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Κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια της καταγγελίας μου με ημερομηνία 18
Νοεμβρίου 2019 και εν όψει των εξελίξεων, με αφορμή την απάντηση και θέση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και τη διαπίστωση νέων στοιχείων που
αφορούν την εγκληματική δράση του Μανιαδάκη Σωτηρίου του Γεωργίου,
επάγομαι τα κάτωθι:
Ο καταγγελλόμενος έχει διαπράξει σωρείαν επί πλέον αδικημάτων, έτσι
ώστε φρονώ ότι πλήττεται θανάσιμα το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, στο κτίριο όπου στεγάζεται η κατοικία μου, στη περιοχή Γαλατσίου
Αττικής, υπάρχει ζευγάρι ενοίκων, ονόματι Ανδρέας Παπασπύρου του
Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, με έτος γέννησης το 1958, καταγόμενος
εξ Αιτωλοκαρνανίας και Χριστίνα Νταβαρίνου του Κωνσταντίνου και της
Θεοδώρας, σύζυγος Ανδρ. Παπασπύρου, με έτος γέννησης το 1965,
καταγόμενη εξ Ευρυτανίας, κατοικούντων στο κάτωθεν της κατοικίας μου
διαμέρισμα, ήδη από του έτους 2004. Το διαμέρισμα αυτό το έτος 2004, είχε
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αγοραστεί εξ ημισείας από τους ως άνω και στη συνέχεια το μήνα Οκτώβριο
2009 το μεταβίβασαν λόγω πώλησης στους κ.κ. Κουτσουμπό Λεωνίδα του
Ιωάννη και Ιουλία Καλαμπούκη του Βασιλείου, συζ. Λεωνίδα Κουτσουμπού,
κατοίκων Ζωγράφου Αττικής, οδός Μπισκίνη 32.
Αυτά διαπιστώθησαν από εμένα στη προσπάθεια μου να βρω άκρη,
αφού οι ως άνω κινούνται με τις οδηγίες του καταγγελλόμενου και υπηρετούν
απ’ ότι στη συνέχεια προέκυψε τη παράνομη δραστηριότητα του.
Ήτοι, το μήνα Οκτώβριο 2012, και ενώ είχε διαδοθεί ότι είχαν μεταβιβάσει την
ιδιοκτησία των, πλην όμως τα πρόσωπα και οι εκδηλώσεις συνεχίζονταν
καθημερινά στο ίδιο επίπεδο, το δε κτίριο ολόκληρο επλήττετο βάναυσα από
τη καθημερινή συμπεριφορά των με θορύβους και συναφή παραβατική
συμπεριφορά, στη προσπάθεια μου να καταλάβω τί συμβαίνει, αφού γνώριζα
ότι ο καταγγελλόμενος έχει καθημερινή στενή συνεργασία μετά των ως άνω,
μεταβαίνουσα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών να διαπιστώσω αν πράγματι
έχουν μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των, όπως είχε διαρρεύσει, διαπιστώνω στη
καταχώρηση με το όνομα Παπασπύρου να υπάρχουν πολλές καταχωρήσεις.
Επικοινωνώντας με τις πληροφορίες του ΟΤΕ και ζητώντας πληροφορίες για
τυχόν καταχώρηση με το όνομα Παπασπύρου και διεύθυνση το συγκεκριμένο
κτίριο της περιοχής Γαλατσίου, μου ανακοινώθηκε ότι η σύνδεση τηλεφώνου
με αριθμό 210 2222145, λειτουργεί στο συγκεκριμένο κτίριο στο όνομα
Ανδρέας Παπασπύρου. Μεταβαίνουσα στα ευρετήρια των μερίδων του
Υποθηκοφυλακείου, διαπιστώνω τα στοιχεία και των δύο ως άνω, πρώην
συνιδιοκτητών του υπό στοιχεία Στ2 διαμερίσματος του εν λόγω κτιρίου, το
οποίον είχαν μεταβιβάσει ήδη από το μήνα Οκτώβριο έτους 2009, η δε
σύνδεση λειτουργούσε κανονικά, τρία έτη μετά τη μεταβίβαση. Μετά των ως
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άνω συνοικούσε άτομο, ονόματι Ντρόμνι, Πολωνικής καταγωγής, μετά του
οποίου συνευρίσκετο σε προσωπική σχέση η κόρη των ως άνω ενοίκων
καθώς και η μητέρα του, επίσης Πολωνικής καταγωγής, στο όνομα του
οποίου είχε γίνει το μισθωτήριο συμβόλαιο και πίσω από το οποίον
προφανώς εκρύβοντο οι ως άνω πρώην ιδιοκτήτες. Σήμερα, δεν είναι μεγάλο
το διάστημα, ο καταγγέλλων, προφανώς στη προσπάθεια του να αλλοιώσει
έτι περαιτέρω τα ίχνη του, έχει απομακρύνει τα μέλη της οικογενείας του
Πολωνού και της κόρης των, οι δε ως άνω, πρώην ιδιοκτήτες, εξακολουθούν
να διαμένουν στο εν λόγω διαμέρισμα, με όνομα στη κατάσταση των
κοινοχρήστων Παπαδοπούλου Άννα.
Ποιοί είναι οι λόγοι, για τους οποίους επί σειρά ετών κρύβονται και τους
οποίους επιτέλους εξιχνίασα με μεγάλη προσπάθεια? Ο καταγγελλόμενος
Μανιαδάκης Σωτήριος, έχει διαπράξει ανάμεσα στα άλλα φόνους, κλοπές,
ληστείες και διαρρήξεις, στις οποίες εμπλέκεται τόσον ο Παπασπύρου
Ανδρέας όσον και η Νταβαρίνου Χριστίνα, οι οποίοι έχουν διαπράξει,
προφανώς με τις υποδείξεις του καταγγελλόμενου, φόνους, κλοπές, ληστείες
και διαρρήξεις. Η Νταυαρίνου φαίνεται να έχει απασχοληθεί τάχα για λόγους
καθαριότητας σε κατοικίες, πάλι με τις υποδείξεις του εν λόγω και σύμφωνα
με τις οποίες, έχει αφαιρέσει παράνομα, από τους ενοίκους των κατοικιών
αυτών, χρήματα και τιμαλφή, ανυπολόγιστης αξίας, σε συνδυασμό με την
αφαίρεση της ζωής κάποιων από αυτούς. Προφανώς τα ίχνη των έχουν
προκύψει για την αστυνομία.
Για τη περίπτωση όπου αναρωτηθεί κάποιος γιατί να απασχοληθώ με
όλα τα ως άνω, ένα άτομο πολυάσχολο, με απασχόληση πολλές ώρες
ημερησίως, επαγγελματικά και όχι μόνον, να επισημάνω ότι, οι επί σειρά ετών
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θόρυβοι εντός του κτιρίου, συνοδεύονταν από ένα καθεστώς διώξεων εις
βάρος μου, εκ μέρους ενός μεγάλου μέρους των ενοίκων, οι οποίοι
κατευθύνονται από τον καταγγελλόμενο, έχουν εμπλακεί στις παράνομες
δραστηριότητες του και στους οποίους δεν έχανε την ευκαιρία να τονίζει ότι
διακινδυνεύουν άπαντες να ενοχοποιηθούν όσον υφίσταμαι και δη εν κινήσει
και δράσει. Κοινώς τους μετέδιδε ότι καθίσταται επιβεβλημένη η εξόντωση
μου.
