστηριότητα. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως στα 
σπίτια της κόρης του πρώην υπουρ-
γού εντοπίστηκαν κρίσιµα έγγραφα 
µε κινήσεις λογαριασµών, πλάκες 
χρυσού, ενώ κατασχέθηκε ένας ηλε-
κτρονικός υπολογιστής

Χρυσός αξίας περίπου €45.000 
βρέθηκε σε σπίτι κόρης του Ακη

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΣΕ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΑ∆Α

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών µετά 
τη σύλληψή του τη Μ. Τετάρτη    

Η Αρετή Τσοχατζοπούλου


