ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(Διά του 3ου Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά
Ζωής και Ιδιοκτησίας)
Κοινοποίηση:
Κο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κα Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς
Κο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
Κο Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Κα Εισαγγελέα Ανηλίκων

ΜΗΝΥΣΗ-ΕΓΚΛΗΣΗ
του Παναγιώτη Καμμένου, του Ηλία, Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

Προέδρου του κινήματος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»,
κατοίκου

Αθηνών,

Λεωφόρος

Μεσογείων,

αριθμ.

227,

ατομικώς και με την ιδιότητά του ως συνασκούντος την γονική
μέριμνα των ανήλικων τέκνων του, Ιωάννη, ηλικίας 16 ετών,
Νικολάου, 14 ετών και Ελευθέριου Καμμένου, 10 ετών για την
επείγουσα και μη επιδεχόμενη αναβολής πράξη της υποβολής
εγκλήσεως και της εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας
ΚΑΤΑ
1. του Ιωάννη Κουρτάκη, Εκδότη-Διευθυντή της σαββατιάτικης εφημερίδας
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», διαχειριστή της ιστοσελίδας-διαδικτυακής εφημερίδας,
«www.parapolitika.gr», και νομίμου εκπροσώπου και ιδιοκτήτη της αδειούχου
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εταιρείας

του

ραδιοφωνικού

σταθμού

«Παραπολιτικά

FM

90,1»,

δημοσιογράφου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ιάσονος, αριθμ. 2
2. του Παναγιώτη Τζένου, αρχισυντάκτη της σαββατιάτικης εφημερίδας
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

και

της

ιστοσελίδας-διαδικτυακής

εφημερίδας,

«www.parapolitika.gr», και διευθυντή προγράμματος του ραδιοφωνικού
σταθμού «Παραπολιτικά FM 90,1», δημοσιογράφου, κατοίκου Πειραιώς, οδός
Ιάσονος, αριθμ. 2
3. των αγνώστων συνεργών και ηθικών αυτουργών των παραπάνω δραστών.