Το συμπέρασμα, το οποίον πρόσφατα συνήγαγα είναι ότι με τις συνεχείς εις
βάρος μου διώξεις, οι οποίες εκδηλώνονταν με συχνές απρόκλητες επιθέσεις,
υβριστική και απαξιωτική συμπεριφορά καθώς και δυσφημιστική τακτική,
προσδοκούσε να μεταβώ προς τα έξω και ειδικότερα στα βόρεια προάστια,
στα οποία έχω πει κατά καιρούς ότι προτίθεμαι να εγκατασταθώ μελλοντικά
και κυρίως σε καιρό όπου είμαι σε θέση να μετριάσω κάπως την απασχόληση
μου και την υποχρεωτική παρουσία μου στην εργασία μου, περιοχές στις
οποίες προφανώς του ήταν πιο εύκολο να με εξοντώσει. Το συμπέρασμα
αυτό ενισχύεται έτι περαιτέρω, διαπιστώνοντας ότι έχει διαπράξει ακόμη και
φόνους. Μάλιστα διαπιστώνοντας τη κατάσταση, η οποία έχει προκύψει στα
Δικαστήρια, είναι βέβαιο πλέον ότι δεν «συνέφερε» να παραμένω εν ζωή,
αφού ήταν πολύ πιο εύκολο να προκύψει η δράση του. Εξ άλλου όχι τυχαία
φρονώ πλέον ότι όλο το διάστημα από του έτους 1995, ήταν συχνή η
παρότρυνση του να παραιτηθώ της δικηγορίας, αφού έχω δουλέψει ήδη
αρκετά.
Αντίστοιχο άτομο του Παπασπύρου, έχει υποπέσει στην αντίληψη μου
ότι απασχολεί στη Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας, ονόματι Σταύρος
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Ζαντιώτης, ο οποίος φέρεται να κυκλοφορεί με ξένο όνομα στο περιβάλλον
του στη Καλαμάτα (ψευδώνυμο).
Και ενώ είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι δολοφονεί με άτομα, τα
οποία έχουν ασκηθεί χειρωνακτικά τα δε υποψήφια θύματα τους είναι άλλου
επιπέδου και δεν είναι σε θέση να αμυνθούν, αφού εξ άλλου αιφνιδιάζονται,
κατά την έφοδο με σκοπό τη δολοφονία, διαπιστώνω λίαν προσφάτως ότι
έχει αναμείξει και αστυνομικούς, οι οποίοι δολοφονούν, κάνοντες χρήση του
επαγγελματικού τους όπλου, δεν προκύπτουν ποτέ στις υποτιθέμενες έρευνες
της αστυνομίας, αφού προφανώς δε συμφέρει να γίνει ουσιαστική έρευνα και
να έλθει ο οιοσδήποτε από αυτούς, σε αντιπαλότητα με τον καταγγελλόμενο.
Ήδη έχω τις ομολογίες των κ.κ. Επαμεινώνδα Κορκονέα, ειδικού φρουρού
και εκτελεστή του Αλέξη Γρηγορόπουλου και Τζώρτζη Κωνσταντίνου,
αστυνομικού στο τμήμα ασφαλείας Αθηνών, κατά τα λεγόμενα του ιδίου,
ενοίκου του αυτού ως άνω κτιρίου, όπου στεγάζεται η κατοικία μου και μετά
του οποίου φαίνεται να έχει διαπράξει μερικές δολοφονίες. Πλην του Αλέξη
Γρηγορόπουλου, είμαι βεβαία, για τη δολοφονία του συναδέλφου
ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, τον οποίον δολοφόνησε άτομο του
ιδίου ως άνω, με εντολή και τις υποδείξεις του.
Δεν είμαι βεβαία αλλά πιθανολογώ: 1) Ο εμπρηστής των βορείων προαστίων,
της πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, έτους 2018, να είναι άτομο του
καταγγελλόμενου. 2) Οι εκτελεστές της εφοριακού στο κοιμητήριο της
Περισσού καθώς και της φοιτήτριας στη Ρόδο, Ελένης Τοπαλούδη να είναι
επίσης άνθρωποι – εκτελεστές του καταγγελλόμενου. 3) Το αυτό ισχύει με τις
δολοφονίες των Νίκου Σεργιανόπουλου και του συγγραφέα στη Κυψέλη Μένη
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Κουμανταρέα και με πολλές επί πλέον δολοφονίες, τις οποίες θεωρώ σφόδρα
πιθανόν ότι έχει διαπράξει.
Προφανώς τα εν λόγω άτομα (θύματα) παρεξέκλιναν των εντολών του και ως
εκ τούτου είχε κάθε λόγο να «κλείσει το στόμα» του εκάστοτε υποψηφίου
θύματος του, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει να γίνει αντιληπτός στις
αρχές. Οι δε εκτελεστές – αυτουργοί δεν διανοούνται να μιλήσουν, παρά μετά
τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταγγελλόμενου.
Να επισημάνω, ότι έχει τόσους αντιπάλους σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, ώστε έχει εξαφανιστεί από το δικηγορικό του γραφείο στην οδό
Σκουφά 52, ήδη από το έτος 2000. Τα επαγγελματικά τηλέφωνα, όσο τα
μεταχειρίστηκε μετά το ως άνω έτος, τα απαντούσε με εκτροπή,
παραμένοντας στη κατοικία του. Στους πελάτες του γραφείου του έκλεινε
ραντεβού και φρόντιζε να μεταβεί, σε ώρα όπου είχε ήδη αφιχθεί το πρόσωπο
με το οποίον είχε να συναντηθεί, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή
μετάβαση και την επ’ ολίγον διαμονή του, εντός του γραφείου. Βεβαίως, η
έστω και κατ’ ελάχιστον εναπομείνασα επαγγελματική δραστηριότητα του, έχει
εκλείψει για διάστημα άνω των πέντε (5) ετών.
