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Αξιότιμε κε Ειςαγγελεφ, 



ε πρωτοςζλιδο δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ «ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ ΣΘ ΚΤΡΙΑΚΘ», ςτο φφλλο 

τθσ 19θσ Ιουλίου 2020 με αρικμό 30.473, ςτο κεντρικό κζμα του πρωτοςζλιδου, γίνονται 

ςυγκεκριμζνεσ ςυκοφαντικζσ και δυςφθμιςτικζσ αναφορζσ ςτο πρόςωπό μου (ςε πλαίςιο 

και άνωκεν φωτογραφίασ που φζρεται να απεικονίηει τον τόπο τθσ τραγωδίασ από τθ 

φονικι πυρκαγιά ςτο Μάτι τθσ 23θσ Ιουλίου 2018) με τον πθχυαίο τίτλο «Μάτι: το ζγκλθμα 

και θ ςυγκάλυψθ», «Θάψ’ τα γιατί κα ςε ςκίςουμε», με υπότιτλο «Σα δικαςτικά ζγγραφα 

για τθν τραγωδία και οι ωμζσ απειλζσ κατά του επικεφαλισ των ερευνϊν», ενϊ περαιτζρω 

αναφορζσ «Θάψ’τα, μθν μπλζξεισ, ςου μεταφζρω άνωκεν εντολζσ «από το Τπουργείο»», ςε 

μια φερόμενθ μεταξφ τρίτων ςυηιτθςθ, οι οποίεσ είναι παντελϊσ ψευδείσ κατά 

περιεχόμενο και δεν ανταποκρίνονται επ’ ουδενί ςτθν αλικεια. 

Θ χυδαία αυτι παρουςίαςθ και διατφπωςθ, ςτοχοποιεί δε ανοίκεια τθν προςωπικι και 

πολιτικι μου θκικι και πορεία και με καταςυκοφαντεί, ςε ςυνδυαςμό μάλιςτα με τθν 

προδιάκεςθ του αναγνϊςτθ για τα όςα ψευδι και ςυκοφαντικά αναφζρονται εςωτερικά 

τθσ εφθμερίδασ, δεδομζνου ότι το ίδιο πρωτοςζλιδο παραπζμπει ςτθ ςελίδα 20 και 21, ςε 

άρκρο τθσ ςυντάκτριασ Μαριάννασ Κακαουνάκθ ενϊ επιπλζον αναφορά γίνεται ςτθ ςελίδα 

26 ςε άρκρο του ςυντάκτθ Αλζξθ Παπαχελά. Επιπλζον το δθμοςίευμα αυτό ζχει 

αναπαραχκεί και ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ τθσ Εφθμερίδασ ςτον ιςτότοπο τον οποίο αυτι 

διατθρεί ««http://www.kathimerini.gr» αλλά και ςε πλικοσ άλλων μζςων ενθμζρωςθσ, 

εντφπων και θλεκτρονικϊν. 

Σο ακραία ςυκοφαντικό δθμοςίευμα τθσ ςελίδασ 20 και 21, που καταλαμβάνει ολόκλθρεσ 

τισ ςελίδεσ αυτζσ, αναφζρει μόνο ψεφδθ και ςυκοφαντίεσ. Ζχει κεντρικό πθχυαίο τίτλο 

παρόμοιο με αυτόν του πρωτοςζλιδου «Ζγκλθμα και ςυγκάλυψθ» και υπότιτλο: «Μζςα 

από δικαςτικά ζγγραφα και καταγγελίεσ θ «Κ» αποκαλφπτει όςα ζγιναν ςτο παραςκινιο με 

ςκοπό να ςυςκοτιςτοφν οι ζρευνεσ» ενϊ το κείμενο βρίκει αναφορϊν ςτο πρόςωπό μου, με 

ςτόχο τον ςυςχετιςμό μου με φερόμενθ απόπειρα ςυγκάλυψθσ ευκυνϊν, ςε μια ςυηιτθςθ 

που φζρεται να διεξάγεται μεταξφ τρίτων ςτθν οποία ουδεμία ςυμμετοχι είχα, οφτε και το 

δθμοςίευμα φτάνει να ιςχυριςτεί ότι είχα, ακόμθ κι αν ικελε τυχόν θ ςτιχομυκία αυτι 

υποτεκεί αλθκισ, αυκεντικι, μθ παραποιθμζνθ / προϊόν εγκλιματοσ – παράνομθσ 

υποκλοπισ κ.ο.κ. 

