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Στοιχεία «φωτιά» περιέχο-
νται στο ηµερολόγιο του 
πρώην υπουργού Άκη 

Τσοχατζόπουλου που δόθη-
κε στη δηµοσιότητα. Κάθε µία 
από τις 2000 σελίδες αποτελεί 
πολύτιµο υλικό για τις Αρχές, 
αφού ενοχοποιούνται πρόσω-
πα και καταστάσεις και αποκα-
λύπτονται οι σχέσεις όλων των 
εµπλεκοµένων στην υπόθεση. 
Στα ηµερολόγια του βασικού 
κατηγορούµενου της υπόθεσης 
καταγράφονται συναντήσεις 
του µε πρόσωπα από πολλούς 
χώρους, δηµοσιογράφους, 
πολιτικούς, νοµικούς και επι-
χειρηµατίες. Οι ανακριτές θα 
κρίνουν αν κάποια από τα πρό-
σωπα αυτά θα πρέπει να κλη-
θούν να διευκρινίσουν τους 
λόγους των συναντήσεων τους 
µε τον κ. Τσοχατζόπουλο.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε 
τη συνήθεια να καταγράφει µε 
λεπτοµέρεια τα ραντεβού του, 
τα οποία πραγµατοποιήθηκαν 
είτε στο γραφείο του στην οδό 
Κόµνα Τράκα, είτε στο γραφείο 
της οδού Οµήρου. Στην ατζέντα 
του, ο πρώην υπουργός φαί-

νεται ότι είχε πολύ συχνή επι-
κοινωνία µε τη λογίστρια του 
Φρόσω Λαµπροπούλου και τον 
εξάδελφό του Νικόλαου Ζήγρα, 
ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των 
off shore Torcaso και Bluebell 
που έχουν λάβει ωφέλιµες πλη-
ρωµές στο πλαίσιο της προµή-
θειας των υποβρυχίων και των 
TOR M1. Επίσης, συχνές ήταν 
οι επαφές του µε τον πρώην Γε-
νικό ∆ιευθυντή Εξοπλισµών, 
Γιάννη Σµπώκο.

Πολλές σελίδες αφιέρωσε στο 
ηµερολόγιό του, ο Άκης Τσοχα-
τζόπουλος, στο 1.000.000 ευρώ 
και στο πρόσωπο το οποίο κατο-
νοµάζει και θα έπρεπε εδώ και 
ένα χρόνο να του έχει επιστρέ-
ψει τα χρήµατα από το εξωτερι-
κό, πράγµα το οποίο δεν έκανε 
ποτέ. Μάλιστα, ο πρώην υπουρ-
γός φαίνεται να απευθύνεται σε 
κάποιο πρόσωπο µε το οποίο 
συµφώνησε την Πρωτοχρονιά 
του 2010 να τον βοηθήσει να 
στείλει σταδιακά στο εξωτερικό 
το ποσό του ενός εκατοµµυρίου 
ευρώ. Σε κάποιο σηµείο αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά: «Θέλω να 
γνωρίζεις να καταλάβεις ότι αν 

δεν φέρω λεφτά τώρα σε όλους 
αυτούς επειδή είµαστε σε τραγι-
κή οικονοµική κατάσταση όλοι 
µας θα ξεσπάσει θύελλα εναντί-
ον µου και εναντίον σου». Επί-
σης, σε άλλο σηµείο αναφέρει 
σε άγνωστο πρόσωπο: «Φέρε 
άµεσα χρήµατα...».

Την «αποκρυπτογράφηση» 
έχουν αναλάβει οι εισαγγελι-
κές Αρχές. Ωστόσο, φαίνεται 
ότι είναι αρκετά δύσκολο να 
θεµελιωθούν και να στοιχειο-
θετηθούν επαρκώς κατηγορίες 
που αφορούν πρόσωπα που 
καταγράφονται στο ηµερολόγιο 
µε το όνοµα «Βούδας» ή «βο-
σκός». Αινιγµατική είναι  και η 
αναφορά σε  χρήµατα που θα 
δοθούν αφού γίνουν όσα ζη-
τάει, που ίσως να αποτελεί  έν-
δειξη απόπειρας συναλλαγών 
µε παραδικαστικό κύκλωµα, σε 
συνδυασµό µε άλλα στοιχεία. 
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
«Το Βήµα» το πρόσωπο που 
κυρίως στοχοποιείται από τις 
σηµειώσεις σύµφωνα µε τα µέ-
χρι στιγµής στοιχεία, φαίνεται 
να είναι κατηγορούµενος και σε 
άλλη µεγάλη υπόθεση.

AΣε ποινή φυλάκισης 2 ετών, µε 
τριετή αναστολή και τριετή στέ-
ρηση πολιτικών δικαιωµάτων, 

καταδικάστηκαν ο εκδότης της εφηµε-
ρίδας «Αυριανή» Γιώργος Κουρής και 
ο διευθυντής της Γ. Τσιρογιάννης. Η 
καταδίκη αφορά τα αδικήµατα της συ-
κοφαντικής δυσφήµισης και της εξύ-
βρισης, που τους απαγγέλθηκαν µετά 
από µήνυση του Γ. Αλαφούζου.

Αφορµή για τη µήνυση, που υπέ-
βαλλε ο γνωστός επιχειρηµατίας 
και πρόεδρος του ΣΚΑΪ, αποτέλεσε 

πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της εφη-
µερίδας στις 15 Ιουνίου 2011 µε 
τίτλο «Γιαννάκη, µηνύσεις κάνουν 
µόνο οι κοπέλες». Το επίδικο δη-
µοσίευµα ανέφερε ότι η οικογένεια 
Αλαφούζου είχε εµπλοκή σε υπό-
θεση λαθρεµπορίου (Ασπρονήσι), 
αλλά και σε παράνοµες εµπορικές 
δραστηριότητες στη Ρουµανία. Το 
δικαστήριο έκρινε ότι το ρεπορτάζ 
της εφηµερίδας ήταν αναληθές, συ-
κοφαντικό και έβλαψε την τιµή και 
την υπόληψη του κ. Αλαφούζου.

Τα ονόματα και ο «Βούδας» 
στο ημερολόγιο του Άκη

Φυλάκιση 2 ετών με τριετή αναστολή 
για τον εκδότη Γιώργο Κουρή
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