Στη προηγούμενη καταγγελία μου, απευθυνόμενη στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, αντίγραφο της οποίας σας έχει κοινοποιηθεί, ενώ περιέχεται ένα
μεγάλο μέρος της εγκληματικής δράσης του καταγγελλομένου, που αφορά
μάλιστα το χώρο της Δικαιοσύνης, ο αρμόδιος Υπουργός κατ’ αρχήν φρόντισε
να διαβιβαστεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήτοι, δεν γνωρίζω για ποιό
λόγο, αντιμετωπίστηκε σαν να επρόκειτο για υπόθεση αναφερόμενη στη
παραβατικότητα ενός Δικηγόρου, για την οποίαν καθίσταται επιβεβλημένο να
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ενημερωθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος, ενώ θεωρώ ότι καθίσταται σαφές, ότι
ολόκληρος ο χώρος που αφορά τη Δικαιοσύνη ( Δικαστήρια, Φυλακές) έχει
κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, αφού εξαρτάται και κατευθύνεται από τις παράνομες
και παράλογες ορέξεις του καταγγελλόμενου. Να επισημάνω για μία επί πλέον
φορά, ότι έχουν χρεωθεί την υπόθεση της έρευνας των παρανόμων
δραστηριοτήτων του, με έφοδο στα αρχεία των Δικαστηρίων τρεις μέχρι
σήμερα Εισαγγελείς, οι οποίοι, απ’ ότι εκ των υστέρων απεδείχθη,
εξαρτώνται και καθοδηγούνται κυριολεκτικά από τον καταγγελλόμενο. Και
διερωτώμαι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα δώσει εντολή για έλεγχο των αρχείων
των Δικαστηρίων, από τον οποίον να προκύψει ποιοί από τους Δικαστές και
Εισαγγελείς τυγχάνουν ανεξάρτητοι των παρανόμων δραστηριοτήτων του εν
λόγω εγκληματία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα και να
εκδώσουν ένταλμα σύλληψης του? Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο
καταγγελλόμενος εγκληματίας έχει συστήσει και συντηρεί ολόκληρο
παρακράτος, εξ ού και τυγχάνει αναγκαία η μέριμνα του εκάστοτε αρμοδίου
Υπουργού. Ήτοι, μετά τα ως άνω προκύπτει ότι και η αστυνομία πλήττεται
θανάσιμα και ως εκ τούτου δυσχεραίνει έτι περαιτέρω η επιχείρηση για τη
σύλληψη και την ανακοπή της παράνομης δράσης του.
Στη συνέχεια της ως άνω διαβίβασης, και ειδικότερα την 17-12-2019, μου
κοινοποιήθηκε εκ μέρους του ως άνω Υπουργού, η εκ νέου διαβίβαση
φωτοαντιγράφου της καταγγελίας μου στο Συμβούλιο Επιθεώρησης του
Αρείου Πάγου, η τύχη της οποίας προφανώς αναμένεται, όπως και η τυχόν
σύμφωνη γνώμη του ως άνω τμήματος του Αρείου Πάγου.
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Τα πλήρη στοιχεία της κατοικίας μου, περιέχονται στο συνημμένο
αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων του Α.Τ. Γαλατσίου, μετά σχετικής
καταγγελίας εις βάρος της Χριστίνας Νταβαρίνου για συστάσεις, έτους 2017.
Επί πλέον, είναι πλέον προφανές ότι η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο
και μάλιστα υπό συνθήκες ώστε δεν δύναμαι να αποτανθώ καν στο
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μου, αιτούμενη τη προστασία μου, μη
δυνάμενη να εμπιστευθώ, αφού δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα άτομα τα μη
εμπλεκόμενα, στο παράνομο ως άνω υφιστάμενο καθεστώς.

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2019
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με κοινοποίηση:
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Α) Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Β) Στο Πρόεδρο της Βουλής
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Μαρίας Ελ. Μαστοράκη, Δικηγόρου, Α.Μ. 10928 Δ.Σ.Α., κατοίκου
Αθηνών, οδός Σκύρου 64.
…………………………..
Κύριε Υπουργέ, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω για
κάτι, το οποίον ίσως είχε προτεραιότητα και υποχρέωση να πράξει ο
Δικηγορικός Σύλλογος του οποίου αποτελώ μέλος. Προφανώς η υπόθεση
τυγχάνει ιδιάζουσα, με πολλά και ουσιαστικά προβλήματα, εξ ού και δε με
ξενίζει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα απέχουν οι διοικούντες το Σύλλογο και δη
την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, να πάρουν θέση, πιο
μαχητικά.
Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την εγκληματική δράση του
συναδέλφου – δικηγόρου, κου Σωτηρίου Μανιαδάκη του Γεωργίου,
κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά 52, μέλους επίσης του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, εις βάρος του οποίου έχω στραφεί επανειλημμένα για αδικήματα τα
οποία έχει διαπράξει εις βάρος μου, πλην όμως στις μηνυτήριες αναφορές
μου, έχω κάνει λόγο και για ευρύτερη εγκληματική δράση του.
Ειδικότερα, στις μηνύσεις μου αναφέρομαι ότι: 1) έχει συστήσει και
συντηρεί ολόκληρη ομάδα αποτελούμενη από παιδιά, τα οποία εκπαιδεύει
μεταφέροντας τα στο γραφείο του, στην οδό Σκουφά 52 και τα υποβάλει: α)
Να εισέρχονται μέσα στα κτίρια και να λασπολογούν εις βάρος ατόμων τα
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οποία έχει εντοπίσει και «ζουμάρει», για δικούς του ιδιοτελείς σκοπούς. β) Τα
άτομα αυτά τα οποία τυγχάνει να είναι συχνά ομοφυλόφιλοι, έρχονται σε
επαφή με κόσμο και υποβάλλονται παρά του καταγγελλόμενου να συνάπτουν
σχέσεις φιλικές, επαγγελματικές ή οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας και στη
συνέχεια εκβιάζουν τα υποψήφια θύματα τους ότι θα διαδώσουν ότι
προσχώρησαν στο κόσμο των ομοφυλοφίλων, προκειμένου να τους
αποσπάσουν χρήματα ή άλλου είδους οφέλη. 3) Ότι έχει στείλει στη φυλακή
άγνωστο αριθμό ατόμων, άπαντες με ισόβια κάθειρξη, όπως με ενημέρωσαν
οι ίδιοι οι έγκλειστοι, με αποφάσεις τις οποίες έχουν εκδώσει τα
πλημμελειοδικεία της Αθήνας, ήτοι με αποφάσεις παράνομες και παράτυπες.
4) Ότι παρεμβαίνει στο έργο των δικαστών και εκδίδει αποφάσεις κατά τις
ορέξεις του όχι μόνον στο ποινικό αλλά και στο Αστικό, Εργατικό και λοιπές
διαδικασίες. 5) Ότι έχει στείλει για ψυχιατρική εξέταση ένα μεγάλο αριθμό
δικαστών αλλά και δικηγόρων και μάλιστα επιτυχώς, αφού κατάφερε την εντός
του ψυχιατρείου παραμονή και νοσηλεία των. 6) Ότι έχει παγιδεύσει ένα
μεγάλο αριθμό δικηγόρων υποδεικνύοντας τους τα δέοντα, για την ομαλή
τάχα έκβαση της υπόθεσης των, τους έπεισε να μην παραδώσουν πάραυτα
τα χρήματα, αποτέλεσμα της υπόθεσης την οποίαν είχαν χειριστεί, στους
εντολείς των, τα οποία στη συνέχεια, με δόλιο τρόπο αφήρεσε από τη κατοχή
των, με αποτέλεσμα να καταφέρει να τους ενοχοποιήσει ως Δικηγόρους. Ήτοι
έπεισε τους εντολείς των να προσφύγουν με καταγγελία στο Δικηγορικό
Σύλλογο, όπου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας μετέπεισε τους
επικεφαλής των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου να τους ανακληθεί η
άδεια του δικηγορείν, κάτι το οποίον συνέβη. Το αποτέλεσμα αποκαλύφθηκε
κατόπιν έρευνας διεξαχθείσας επιμελεία της Διοίκησης του Δικηγορικού
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Συλλόγου Αθηνών, στα πλαίσια σχετικής καταγγελίας μου εις βάρος του, και
ανατρέχοντας 30 έτη στα αρχεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαπίστωσε
ένα μεγάλο αριθμό δικηγόρων να έχουν απομακρυνθεί, με αποφάσεις
παράνομες και παράτυπες. Όπως προείπα έχουν εκδοθεί από τους
επικεφαλής των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου , εντελώς αυθαίρετα
και δίχως να έχει πάρει θέση το εκάστοτε τμήμα του, πάλι κατά τις υποδείξεις
του καταγγελλόμενου.
Η πορεία των μηνύσεων μου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Αθηνών: Υποβάλλοντας τις μηνυτήριες αναφορές μου με στοιχεία ΕΓ114/2017/291 και Β2018/212, ορίστηκε Εισαγγελέας για το χειρισμό αυτών ο
κος Βουγιούκος Σωτήριος, Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, οποίος
συνομολόγησε δίχως ενδοιασμό ότι γνωρίζει τον καταγγελλόμενο και ότι δεν
είχε αντιληφθεί ότι έχει εγκληματική δραστηριότητα και ότι τέλος, ο
καταγγελλόμενος φρόντισε εκείνος να χρεωθεί το χειρισμό των δύο (2) ως
άνω μηνύσεων μου. Ο ως άνω Εισαγγελέας μετέβη στις φυλακές και πήρε
πληροφορίες από τους εγκλείστους του καταγγελλόμενου, οι οποίοι
προφανώς του ανέφεραν την εις βάρος δικαστών και λοιπών πολιτών
επιβαλλόμενη ψυχιατρική εξέταση και λοιπές παράνομες δραστηριότητες του.
Την 6-11-2018, μεταβαίνουσα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθώ για τη πορεία των μηνύσεων μου,
ενημερώνομαι ότι οι ως άνω μηνυτήριες αναφορές μου έχουν απορριφθεί ήδη
από το μήνα Μάρτιο του 2018. Το εντυπωσιακό ανάμεσα στα άλλα ήταν ότι ο
ίδιος ως άνω Εισαγγελέας με παρότρυνε να κάνω καταγγελία εις βάρος του,
προκειμένου η υπόθεση να μεταβεί στον Άρειο Πάγο, και να αναλάβει άλλος
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Εισαγγελικός Λειτουργός, προφανώς στη προσπάθεια του να αντιμετωπιστεί
η υπόθεση από έμπειρο και ανεξάρτητο Λειτουργό.
Με την από 9-11-2018 καταγγελία μου εις βάρος του κ. Βουγιούκου,
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με αριθμό ΕΑ 447/9-11-2018, έθεσα τα
ως άνω υπ’ όψιν, στους αρμοδίους του Αρείου Πάγου. Την εν λόγω
καταγγελία χρεώθηκε η κα Δήμητρα Κοκοβίνη, Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, η οποία απ’ ότι στη πορεία προέκυψε επίσης λειτουργεί κατ’ εντολήν
και κατά τις ορέξεις του καταγγελλόμενου.
Κατόπιν πρωτοβουλιών της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας, και σε συνεργασία με τον απελθόντα Υπουργό Δικαιοσύνης της
Κυβέρνησης Σύριζα, απ’ ότι μπόρεσα να αντιληφθώ, ορίστηκε εκ νέου
Εισαγγελέας για την εν λόγω υπόθεση, αγνώστων σ’ εμένα στοιχείων, ο
οποίος, αφού έδωσε εντολή για την έρευνα στα αρχεία των δικαστηρίων και
διαπίστωσε ότι ένα μεγάλος αριθμός Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων,
εμπλέκονται στην έκδοση παράνομων αποφάσεων, ανέμενε την,
πρωτοβουλία του Υπουργείου, σύλληψη του καταγγελλόμενου, μη δυνάμενος
να γνωρίζει τις διασυνδέσεις του και το κατά πόσον μπορεί να εκδώσει
ένταλμα σύλληψης, το οποίον ελλείψει των κατάλληλων προσώπων ως
εντεταλμένων αστυνομικών, δεν θα αποτύχει ως επιχείρηση.
Στη συνέχεια, δεν γνωρίζω: Α) Για ποιό λόγο δεν πήρε πρωτοβουλία το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Σύριζα σε συνεργασία με το
Υπουργείο Προστασίας του πολίτη για τη σύλληψη του συγκεκριμένου
ατόμου. Β) Για ποιό λόγο θα έπρεπε να διοριστεί η νέα διοίκηση της
δικαιοσύνης, παραμονές των βουλευτικών εκλογών. Γ) Για ποιό λόγο ακόμη
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και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απέχει να πάρει πρωτοβουλία να
ενημερώσει τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δ) Πώς διορίστηκε η
νέα διοίκηση της δικαιοσύνης δίχως να γίνει σχετική έρευνα για το κατά πόσον
τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και ως
εκ τούτου δεν δύνανται να κινηθούν ανεξάρτητα των ορέξεων του
συγκεκριμένου ατόμου. Τα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν την εμπλοκή ή μη
των εν λόγω προσώπων, είναι τα αρχεία των Δικαστηρίων. Εκείνο δε το
οποίον συχνά έχει διαρρεύσει είναι ότι ο καταγγελλόμενος, κατά την άποψη
μου, ιδιαίτερα επικίνδυνος εγκληματίας, έχει πολλές διασυνδέσεις και δεν
είναι σε θέση να γνωρίζουν τί μπορεί να τους προκαλέσει, εάν και κατά πόσον
διακυβεύεται ακόμη και αυτή η σωματική τους ακεραιότητα.
Το σίγουρο είναι ότι, η άτυπη, κατά κάποιον τρόπο, εξέλιξη της
διαδικασίας, έχει φέρει στην επιφάνεια τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα
Δικαστήρια ολόκληρης της χώρας πλήττονται θανάσιμα.
Ένα μεγάλο μέρος των Δικαστών και Εισαγγελέων ολόκληρης της Ελληνικής
επικράτειας, δεν έχουν καμιά αυτοτέλεια και πρωτοβουλία. Το Ελληνικό
Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντιμετωπίζουν
καθημερινά τις παράνομες και παράλογες ορέξεις του καταγγελλόμενου, αφού
μέσω των υπαλλήλων του, τους οποίους επίσης κατευθύνει, κυριολεκτικά σαν
άβουλους, αποσπά και ιδιοποιείται μεγάλα χρηματικά ποσά.
Με παρότρυνση μου έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, από την οποίαν μέχρι σήμερα προέκυψε να ελλείπει το συνολικό
ποσό των 130.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά φαίνεται να τα έχουν ιδιοποιηθεί
παράνομα οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν διανοούνται να μιλήσουν για την
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εμπλοκή του καταγγελλόμενου. Είναι δε τέτοια η επιρροή την οποίαν ασκεί επί
των εκάστοτε υπαλλήλων, ώστε ακόμη και εάν δεν έχουν ιδιοποιηθεί έστω ένα
ευρώ, δε διανοούνται να αναφερθούν στο όνομα του, ούτε να παρεκλίνουν
των εντολών του.
Κατόπιν διάρευσης των αλλεπάλληλων παρεμβάσεων – προσπαθειών
μου, με έκπληξη μου διαπιστώνω την εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού ατόμων
τα οποία αφορούν τον ευρύτερο περίγυρω μου, καθημερινών πολιτών, τα
οποία ισχυρίζονται ότι εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες του
καταγγελλόμενου και ότι αναμένεται η καταδίκη τους σε κάθειρξη, όπως ο
ίδιος τους έχει ενημερώσει. Με τις συνεχείς αναμοχλεύσεις και καθημερινές
συζητήσεις προέκυψε, να υπάρχει σπείρα μαστροπών, η οποία όλα αυτά τα
πρόσωπα τα έχει ωθήσει στη πορνεία, στην οποία προφανώς εμπλέκεται και
ο καταγγελλόμενος, και ο οποίος τους κατευθύνει με την απειλή ότι οι
μαστροποί καιροφυλαχτούν και θα στραφούν εναντίον τους. Είναι πιθανόν
επίσης να μεταχειρίζεται την απειλή, της εις βάρος των καταγγελίας, στον
αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη παράνομη δραστηριότητα την οποίαν ασκούν ήδη
από της εφηβικής ηλικίας, και να πετυχαίνει τους παράνομους στόχους του.
Ανάμεσα στα άτομα αυτά φαίνεται να εμπλέκονται και οι κ.κ. Δικαστές
και Δικηγόροι, τους οποίους κατευθύνει με τον αυτόν ως άνω τρόπο και
στους οποίους επιβάλλει όπως προανέφερα τις παντός είδους διαδικασίες,
παράνομες και παράτυπες. Στην εν λόγω παράνομη δραστηριότητα τους,
έχουν παρασυρθεί ήδη πριν γίνουν δικαστές ή δικηγόροι, σε ηλικία όπου,
ήταν εύκολο να παρασυρθούν, και από την οποίαν δε μπόρεσαν έκτοτε να
απεμπλακούν. Απλά ο καταγγελλόμενος τους «αξιοποίησε» κατά τις ορέξεις
του. Ήτοι, κατά την εκτίμηση μου, αυτός και τα λοιπά μέλη της σπείρας των
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μαστροπών, τους παρασύρει στο στάδιο της φοίτησης, ερχόμενος σε επαφή
με τον κόσμο των φοιτητών των σχολών της χώρας. Με την ίδια ακριβώς
διαδικασία φαίνεται να εμπλέκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους
επίσης κατευθύνει με τη συγκεκριμένη απειλή, ανάμεσα στους οποίους
αναμένεται να είναι και αστυνομικοί.
Πώς έχει σήμερα η κατάσταση εντός του χώρου της Δικαιοσύνης?
Τα Δικαστήρια τελούν σε πλήρη αποδιοργάνωση. Εμπλέκεται ένας μεγάλος
αριθμός Δικαστών, οι οποίοι αναμένουν την εξέλιξη των πραγμάτων τη
παραπομπή και τη τιμωρία των. Καταστρέφει καθημερινά χιλιάδες υποθέσεις,
αφού ακόμη και σήμερα δε διανοούνται να παρεκλίνουν των υποδείξεων του.
Ο δε καταγγελλόμενος δηλώνει μετ’ επιτάσεως ότι δεν προτίθεται να
αποσυρθεί από το χώρο και να παραιτηθεί της, καθ’ υπόδειξιν του, έκδοσης
δικαστικών αποφάσεων.
Επί πλέον ο καταγγελλόμενος συνεχίζει να παραπέμπει ως κατηγορούμενους
και να εγκλείει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στη φυλακή, με τη ποινή της
ισόβιας κάθειρξης. Παράλληλα έχει απολύσει ένα μεγάλο αριθμό από
βαρυποινίτες – ισοβίτες, πάλι με αποφάσεις του αυτού κύρους. Οι διοικήσεις
των φυλακών και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τελούν υπό τον έλεγχο του
καταγγελλόμενου, υποπτεύομαι με τον ίδιο ως άνω τρόπο.
Έχει αφαιρέσει την επιμέλεια ανηλίκων σε γονείς, οι οποίοι έχουν
εμπλακεί στη εν λόγω δραστηριότητα, αφού απέστειλε τα εν λόγω ανήλικα με
εισαγγελική παρέμβαση σε ιδρύματα και τα οποία φροντίζει να μην
παραδοθούν σε ανάδοχες οικογένειες, έτσι ώστε να καταλήξουν και αυτά στη
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πορνεία. Αυτή τη γνώμη έχω σχηματίσει από επαφή μου με τη Παιδόπολη
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», οδός Θουκυδίδου 82, Άλιμος Αττικής.
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο αδιέξοδη τη στιγμή κατά την οποίαν είναι
ενήμερη η ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και απέχει να πάρει
πρωτοβουλία. Προφανώς αποφεύγει να επωμιστεί την ευθύνη τη στιγμή κατά
την οποίαν η υπόθεση έχει καταστεί ώριμη, φοβώμενη την τυχόν απρόβλεπτη
αντίδραση του καταγγελλόμενου.
Να επισημάνω, αν δεν έχω γίνει απόλυτα σαφής από τα προηγούμενα
ότι ο αριθμός των θυμάτων του είναι τεράστιος και η συνήθης τακτική του
καταγγελλόμενου, είναι αυτή του εκβιασμού.
Προφανώς είναι οι λόγοι, οι οποίοι κατευθύνουν, άτομα αρμοδιότερα μου.
Να επισημάνω επίσης ότι όχι τυχαία έχει ξεκινήσει εκ μέρους μου η εν
λόγω διαδικασία και προσπάθεια. Ο καταγγελλόμενος έχει περίπου 2,5
δεκαετίες όπου ασχολείται μαζί μου, εκδηλώνοντας κατ’ αρχήν το φλογερό
ερωτικό πάθος προς το άτομο μου και στη συνέχεια το σκληρό πόλεμο εις
βάρος μου. Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στα προσαγόμενα
κείμενα, Εξώδικος Δήλωση μου, πρώτη μηνυτήρια αναφορά μου με
συνοδευτικό υπόμνημα και καταγγελία μου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Λίαν προσφάτως μάλιστα ενημερώθηκα ότι η σπείρα των μαστροπών τον
απειλούσε, επειδή ζήλευαν το εν λόγω πάθος του προς το πρόσωπο μου και
ως εκ τούτου ήταν επιβεβλημένη η εξόντωση μου. Στη λύση αυτή
συμφωνούσε ο καταγγελλόμενος, αφού με αυτό τον τρόπο θα εξασφάλιζε τον
ισόβιο ίσως εγκλεισμό μου στις φυλακές, δίχως τη δυνατότητα μετάβασης μου
σε άλλο τρόπο ζωής και συνέχισης. Οι δε απειλές των συνενόχων του
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(μαστροπών) είναι ο λόγος για τον οποίον δεν εμφανίζεται εδώ και είκοσι (20)
περίπου έτη στο χώρο του δικηγορικού του γραφείου, στην οδό Σκουφά 52,
αφού φοβάται για τη ζωή του την ίδια, με αποκλειστική απειλή τους εν λόγω,
μία ομάδα η οποία φαίνεται να είναι πολυπληθής, χαμηλού κοινωνικού
επιπέδου και σαφώς δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η δραστηριότητα
προφανώς είναι πολύ ευρύτερη και έχει απλωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες
και στη χώρα μας. Αφού οι εμπλεκόμενοι Δικαστές και Εισαγγελείς είναι και
άτομα των Ανωτάτων Δικαστηρίων (έμπειρα άτομα και σαφώς μεγαλύτερης
ηλικίας του καταγγελλόμενου).