Αναπαράγοντασ δε αυτι, τθν ςε κάκε περίπτωςθ ψευδι κατά περιεχόμενο ςτιχομυκία, 

αφοφ όςα εκεί αναφζρονται, περί δικεν παρζμβαςισ και πόςω μάλλον «εντολϊν» από 

μζρουσ μου, καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τθν πραγματικότθτα, αφοφ ουδζποτε άςκθςα τθν 

παραμικρι παρζμβαςθ ςτο ζργο τθσ Δικαιοςφνθσ ι ωσ προσ τθ ςφνταξθ του πορίςματοσ, ωσ 

ωςτόςο παντελϊσ ψευδϊσ μου αποδίδεται, το περί ου ο λόγοσ δθμοςίευμα βαρφτατα 

προςβάλλει τθν προςωπικότθτά μου, τθν τιμι και τθν υπόλθψι μου, ςτοχεφει δε ςτθν 

πολιτικι και θκικι μου εξόντωςθ αλλά και ςτθν δθμιουργία μθ ανεκτϊν υπονοιϊν ςε βάροσ 

μου περί τθ νομιμότθτα. 

το τζλοσ τθσ ςελίδασ 20 δε ρθτά αναφζρεται: «Και όμωσ θ ιςτορία που αποκαλφπτει 

ςιμερα θ Κ δείχνει πωσ υπιρχε δόλοσ αλλά και ξεκάκαρθ εντολι για ςυγκάλυψθ. φμφωνα 

με τον ίδιο τον πρϊθν αρχθγό τθσ Πυροςβεςτικισ n εντολι αυτι είχε ζρκει από τθν τότε 

πολιτικι θγεςία». Τιοκετεί δθλαδι το δθμοςίευμα τθσ Εφθμερίδασ, τουσ φερόμενουσ 

ιςχυριςμοφσ και ςε ρόλο Δικαςτι και Ειςαγγελζα διαγιγνϊςκει μάλιςτα τθ ςυνδρομι δόλου 



αλλά και καταφάςκει μια δικεν «εντολι ςυγκάλυψθσ» ωσ «προερχόμενθ από τθν πολιτικι 

θγεςία». Ουδζν ψευδζςτερο εν τοφτοισ! Ζκπλθξθ δε προκαλεί θ αδιάςτικτθ υιοκζτθςθ των 

όποιων τυχόν ιςχυριςμϊν του πρ. Αρχθγοφ τθσ Πυροςβεςτικισ, ακόμθ κι αν αυτοί ικελε 

υποτεκεί ότι πράγματι ζλαβαν χϊρα και θ «απόδοςθ εντολϊν» ςτο πρόςωπό μου, χωρίσ 

τθν παραμικρι απόπειρα διαςταφρωςθσ τθσ αλικειασ. Πόρω δε απζχει θ αλικεια ωςτόςο, 

αφοφ ουδζποτε ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο αποπειράκθκα να παρζμβω ςτθν εν εξελίξει 

διαδικαςία ςχθματιςμοφ πορίςματοσ και απόδοςθσ ευκυνϊν ενϊ μοναδικό μου μζλθμα 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ μου ιταν αποκλειςτικά και μόνο θ ταχεία πρόοδοσ τθσ 

διαδικαςίασ. 

