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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Η Πανθεσσαλική Φιλανθρωπική Ομοσπονδία Σύδνεϋ και ΝΝΟ “Καραισκάκης”  

διοργανώνει τον ετήσιο χορό της, 
το Σαββάτο 13 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 7.30 μ.μ. έως 1η πρωινή, 

στο Venus Reception Centre, 20 Belgrave St, Kogarah.

Θα διασκεδάσουμε με μουσική DJ για όλα τα γούστα.

H παρουσία όλων και ιδιαίτερα των νέων μας, επιβάλλεται για να γνωρίσουν
και να ζήσουν την παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από το τραγούδι και το χορό. 

Οι νέες και νέοι μας, είναι η συνέχεια, είναι το αύριο, που χρειαζόμαστε
στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας που ζούμε.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι $60.00 με φαγητό και ποτό 
και $30.00 για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Ελάτε με την παρέα σας να περάσουμε μια όμορφη βραδιά 
σε οικογενειακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας από τους κάτωθι συμβούλους:
Βασίλειο Μηνά 9316 9203, Κώστα Κούτσικο 9667 2081

Αγγελάκη Κώστα 9534 6979, Δημήτριο Στάθη 9344 5801
Στέργιο Τσίντζα 9594 5033

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΔΝΕΫ ΚΑΙ Ν.Ν.Ο
“ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ”
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Προφυλακιστέος κρίθηκε µετά την 
πολύωρη απολογία του στον ανα-
κριτή της υπόθεσης Τσοχατζόπου-

λου ο γενικός γραµµατέας εξοπλιστικών 
προγραµµάτων Γιάννης Σµπώκος.

Ο κατηγορούµενος φέρεται να αρνεί-
ται την κατηγορία της νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, υποστηρίζει 
ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, όταν βρέ-
θηκε σε δεινή οικονοµική κατάσταση, 
απαιτούσε χρήµατα από τον ίδιο θεω-
ρώντας ότι έλαβε «ωφελήµατα» εκ της 
θέσεώς του στη ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών, 
στο υπουργείο Αµυνας. Έτσι, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, εξηγεί και τις αναφο-
ρές του πρώην υπουργού στις σηµειώ-
σεις του περί των χρηµάτων που ζητού-
σε. Φέρεται µάλιστα να υποστηρίζει ότι 
δεχόταν απειλές για την ζωή του και ότι 
είχε απειληθεί τηλεφωνικά και από την 
Βίκυ Σταµάτη. Το 2010 επίσης, όπως 
φέρεται να τονίζει, είχε καεί και το αυ-
τοκίνητο του.

Για τον ισχυρισµό Ζήγρα ότι «µαύρα» 
χρήµατα επενδυθήκαν µέσω της χρηµα-
τιστηριακής εταιρείας του πεθερού του, 
ο Γ. Σµπώκος το αρνήθηκε λέγοντας ότι 
η συγκεκριµένη εταιρεία έχει ελεγχθεί.

Ο Γ. Σµπώκος απολογούνταν από τις 
12:00 στον ανακριτή Γ. Μαλλή, στον 
οποίο κατέθεσε υπόµνηµα 160 σελίδων 
µε το οποίο διατυπώνει τις θέσεις ένα-
ντι του βαρύτατου κατηγορητηρίου που 
σχηµατίστηκε σε βάρος του. Ο άλλοτε 
στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζό-
πουλου, που συνελήφθη µε ένταλµα 
του ανακριτή, κατέστη κατηγορούµενος 
µετά τους ισχυρισµούς στις συµπληρω-
µατικές απολογίες του Νίκου Ζήγρα. 
Και η λογίστρια Ευφροσύνη Λαµπρο-
πούλου υποστήριξε στον ανακριτή ότι ο 
Σµπώκος σύστησε για λογαριασµό του 
Τσοχατζόπουλου εξωχώρια εταιρεία. Ο 
Άκης Τσοχατζόπουλος επίσης σε κατα-
σχεθέντα χειρόγραφα του εµφανίζεται 
να ζητά χρήµατα από τον πρώην στενό 
συνεργάτη του τον οποίο κατηγορεί ότι 

δεν τήρησε τις συµφωνίες τους. Ο κα-
τηγορούµενος πάντως έξω από το ανα-
κριτικό γραφείο δήλωσε ότι είναι αθώος 
και ότι θα τα πει όλα στον ανακριτή.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΝ
Νωρίτερα απολογήθηκε και αφέθηκε 

ελεύθερη χωρίς όρους η πρώην σύζυγος 
του Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν Μολ-
ντενάουερ. Σε υπόµνηµα που παρέδωσε 
στον ανακριτή η κατηγορούµενη αρνεί-
ται την κατηγορία σε βάρος της και φέ-
ρεται να εξαπολύει βολές για την Βίκυ 
Σταµάτη από τη στιγµή που µπήκε στη 
ζωή του πρώην υπουργού.

«Κάθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαµης 
συµβίωσής µας µε τον Άκη Τσοχατζό-
πουλο η ζωή µας ήταν µετρηµένη, δε-
δοµένου ότι εκ της ιδιοσυγκρασίας µου 
διήγαγα πάντα σεµνό τρόπο διαβίωσης 
χωρίς οικονοµικές ακρότητες και υπερ-
βολές, ενώ προσπαθούσα να διαφυλάτ-
τω διαρκώς τον εαυτό µου και τα τέκνα 
µου µακριά από τα φώτα της δηµοσιότη-
τας» είπε. Η κατηγορούµενη επισηµαίνει 
ότι η Βίκυ Σταµάτη και ο τρόπος ζωής 
που ακολουθούσε οδήγησε σε πλήρη δι-
άλυση των σχέσεών της µε τον πρώην 
υπουργό και τονίζει ότι δεν θα µπορού-
σε να συµµετέχει σε εγκληµατική οργά-
νωση µε σκοπό το ξέπλυµα βρώµικου 
χρήµατος.

Η Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου παρα-
δέχεται το κατηγορητήριο του ανακριτή, 
ότι έβαλε 50.000 ευρώ σε λογαριασµό 
του επιχειρηµατία και συγκατηγορούµε-
νού της Γιώργου Σαχπατζίδη το 2008, 
αλλά τονίζει ότι έκανε χάρη στον πρώ-
ην σύζυγό της. Τέλος, για το σπίτι στο 
Ψυχικό, που σύµφωνα µε το κατηγορη-
τήριο αγοράστηκε µε παράνοµο χρήµα, 
η κατηγορούµενη υποστηρίζει ότι µετά 
το διαζύγιο µε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, 
πουλήθηκε η κοινή τους οικία στα Με-
λίσσια και µε τα χρήµατα αυτά σε συνδυ-
ασµό µε κάποια από τα εισοδήµατα του 
Άκη Τσοχατζόπουλου έγινε η αγορά του 
επίµαχου ακινήτου.

Kάθε ανάµειξή της σε όσα καταλογί-
ζει ο ανακριτής σχετικά µε την νο-
µιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

ενέργειες, αρνήθηκε και πάλι, σε συµπλη-
ρωµατική απολογία που έδωσε τη ∆ευτέ-
ρα, η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, 
Βίκυ Σταµάτη. 

Στον ανακριτή Γ. Μάλλη που την επι-
σκέφθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου 
και κρατείται, ύστερα από δικό της αίτηµα, 
επέµεινε, σύµφωνα µε πληροφορίες, πως 
δεν είχε την παραµικρή ανάµειξη στις 
δραστηριότητες του Άκη Τσοχατζόπουλου 
και έτσι δεν µπορεί να ξέρει αν υπήρχε 
παράνοµη προέλευση χρηµάτων. Επίσης, 

ζήτησε να αποφυλακιστεί, όχι µόνο λόγω 
του παιδιού της, αλλά και των προβληµά-
των υγείας που αντιµετωπίζει.

∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ

∆εν απαντά πλέον ούτε στα τηλεφωνή-
µατα του Άκη η Βίκυ. Αυτό λένε φήµες 
µέσα από τον Κορυδαλλό, που θέλουν τον 
πρώην υπουργό να παρακαλεί καθηµερι-
νά τους δεσµοφύλακες να πάρουν τηλέ-
φωνο και να ζητήσουν την κα Σταµάτη για 
να της µιλήσει. Αυτοί, ασύµφωνα µε όσα 
ακούγονται, του κάνουν τη χάρη, αλλά η 
Βίκυ Σταµάτη δεν ανταποκρίνεται.

Προφυλακιστέος κρίθηκε 
ο Γιάννης Σµπώκος 
µετά από µαραθώνια απολογία

Αρνήθηκε και πάλι 
κάθε ανάµειξη η Βίκυ Σταµάτη

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ


