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Τξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ ςήθηζε ζηε Βουλή ηνπ νόμου 3842/2010 «πεξί 
απνθαηάζηαζεο ηεο θνξνινγηθήο Γηθαηνζύλεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο 
θνξνδηαθπγήο», πνπ αλάκεζα ζηα άιια πεληαπιαζηάδεη ηε...  
θνξνινγία αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε εμσρώξηεο (offshore) εηαηξείεο, ε 
θαηνηθία ηνπ πξώελ ππνπξγνύ ηνπ ΠΑΣΟΚ Ακη Τσοχατζόπουλου 
κεηαγξάθεηαη από... offshore εηαηξεία ζηε ζύδπγό ηνπ, Βίθπ Σηακάηε, γηα 
πάλσ από έλα εθαηνκκύξην επξώ. 
 
Η δηαηεξεηέα ηξηώξνθε πνιπθαηνηθία, ζην ρξώκα ηεο ώρξαο, ζηέθεη γηα πάλσ 
από 60 ρξόληα ζηελ θαξδηά ελόο από ηνπο πην αθξηβνύο πεδνδξόκνπο ηεο 
Δπξώπεο - ζηελ νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ. Δλα ζπίηη ζηνλ δξόκν απηό, 
ζαλ απηό ζηνλ αξηζκό 33 πνπ βξέζεθε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ζπδύγνπ ηνπ θ. 
Τζνραηδόπνπινπ κε ην ζπκβόιαην ππ. αξηζκ. 15867, έρεη κία από ηηο 
πςειόηεξεο αληηθεηκεληθέο αμίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε απηήλ ηε 
ρώξα: είλαη ε δεύηεξε πςειόηεξε αληηθεηκεληθή αμία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, 
7.000 επξώ/η.κ. 
Με ζέα ηελ Αθξόπνιε 
Από ην καξκάξηλν κπαιθόλη ηνπ δεύηεξνπ νξόθνπ, όπνπ δεη ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ν πξώελ ππνπξγόο ηνπ ΠΑΣΟΚ Αθεο Τζνραηδόπνπινο, βιέπεη 
ζρεδόλ ζηελ επζεία, ην λόηην θνκκάηη ηεο Αθξόπνιεο, ελώ ηηο θαινθαηξηλέο 
λύρηεο είλαη ζίγνπξν όηη αθνύεη ηηο κεισδίεο πνπ αληερνύλ κηα αλάζα πην 
πέξα, ζην Ωδείν Ηξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ. 
Σην εζσηεξηθό, ν πξώελ ππνπξγόο απνιακβάλεη ηελ άλεζε 209 η.κ. ηεο 
θύξηαο θαηνηθίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ -ζύκθσλα κε ην ζπκβόιαην ζηνλ ηόκν 
4248 ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ Αζελώλ- έλα ζαιόλη, πέληε θύξηα δσκάηηα, κία 
θνπδίλα, έλα ινπηξό, ην απνρσξεηήξην ησλ μέλσλ, κία απνζήθε, δηάδξνκν θαη 
θπζηθά ρώξν ππνδνρήο. 
Οκσο, νύηε ε θαιή δηάζεζε πνπ κάιινλ πξνθαιεί ε θαζεκεξηλή απόιαπζε 
ηεο εηδπιιηαθήο ζέαο ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ νύηε θαη ηα επηπιένλ 202,21 η.κ. ηνπ 
δώκαηνο θαη ηα 209,69 η.κ. ηνπ ππνγείνπ κε ηηο 8 απνζήθεο θαη ηνλ 
θσηαγσγό, ήηαλ ηθαλά λα ζπγθξαηήζνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ θ. 