τθ ςελίδα 21 εν ςυνεχεία, επαναλαμβάνεται ο τίτλοσ του πρωτοςζλιδου ελαφρά 

παραλλαγμζνοσ ενϊ περαιτζρω αναφορζσ ςτο κείμενο ςτοιχειοκετοφν τθν βαρφτατθ βλάβθ 

μου, όπωσ ιδίωσ: «υγκεκριμζνα ο τότε αρχθγόσ Βαςίλθσ Ματκαιόπουλοσ τον απείλθςε, τον 

εκβίαςε και του ηιτθςε να κάψει ςτοιχεία και όλα αυτά ιςχυριηόμενοσ πωσ ζπραττε με 

εντολι τθσ τότε πολιτικισ θγεςίασ». Εν ςυνεχεία αναπαράγονται φερόμενοι ιςχυριςμοί του 

πρϊθν Αρχθγοφ τθσ Πυροςβεςτικισ «Εγϊ κλικθκα ςε ανϊτατο επίπεδο..», *…+, «Θ 

υπουργόσ αυτό μου είπε. Κάλεςε τον και πεσ του μθ γράψει για ευκφνεσ ανωτζρων και μθ 

γράψει ότι ευκφνεται ο διμαρχοσ, θ Δοφρου, ι κάποια υπθρεςία ι το Δαςαρχείο» 

(πθχυαίοσ τίτλοσ), «Επαναλαμβάνει δφο φορζσ πωσ του μιλάει ακολουκϊντασ εντολζσ τθσ 

τότε πολιτικισ θγεςίασ και ςε κάποιο ςθμείο διευκρινίηει πωσ θ εντολι για ςυγκάλυψθ 

ιρκε από τθν υπουργό εννοϊντασ προφανϊσ τθν τότε πολιτικό του προϊςταμζνθ τθν 

υπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ Ολγα Γεροβαςίλθ». Σζλοσ ςτθ ςελίδα 21 γίνεται και 

αναφορά ςε δικεν δυςμενι μετάκεςθ προερχόμενθ «άνωκεν» με τθ φράςθ «Θα ζρκει το 

χαρτάκι από πάνω χωρίσ να το κζλω εγϊ για τθ άμο *…+» με πθχυαία γράμματα ενϊ ςτθ 

ςελ. 26 ο πθχυαίοσ τίτλοσ είναι «Θ απόπειρα ςυγκάλυψθσ τθσ τραγωδίασ ςτο Μάτι». 

Οι ανοίκειεσ αυτζσ και κατάφωρα δυςφθμιςτικζσ και ςυκοφαντικζσ αναφορζσ που ουδεμία 

ςχζςθ ζχουν με τθν πραγματικότθτα βάναυςα προςβάλλουν και κίγουν τθν τιμι, υπόλθψθ, 

θκικι μου ςυγκρότθςθ και πολιτικι μου ακεραιότθτα. Οι δε ιςχυριςμοί τρίτων, οι οποίοι 

φζρονται να ομιλοφν περί του προςϊπου μου, θ άκριτθ αναπαραγωγι αυτϊν αλλά και οι 

κρίςεισ, άνευ λοιπϊν ςτοιχείων, ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι μθνυόμενοι δια του Σφπου και 

δια των οποίων επιχειρείται να μου αποδοκοφν παράνομεσ πράξεισ, ενϊ φιλοτεχνείται 

εικόνα εμπλοκισ μου ςε μια υπόκεςθ δικεν ςυγκάλυψθσ είναι παντελϊσ ανυπόςτατοι και 

ψευδείσ κατά περιεχόμενο. 

Σα δθμοςιεφματά αυτά, απολφτωσ ψευδι, δυςφθμιςτικά και ςυκοφαντικά, ςυνιςτοφν 

απόλυτθ διαςτρζβλωςθ τθσ πραγματικότθτασ, εν γνϊςει του ψεφδουσ, υπερβαίνουν κάκε 

όριο ανοχισ και αποςκοποφν ςτθν προςβολι τθσ τιμισ και τθσ υπόλθψθσ μου μζςω τθσ 

αμφιςβιτθςθσ τθσ θκικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ αξίασ του προςϊπου μου. 

Οι απολφτωσ ψευδείσ, δυςφθμιςτικζσ και ςυκοφαντικζσ αναφορζσ που περιλαμβάνονται 

ςτα ανωτζρω δθμοςιεφματά ςασ (πρωτοςζλιδο και εςωτερικι καταχϊρθςθ άρκρων ςτισ 

ςελίδεσ 20-21, που καταλαμβάνουν ολόκλθρθ τθν αντίςτοιχθ ςελίδα αλλά και ςτθ ςελίδα 

26) ςυνιςτοφν ςυμπεριφορά παράνομθ, καταχρθςτικι και αντικείμενθ ςτθ δθμοςιογραφικι 

δεοντολογία με αποτζλεςμα να ζχω υποςτεί βαρφτατθ θκικι βλάβθ. 



