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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Της Όλγας Γεροβασίλη του Βασιλείου, Βουλευτή Άρτας και Γραμματέα Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, 

κατοίκου Αθηνών, οδός Μητροπόλεως αριθμ. 1, ως εκ της ιδιότητάς της, 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη του Αθανασίου, Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κάτοικο ως εκ της ιδιότητάς του επί της οδού Νίκης, αριθμ. 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 

10180. 

 

Αθήνα, 21.07.2020 

Στις 19.07.2020 και εμφανιζόμενος ως καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή 

«Καλημέρα» του τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας της ανώνυμης εταιρίας με 

την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (ΣΚΑΪ) προβήκατε σε πλήθος 

προσβλητικών, απαξιωτικών της προσωπικότητάς μου, εξυβριστικών χαρακτηρισμών και 

σχολίων καθώς και σε συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου, βάναυσα πλήττοντας 

την τιμή και την υπόληψή μου. Την εν λόγω δε τηλεοπτική παρέμβασή σας αναρτήσατε 

και ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μαγνητοσκοπημένη με την από 19.07.2020 ανάρτησή σας 

στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (Τουίτερ) στο  οποίο έχει πρόσβαση άδηλος 

αριθμός προσώπων, επιτείνοντας έτι περαιτέρω την προσβολή και την ηθική βλάβη που 

μου προκαλέσατε. 

Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων αναφέρατε: 

«Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, είμαι σφοδρός πολέμιος του ΣΥΡΙΖΑ  και της 

κυβερνήσεως Τσίπρα, τους έχω κατακρίνει και επικρίνει για πολλά […]. Πίστευα ότι αυτά 

με τη Νοβάρτις ήταν τα χειρότερα που είχαν κάνει, διαπιστώνω ότι έκανα λάθος. Το 

πρωτοσέλιδο της Καθημερινής αποδεικνύει και φέρνει στη δημοσιότητα την πιο 

ντροπιαστική σελίδα για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, την 

πιο ντροπιαστική σελίδα για οποιοδήποτε κόμμα.»,  

όπου παντελώς συκοφαντικά και παράνομα ισχυρίζεστε ότι οι εμπεριεχόμενοι στο από 

19.07.2020 πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής», το 

οποίο εκτείνεται και στις σελίδες 20 και 21 αυτής,  ισχυρισμοί και γεγονότα είναι δήθεν 
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αληθείς , ότι μάλιστα «αποδεικνύονται», καθώς χαρακτηριστικά αναφέρετε, αλλά και ότι 

είναι αποδοτέοι στον ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση Τσίπρα. 

Εν συνεχεία αναφέρετε: 

«Τι καταγγέλλει ενόρκως στον ανακριτή ο υπεύθυνος για την έρευνα αξιωματικός της 

Πυροσβεστικής, ότι ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής του είπε να προχωρήσει σε 

συγκάλυψη των πολιτικών υπευθύνων της τραγωδίας στο Μάτι με τους 101 νεκρούς, με 

την απειλή πως αν δεν το κάνει θα τον θάψουν, θα τον σκίσουν, θα του κάνουν δυσμενείς 

μεταθέσεις, θα τον ταλαιπωρήσουν, εάν τολμήσει να γράψει την αλήθεια στο πόρισμα. 

Δηλαδή πάνω στα πτώματα των ανθρώπων, πάνω στα πτώματα των παιδιών, οι 

άνθρωποι αυτοί έκαναν πολιτική διαχείριση της επόμενης δημοσκόπησης. Ντροπή τους 

κ. Αυτιά, ντροπή τους, ντροπή στο ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή στη Γεροβασίλη, ντροπή στο Τσίπρα, 

αν έχουν κάνει αυτό το πράγμα.» 

Αναμένω την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και τις απαντήσεις που θα δώσει ο αξιωματικός ο 

οποίος όμως υπενθυμίζω ούτε στα κανάλια το δήλωσε, ούτε πολιτικό παιχνίδι έκανε, το 

κατέθεσε στο πλαίσιο  της ανακριτικής διαδικασίας, άρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί  

εάν ένας αξιωματικός θα πήγαινε να πει ένα τόσο σοβαρό ψέμα σε έναν ανακριτή ή αν 

λέει ψέματα η Γεροβασίλη και ο Τσίπρας που κάναν αυτό το αίσχος. 

«όμως εδώ επαναλαμβάνω έχουμε μία κατάθεση σε έναν ανακριτή, δεν έχουμε 

κουτσομπολιό στην τηλεόραση, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία, ότι τον 

απείλησαν με δυσμενή μετάθεση εάν έγραφε τα ονόματα των υπευθύνων των 

πολιτικών»  

«Πάντως δύσκολα, έχοντας ζήσει τα 5 χρόνια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και βλέποντας το τί 

κάνανε στο παρασκήνιο, δύσκολα κάποιος να μην πιστέψει τον αξιωματικό και να 

πιστέψει την κα Γεροβασίλη, καθόσον σε πλειάδα υποθέσεων αποδεικνύεται ότι 

δρούσαν παρασκηνιακά και υποχθόνια». 