*******
Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Εγκαλώ τους ως άνω, Ιωάννη Κουρτάκη, και Παναγιώτη Τζένο, καθώς και τους
άγνωστους συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς τους, για τα αδικήματα που τέλεσαν,
εναντίον μου, αλλά και εναντίον των ανήλικων άρρενων τέκνων μου, Νικόλαου,
Ιωάννη και Ελευθέριου Καμμένου, όπως ακριβώς περιγράφονται κατωτέρω, με
την επιφύλαξη και για τυχόν άλλα αδικήματα, που θα προκύψουν από την επισταμένη
και διεισδυτική έρευνά Σας.
Ειδικότερα:
Σήμερα, 09-01-2017, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πολιτικός Καφές» με τον Γιάννη
Κουρτάκη και τον Παναγιώτη Τζένο, η οποία μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό
σταθμό «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1», ο οποίος εκπέμπει στην Αττική, αλλά και σε
όλη την Ελλάδα, και η οποία μεταδίδεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα
http://www.parapolitikaradio.gr, οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι τέλεσαν σε βάρος,
τόσο εμού, όσο και των ανηλίκων αρρένων τέκνων μου, Νικόλαου, Ιωάννη και
Ελευθέριου Καμμένου, το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά συρροή
(362-363 Π.Κ.). Επιπρόσθετα, δε, διερευνητέον εις βάθος είναι εάν με την εν γένει
στάση και συμπεριφορά του 1ου εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων, Ιωάννη
Κουρτάκη, με την συνέργεια προφανώς του 2ου εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων,
Παναγιώτη Τζένου, έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παράνομης βίας (330 Π.Κ.),
καθώς και το αδίκημα της απόπειρας κακουργηματικής εκβίασής μου, με απειλή
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βλάβης του λειτουργήματός μου, κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια (385 παρ. 1
περ. γ΄ Π.Κ.), πάντοτε κατόπιν της ηθικής αυτουργίας άγνωστου τρίτου προσώπου,
από 14-07-2015 τουλάχιστον μέχρι και σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, τα επίμαχα συκοφαντικά αποσπάσματα της ένδικης ραδιοφωνικής
εκπομπής έχουν επί λέξει ως εξής:
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ» ΜΕ ΤΟΥΣ Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗ - Π. ΤΖΕΝΟ
(09.01.2017)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάρτη. Πόσο περήφανη είναι τελικά αυτή η διαπραγμάτευση
δηλαδή για να πάμε τον Μάρτη.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Εγώ ξέρω γιατί έχει πάει πίσω η διαπραγμάτευση, διότι ο Πάνος
έκανε φιγούρες στην Αυστρία, έκανε αυτή την φιγούρα με το χιόνι στα τέσσερα
και δεν του βγήκε και έσπασε τον ώμο και λέει τώρα δεν πάει, δεν βγαίνει αυτή η
φιγούρα στα τέσσερα και κοιτάνε πως μπορούν να την κάνουν διαφορετικά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σήμερα στου Μαξίμου πως θα πάει; Θα έχει νάρθηκα ή κάτι;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ο Πάνος;
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Δεν καταλαβαίνουμε από πόνους βρε αδελφέ. Τελείωσε αυτά είναι...
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Άμα πονάς πίνεις λίγο ούζο και είσαι κούκλος, δεν πονάς
μετά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ούζο είναι για τον ώμο; Για το δόντι νόμιζα.
Γ. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά το δόντι φτάνει μέχρι τον ώμο.
[…]
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Ναι, αλλά ρε φίλε θέλεις παράδες να πάρεις το αεροπλάνο να πας
στις Αυστριακές Άλπεις. Ξέρεις πόσο έχει να νοικιάσεις το σκι εκεί; Πως θα πας
με μαγκιά; Θα πας στον Αυστριακό εκεί και θα του λες φέρε μου ένα σετ μπότες
και πέδιλα γιατί είμαι μάγκας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λες να πήγε εκεί πέρα ο Καμμένος για να κάνει
διαπραγμάτευση στις Άλπεις;
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Λες;
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορεί να είχε καμιά κρυφή συνάντηση. Δεν έχει κάποια
προγράμματα του ΕΟΤ εκεί;
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Δεν το ξέρω ρε φίλε θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Εμένα μου είπαν κάτι άλλο, ότι μια φορά το χρόνο το ούζο
Τσάνταλη δίνει τρία ταξίδια στο εξωτερικό και φέτος το πήρε ο Πάνος.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Θυμάσαι μια φωτογραφία που βγήκε παλιά, που βγήκε, που ήταν
στο τάβλι. Πήρε βραβείο και χορηγός ήταν το ούζο. Το ούζο 12 νομίζω ήταν.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ε, αυτό το ούζο, το 12. Το κέρδισε λοιπόν αυτό το ούζο γιατί
ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ούζου και πήγε στην Αυστρία.
Και μετά άρχισε να λέει κάτι βλακείες περί ναρκωτικών και ό,τι του κατέβει στο
κεφάλι. Επί της ουσίας ο κ. Πάνος Καμμένος δεν έχει απαντήσεις. Κοροϊδεύει τον
ελληνικό λαό και τον κοροϊδεύει συστηματικά. Είναι πολιτικός απατεώνας ο κ.
Καμμένος. Έλεγε στον ελληνικό λαό ότι θα σκίσει το μνημόνιο και δεν το έσκισε,
απεναντίας ψήφισε κάνα δυο. Έλεγε στον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
συναντήσει ποτέ την τρόικα και τη συνάντησε κανονικά και με το νόμο. Τον
εξαπάτησε κανονικά και με το νόμο ο κ. Καμμένος τον ελληνικό λαό, παρέα με τον
συγκυβερνήτη, τον κ. Τσίπρα.
Και για αυτό θα κριθούν. Δεν θα κριθούν ούτε για τα καραγκιοζιλίκια με τις στολές,
ούτε για τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη που κάνει ο κ. Τσίπρας και αναμένω με
ενδιαφέρον μια δήλωση του κ. Καμμένου για τη σύλληψη της Ρούπα. Δεν έχουμε
δει τον κ. Καμμένο να κάνει δήλωση για την σύλληψη της κ. Ρούπα. Την
αναμένουμε με ενδιαφέρον εκτός και εάν το τελευταίο διάστημα λόγω των
σχέσεων που έχει ο γιος του με διάφορα παρακρατικά μαγαζιά έχει αρχίσει ο κ.
Καμμένος να θεωρεί συμπαθή κοινωνική τάξη τους Κουφοντίνες, τους
Γιωτόπουλους και τους Μαζιώτηδες.
Να μην κοροϊδεύει τον κόσμο, ο κ. Καμμένος είναι ένας πολιτικός απατεώνας.
Ούτε μια δήλωση για την σύλληψη της Ρούπα, ούτε μία δήλωση.
Εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά έχει μια σχέση με τον συγκεκριμένο χώρο, ο κ.
Καμμένος; Αλλά που είναι και η Νέα Δημοκρατία;
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Θυμάσαι εκείνα τα βιβλία; Είχε βγάλει και βιβλίο για την 17
Νοέμβρη.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ναι παλιά όμως.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Είχε βγάλει αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ναι με τον Γρυλάκη, του έδινε πληροφορίες ο Γρυλάκης.
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Π. ΤΖΕΝΟΣ: Θέλει διαφημίσεις ο άλλος εδώ ή δεν θες;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ε βάλτες.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Επειδή στεναχωρήθηκες με τον Πάνο τώρα.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Αναμένουμε και μία δήλωση του συγκυβερνήτη, του κ.
Πάνου Καμμένου, για παράδειγμα να βγει και να μας πει αν ήταν καλό που
συνελήφθη η Ρούπα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, καμία δήλωση. Την περιμένουμε με εξαιρετικά
μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πάνος έχει κάνει το κουνέλι. Τέσσερις μέρες το κουνέλι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εντάξει είναι στη μετεγχειρητική φάση, οπότε δικαιούται.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Δεν έχει κάνει στο κρανίο επέμβαση, έκανε στον ώμο.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Στην κλείδα έκανε βρε παιδιά, εγώ την κλείδα την έβαλα μόνος μου.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, στο κρανίο έκανε; Δηλαδή, δεν κατάλαβα, το λες
το ξαναλές.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Στο κρανίο τι να βρεις;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Στο κρανίο θα βρεις, εκεί, ποτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εκφράζουμε και τους ένστολους εκεί, δεν λένε συγχαρητήρια
στην Αστυνομία κάθε φορά…
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ακριβώς. Τους καπηλεύονται.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα δεν βλέπω να ενθουσιάζονται οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες με την εξέλιξη αυτή.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ναι, γιατί ο γιος του Πάνου είναι λίγο με τη Ρούπα. Είναι λίγο
με τη Ρούπα ο γιος του Πάνου.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση μετά την έξοδό του από το
νοσοκομείο και ο Πάνος Καμμένος, γιατί θα συναντηθεί θεσμικά με τον
πρωθυπουργό, ως αρχηγός κόμματος.
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Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Και μιας και τον αναφέρεις τον Πάνο Καμμένο, σε λίγη ώρα ο
δικηγόρος μου ο κ. Βορίδης, καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον του Πάνου
Καμμένου, άλλη μια.
Δε καταλαβαίνω από αυτά εγώ. Κύριε Υπουργέ, πήγατε στην Αυστρία κανονικά.
Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο τον Μπούρα. Να ρωτήσεις τον Μπούρα αν πήγες
ή όχι. Πήγες κανονικά και με το νόμο στην Αυστρία. Έπεσες στην Αυστρία,
γκρεμίστηκες, γκρεμοτσακίστηκες γιατί είσαι χοντρούλης.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Μπούλης - μπούλης. Μπούλη τον λέει ο Τσίπρας, Μπούλη.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Και θα ήταν πιο έντιμο να βγεις και να πεις την αλήθεια, έστω
για μια φορά. Να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτό που
γράψαμε είναι και η πραγματικότητα. Πήγες κανονικά, πλήρωσες κανονικά, με τα
παιδάκια σου.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Και τα πέντε. Μαζί με άλλα τρία ζευγάρια.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Μαζί με την κ. Έλενα Τζούλη, τη σύζυγό σου. Μην αγχώνεσαι.
Δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά. Δεν καταλαβαίνω, αλλού αυτά. Θα τα λέμε στη
δικαιοσύνη και φρόντισε να έχεις κάβα. Κάβα. Θα σου πάρω αρκετά χρήματα, να
έχεις κάβα. Και έχεις κάβα δόξα τω Θεώ.
Π. ΤΖΕΝΟΣ: Ούζο…
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Εντάξει, πέραν αυτής της κάβας, έχεις κάβα. Έχεις πάρει
αρκετά και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και το γνωρίζεις ότι το γνωρίζω πάρα
πολύ καλά. Λοιπόν, μήνυση και αγωγή εναντίον του κ. Πάνου Καμμένου και η ζωή
συνεχίζεται.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λύσε μου μια απορία. Ο Πάνος Καμμένος συμφωνεί με τις
κινήσεις του πρωθυπουργού για την επίλυση του κυπριακού;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Γιατί, ξέρει τι είπε ο πρωθυπουργός; Ο Πάνος μεθυσμένος
ήταν τρείς μέρες τώρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και έχει και άλλα προβλήματα τώρα. Βλέπει ότι καλοί του
φίλοι αβαντάρουν τους ανταγωνιστές, ξέρεις κάτι Φαήλους, κάτι Καλεντερίδηδες,
κάτι τέτοιους τύπους που πάνε να του ψαρέψουν ψήφους και πίνει ακόμη
περισσότερο, εννοώ καφέ.
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Και θα είχε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η άποψη του υιού
Καμμένου για τη σύλληψη της Ρούπα. Όχι τίποτε άλλο, μου λένε ότι ο μικρός
Καμμένος είναι λίγο Εξάρχεια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία γειτονιά είναι, γιατί;
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Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Πολύ ωραία, είναι και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης εκεί. Θα
έχουμε εκτενές ρεπορτάζ το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ότι κυκλοφορεί στα Εξάρχεια δηλαδή;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Όχι, ότι είναι αναρχικός.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο γιος του Καμμένου; Γίνονται αυτά σε τέτοιες
οικογένειες;
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Ναι, ο γιος του Καμμένου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γίνονται αυτά σε τέτοιες οικογένειες; Ε, με τον Καμμένο
μπαμπά.

Την επόμενη μάλιστα ημέρα από την ως άνω επίμαχη
ραδιοφωνική εκπομπή , ήτοι την 10/1/2017, επανήλθαν οι
ανωτέρω μηνυόμενοι, στην ίδια ως άνω ραδιοφωνική εκπομπή,
επαναφέροντας το ίδιο θέμα και λέγοντας επί λέξει τα
ακόλουθα:
Γ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ: Και αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον

μία διάψευση μέσω twitter του Πάνου Καμμένου αν ο γιος
του, αν ο γιος του Πάνου Καμμένου κάνει πολλές βόλτες
στα Εξάρχεια. Αν είναι αναρχικός, του Πάνου του δεξιού,
που θέλει να κληρονομήσει τον καραμανλισμό, ο γιος του.
Κάνει ζημιές μου λένε. Κάνει πολλές ζημιές.
Με το σημερινό απόσπασμα της εκπομπής, οι μηνυόμενοι
προσέθεσαν στους ανωτέρω συκοφαντικούς ισχυρισμούς τους,
ότι είς εκ των ανηλίκων υιών μου, προβαίνει σε έκνομες πράξεις
βίας και καταστροφών, όπως ληστείων, κλοπών, βανδαλισμών
κλπ, δηλαδή σε πράξεις που επιδίδονται τρομοκράτες και άτομα
του αντιεξουσιαστικού χώρου στην περιοχή των ΕΞΑΡΧΕΊΩΝ.
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Δηλαδή, οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι ισχυρίστηκαν εν γνώσει της αναληθείας τους
εξόφθαλμα ψευδή γεγονότα για τον 1ο εξ ημών, Παναγιώτη Καμμένο, ήτοι ότι:
1. Δήθεν ζητάω δώρα και ωφελήματα λόγω της ιδιότητάς μου, χωρίς να
πληρώνω το ανάλογο αντίτιμο, υπονοώντας τούτο με την φράση «Ναι, αλλά
ρε φίλε θέλεις παράδες να πάρεις το αεροπλάνο να πας στις Αυστριακές Άλπεις.
Ξέρεις πόσο έχει να νοικιάσεις το σκι εκεί; Πως θα πας με μαγκιά; Θα πας στον
Αυστριακό εκεί και θα του λες φέρε μου ένα σετ μπότες και πέδιλα γιατί είμαι
μάγκας.» (Π. Τζένος).
2. Δήθεν έχω λάβει αρκετά χρήματα από αδιευκρίνιστες πηγές, πράγμα το οποίο
δήθεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο 1ος εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων,
Ιωάννης Κουρτάκης, και το οποίο δήθεν γνωρίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολύ
καλά ο τελευταίος, εννοώντας προφανώς παράνομα δώρα και ωφελήματα, και
υπονοώντας τούτο με τις φράσεις «Θα τα λέμε στη δικαιοσύνη και φρόντισε να
έχεις κάβα. Κάβα. Θα σου πάρω αρκετά χρήματα, να έχεις κάβα. Και έχεις
κάβα δόξα τω Θεώ.», «Εντάξει, πέραν αυτής της κάβας, έχεις κάβα. Έχεις
πάρει αρκετά και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και το γνωρίζεις ότι το γνωρίζω
πάρα πολύ καλά.».
3. Δήθεν είμαι αλκοολικός και εξαρτημένος από το ποτό, με τις φράσεις «Άμα
πονάς πίνεις λίγο ούζο και είσαι κούκλος, δεν πονάς μετά…Ναι, αλλά το δόντι
φτάνει μέχρι τον ώμο.» (Γ. Κουρτάκης), «Εμένα μου είπαν κάτι άλλο, ότι μια
φορά το χρόνο το ούζο Τσάνταλη δίνει τρία ταξίδια στο εξωτερικό και φέτος το
πήρε ο Πάνος.» (Γ. Κουρτάκης), «Θυμάσαι μια φωτογραφία που βγήκε παλιά,
που βγήκε, που ήταν στο τάβλι. Πήρε βραβείο και χορηγός ήταν το ούζο. Το
ούζο 12 νομίζω ήταν.» (Π. Τζένος), «Ε, αυτό το ούζο, το 12. Το κέρδισε λοιπόν
αυτό το ούζο γιατί ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ούζου και
πήγε στην Αυστρία. Και μετά άρχισε να λέει κάτι βλακείες περί ναρκωτικών και
ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.» (Γ. Κουρτάκης), «Ένα λεπτό, στο κρανίο έκανε;
Δηλαδή, δεν κατάλαβα, το λες το ξαναλές.» (Γ. Κουρτάκης), «Στο κρανίο τι να
βρεις;» (Π. Τζένος), «Στο κρανίο θα βρεις, εκεί, ποτό.» (Γ. Κουρτάκης), «Θα
τα λέμε στη δικαιοσύνη και φρόντισε να έχεις κάβα. Κάβα. Θα σου πάρω
αρκετά χρήματα, να έχεις κάβα. Και έχεις κάβα δόξα τω Θεώ.» (Γ.
Κουρτάκης), «Ούζο…» (Π. Τζένος), «Εντάξει, πέραν αυτής της κάβας, έχεις

[8]

κάβα…» (Γ. Κουρτάκης), «Γιατί, ξέρει τι είπε ο πρωθυπουργός; Ο Πάνος
μεθυσμένος ήταν τρείς μέρες τώρα.» (Γ. Κουρτάκης).
4. Δήθεν στο βιβλίο μου, με τίτλο «Τρομοκρατία. Θεωρία και Πράξη», το οποίο
εκδόθηκε το 1992, είχα ισχυριστεί ότι αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης
«17 Νοέμβρη» ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, και ότι τις πληροφορίες αυτές
μου τις έδινε ο Ν. Γρυλλάκης, με τις φράσεις «Θυμάσαι εκείνα τα βιβλία; Είχε
βγάλει και βιβλίο για την 17 Νοέμβρη.» (Π. Τζένος), «Ναι παλιά όμως.» (Γ.
Κουρτάκης), «Είχε βγάλει αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου.» (Π. Τζένος),
«Ναι με τον Γρυλάκη, του έδινε πληροφορίες ο Γρυλάκης.» (Γ. Κουρτάκης).
5. Δήθεν -όπερ και το σημαντικότερο- έχω υπόγειες σχέσεις με την τρομοκρατία
και τους τρομοκράτες, όπως π.χ. με την Ρούπα, τον Μαζιώτη, τον
Κουφοντίνα, και τον Γιωτόπουλο, οι οποίοι κατονομάζονται ευθέως και
συνδέονται με το πρόσωπό μου, και ότι δήθεν ένας από τους υιούς μου έχει
σχέση με διάφορα παρακρατικά μαγαζιά, καθώς και με την προσφάτως
συλληφθείσα για τρομοκρατικές ενέργειες, Πόλα Ρούπα, επειδή έχει εμένα
πατέρα, με τις φράσεις «…αναμένω με ενδιαφέρον μια δήλωση του κ.
Καμμένου για τη σύλληψη της Ρούπα. Δεν έχουμε δει τον κ. Καμμένο να κάνει
δήλωση για την σύλληψη της κ. Ρούπα. Την αναμένουμε με ενδιαφέρον εκτός
και εάν το τελευταίο διάστημα λόγω των σχέσεων που έχει ο γιος του με
διάφορα παρακρατικά μαγαζιά έχει αρχίσει ο κ. Καμμένος να θεωρεί συμπαθή
κοινωνική

τάξη

τους

Κουφοντίνες,

τους

Γιωτόπουλους

και

τους

Μαζιώτηδες…Να μην κοροϊδεύει τον κόσμο, ο κ. Καμμένος είναι ένας
πολιτικός απατεώνας…Ούτε μια δήλωση για την σύλληψη της Ρούπα, ούτε μία
δήλωση…Εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά έχει μια σχέση με τον συγκεκριμένο
χώρο, ο κ. Καμμένος;…» (Γ. Κουρτάκης), «Αναμένουμε και μία δήλωση του
συγκυβερνήτη, του κ. Πάνου Καμμένου, για παράδειγμα να βγει και να μας πει
αν ήταν καλό που συνελήφθη η Ρούπα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει
καμία αντίδραση από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, καμία δήλωση. Την
περιμένουμε με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πάνος έχει κάνει το κουνέλι.
Τέσσερις μέρες το κουνέλι.» (Γ. Κουρτάκης), «Ναι, γιατί ο γιος του Πάνου είναι
λίγο με τη Ρούπα. Είναι λίγο με τη Ρούπα ο γιος του Πάνου.» (Γ. Κουρτάκης)
«Και θα είχε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η άποψη του υιού Καμμένου για τη
σύλληψη της Ρούπα. Όχι τίποτε άλλο, μου λένε ότι ο μικρός Καμμένος είναι
λίγο Εξάρχεια.» (Γ. Κουρτάκης), «Πολύ ωραία, είναι και ο Ανδρέας ο
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Μαζαράκης εκεί. Θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ το Σάββατο στα Παραπολιτικά.»
(Γ. Κουρτάκης), «Όχι, ότι είναι αναρχικός.» (Γ. Κουρτάκης), «Ναι, ο γιος του
Καμμένου.» (Γ. Κουρτάκης), «…Ε, με τον Καμμένο μπαμπά.».
Επίσης, οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι ισχυρίστηκαν εν γνώσει της αναληθείας
τους ψευδή γεγονότα για τα ανήλικα άρρενα τέκνα μου, τον Νικόλαο, τον Ιωάννη,
και τον Ελευθέριο Καμμένο, χωρίς να προσδιορίζουν σε ποιο από τα τρία (3)
αναφέρονται, ήτοι ότι δήθεν ένα εξ αυτών έχει σχέση με διάφορα παρακρατικά
μαγαζιά, καθώς και με την προσφάτως συλληφθείσα για τρομοκρατικές ενέργειες,
Πόλα Ρούπα, επειδή έχει εμένα πατέρα, με τις φράσεις «…αναμένω με ενδιαφέρον
μια δήλωση του κ. Καμμένου για τη σύλληψη της Ρούπα. Δεν έχουμε δει τον κ.
Καμμένο να κάνει δήλωση για την σύλληψη της κ. Ρούπα. Την αναμένουμε με
ενδιαφέρον εκτός και εάν το τελευταίο διάστημα λόγω των σχέσεων που έχει ο γιος
του με διάφορα παρακρατικά μαγαζιά έχει αρχίσει ο κ. Καμμένος να θεωρεί
συμπαθή κοινωνική τάξη τους Κουφοντίνες, τους Γιωτόπουλους και τους
Μαζιώτηδες…Να μην κοροϊδεύει τον κόσμο, ο κ. Καμμένος είναι ένας πολιτικός
απατεώνας…Ούτε μια δήλωση για την σύλληψη της Ρούπα, ούτε μία
δήλωση…Εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά έχει μια σχέση με τον συγκεκριμένο χώρο,
ο κ. Καμμένος;…» (Γ. Κουρτάκης), «Αναμένουμε και μία δήλωση του
συγκυβερνήτη, του κ. Πάνου Καμμένου, για παράδειγμα να βγει και να μας πει αν
ήταν καλό που συνελήφθη η Ρούπα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία
αντίδραση από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, καμία δήλωση. Την περιμένουμε με
εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πάνος έχει κάνει το κουνέλι. Τέσσερις μέρες το
κουνέλι.» (Γ. Κουρτάκης), «Ναι, γιατί ο γιος του Πάνου είναι λίγο με τη Ρούπα.
Είναι λίγο με τη Ρούπα ο γιος του Πάνου.» (Γ. Κουρτάκης) «Και θα είχε εξαιρετικά
μεγάλο ενδιαφέρον η άποψη του υιού Καμμένου για τη σύλληψη της Ρούπα. Όχι
τίποτε άλλο, μου λένε ότι ο μικρός Καμμένος είναι λίγο Εξάρχεια.» (Γ.
Κουρτάκης), «Πολύ ωραία, είναι και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης εκεί. Θα έχουμε
εκτενές ρεπορτάζ το Σάββατο στα Παραπολιτικά.» (Γ. Κουρτάκης), «Όχι, ότι είναι
αναρχικός.» (Γ. Κουρτάκης), «Ναι, ο γιος του Καμμένου.» (Γ. Κουρτάκης), «…Ε,
με τον Καμμένο μπαμπά.».
Η κατ’επάγγελμα και κατά συνήθεια, εξακολουθητικώς συκοφαντική και
εκβιαστική, συμπεριφορά του 1ου εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων, Ιωάννη
Κουρτάκη
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Την 14/07/2015 κατέθεσα στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. την σκανδαλώδη λίστα από το
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. με τα περιεχόμενα σε αυτήν ονόματα δημοσιογράφων που λάμβαναν
υπέρογκα χρηματικά ποσά για την φερόμενη διαφήμιση και προώθηση των δράσεών
του. Μετά από δύο (2) ημέρες, όπως έγινε γνωστό, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα, προκειμένου να
διερευνηθεί η αιτία καταβολής των ως άνω υπέρογκων χρηματικών ποσών προς τους
δημοσιογράφους, καθώς και το εάν έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά από αυτούς
και έχουν δηλωθεί τα ως άνω ποσά στην εφορία, χωρίς να γνωρίζει ακόμη το
αποτέλεσμα της έρευνας. Ήδη για το σκάνδαλο του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., που δεν
περιορίζεται στην παραπάνω λίστα, έχουν ασκηθεί κακουργηματικές ποινικές διώξεις
από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, και η υπόθεση εκκρεμεί στον Ανακριτή
Διαφθοράς, κ. Δημήτριο Καβαλλάρη. Μάλιστα, έχουν εξαχθεί αντίγραφα της
δικογραφίας και διερευνώνται και άλλες αξιόποινες πράξεις από την Εισαγγελία
Εγκλημάτων Διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και η σύμβαση του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. με
σύμπραξη εταιρειών, στην οποία συμμετέχει η κ. Σταυρούλα Νικολοπούλου, σύζυγος
Στουρνάρα.
Το ίδιο βράδυ της 14/07/2015, αφού δηλαδή παρέδωσα στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. την