Κατόπιν των ως άνω ήταν επιβεβλημένη η ενημέρωση σας, με σκοπό
την όσο γίνεται ταχύτερη και μεθοδικότερη στέρηση της Ελευθερίας του
καταγγελλόμενου, αφού εξασφαλιστεί ότι έχει διοριστεί μία ανεξάρτητη αρχή
ως διοίκηση στη Δικαιοσύνη.
Να επισημάνω τέλος, κυριαρχούμενη από την αγωνία ότι είναι
επιβεβλημένο να γίνω σαφής: α) Ότι έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα τρεις
Εισαγγελείς, στην διαχείριση της σχετικής υπόθεσης, η οποία πλέον έχει
ανακύψει με έφοδο στα αρχεία των Δικαστηρίων, αλλά και με το υλικό το
οποίον τους έχει παραδώσει ο Δ.Σ.Α. Πλην όμως, απ’ ότι εν τέλει προέκυψε,
και οι τρεις τελούν υπό τον έλεγχο του καταγγελλόμενου, έχοντες υποκύψει
από ετών στην ως άνω αναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα και μη
δυνάμενοι να παρεκλίνουν των παρανόμων και παραλόγων ορέξεων του εν
λόγω. Άλλωστε, οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, κάνουν λόγο ότι αναμένουν
τη ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επομένως και αυτός ο έλεγχος ο οποίος έχει
λάβει χώραν στα αρχεία των Δικαστηρίων τελεί υπό τον έλεγχο και τις οδηγίες
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του καταγγελλόμενου. β) Ότι η κατάσταση αυτή αφορά το σύνολο των
δικαστηρίων της χώρας και όχι μόνο της Αθήνας και του Πειραιά.
Συνημμένα έγγραφα:
1)

Αντίγραφο της εξωδίκου Δηλώσεως μου προς τον
καταγγελλόμενο με ημερομηνία 22-9-2014.

2)

Αντίγραφο της Αίτησης- Καταγγελίας μου προς το Α.Τ.
Συντάγματος, με ημερομηνία 25-5-2017.

3)

Αντίγραφο της Έγκλησης μου εις βάρος του
καταγγελλόμενου, με ημερομηνία 28-7-2017 και του σχετικού
υπομνήματος, υποβαλλομένου στα πλαίσια προκαταρκτικής
διαδικασίας.

4)

Αντίγραφο της ετέρας μήνυσης μου εις βάρος του αυτού ως
άνω με ημερομηνία 6-2-2018.

5)

Αντίγραφο της καταγγελίας μου εις βάρος του κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών κ. Βουγιούκου.
Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2019
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 8ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Της Μαρίας Μαστοράκη, Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σκύρου, αρ. 64.
……………………………….
Επί της από 30-11-2018 καταγγελίας του Σταύρου Ζαντιώτη, κατοίκου
Καλαμάτας επάγομαι τα κάτωθι:
Ο καταγγέλλων πράγματι επικοινώνησε μαζί μου αρχές του μηνός Δεκεμβρίου
2017, δηλώνοντας μου ότι βρήκε τα στοιχεία μου μέσω Internet, και μου
ζήτησε να αναλάβω την διαδικασία προσβολής της απόφασης με αριθμό
32/2017 του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας (Εργατική Διαδικασία). Κατ’
αρχήν με ρώτησε εάν μπορεί να ασκηθεί Αναίρεση, αποστέλλοντας μου ένα
σχέδιο της απόφασης, αφήνοντας με να αντιληφθώ, ότι την απόφαση την είχε
πάρει μόνος του από το Εφετείο, αφού είχε κάνει χρήση της γνώμης της
δικαστικής υπαλλήλου, λέγοντας μου επί λέξει «η γραμματέας μου είπε…».
Μετά από δύο έως τρεις ημέρες, διαπιστώνοντας ότι η απόφαση πράγματι
ήταν αναιτιολόγητη, του είπα ότι μπορεί να τη προσβάλει.
Το συγκεκριμένο διάστημα: α) Στις 7-12-2017 είχα Δικαστήριο στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, στη διαδικασία 17 παρ. 2, β) στις 11-12-2017, ημέρα
Δευτέρα, είχα την εκδίκαση εργατικής διαφοράς πάλι στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, εκπροσωπώντας 10 εργαζόμενους και γ) την 14-122017 είχα την εκδίκαση εργατικής διαφοράς στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Ναυπλίου, και δη μετ’ αναβολήν. Ήτοι αναχώρησα την 13-12-2017 το
μεσημέρι προς απόγευμα, προκειμένου να είμαι την επομένη το πρωί στο
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Δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια των ως άνω, ο καταγγέλλων επικοινώνησε μαζί
μου και μου είπε σας έχω βάλει στο λογαριασμό τα χρήματα, τα οποία του
είχα ζητήσει ως έξοδα και αμοιβή για την σύνταξη και άσκηση του δικογράφου
της Αναίρεσης. Ο τρόπος δε που φερόταν όλο το διάστημα όπου ανέμενε τη
σειρά του, προκειμένου να γραφεί η αίτηση της Αναίρεσης ήταν σαν είχε
μπροστά του ολόκληρη τη διετία για το σκοπό αυτό. Ήτοι σαν να μην του είχε
επιδοθεί η απόφαση, η οποία ήταν να προσβληθεί, προφανώς του είχε
διαφύγει εντελώς.
Επέστρεψα από το Ναύπλιο την 15-12-2017 το απόγευμα, ημέρα
Παρασκευή. Στο μεταξύ ο καταγγέλλων δε με είχε ενοχλήσει, αφού του είχα
δηλώσει, ότι η Αναίρεση θα γίνει μέσα στο μήνα, αλλά θα πάρει σειρά μετά τις
15 του μηνός Δεκεμβρίου.
Την 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα, πράγματι είχε πάρει σειρά το δικόγραφο ότε
προσπάθησα πολλές φορές να επικοινωνήσω μαζί του καλώντας τον στο
κινητό τηλέφωνο, όπου διαπίστωσα ότι με απέφευγε σε επικοινωνία. Του
ζήτησα τις προτάσεις του αντιδίκου και μου είπε σας τα έχω στείλει όλα. Και
προκειμένου να με αποφύγει, να μιλήσομε τηλεφωνικά, όπως είχα
αντιληφθεί, οι προτάσεις τόσο του πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του
Εφετείου του αντιδίκου του, μου απεστάλησαν με fax, στη διάρκεια
Σαββατοκύριακου.
Σε επόμενη φάση και προχωρώντας το κείμενο της Αναίρεσης, διαπιστώνω
την προσβαλλόμενη απόφαση να κάνει λόγο για κάποιες σημειώσεις του, οι
οποίες ανευρέθησαν στο ταξί, αφού εργαζόταν ως οδηγός ταξί και δεν
προέκυψε να είναι μισθωτός του τέως εργοδότη του, αλλά ότι εκαρπούτο
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εκείνος τα περισσότερα των εσόδων του ταξί. Επικοινωνώ ξανά μαζί του και
του λέω, τί σημαίνει «να θυμηθώ να δώσω στον Δημήτρη το ποσό των
…….ευρώ», ότε πάλι με αποφεύγει και μου δηλώνει «ότι είναι, είναι σε αυτά
που σας έστειλα». Του εξηγώ, δε με καταλάβατε, σας ερωτώ κάτι
συγκεκριμένο, εσείς θα πρέπει να το θυμάστε γιατί το σημειώσατε, ότε μου
απαντάει «ε, δε ξέρω».
