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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 ιδιότητας της, 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον  Γεώργιο  Κύρτσο του Χρήστου, Ευρωβουλευτή ΝΔ, κάτοικο Αθηνών, οδός 

Λουκιανού αριθμ. 25. 

 

Αθήνα, 21.07.2020 

Στις 20.07.2020, με επάλληλες αναρτήσεις σας ηλεκτρονικά δια του διαδικτύου και 

συγκεκριμένα στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (Τουίτερ), προβήκατε σε 

πλήθος προσβλητικών και απαξιωτικών της προσωπικότητάς μου σχολίων, 

συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου και ειδικότερα αναρτήσατε μεταξύ άλλων τα 

ως κάτωθι: 

- «Τσίπρας, Γεροβασίλη, Δούρου διασύρθηκαν με τις αποκαλύψεις της Καθημερινής για 

το «κουκούλωμα», επί ΣΥΡΙΖΑ, των ερευνών για την τραγωδία στο Μάτι. Θρασύτατοι, 

προβάλουν τη θεωρία του αντιπερισπασμού από τη ΝΔ λες και είναι ..πολιτικά κυρίαρχοι 

και υποχρεώνουν την κυβέρνηση σε ελιγμούς.» 

- «Δεν αντέχουμε άλλο..ηθικό πλεονέκτημα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ο Παππάς με 

«μαγαζί» στο Μαξίμου. Η Γεροβασίλη πρωταγωνίστρια στο κυβερνητικό κουκούλωμα 

της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Τσίπρας καθοδηγητής όλων. Όχι άλλη αριστερή ηθική 

ανωτερότητα..» 

- «Τα ηχητικά ντοκουμέντα για το Μάτι, που δημοσίευσε η «Καθημερινή», οδηγούν σε 2 

βασικά συμπεράσματα. Τσίπρας, Γεροβασίλη, Δούρου σκηνοθετούσαν τη συγκάλυψη 

των ευθυνών αδιαφορώντας για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η Πυροσβεστική 

λειτουργούσε με..αντίπαλες φατρίες.» 

Ένας προς έναν οι ως άνω ισχυρισμοί και τα δήθεν γεγονότα που εμπεριεχόμενοι στα ως 

άνω σχόλια / αναρτήσεις σας, που σημειωτέον απευθύνονται δημόσια δια του 

διαδικτύου προς άδηλο αριθμό ανθρώπων, 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.  
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Σε μια ανηλεή από μέρους σας τυμβωρυχία για χάρη του όποιου τυχόν πολιτικού 

οφέλους, ακόμη και σε βάρος των  θυμάτων της Εθνικής Τραγωδίας στο Μάτι δεν 

διστάζετε, να μου αποδώσετε «κουκούλωμα των ερευνών για την τραγωδία στο Μάτι», 

ακόμη – ακόμη και «τη σκηνοθεσία για τη συγκάλυψη ευθυνών» αλλά και «αδιαφορία 

για τα θύματα και τις οικογένειές τους». 

Ουδέν ψευδέστερο ωστόσο. 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, όπως καλά γνωρίζετε έχοντας και την ιδιότητα του δημοσιογράφου,  το καθήκον 

για ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τη δημόσια σφαίρα και το 

δικαίωμα άσκησης κριτικής προς τα δημόσια πρόσωπα, σε καμιά περίπτωση δεν 

δικαιολογεί την προσβολή της τιμής, της υπόληψης και της ηθικής ακεραιότητας ενός 

πολιτικού προσώπου με ψεύδη, όπως εν γνώσει σας πράξατε με τις ανωτέρω 

συκοφαντικές αναρτήσεις σας.  

      

  Επειδή από τις απολύτως ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές που περιλαμβάνονται στις 

αναρτήσεις σας έχω υποστεί  βαρύτατη ηθική βλάβη. 

  

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ  έντονα για τις άθλιες κατασκευές σας και την  προσβολή  της 

προσωπικότητάς μου  με αποκλειστικό σκοπό την συκοφάντησή μου. 

 

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

από την κοινοποίησή της παρούσας, διαγραφή των ως άνω αναρτήσεών 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 παραλείπετε εφεξής την ανάρτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο 

δημοσίευση συκοφαντικών αναφορών σε βάρος μου και να προβαίνετε σε ενδελεχή 

διασταύρωση των στοιχείων και των πηγών σας πριν αναρτήσετε- δημοσιεύσετε  

οποιαδήποτε αναφορά σχετική με το πρόσωπο, την ηθική μου ακεραιότητα και την 

πολιτική μου πορεία.  
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  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 

Αρχή, για την αποκατάσταση της βαρύτατης ηθικής βλάβης που μου προξενήσατε. 

 

Με τη ρητή  επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός µου. 

 

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον  

Γεώργιο Κύρτσο του Χρήστου, Ευρωβουλευτή ΝΔ, Λουκιανού αριθμ. 25, Αθήνα, για να 

λάβει  γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση 

επιδόσεως που θα συντάξει.                                         

                     

                                                                Αθήνα, 21.07.2020 

                                                       Η εξωδίκως προσκαλούσα – δηλούσα 

                                                                                                     

                                                                                         

        

                                                                         ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ     

 

 