προαναφερόμενη λίστα, παρουσία της συζύγου μου, Έλενας Τζούλη, δικηγόρου,
αλλά και άλλων ατόμων, έλαβα απειλητικό τηλεφώνημα από τον 1ο εκ των
μηνυομένων-εγκαλουμένων, Ιωάννη Κουρτάκη, του οποίου το ονοματεπώνυμο
εμφανιζόταν στην προαναφερόμενη λίστα, με τον ίδιο να φέρεται να έχει λάβει το
υπέρογκο χρηματικό ποσό των 843.000 ευρώ. Στην ίδια λίστα, μάλιστα, εμφανίζεται
και το ονοματεπώνυμο του στενού συνεργάτη του Ιωάννη Κουρτάκη, ήτοι του 2ου εκ
των μηνυομένων-εγκαλουμένων, Παναγιώτη Τζένου, ο οποίος επίσης φέρεται να έχει
λάβει ένα εξίσου μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα, όπως εκ των υστέρων
αποδείχθηκε, το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. χρηματοδότησε ακόμη και την εταιρεία του
καταδικασθέντος για το σκάνδαλο «Noor1», Αιμίλιου Κοτσώνη, συνεργάτη του 1ου
εκ των εγκαλουμένων-μηνυομένων, και όχι μόνον. Στο ως άνω τηλεφώνημα ο
Ιωάννης Κουρτάκης με απείλησε, λέγοντάς μου επί λέξει: «Σταμάτα να ασχολείσαι
μαζί μου γιατί θα πάθεις μεγάλο κακό και εσύ και η οικογένειά σου». Στην ερώτησή
μου «Με απειλείς;», μου απάντησε «ναι βρε πούστη σε απειλώ και για αρχή για να
καταλάβεις ότι εγώ δεν παίζω θα βγάλω φωτογραφίες των σπιτιών σου και των
παιδιών σου και θα δεις πως θα τις αξιοποιήσω, τα παιδιά σου και η οικογένεια σου θα
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πρέπει από σήμερα να κυκλοφορούν με δέκα (10) αστυνομικούς ο κάθε ένας, θα δεις τι
έχεις να πάθεις». Εν συνεχεία, στις 22/07/2015, και περί ώρα 15:58, η σύζυγός μου,
Έλενα Τζούλη, έλαβε στο κινητό της τηλέφωνο κλήση από γνωστό σε αυτήν άτομο,
το οποίο κατάγεται από την Ικαρία, πλην όμως βρίσκεται στην Αθήνα, το οποίο της
είπε ότι πριν οπό ένα λεπτό έλαβε τηλεφώνημα από έναν γνωστό του φωτογράφο,
ονόματι Βαγγέλη Ρασσιά, 57 ετών, ο οποίος εργάζεται για λογαριασμό του Ιωάννη
Κουρτάκη, και της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», το οποίο του είπε ότι βρίσκεται
στο «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» μαζί με μία δημοσιογράφο, ονόματι Ανθή, λέγοντάς του
ότι είχε εντολή από τον Ιωάννη Κουρτάκη να φωτογραφίσει το σπίτι της πεθεράς
μου, καθώς και τα ανήλικα τέκνα μου, τα οποία παραθέριζαν με την γιαγιά τους στην
ως άνω οικία. Στην εύλογη απορία του ανωτέρω γνωστού, γιατί να το κάνει αυτό, του
είπε αυτή την εντολή έχω από τον Κουρτάκη, δηλαδή να βγάλει φωτογραφίες του
σπιτιού και των παιδιών μου, και στη συνέχεια να του τις παραδώσει. Αμέσως
μόλις η σύζυγός μου έλαβε την ως άνω πληροφορία ειδοποίησε την μητέρα της να
βάλει εντός της οικίας τα παιδιά μας, που εκείνη την ώρα έπαιζαν στην αυλή, και στη
συνέχεια ειδοποίησε και τον Αστυνομικό μου, Σταύρο Καλόγηρο, ο οποίος
βρισκόταν και αυτός στο νησί, για να μεταβεί άμεσα στην οικία των παιδιών μου,
αφού προηγουμένως ειδοποιούσε το οικείο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου
Ικαρίας, προκειμένου να προβεί στον εντοπισμό και στην σύλληψη του φωτογράφου
και της δημοσιογράφου, εφόσον πλησίαζαν την οικία των παιδιών μου και άρχιζαν να
φωτογραφίζουν. Ο ως άνω Αστυνομικός μετέβη μετά από λίγη ώρα στην οικία και
ανέμενε διακριτικά και χωρίς να κινεί υποψίες περί της ταυτότητάς του στην είσοδο
της αυλής του σπιτιού. Πράγματι μετά από σαράντα (40) περίπου λεπτά το ζευγάρι
του φωτογράφου και της δημοσιογράφου έφτασαν με ενοικιαζόμενο όχημα μπροστά
στην πόρτα της οικίας και η δημοσιογράφος άρχισε αμέριμνη να φωτογραφίζει με το
κινητό της τηλέφωνο το σπίτι παρουσία του Αστυνομικού, τον οποίο υπέλαβε ως
τουρίστα ή κάτοικο της περιοχής, καθώς τον ρωτούσε εάν γνωρίζει αν είναι αυτό το
σπίτι που μένουν τα παιδιά μου και τι ώρα βγαίνουν για παιχνίδι. Στο μεταξύ ο
φωτογράφος είχε ανοίξει ένα μικρό βαλιτσάκι, είχε βγάλει μια επαγγελματική κάμερα
και εστίαζε με το φακό στην οικία. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Αστυνομικός
επέδειξε στο ζευγάρι την υπηρεσιακή του ταυτότητα, γνωστοποιώντας παράλληλα
την ιδιότητά του, τους ρώτησε γιατί φωτογραφίζουν ιδιωτικό χώρο, γιατί επιθυμούν
να φωτογραφίσουν ανήλικα παιδιά, κι εάν γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο.
Η μόνη απάντηση που του έδωσαν ήταν πως είναι δυνατόν να είχε μάθει ότι είχαν
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έρθει στην Ικαρία γι’αυτή την αποστολή. Ο Αστυνομικός ενημέρωσε για δεύτερη
φορά το οικείο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Κυρήκου περί του ότι οι δράστες
βρίσκονταν στο σημείο έχοντας τραβήξει προηγουμένως φωτογραφίες της οικίας
εντός της οποίας βρίσκονταν τα ανήλικα τέκνα μου και αφού έλαβε τις σχετικές
εντολές από τους συναδέλφους του προχώρησε στην κατάσχεση της φωτογραφικής
μηχανής και του κινητού τηλεφώνου των δραστών. Εν συνεχεία κατέφθασε και το
περιπολικό του οικείου Τμήματος Ασφαλείας και τους προσήγαγε στην έδρα της
Υπηρεσίας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, έκτοτε ο 1ος εκ των εγκαλουμένων-μηνυομένων, αλλά και ο
2ος εξ αυτών, έχουν επιδοθεί σε έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο εναντίον μου, που
υλοποιείται με συκοφαντικά και εξυβριστικά δημοσιεύματα, τα οποία είναι
απειράριθμα.
Κατά παραβίαση των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου, και κάθε αρχής
δεοντολογίας άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, σχεδόν καθημερινά
επιχειρούν,