Ένας προς έναν οι ως άνω ισχυρισμοί σας είναι παντελώς ψευδείς, ανυπόστατοι, 

δυσφημιστικοί και παράνομοι, ανοίκεια στοχοποιούν την προσωπική και πολιτική μου 

ηθική και πορεία, βάναυσα προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μου και με 

κατασυκοφαντούν.  

Αίσθηση δε προκαλεί η από μέρους σας φερόμενη γνώση των απορρήτων εγγράφων της 

δικογραφίας αλλά και του τί κατέθεσε στον ανακριτή και δη ενόρκως  ο 

πραγματογνώμονας (sic!). 

 



3 
 

Ενδεικτικά, οι ισχυρισμοί σας «πάνω στα πτώματα των ανθρώπων, πάνω στα πτώματα 

των παιδιών, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πολιτική διαχείριση της επόμενης 

δημοσκόπησης.» συνιστά ακραία συκοφαντικό ισχυρισμό, αναληθή και παντελώς αήθη 

που σπιλώνει και αμαυρώνει το όνομά μου κατάφωρα, όπως και το «αν λέει ψέματα η 

Γεροβασίλη και ο Τσίπρας που [ως περαιτέρω καταφατικά διατείνεστε!] κάναν αυτό το 

αίσχος.», αλλά και το «..δύσκολα κάποιος [μπορεί] να πιστέψει την κα Γεροβασίλη, 

καθόσον σε πλειάδα υποθέσεων αποδεικνύεται ότι δρούσαν παρασκηνιακά και 

υποχθόνια», βαρύτατοι ισχυρισμοί και κατηγορίες σε βάρος μου, παντελώς ψευδείς, 

προσβλητικοί, αήθεις και παράνομοι. 

Η ανηλεής από μέρους σας τυμβωρυχία ακόμη και σε βάρος των  θυμάτων της Εθνικής 

Τραγωδίας στο Μάτι αλλά και οι εξυβριστικοί και απαξιωτικοί σε βάρος μου ισχυρισμοί 

σας βάναυσα προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μου. 

Οι δε ως άνω ισχυρισμοί σας κατ’  απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας,  εν 

γνώσει του ψεύδους, υπερβαίνουν  κάθε όριο ανοχής και αποσκοπούν στο να 

προσβάλλουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, να αμαυρώσουν την πολιτική μου 

πορεία, να πλήξουν το κύρος, την αξιοπιστία, την ηθική μου υπόσταση αλλά και να 

προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια μου, μέσω της αμφισβήτησης της 

ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής αξίας του προσώπου μου και με κατασυκοφαντούν.    

      

  Επειδή από τους χυδαίους, εξυβριστικούς, απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς 

ισχυρισμούς σας έχω υποστεί  βαρύτατη ηθική βλάβη. 

  

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  έντονα για τις άθλιες κατασκευές σας και την  προσβολή  της 

προσωπικότητάς μου, της τιμής και της υπόληψής μου. 

 

   Σας ΚΑΛΩ να αποκαταστήσετε την σε βάρος μου προσβολή, με την άμεση, αυθημερόν 

από την κοινοποίησή της παρούσας, διαγραφή της ως άνω σχετικής αναρτήσής σας 

στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (Τουίτερ),  αλλά και από κάθε ιστοσελίδα, 

ιδιοκτησίας σας ή συμμετοχής σας ως χρήστη ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, στην 

οποία τυχόν έχει αναρτηθεί η αναπαραχθεί από εσάς ή εκ μέρους σας. 

 

  Επίσης σας ΚΑΛΩ να ανακαλέσετε και να παραλείπετε εφεξής εξυβριστικούς και 

συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου, 

 

  Σας ΔΗΛΩΝΩ ότι σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς σας κατά 

το νόμο και την παρούσα,  θα προσφύγω στα αρμόδια Δικαστήρια και σε κάθε αρμόδια 
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Αρχή, για την αποκατάσταση της βαρύτατης ηθικής βλάβης που μου προξενήσατε. 

 

Με τη ρητή  επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός µου. 

 

 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα 

στον Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη του Αθανασίου, Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κάτοικο ως εκ της ιδιότητάς του επί της οδού Νίκης, αριθμ. 5-7, Αθήνα, 

Τ.Κ. 10180 για να λάβει  γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την 

ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.                                         

                     

                                                                Αθήνα, 21.07.2020 

                                                       Η εξωδίκως προσκαλούσα – δηλούσα 

                                                                                                     

                                                                                                

                                                                         ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ     


