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Το µακρύ ζεϊµπέκικο 
του Άκη Τσοχατζόπουλου
«Τι ώρα είναι Άκη;»
«Ό,τι ώρα θέλετε 
κύριε πρόεδρε»

Ο υποτιθέµενος διάλογος µεταξύ 
του Ανδρέα Παπανδρέου και του 
Άκη Τσοχατζόπουλου, ήταν επί 
χρόνια το σύντοµο ανέκδοτο εντός 
του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά δεν υπήρξε 
ποτέ, ωστόσο απεικόνιζε την αφο-
σίωση του Άκη στον αρχηγό, που 
αποτέλεσε και την πηγή της δύνα-
µης του πρώην υπουργού και νυν 
κρατούµενου. Ο Άκης Τσοχατζό-
πουλος, ο οποίος συνελήφθη την 
Μεγάλη Τετάρτη, είναι ίσως το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 
πολιτικού, ενός συστήµατος που 
οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία 
και τους Έλληνες στη φτώχεια, 
ενός πολιτικού που χορεύει ζεϊµπέ-
κικο δεχόµενος τα λουλούδια των 
πολιτών-πελατών του, αγορασµένα 
µε δανεικό χρήµα.

Ας θυµηθούµε την πορεία του 
Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος 
από την αντίσταση και τον σοσια-
λισµό, έφτασε να κατηγορείται για 
σύσταση συµµορίας µε σκοπό το 
ξέπλυµα «µαύρου χρήµατος» µε ορ-
γάνωση που θα ζήλευε και ο Λάκι 
Λουτσιάνο.

ΝΙΟΤΗ ΠΟΥ Ε∆ΕΙΧΝΕΣ 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΣΟΥΝ ΑΛΛΟΣ...

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος γεννή-
θηκε το 1939 στην Αθήνα, ωστόσο 
µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου 
µετακόµισε η οικογένειά του το 
1940. Στην εφηβεία του υπήρξε για 
δύο χρόνια µπασκετµπολίστας του 
ΠΑΟΚ και το 1964 σπούδασε στο 
πολυτεχνείο του Μονάχου πολιτι-
κός µηχανικός και τρία χρόνια αρ-
γότερα οικονοµολόγος µηχανικός. 
Το 1964 παντρεύτηκε τη Γερµανί-
δα Γκούντρουν Μολντενχάουερ, 
µε την οποία απέκτησε µία κόρη κι 
έναν γιο. Στη Γερµανία, έζησε συ-
νολικά 16 χρόνια - από το 1959 
µέχρι το 1975 - και εργάστηκε σε 
κατασκευές δηµοσίων έργων.

Το 1968 ήταν έτος ορόσηµο για 
τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Η χούντα 
του απαγόρευσε την είσοδο στην 
Ελλάδα, λόγω της αντιστασιακής 
του δράσης. Την ίδια χρονιά γνω-
ρίζει στη Φρανκφούρτη τον άνθρω-
πο που θα του άλλαζε τη ζωή και 
θα τον έκανε έναν από τους πρω-
ταγωνιστές της πολιτικής ζωής της 
χώρας για περίπου 30 χρόνια. Τον 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Το 1970, ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος γίνεται µέλος του αντιδικτατο-
ρικού Πανελλήνιου Απελευθερω-
τικού Κινήµατος (ΠΑΚ) και µε την 
πτώση της δικτατορίας ιδρυτικό 
µέλος του ΠΑΣΟΚ.  Από τότε συµ-
µετείχε για πολλά χρόνια στα εκτε-
λεστικά γραφεία του κόµµατος.

Στις εκλογές του 1981 συµπε-
ριελήφθηκε στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας του ΠΑΣΟΚ εκλεγόµενος 

βουλευτής. Από το 1985 έως και 
τις εκλογές του 2004 εκλεγόταν συ-
νεχώς βουλευτής στην Α’ Θεσσα-
λονίκης. Το 1995 ο Άκης Τσοχα-
τζόπουλος διετέλεσε αναπληρωτής 
πρωθυπουργός, κατά το διάστηµα 
της ασθένειας του πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου και της αδυ-
ναµίας του να ανταπεξέλθει στα 
καθήκοντά του. Με την ιδιότητα 
αυτή εκπροσώπησε την Ελλάδα 
στη σύνοδο κορυφής των κρατών 
- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη Μαδρίτη.