Επειδι κατ’ άρκρον 362-3 ΠΚ: Όποιοσ με οποιονδιποτε τρόπο ενϊπιον τρίτου ιςχυρίηεται ι 

διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονόσ που μπορεί να βλάψει τθν τιμι ι τθν υπόλθψι του 

τιμωρείται με φυλάκιςθ ζωσ ζνα ζτοσ ι χρθματικι ποινι. Αν θ πράξθ τελζςτθκε δθμόςια με 

οποιονδιποτε τρόπο ι μζςω διαδικτφου, επιβάλλεται φυλάκιςθ ζωσ τρία ζτθ ι χρθματικι 

ποινι 

Ενϊ περαιτζρω, αν το γεγονόσ είναι ψευδζσ και ο υπαίτιοσ γνϊριηε ότι αυτό είναι ψευδζσ 

τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν και χρθματικι ποινι και αν τελεί τθν 

πράξθ δθμόςια με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςω του διαδικτφου, με φυλάκιςθ τουλάχιςτον 

ζξι μθνϊν και χρθματικι ποινι. 

Επειδι εν προκειμζνω δια του προαναφερκζντοσ δθμοςίευματοσ οι μθνυόμενοι βάναυςα 

προςζβαλαν τθν τιμι και τθν υπόλθψι μου με ιςχυριςμοφσ και διαδόςεισ για παντελϊσ 

ψευδι και αναλθκι γεγονότα, ωσ ανωτζρω μου αποδίδονται, δθμόςια δια του τφπου, δια 

του διαδικτφου προσ άδθλο αρικμό προςϊπων και δθ εν γνϊςει του ότι τα γεγόνοτα που 

ιςχυρίηονταν και δθ οι φερόμενεσ ωσ εντολζσ από μζρουσ μου προσ τθν ιεραρχία του 

Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ είναι παντελϊσ ψευδι, 

Περαιτζρω δια τθσ παροφςασ εγκαλϊ για τθν βάναυςθ προςβολι τθσ τιμισ και τθσ 

υπόλθψισ μου και παν άλλο τυχόν υπαίτιο πρόςωπο το οποίο προζβθ ςτουσ ωσ άνω 

ιςχυριςμοφσ και διαδόςεισ για ψευδι γεγονότα, είτε ιδιωτικά είτε δθμόςια, ενϊπιον 

τρίτων, ωσ και τουσ φερόμενουσ ωσ ςυνομιλοφντεσ ςτθν επίμαχθ ςτιχομυκία που φζρεται 

να «δθμοςιεφει» θ Εφθμερίδα «ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ ΣΘ ΚΤΡΙΑΚΘ». 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

και με τθν ρθτι επιφφλαξθ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ μου 

ΜΘΝΤΩ-ΕΓΚΑΛΩ 

τουσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενουσ 

ΗΘΣΩ 

τθν κατά νόμο τιμωρία τουσ. 

Επιπλζον δθλϊνω ότι παρίςταμαι ωσ πολιτικϊσ ενάγουςα για τθν υποςτιριξθ τθσ 

κατθγορίασ αλλά και για τθν χρθματικι ικανοποίθςθ προσ αποκατάςταςθ τθσ θκικισ 

βλάβθσ ζωσ του ποςοφ των 44 Ευρϊ με ρθτι επιφφλαξθ διεκδίκθςθσ αποηθμίωςθσ τθσ 

θκικισ μου βλάβθσ, τθν οποία υπζςτθν από τα πιο πάνω αδικιματα. 

Πλθρεξοφςιο δικθγόρο και αντίκλθτο διορίηω τθν Αρτεμθςία Παπαδάκθ, Δικθγόρο Ακθνϊν, 

κάτοικο Γραβιάσ 7, Ακινα, 10678 

Ακινα 20.07.2020 

Θ Εγκαλοφςα 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΙΛΘ 
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