Να σημειωθεί ότι ούτε τον αμφισβήτησα ποτέ σαν θέση και άποψη, ούτε
πείστηκα ποτέ ότι ο αντίδικος του και πρώην εργοδότης του, του είχε
παραχωρήσει το ταξί να το καρπούται ελεύθερα, αποδίδοντας του μέρος των
εσόδων. Πίστεψα ότι μπορεί να προσβληθεί η απόφαση αυτή και
συμφώνησα, έναντι συγκεκριμένων εξόδων, συνολικού ποσού μετά της
εκδίκασης 1.800 ευρώ, ένα ποσό το οποίον βρήκε ιδιαίτερα φιλικό σαν
αντιμετώπιση. Την ώρα κατά την οποίαν του είπα τη τιμή αυτή, δε είχα το
χρόνο να σκεφθώ ότι η κατάθεση συνεπάγεται και μετάβαση μου στη
Καλαμάτα, πλην όμως δεν τροποποίησα τη τιμή, αφού το είδα αβλεψία μου,
προτίμησα να το επωμιστώ.
Η επικοινωνία μας συνέχισε μέσω mail, όπως εξ άλλου προκύπτει από τα
προσαγόμενα, εκ μέρους του, αντίγραφα μηνυμάτων μου.
Του είχα γνωστοποιήσει επίσης με το γνωστό τρόπο επικοινωνίας τα σχετικά,
τα οποία χρειάζομαι επικυρωμένα, ανάμεσα στα οποία ήταν και η
προσβαλλόμενη απόφαση, δηλώνοντας του ότι τα χρειάζομαι επικυρωμένα
από τη γραμματεία των Δικαστηρίων.
Κατεβαίνοντας Καλαμάτα, εκείνο το οποίον εκ των υστέρων πρόσεξα,
δε το αντιλήφθηκα αμέσως, ήταν ότι ενώ μου προσέφερε καφέ, σε καφετέρια
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απέναντι από τα Δικαστήρια, αφού είχα κάνει κατάθεση της Αναίρεσης,
κάθησα μετά της συζύγου του, η οποία ήταν μαζί του, ενώ ο καταγγέλλων
μετέβη στα Δικαστήρια τάχα να πάρει τα αντίγραφα των δικογράφων, τα
οποία του είχα ζητήσει. Μεσολάβησε ολόκληρη ώρα και τελικά χρειάστηκε να
του τηλεφωνήσει στο κινητό η σύζυγος του, προκειμένου να έλθει. Εν ολίγοις
δε μιλήσαμε, απ’ ότι στη συνέχεια αντιλήφθηκα, ούτε στη Καλαμάτα
κατεβαίνοντας.
Η εκδίκαση της Αναίρεσης προσδιορίστηκε για την 29-5-2018, όπου και
εκδικάστηκε. Την ημέρα του Δικαστηρίου, στο οποίον παρέστην, υπέβαλα
υπόμνημα και ανέπτυξα προφορικά τους λόγους της Αναίρεσης,
αποχωρώντας, μου είπε ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της αντίδικης πλευράς,
ότι η απόφαση είχε επιδοθεί ήδη από 16-11-2017 και ως εκ τούτου η
Αναίρεση είναι εκπρόθεσμη. Από τη συγκεκριμένη ημέρα ο καταγγέλλων
γνωρίζει ότι η Αναίρεση, για λόγους που δεν φέρω τη παραμικρή ευθύνη, θα
απορριφθεί ως εκπρόθεσμη.
Έκτοτε, επικοινωνών μαζί μου, μου είπε να του επιστρέψω τα χρήματα
της Αναίρεσης, αφού ήταν εκπρόθεσμη και δεν του το είπα. Του εξήγησα ότι
τα χρήματα αυτά είναι τα έξοδα και ότι έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα
παραστατικά. Μου λέει στείλτε μου τις αποδείξεις να τις δω. Εκεί κατάλαβα και
δη από τον τρόπο με τον οποίαν το εξέφρασε, ότι κάποιο ρόλο περίεργο έχει
αναλάβει το άτομο αυτό, αφού το θέμα του δε φάνηκε να τον απασχολεί, ούτε
σαν υπόθεση, αλλά ούτε και σε επίπεδο οικονομικό. Επικαλέστηκα λόγους
ανωτέρας βίας και απέφυγα την αποστολή με fax ή με mail των αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών, αφού είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι το όλο
εγχείρημα ενδεχομένως ήταν κάποια παγίδα.
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Το μήνα Δεκέμβριο του 2018, μόλις είχα επιστρέψει στο γραφείο μου,
περίπου 1.00 το μεσημέρι, μετά από πολύωρη, εκτός γραφείου, απασχόληση
μου, όταν κτυπάει το κουδούνι της εισόδου της πολυκατοικίας. Ανοίγω την
κεντρική είσοδο του κτιρίου και μου έκανε εντύπωση ότι κάποια άτομα με ταχύ
ρυθμό έφθασαν στην είσοδο του γραφείου μου και κτύπησαν το κουδούνι του
διαμερίσματος. Ερωτώ, ποιός είναι και μου απαντάει κοπέλα νεαρής ηλικίας,
Παπαδοπούλου λέγομαι, μου ανοίγετε? Την ερωτώ, έχετε ραντεβού και μου
απαντάει όχι. Της εξηγώ ότι δε μπορώ να της ανοίξω. Τότε σπεύδει ο
καταγγέλλων, ο οποίος ήταν με την εν λόγω κυρία και μου λέει «κυρία Μαρία,
έχω έλθει από Καλαμάτα, θέλω τα λεφτά μου».
Το εκπληκτικό ήταν ότι, ενώ περίμενα επόμενη όχληση και επίμονες
εκκλήσεις τους στο να ανοίξω τη πόρτα, αποχώρησαν επισπεύδοντας την
αποχώρηση τους. Ούτε δεύτερη φορά κτύπησαν ούτε διανοήθηκαν να
επιμείνουν και να διαμαρτυρηθούν. Όπως εκπληκτικό ήταν το γεγονός ότι ο
καταγγέλλων, ενώ με επισκέφθηκε πρώτη φορά στο γραφείο μου, δεν είχε
έλθει ποτέ πριν, έφθασε μέχρι τη πόρτα της εισόδου του διαμερίσματος μου,
δίχως οποιαδήποτε χρονοτριβή, εξ ού και θορυβήθηκα.
Το συμπέρασμα το οποίον έβγαλα από αυτή την επίσκεψη είναι ότι ο
άνθρωπος αυτός (καταγγέλλων) εμπλέκεται στην εγκληματική ομάδα,
συναδέλφου, ονόματι Μανιαδάκης Σωτήριος, τον οποίον έχω καταγγείλει
στην Εισαγγελία Αθηνών για εγκληματική δράση, ήδη από το μήνα Αύγουστο
2017 και ο οποίος επιμελήθηκε να μου τον συστήσει. Ο λόγος της ως άνω
επίσκεψης του δεν ήταν να μου απαιτήσει τα χρήματα πίσω, αλλά να του
παραδώσω τα δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία είχα εκδώσει, τα οποία
του είχε ζητήσει ο εν λόγω, στη προσπάθεια του να τεκμηριώσει αδίκημα στη
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περιοχή της Μεσσηνίας. Να σημειωθεί ότι ο ως άνω αναφερόμενος,
ασχολείται μαζί μου και επιζητεί τη πλήρη εξόντωση μου, επί 24 συναπτά έτη.
Επί πλέον ο καταγγέλλων φαίνεται να κάνει αυτή τη δουλειά, σε
συνεργασία με τον ως άνω, αρκετά χρόνια και κρύβεται από την αστυνομία.
Προφανώς του επέστησε τη προσοχή, σε περίπτωση όπου δεν του ανοίξω τη
πόρτα, να φύγει πριν έλθει η αστυνομία, εξ ού και αποχώρησε ταχύτατα.
Σήμερα δε με την κρινόμενη εις βάρος μου καταγγελία, επαληθεύτηκαν οι
υποψίες μου. Ερχόμενοι στο γραφείο μου, τάχα για την επιστροφή των
χρημάτων, αυτονόητα ανέμεναν να πάρουν τα δελτία παροχής υπηρεσιών
μου, έτσι ώστε να τεκμηριώσουν αδίκημα στη περιοχή της Μεσσηνίας
κάνοντες χρήση της εκεί καθόδου μου και να το συνδέσουν με την παρούσα
καταγγελία. Εξ άλλου, προσκομίζονται εκ μέρους του όλα τα ηλεκτρονικά
μηνύματα μου, τα οποία αναφέρονται στη κάθοδο μου στη Μεσσηνία.
Επίσης, εάν πράγματι τον είχε απασχολήσει η ουσία της υπόθεσης θα
είχε επικοινωνήσει με Δικηγόρο ήδη από το μήνα Νοέμβριο 2017. Εκείνος
κάνει λόγο για την ημερομηνία της 20-12-2017.
Επί πλέον, η Αναίρεση, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο
δικόγραφο, το οποίον ο ίδιος αναζήτησε και προσκομίζει, απαιτεί τη δουλειά
τουλάχιστον 8 – 10 ημερών. Πώς είναι δυνατόν να αφιερώσω τόσο χρόνο,
ενώ γνώριζα ότι δεν υπήρχε προθεσμία, μάλιστα όταν τα παραστατικά έξοδα
είναι υπέρογκα, το δε ποσό το οποίον του ζήτησα δεν έχει σχέση με την
οποιαδήποτε πρόθεση μου οικονομικής εκμετάλευσης του.
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Ούτε και έχασε οτιδήποτε σε επίπεδο εργατικής υπόθεσης, αφού το μόνο το
οποίον εκκρεμούσε ήταν η μήνυση εις βάρος του και των μαρτύρων του για
ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία, όπου του εξήγησα ότι το ποινικό
σχετίζεται με τα Δικαστήρια της ουσίας, όχι με το συγκεκριμένο Δικαστήριο.
Εξ άλλου, εάν ο καταγγέλλων, πράγματι είχε λάβει γνώσιν του
αποτελέσματος την 18-10-2018, είχε τη προθεσμία να ασκήσει έγκληση, αφού
η εν λόγω υπόθεση είτε σαν υπεξαίρεση χρημάτων είτε σαν εξαπάτηση,
διώκεται κατ’ έγκλησιν. Όμως προτίμησε τη καταγγελία και τούτο αφού, όπως
στη πορεία προέκυψε, δεν ενδιαφερόταν για το δικόγραφο της Αναίρεσης και
τη πορεία της υπόθεσης του, αλλά να προκύψει διαφορά μας, έτσι ώστε να
προκύψουν τα ίχνη μου εκτός της περιφέρειας της Αττικής, όπου ήταν πιο
εύκολο να με πετύχουν σαν στόχο.
Να σημειωθεί ότι, απ’ ότι στη συνέχεια έχω αντιληφθεί, επειδή
ακριβώς απασχολείται σταθερά και έχει έσοδα από παράνομη δραστηριότητα,
τόσο η πρόσληψη και εργασία του, όσο και η εκ μέρους του διεκδίκηση
κάποιων δεδουλευμένων μέσω των Δικαστηρίων, ήταν αποκλειστικά
προκειμένου να φαίνεται στο περιβάλλον του και την ευρύτερη περιοχή της
Καλαμάτας, εργαζόμενος και στη συνέχεια ότι μάχεται στα Δικαστήρια για την
διεκδίκηση των δεδουλευμένων αποδοχών του, δηλώνοντας άνεργος. Να
επισημάνω επίσης ότι το Φθινόπωρο όπου ήταν σε εκκρεμότητα το ως άνω
ποινικό Δικαστήριο, και του είπα ότι έχει επιδικαστεί στον αντίδικο του κάποια
αποζημίωση και δεν την έχει πληρώσει και κάποιες δικαστικές δαπάνες, όπως
με ενημέρωσε η αντίδικη πλευρά, στη προσπάθεια μου να του
συμπαρασταθώ, με απόλυτη ευχέρεια μου λέει: «α, αυτό θέλει, είναι γύρω
στις 4.000 ευρώ». Ένας άνεργος φρονώ δε μιλάει με τόση ευχέρεια για 4.000
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ευρώ, τα οποία του έχουν επιδικαστεί και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα να
καταβάλει. Προφανώς γι’ αυτό αποφεύγουν τη πολύ συνομιλία με τον κόσμο,
όπως έκανε μαζί μου.
Κατόπιν σχηματισμού αντίληψης μου περί του τίνος πρόκειται σε
σχέση με τη ταυτότητα και τη δράση του καταγγέλλοντα, στοιχεία τα οποία
φρόντισα να του μεταδοθούν, συνομολογεί πλέον ευθύτατα ότι συνεργάζεται
επί σειρά ετών με τον Μανιαδάκη Σωτήριο και ότι, με την εξέλιξη των
πραγμάτων, αναμένει ποινή κάθειρξης και ως εκ τούτου δεν έχει να φοβηθεί
το παραμικρό, αφού δεν έχει να χάσει τίποτα.
Επειδή τα υποφαινόμενα αδικήματα της τυχόν υπεξαίρεσης χρημάτων
και της απάτης, άλλως της εκ μέρους μου παράβασης καθήκοντος, διώκονται
μόνον κατ’ έγκλησιν και τα οποία δε προκύπτει να έχω διαπράξει. Εξ άλλου δε
προκύπτει οποιαδήποτε πρόθεση μου να προσπορίσω σε εαυτόν ή τρίτον
παράνομον περιουσιακό όφελος.
Επειδή προσάγω και επικαλούμαι τα αντίγραφα των αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών με ημερομηνίες 27-12-2017 και 25-5-2018.
Για τους ως άνω λόγους
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την απαλλαγή των κατηγοριών οι οποίες μου καταλογίζονται.
Αθήνα 29 Μαρτίου 2019
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ
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