Συµµετείχε σχεδόν σε όλα τα 
υπουργικά συµβούλια των κυβερ-
νήσεων του ΠΑΣΟΚ, από τον πρώ-
το σχηµατισµό της κυβέρνησης Αν-
δρέα Παπανδρέου το 1981 µέχρι 
το τέλος της κυβέρνησης Σηµίτη το 
2004, ενώ διετέλεσε υπουργός και 
στην οικουµενική κυβέρνηση του 
Ξενοφώντα Ζολώτα.

∆ιετέλεσε Βουλευτής από το 
1974 έως το 2007. Στις εκλογές 
όµως του 2007 απέτυχε να εκλεγεί 
καθώς κατατάχθηκε στην 7η θέση 
ανάµεσα στους συνυποψηφίους 
του ενώ στις εκλογές του 2009 δεν 
κατέβηκε, καθώς η χλιδάτη ζωή του 
είχε προκαλέσει την οργή των ψη-
φοφόρων και ήταν βέβαιο ότι δεν 
επρόκειτο να εκλεγεί.

ΠΑΡΑΛΙΓΟ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ...

Την 17η Ιανουαρίου 1996, 
µετά από 57 ηµέρες νοσηλείας στο 
«Ωνάσειο» και ενώ η χώρα παρέ-
µενε ακυβέρνητη, ο ιδρυτής  και  
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,  Ανδρέας  
Παπανδρέου, υπογράφει την πα-
ραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόµο 
για τη διαδοχή του τόσο στην πρω-
θυπουργία όσο και στην ηγεσία του 
κόµµατος.

Μετά την παραίτηση του ασθενή 
Ανδρέα Παπανδρέου, η Κοινοβου-
λευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ κλήθη-
κε να εκλέξει πρωθυπουργό, µε το 
αποτέλεσµα να θεωρείται έκπληξη.

Στην πρώτη ψηφοφορία των 
βουλευτών του κόµµατος, ο Κώ-
στας Σηµίτης πήρε 57 ψήφους, ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος 53, ο Γερά-
σιµος Αρσένης 50 και ο Ιωάννης 
Χαραλαµπόπουλος 11.

Στον δεύτερο γύρο και ενώ όλοι 
περίµεναν νίκη Τσοχατζόπουλου, 
οι «εκσυγχρονιστές», που είχαν αµ-
φισβητήσει τους προηγούµενους 
µήνες τον Ανδρέα Παπανδρέου, 
δεν επέλεξαν τελικά τον άνθρωπο 
του προέδρου.

Ο Κώστας Σηµίτης επικράτησε 
µε 86 έναντι 75 ψήφων του Άκη 
Τσοχατζόπουλου και στις 22 Ια-

νουαρίου 1996 ορκίστηκε πρω-
θυπουργός, αποκτώντας φυσικά 
προβάδισµα και για την ηγεσία 
του κόµµατος, ενόψει του 4ου συ-
νεδρίου. Στις 23 Ιουνίου 1996, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το συνέ-
δριο που θα ακολουθούσε θα ήταν 
το πρώτο χωρίς την παρουσία του 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τη διάρκεια του 4ου συνε-
δρίου Σηµίτης και Τσοχατζόπου-
λος θα µονοµαχούσαν και πάλι 
αυτή τη φορά για την ηγεσία του 
κόµµατος. Ο Κώστας Σηµίτης είχε 
το ατού ότι ήταν ήδη πρωθυπουρ-
γός. Εποµένως έθεσε το δίληµµα 
«ή πρόεδρος ή παραιτούµαι από 
την πρωθυπουργία», ζητώντας κα-
θαρές λύσεις. Ο Άκης Τσοχατζό-
πουλος από την πλευρά του υπο-
στήριξε το µοντέλο της διαρχίας, 
ζητώντας ασυµβίβαστο µεταξύ των 
αξιωµάτων του πρωθυπουργού 
και του προέδρου του κόµµατος. Ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος θεωρούσε 
ότι δεν ήταν δυνατόν να αναπλη-
ρωθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου 
από ένα και µόνο πρόσωπο. Αν 
και πολλά στελέχη συµφωνούσαν 
µε τις θέσεις Τσοχατζόπουλου, οι 
σύνεδροι υποστήριξαν τελικά τον 
Κώστα Σηµίτη, ο οποίος έγινε ο 

διάδοχος του Ανδρέα Παπαπαν-
δρέου. Ποια θα ήταν η πορεία της 
χώρας αν είχε τότε επικρατήσει ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος κανείς δεν 
το ξέρει. Ξέρουµε όµως την πορεία 
του Άκη, ο οποίος από υποψήφιος 
πρωθυπουργός έγινε κρατούµενος 
τις ηµέρες του Πάσχα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το 2004 και ενώ οι Έλληνες 
πολίτες ήταν εξοργισµένοι µε το 
ΠΑΣΟΚ για τα συνεχή µέτρα λιτό-
τητας και τα συνεχή σκάνδαλα, ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος επί χρόνια 
υπουργός, παντρεύεται στο Παρίσι 
προκαλώντας ποικίλα σχόλια για 
το κόστος του γάµου του και την 
πολυτελή δεξίωση που ακολούθη-
σε στο ξενοδοχείο «Four Seasons».

Ο «Ωραίος Μπρούµελ» του ΠΑ-
ΣΟΚ, µπαίνει δικαιολογηµένα στο 
στόχαστρο του πολιτκού κόσµου, 
των πολιτών και των ΜΜΕ, για 
την αδικαιολόγητα µεγάλη περιου-
σία του, τα ακριβά του γούστα και 
τις επαφές του µε επιχειρηµατίες. 
Η πορεία προς το κελί έχει µόλις 
ξεκινήσει...

Στις 30 Μαΐου 2010 οι εφηµερί-
δες Καθηµερινή και Πρώτο Θέµα 
σε δηµοσιεύµατά τους ανέφεραν 
ότι η σύζυγος του Άκη Τσοχατζό-
πουλου τρεις ηµέρες πριν την ψή-
φιση νόµου, που περιείχε διάταξη 
που πενταπλασίαζε τη φορολογία 
ακινήτων που ανήκουν σε υπε-
ράκτιες εταιρείες, αγόρασε έναντι 
ενός περίπου εκατοµµυρίου ευρώ 
οικία στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπα-
γίτου συµφερόντων της υπεράκτιας 
εταιρείας Τορκάσο.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος υπερα-
µύνθηκε της αθωότητάς του, προ-
ειδοποίησε ότι θα προσφύγει στη 
ελληνική δικαιοσύνη ενώ η υπό-
θεση παραπέµθηκε στην Επιτροπή 
∆ιαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Την 1η 
Ιουνίου η προϊσταµένη της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελέ-
νη Ράικου, διέταξε προκαταρκτική 
εξέταση µε αφορµή τα δηµοσιεύµα-
τα, ενώ έρευνα άσκησε και το Σώµα 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
(Σ∆ΟΕ). Στις 7 Ιουνίου η επιτροπή 
του κινήµατος ζήτησε την αναστολή 
της κοµµατικής του ιδιότητας λόγω 
των στοιχείων που προέκυψαν εις 
βάρος του.

ΟΙ «ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ» 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Το 2011 το όνοµα του Άκη 
Τσοχατζόπουλου, µετά από έρευ-
να Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, 
εµπλέκεται στην υπόθεση Siemens. 
Κανείς δεν εκπλήσσεται. Ο επί 5 
χρόνια υπουργός Άµυνας (1996-
2001), ελέγχεται για τις ενέργειές 
του όσον αφορά τα εξοπλιστικά 

Ο "Ωραίος Μπρούµελ", 
ο άνθρωπος του προέδρου 
και παραλίγο πρωθυπουργός, 
ο υπουργός της µίζας 
και της χλιδής. 


