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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητούνται προσφορές 

για την κουζίνα της λέσχης 
του “ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ”
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ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στη Marissa 
9560 9766 ή 0401 953 565

Δευτέρα και Παρασκευή
10 π.μ. - 4 μ.μ.

προγράµµατα.  Η επιτροπή συν-
δυάζει τις παραγγελίες εξοπλιστι-
κών συστηµάτων που έγιναν επί 
υπουργίας του µε τις καταθέσεις 
µαρτύρων που είχαν συνεργαστεί 
µε την εταιρία Siemens ότι είχαν 
δωροδοκήσει Έλληνες πολιτι-
κούς και αξιωµατούχους για τα 
τεθωρακιµένα τύπου Patriot.

Στις 18 Μαρτίου 2011 ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος κατέθεσε µή-
νυση κατά του γερµανικού περι-
οδικού Der Spiegel µε αφορµή 
δηµοσιεύµα του περιοδικού τον 
Φεβρουάριο του 2011, που τον 
συνέδεσε µε την υπόθεση χρηµα-
τισµών της εταιρίας κατασκευής 
υποβρυχίων Ferrostaal.

Στις 31 Μαρτίου 2011 η επι-
τροπή θεσµών και διαφάνειας 
της Βουλής αποφάσισε τον έλεγ-
χο του πόθεν έσχες του πρώην 
υπουργού καθώς θεωρήθηκε 
ερευνηταίο το ποσό των καταθέ-
σεών του ύψους 178 εκατοµυρί-
ων ευρώ. Ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος αρνείται τις κατηγορίες και 
κάνει λόγο για «σκευωρία», χω-
ρίς ωστόσο να πείσει µε τις απο-
καλύψεις να συνεχίζονται και να 
παίρνουν µορφή χιονοστιβάδας.

Τον Απρίλιο του 2011 δηµο-
σιεύµατα ανέφεραν ότι κατά την 
διάρκεια της υπουργίας του, σε 
συνάντηση του πρώην υπουργού 
µε εκπροσώπους της Ferrolstaal 

για τη πώληση των υποβρυχίων, 
έλαβε ευχαριστίες από την εται-
ρία για την διεκπαιραίωση της 
αγοράς, χωρίς να προηγηθεί η 
υπογραφή της συµφωνίας.

Στις 11 Απριλίου του 2011, ο 
πρώην υπουργός διαγράφεται 
οριστικά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ µε 
τις ψήφους και των πρώην συ-
ντρόφων του συστήνεται προκα-
ταρκτική επιτροπή από τη Βουλή 
για να διερευνηθεί η υπόθεσή 
του. Στις 26 Μαίου 2011 δη-
µοσιεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία 
που αφορούσαν την έρευνα του 
Σ∆ΟΕ για το πόθεν έσχες του 
Άκη Τσοχατζόπουλου. 

Σύµφωνα µε το Σ∆ΟΕ η τιµή 
που είχε δηλώσει ο Άκης Τσο-
χατζόπουλος ότι αγόρασε το 
σπίτι του στην οδό ∆ιονυσίου 
Αεροπαγίτου, ήταν µικρότερη 
από την αντικειµενική του αξία. 
Στις 6 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε 
το πόρισµα της επιτροπής στον 
Πρόεδρο της Βουλής σχετικά µε 
την υπόθεση αγοράς των γερµα-
νικών υποβρυχίων.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, συ-
νεχίζει να αρνείται τις κατηγορί-
ες για παθητική δωροδοκία και 
«ξέπλυµα µαύρου χρήµατος» και 
ανακοινώνει προσφυγή στο Ευ-
ρωπαικό ∆ικαστήριο Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων για παραβία-
ση του τεκµηρίου αθωότητας του.

Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ
Στις 8 Ιουλίου 2011, ανακοι-

νώθηκε από την ελληνική κυβέρ-
νηση η άσκηση ποινικής δίωξης 
κατά του Άκη Τσοχατζόπουλου, 
καθώς βρέθηκαν σηµαντικά 
ποσά σε καταθέσεις υφισταµέ-
νων του κατά την υπουργία στο 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.

Τον Οκτώβριο του 2011 δηµο-
σιεύµατα αναφέρουν ότι ο πρώ-
ην υπουργός δέχθηκε καταθέσεις 
µεγάλων ποσών σε προσωπικό 
του λογαριασµό του από εκπρό-
σωπο εταιρίας εξοπλιστικών 
συστηµάτων. Τρεις µήνες µετά ο 
πρώην υπουργός καλείται στον 
εισαγγελέα ως ύποπτος για ανει-
λικρινή φορολογική δήλωση.