Τζνραηδόπνπινπ ην 2007, όηαλ δεκνζίεπκα εθεκεξίδαο ηνλ έθεξε λα έρεη 
πξνβεί ζηελ αγνξά ηήο ελ ιόγσ θαηνηθίαο. Τόηε ν θ. Τζνραηδόπνπινο 
ππνζηήξηδε όηη ηελ θαηνηθία απηή ηελ ελνηθίαδε. Αλ απηό ίζρπε, ηόηε ζα έπξεπε 
λα ηε λνηθηάδεη από ηελ offshore εηαηξεία Nobilis International LLC, πνπ 
εδξεύεη ζηελ πόιε Cheyenne ηεο πνιηηείαο Γνπατόκηλγθ ησλ ΗΠΑ, ε νπνία 
δηέζεηε ηνπο ηίηινπο από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001 κέρξη ηε κεηαβίβαζε ζηε 
ζύδπγό ηνπ. Μάιηζηα, ηα ακεξηθαληθά αξρεία δείρλνπλ όηη, παξόιν πνπ ε 
offshore Nobilis είρε αγνξάζεη ηελ ησξηλή θαηνηθία ηνπ πξώελ ππνπξγνύ πξνο 
136 εθαηνκκύξηα δξαρκέο, πιήξσλε θαηά κέζνλ όξν θόξνπο ύςνπο κόλν 64 
δνιαξίσλ ηνλ ρξόλν! 
Η κεγάιε έθπιεμε, όκσο, βξίζθεηαη ζηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν ηδηνθηήηε, 
πνπ όρη κόλνλ είρε αγνξάζεη ηελ ησξηλή θαηνηθία ηνπ θ. Τζνραηδόπνπινπ ζηε 
δηπιάζηα ηηκή κόιηο δύν ρξόληα πξηλ -ήηνη 300 εθαηνκκύξηα δξαρκέο ην 1999-, 
αιιά βξέζεθε θαη ππόινγνο ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ην 
ζθάλδαιν ηνπ Βαηνπεδίνπ! Ο ηδηνθηήηεο δελ ήηαλ άιινο από ηελ εηαηξεία 



TORCASO Investments Ltd, πνπ βξέζεθε ζηε δίλε ηνπ θπθιώλα επεηδή 
πνύιεζε ην 2007 δύν αθίλεηα ζηε Μνλή Βαηνπεδίνπ. Σηελ έξεπλα πνπ 
αθνινύζεζε, ε TORCASO εκθαλίζηεθε μαθληθά -θαηά δήισζε ηνπ ηδίνπ- λα 
αλήθεη από ην 2006 ζηνλ Βνξεηνειιαδίηε επηρεηξεκαηία θ. Σαρπαηδίδε. 
Οζν γηα ην αλ Σαρπαηδίδεο θαη Τζνραηδόπνπινο γλσξίδνληαη; Γεκνζηεύκαηα 
αλαθέξνπλ όηη ε γλσξηκία ηνπο πάεη πνιύ πην πίζσ από ηηο εκέξεο πνπ ε 
TORCASO αγόξαδε ηε ζεκεξηλή θαηνηθία ηνπ πξώελ ππνπξγνύ. Οπνην θαη αλ 
είλαη ην πξαγκαηηθό θπζηθό πξόζσπν πίζσ από ηηο εηαηξείεο TORCASO θαη 
Nobilis, ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, ε επηζπκία ηεο ζπδύγνπ ηνπ θ. 
Τζνραηδόπνπινπ λα αγνξάζεη ην ζπίηη απηό θαίλεηαη πσο ήηαλ κεγάιε. Γηα 
ράξε ηνπ, παξόιν πνπ είρε ήδε πιεξώζεη κεηξεηά 450 ρηιηάδεο επξώ ζηελ 
offshore Nobilis θαη επξόθεηην λα πάξεη δάλεην γηα κόλν 650 ρηιηάδεο επξώ, ε 
ζπγγξαθέαο θ. Βίθπ Σηακάηε παίξλεη ηελ εκέξα ηεο ςήθηζεο ηνπ 
λνκνζρεδίνπ, πνπ αθνξά ηε θνξνιόγεζε offshore εηαηξεηώλ, δύν δάλεηα 
ζπλνιηθνύ ύςνπο ελόο εθαηνκκπξίνπ εθαηό ρηιηάδσλ επξώ. Δηζη θαηαθέξλεη 
λα απνθηήζεη -από κία offshore- έλα «παιάηη», πνπ όπσο ιέλε ζηελ «Κ» 
εηδηθνί ζηνλ ρώξν ησλ αθηλήησλ, ελδέρεηαη λα έρεη εκπνξηθή αμία πνιιέο, 
πνιιέο θνξέο πνιιαπιάζηα. 