Την Μεγάλη Τετάρτη 11 Απρι-
λίου, ο «Ωραίος Μπρούµελ», 
ο άνθρωπος του προέδρου και 
παραλίγο πρωθυπουργός Άκης 
Τσοχατζόπουλος, συνελήφθη µε 
την κατηγορία για ξέπλυµα βρώ-
µικου χρήµατος και οδηγήθηκε 
στη ΓΑ∆Α. Ο ίδιος έκανε λόγο 
για «προεκλογικό δώρο» της δι-
καιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ 
και ως προς τη χρονική συγκυρία 
της σύλληψης, είχε δίκιο. Παρά 
το γεγονός ότι όπως δείχνει και 
το πόρισµα-»φωτιά» της εισαγγε-
λίας για τον Άκη και τους «εντι-
µότατους φίλους» του, ο πρώην 
υπουργός έβαλε το δάχτυλο στο 
µέλι, η σύλληψή του δεν µπορεί 
να θεωρηθεί προϊόν κάθαρσης 
του πολιτικού συστήµατος. Συνε-
λήφθη ένας πολιτικός ηλικιωµέ-
νος και ανίσχυρος, έχοντας ζήσει 
τη µεγάλη ζωή και εξαπατήσει τον 
ελληνικό λαό επί χρόνια. Το αν ο 
αποδιοποµπαίος τράγος Άκης θα 
κάνει ένα ακόµα δώρο στο πολι-
τικό σύστηµα που τον εξέθρεψε 
και τον γιγάντωσε ή αν πλέον 
είναι αργά για πολιτικά τρικ στο 
παρά πέντε των εκλογών, θα φα-
νεί στις 6 Μαΐου. Το µόνο βέβαιο 
είναι ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
ολοκλήρωσε το ζεϊµπέκικό του, 
χωρίς να χειροκροτήσει κανείς...

ΧΘΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

Εγείρουν νοµικά ζητήµατα 
οι συνήγοροι του Τσοχατζόπουλου

Νοµικά ζητήµατα, αλλά και θέµα παραβίασης 
της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου θέ-
τουν µε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι 
υπεράσπισης του πρώην υπουργού Άκη Τσοχα-
τζόπουλου, ο οποίος κρατείται στην Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση και θα βισκόταν χθες, ∆ευτέρα του 
Πάσχα, ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωση που υπογράφει ο καθηγητής 
Λεωνίδας Κοτσαλής, πληρεξούσιος δικηγόρος 
του κ. Τσοχατζόπουλου, εκφράζοντας τις νοµικές 
θέσεις και των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων 
(Ιωάννη Νικολάου, Ιωάννη Παγορόπουλου και 
Γρηγορίου Τσόλια) γίνεται λόγος για «θεαµατικό» 
ή «θεατρικό» τρόπο που εκτελέστηκε το ένταλµα 
σύλληψης κατά του εντολέα τους το πρωί της Με-
γάλης Τετάρτης και επισηµαίνουν ότι δεν προη-
γήθηκε κλήση σε απολογία.

Οι συνήγοροι του κ. Τσοχατζόπουλου αναφέ-
ρουν, επίσης, ότι:

• δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να μελετηθεί 

µία δικογραφία 100.000 σελίδων σε τόσο µικρό 
χρονικό διάστηµα, ώστε να µπορεί ο κ. Τσοχα-
τζόπουλος να απολογηθεί για όσα του καταλογίζο-
νται την ∆ευτέρα του Πάσχα, 

• δεν υπάρχει λόγος να ερευνάται εκ νέου 
η υπόθεση της προµήθειας των πυραύλων 
TOR-M1, καθώς το θέµα έκλεισε µε την διερεύ-
νησή του από την Βουλή, χωρίς να προκύψουν 
ποινικές ευθύνες για τον υπουργό, 

• δεν μπορεί να διώκεται ένας πρώην υπουρ-
γός για αδικήµατα που σε κάθε περίπτωση έχουν 
παραγραφεί µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και 
το συνταγµατικό πλαίσιο. 

Παράλληλα, οι συνήγοροι του κ. Τσοχατζόπου-
λου αναρωτιούνται γιατί αποφασίστηκε να εκδο-
θεί ένταλµα σύλληψης για έναν άνθρωπο που 
τους τελευταίους 20 µήνες όποτε εκλήθη από τις 
ανακριτικές Αρχές έσπευσε να καταθέσει, σε ανα-
κριτές και εισαγγελείς.