μεθοδευμένα,

οργανωμένα,

και

συντονισμένα,

προφανώς

ετεροκατευθυνόμενοι, και από μένος και εμμονική εμπάθεια στο πρόσωπό μου, να
βλάψουν ανεπανόρθωτα την τιμή και την υπόληψή μου, με συνεχιζόμενα
προσβλητικά της προσωπικότητάς μου, συκοφαντικά και εξυβριστικά, δημοσιεύματα,
τα οποία λαμβάνουν χώρα, όχι μόνον για την προσβολή της τιμής και της υπόληψής
μου, και για να με εξοβελίσουν πολιτικά, αλλά και προκειμένου με τον τρόπο αυτό,
αφενός να με εκβιάσουν, ώστε ως μέλος της Κυβέρνησης, αλλά και ως Πολίτης, να
μην συνεισφέρω όσα τυχόν στοιχεία έρχονται σε γνώση μου, σχετικά με τις
παράνομες δραστηριότητες του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., στις οποίες κατά τα ανωτέρω άμεσα
εμπλέκονται, έχοντας επωφεληθεί πολλές χιλιάδες ευρώ, με σκοπό, έτσι, βλάβης του
Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου να με εκβιάσουν να μην ασκήσω σε βάρος τους
αγωγές, με τις οποίες θα διεκδικώ αποζημίωση πολλών χιλιάδων ευρώ για την
συντελεσμένη εξακολουθητικώς παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς μου.
Μάλιστα, κατά τη δικάσιμο της 1ης-12-2016, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, συζητήθηκε η από 22-12-2015 και με αρ. καταθ. δικογρ. 118122/4441/2015
αγωγή του Ιωάννη Κουρτάκη, σε βάρος μου, με την οποία ζήτησε να υποχρεωθώ να
του καταβάλω το χρηματικό ποσό, ύψους 99.956 ευρώ, κατόπιν περιορισμού του
αιτήματος, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που δήθεν υπέστη,
αφενός λόγω δημόσιων δηλώσεών μου, δήθεν ψευδών, εξυβριστικών και
συκοφαντικών, που μεταδόθηκαν ζωντανά την 11-09-2015 από τον τηλεοπτικό
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σταθμό «ΣΚΑΙ», στην ενημερωτική εκπομπή «Ακραίως» του δημοσιογράφου Τάκη
Χατζή, όπου ήμουν προσκεκλημένος, αφετέρου ένεκα έγγραφης δήλωσής μου στον
προσωπικό μου λογαριασμό στο twitter, την 20-09-2015, η οποία, σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του, τον συνέδεε ευθέως με ποινικές υποθέσεις κακουργηματικού
χαρακτήρα, και συγκεκριμένα με το σκάνδαλο του Noor1.
Όπως προέκυψε και κατά την ακροαματική διαδικασία, αλλά και από τις
κατατεθειμένες προτάσεις αμφοτέρων των διαδίκων, με προσκομιζόμενα και
επικαλούμενα σχετικά έγγραφα, ο Ιωάννης Κουρτάκης είναι ο εκδότης-διευθυντής
της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», και ο κάτοχος του ονόματος χώρου της
ηλεκτρονικής εφημερίδας «parapolitika.gr». Επίσης, είναι και σύμβουλος έκδοσης
της free press εφημερίδας «ΜΕΤΡΟ», την οποία εξέδιδε η εταιρία με την
επωνυμία

«ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ», με διαχειριστή και μοναδικό μέτοχο τον Αιμίλιο Κοτσώνη,
πρωταίτιο της πολύκροτης υπόθεσης «Noor 1», και πλέον καταδικασθέντα σε
κάθειρξη δέκα (10) ετών για διαμετακόμιση ηρωίνης, της πολυμελούς
εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εισήγαγε στην Ελλάδα δύο (2) τόνους
ηρωίνης, ενώ η Εισαγγελεας της έδρας έχει ασκήσει έφεση υπέρ του Νόμου με
προτεινόμενη ποινή την ισόβια κάθειρξη.
Την 02-12-2016, και ώρα 00.40 πμ, ήτοι το ίδιο κιόλας βράδυ μετά την συζήτηση στο
ακροατήριο της ως άνω αγωγής του εις βάρος μου, αναρτήθηκε από τον ίδιο
συκοφαντική για το πρόσωπό μου ανακοίνωση-απάντησή του, στην ηλεκτρονική του
εφημερίδα «parapolitika.gr», με την οποία ισχυριζόταν επί λέξει:
«Σχετικά με όσα συνέβησαν στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
όπου συζητείται αγωγή μου κατά του Π. Καμμένου για συκοφαντικούς ισχυρισμούς του
με τους οποίους επιχείρησε να με συνδέσει με υπόθεση ναρκωτικών, καθώς και για
άλλες συκοφαντίες:
1. Απέδειξα ότι ουδεμία σχέση έχω με την συγκεκριμένη υπόθεση ούτε και με τα όσα
μου απέδωσε ο εναγόμενος Π. Καμμένος.
2. Ο συκοφάντης μου αντί να αντιληφθεί, έστω και στο σημείο αυτό το κακό που μου
έχει κάνει, επέλεξε -προφανώς εκτελώντας το συμβόλαιο που του ανατέθηκε από τους
γνωστούς χορηγούς του- να εντείνει την προσβολή, προσπαθώντας με νέα ψεύδη να
δημιουργήσει την εντύπωση, ότι εμπλέκομαι στην συγκεκριμένη υπόθεση.
3. Παρέλειψαν σκοπίμως, τόσο ο συκοφάντης Καμμένος, όσο και η σύζυγός του, να
πουν ότι η συνεργασία αυτή διεκόπη το 2012, ενώ ο Κοτσώνης κατηγορήθηκε το 2015,
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δηλ. σε χρόνο που προφανώς δεν γνώριζα και δεν μπορούσα να γνωρίζω την
δραστηριότητά του. Και ενώ προκύπτει ξεκάθαρα ότι συνεργάστηκα αποκλειστικά σε
μια εκδοτική δραστηριότητα η οποία δεν είχε την παραμικρή σκιά. Τους ισχυρισμούς
αυτούς αναπαρήγαγε προθύμως και άνευ οιουδήποτε ελέγχου η ιστοσελίδα zougla.gr,
υιοθετώντας τους και καθιστώντας τους αρκούντως γλαφυρούς.
4. Προφανώς η μια αγωγή δεν ήταν διδακτική για τον Π. Καμμένο. Η αλήθεια είναι ότι
έχει ήδη κάμποσες καταδίκες για προσβολή προσωπικότητας. Ας ετοιμαστεί για άλλη
μία. Όπως και οι "συνάδελφοι" της "ζούγκλας".
Τέλος, θέλω να ξεκαθαρίσω στον Πάνο Καμμένο, αλλά και σε όσους έσπευσαν να
αναπαράγουν -προφανώς με τη χορηγία του ΟΠΑΠ- τις αθλιότητές του, ότι όσους
ψευδομάρτυρες και αν προσλάβουν, όσους μιντιάρχες και να εντάξουν στο payroll, δεν
θα καταφέρουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο καζίνο.
Προσωπικά τους ενημερώνω ότι δεν υποχωρώ, δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι.
Ραντεβού στα δικαστήρια…».
Ωσάν να μην έφτασαν όλα αυτά, που μόνο εν ψήγματι αναφέρονται, λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης, οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι, αυτή τη φορά,
ενέπλεξαν στους συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς, πάντοτε ως όχημα για την
εκβίασή μου, και την πρόκληση εις εμέ φόβου, και τα ανήλικα παιδιά μου, διότι ως
επαγγελματίες του είδους δεν ορρωδούν προ ουδενός, εκτελώντας πιστά το
συμβόλαιό τους σε βάρος μου.
Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, όπως ακριβώς αναφέρεται στο από 09-012017 άρθρο της εφημερίδας «Δημοκρατία», με τίτλο «Η εμμονική στοχοποίηση όσων
δεν

υποτάσσονται»

οι

μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι

στοχοποιούν

όσους

δεν

υποτάσσονται, μεταξύ δε άλλων και εμένα τον ίδιο. Το δημοσίευμα έχει επί λέξει ως
εξής: «Στην αντεπίθεση πέρασε ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος διαψεύδοντας
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά»,
σύμφωνα με το οποίο διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο στις Άλπεις (κόστους 600
ευρώ τη βραδιά)! Σύμφωνα με κύκλους του Πάνου Καμμένου ο ΥΕΘΑ όχι μόνο δεν
έχει μείνει ποτέ στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο αλλά ούτε έχει περάσει απέξω!
Παράλληλα με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό του στο twitter ο κ.
Καμμένος σημειώνει: «Ο Κουρτάκης, σαν συνεργάτης του εμπόρου ναρκωτικών εκδότη Α. Κοτσώνη, έχει να πληρώνει για ψευδή ξενοδοχεία και πόλεις που δεν έχω
πάει ποτέ».
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Ουσιαστικά η καταγγελία του Υπουργού Άμυνας έρχεται σε συνέχεια των
αποκαλύψεων της «δημοκρατίας» αλλά και της (συζύγου και) δικηγόρου του Έλενας
Τζούλη την 1η Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας,
κατά τη διάρκεια δικαστικής μάχης του κ. Καμμένου με τον εκδότη των
«Παραπολιτικών»!
Δηλαδή ότι ο κ. Κουρτάκης υπήρξε υπάλληλος του Αιμίλιου Κοτσώνη, ο οποίος έχει
καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά σε ποινή κάθειρξης
10 ετών (με αναστέλλουσα ισχύ στην έφεση) για απλή συνέργεια στη διαμετακόμιση
της ηρωίνης όσον αφορά την υπόθεση του «Noor One», ενώ η εισαγγελέας έχει
ασκήσει έφεση ζητώντας να του επιβληθεί από το Εφετείο μεγαλύτερη ποινή.
Η επαγγελματική σχέση των δύο ανδρών αφορά την εταιρία Μετρόραμα, η οποία
εξέδιδε τη free press εφημερίδα «Metro» και είναι ενεργή ως σήμερα.
Το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», μεταξύ άλλων, αναφέρει -ψευδώς κατά τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας- ότι αυτός βρισκόταν στο πολυτελές ξενοδοχείο «Nassfeld»
στις αυστριακές Άλπεις, με τη σύζυγό του και άλλα δύο ζευγάρια. Όμως, κατά το
δημοσίευμα ένα ατύχημα τον ανάγκασε να παραμείνει εκεί μόνο τρεις μέρες και να
πάρει άμεσα, στις 30 Δεκεμβρίου, το αεροπλάνο της επιστροφής για την Αθήνα, όπου
και χειρουργήθηκε.
Η εμμονική στοχοποίηση όσων δεν υποτάσσονται
Δεν είναι το πρώτο δημοσίευμα των «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» εναντίον του ΥΕΘΑ
Πάνου Καμμένου. Αποτελεί τη συνέχεια σειράς δημοσιευμάτων εναντίον του κ.
Καμμένου, για την πλειονότητα των οποίων ο υπουργός έχει προσφύγει στη
Δικαιοσύνη.
Είναι προσφιλής η τακτική της εφημερίδας αλλά και των υπόλοιπων μέσων του
συγκεκριμένου «ομίλου» (!) να συκοφαντούν και να στοχοποιούν πολιτικούς και
επιχειρηματίες. Με μια μικρή έρευνα στις σελίδες ή στα ηχητικά των
συγκεκριμένων μέσων θα δείτε μια εμμονική προσήλωση, που είναι ανεξήγητη
με όρους νηφαλιότητας, σε αρνητικές αναφορές στους υπουργούς Π. Καμμένο
και Στ. Κοντονή, στους επιχειρηματίες Ν. Πατέρα, Δ. Μελισσανίδη, Ι. Αλαφούζο,
στον εκδότη μας Ι. Φιλιππάκη, σε υψηλόβαθμους δικαστικούς και εισαγγελείς,
και κατά καιρούς σε επιχειρήσεις με υψηλά διαφημιστικά κονδύλια. Υπάρχει,
άραγε, κάτι κοινό σε όλα αυτά τα στοχοποιημένα πρόσωπα; Ίσως η μη
συμπόρευση-υποταγή σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Ποιος ξέρει...
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Πάντως, αποτελεί πραγματικά οικονομικό θαύμα πώς λειτουργούν μία εβδομαδιαία
εφημερίδα, τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», με εμφανιζόμενη κυκλοφορία περί τα 20.000
φύλλα και με αξία μόνο των προσφορών της -στις οποίες οφείλει και την κυκλοφορία
της- πολλαπλάσια του εσόδου κυκλοφορίας της, ακόμη μία εβδομαδιαία εφημερίδα, η
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ», με εμφανιζόμενη κυκλοφορία κάτω από 8.000 (!), μια ημερήσια
κουτσομπολίστικη με κυκλοφορία περί τα 3.500 φύλλα και ένας Ρ/Σ που δεν
ανιχνεύεται καν στις μετρήσεις.
Οι «αντίπαλοι»
Και από κοντά μια μικρή αθλητική οπαδική εφημερίδα, που λειτουργεί ως
φύλακας-άγγελος δήθεν της ομάδας που υποστηρίζει, υβρίζοντας -πολλές φορές
χυδαία- τους «αντιπάλους», έστω και αν, εντελώς τυχαία, είναι δηλωμένοι
οπαδοί της ίδιας ομάδας. Ίσως να οφείλεται στην ικανότητα του επικεφαλής του
«ομίλου» Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος κατόρθωσε κατεβαίνοντας με λιγοστά
εφόδια και γνώσεις από ένα μικρό χωριό της Κρήτης, χάρη στη σκληρή δουλειά
του, να μαζέψει 1.400.000 € (!!!), όπως ο ίδιος δήλωσε στην επιτροπή της Βουλής
που εξέταζε τα θαλασσοδάνεια των ΜΜΕ, και να ιδρύσει τα παραπάνω μέσα.
Μπορεί και να οφείλεται στη στενή φιλία του «παναθηναϊκών» φρονημάτων Γ.
Κουρτάκη με τον Β. Μαρινάκη, μεταξύ άλλων επίδοξου ιδρυτή του Τ/Σ
«Channel One». Ίσως, όμως, και στη στενή συνεργασία του και στις εμπειρίες
που αποκόμισε δίπλα στον Αιμ. Κοτσώνη, παλαιότερα εκδότη της δωρεάν
εφημερίδας «ΜΕΤRΟ» και σήμερα καταδικασθέντος πρωτοδίκως για την
υπόθεση που αφορά τη μεγαλύτερη, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ποσότητα
ηρωίνης με το «Noor One».».

ΕΠΕΙΔΗ το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων από τις δηλώσεις των
μηνυομένων-εγκαλουμένων, αποτελείται από αναληθή γεγονότα, που περιέχουν
αναμφιβόλως αμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής μου αξίας, αλλά και
καταφρόνηση του προσώπου μου, ως οικογενειάρχη και ως πολιτικού
ειδικότερα.
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ΕΠΕΙΔΗ το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων από τις δηλώσεις των
μηνυομένων-εγκαλουμένων, αποτελείται από αναληθή γεγονότα, που περιέχουν
αναμφιβόλως αμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας, αλλά και καταφρόνηση
του προσώπου των ανήλικων τέκνων μου.
ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω δηλώσεις των μηνυομένων-εγκαλουμένων αποτελούν
μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια σπιλώσεως και εξευτελισμού του
προσώπου μου, στην οποία οι μηνυόμενοι επιδίδονται το τελευταίο χρονικό
διάστημα, με σειρά δημοσιευμάτων, σε βάρος μου, τόσο από την εφημερίδα
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», όσο και από τον διαδικτυακό τόπο «www.parapolitika.gr»,
εντελώς απροκάλυπτα και με πρόδηλο σκοπό να θίξουν και να προσβάλλουν
βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, την προσωπικότητά μου, και την ηθική
και κοινωνική μου υπόσταση, καθώς και την πολιτική ιδιότητά μου.
ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω ενέργειες του 1ου εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων,
Ιωάννη Κουρτάκη, τουλάχιστον, διερευνητέον είναι εάν πληρούν την αντικειμενική
και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της κακουργηματικής απόπειρας
εκβίασης μου, κατ’εξακολούθηση, με δεδομένο ο 1ος εκ των εγκαλουμένων, Ιωάννης
Κουρτάκης, αποπειράθηκε να με εξαναγκάσει με απειλή, αφενός σε παράλειψη και
ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το
σκάνδαλο του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., αφετέρου σε παράλειψη από την οποία επέρχεται
προσωπική μου ζημία, ήτοι να εξαναγκαστώ να μην ασκήσω σε βάρος του αγωγές
αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που υπέστην από πληθώρα δημοσιευμάτων και
δηλώσεών του, σε βάρος μου, η οποία αποτιμάται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.
ΕΠΕΙΔΗ ο 1ος εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων, Ιωάννης Κουρτάκης, έχει
οικονομικό όφελος, το οποίο προσπαθεί να μεγιστοποιήσει, διαφημίζοντας τις άθλιες
συκοφαντίες του, με την φράση «Πολύ ωραία, είναι και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης εκεί.
Θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ το Σάββατο στα Παραπολιτικά.».
ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω δηλώσεις, τόσο για το πρόσωπό μου, όσο και για το
πρόσωπο των ανήλικων τέκνων μου, Νικόλαου, Ιωάννη και Ελευθέριου Καμμένου,
ππληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά συρροή.
ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τα ανήλικα άρρενα τέκνα μου,
καθόσον οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι πράγματι είναι ικανοί να υλοποιήσουν τις
απειλές τους και να παρουσιάσουν ψευδές ρεπορτάζ, με το οποίο να τα εμπλέκουν σε
τρομοκρατικές οργανώσεις, προς τον σκοπό να υλοποιήσουν το συκοφαντικό και
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εκβιαστικό τους σχέδιο, σε βάρος μου, αδιαφορώντας για τον στιγματισμό ανηλίκων
παιδιών, τα οποία αυτοτελώς έχουν δικαιώματα και πρέπει να προστατεύονται από
την Πολιτεία, αφού ανήκουν στον εαυτό τους, και όχι στους γονείς τους, όποιοι κι
εάν είναι αυτοί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
Μηνύω-Εγκαλώ
1. τους ως άνω 1ο και 2ο εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων, και τους
άγνωστους συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς τους, για το αδίκημα της
συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρα 362-363 Π.Κ.), κατά συρροή, που
τέλεσαν, σε βάρος εμού, αλλά και των ανήλικων τέκνων μου, Νικόλαου,
Ιωάννη και Ελευθέριου Καμμένου, στις 09-01-2017, μέσω ραδιοφώνου, αλλά
και μέσω διαδικτύου.
2. τον ως άνω 1ο εκ των μηνυομένων-εγκαλουμένων, και πιθανότατα τους
άγνωστους συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς του, για το αδίκημα της
παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), και της απόπειρας κακουργηματικής μου
εκβίασης (άρθρο 385 παρ. 1 περ. γ΄).
επιφυλασσόμενος ρητά για όσα άλλα αδικήματα τελέστηκαν, σε βάρος μου, αλλά και
σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
και ζητώ την ποινική τους δίωξη και την παραδειγματική τιμωρία τους.
ΖΗΤΩ
1. Να εφαρμοστεί άμεσα η αυτόφωρη διαδικασία, και να συλληφθούν και να
παραπεμφθούν σε δίκη οι μηνυόμενοι-εγκαλούμενοι, για το αδίκημα της
συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά συρροή, ως άνω.
2. Να διεξαχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, αυτοπροσώπως από
εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος και να διερευνήσει, με ειδικές ανακριτικές
πράξεις (άρση απορρήτων, κατ’οίκον έρευνες, κ.λπ.), εάν διαπράττεται το
αδίκημα της απόπειρας κακουργηματικής μου εκβίασης, και ποιος ή ποιοι
είναι οι ηθικοί αυτουργοί των δραστών.
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3. Να επισπευστεί και να διενεργηθεί εις βάθος έρευνα για το σκάνδαλο του
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., με ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρση απορρήτων, κατ’οίκον
έρευνες, κ.λπ.), η οποία και να επεκταθεί σε όλες τις παράνομες
δραστηριότητες των μελών του, και των ευνοούμενων από αυτά, και να
ανατεθεί σε Εφέτη Ειδικό Ανακριτή.
4. Να επισπευστεί και να διενεργηθεί εις βάθος έρευνα για το σκάνδαλο του
“Noor 1”, και τα παρελκόμενου αυτού, με ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρση
απορρήτων, κατ’οίκον έρευνες, κ.λπ.), και να ανατεθεί σε Εφέτη Ειδικό
Ανακριτή, ώστε να εντοπιστεί και να προσαχθεί επιτέλους στις Αρχές ο
αφανής πρωταγωνιστής και χρηματοδότης, και να επέλθει ολοκληρωτική
Κάθαρση.
Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής, για την ηθική βλάβη, που υπέστην, από τις
ως άνω αξιόποινες πράξεις, σε ό,τι με αφορά ατομικώς, για το ποσόν των σαράντα
τεσσάρων (44) Ευρώ, παρ’εκάστω των δραστών, με την επιφύλαξη αναζήτησης του
υπολοίπου, ενώπιον των αρμόδιων Πολιτικών Δικαστηρίων, και σε ό,τι αφορά στα
τρία (3) ανήλικα άρρενα τέκνα μου, Νικόλαο, Ιωάννη και Ελευθέριο Καμμένο, για το
ποσόν των σαράντα τεσσάρων (44) Ευρώ, για το καθένα εξ αυτών, παρ’εκάστω των
δραστών, με την επιφύλαξη αναζήτησης του υπολοίπου, ενώπιον των αρμόδιων
Πολιτικών Δικαστηρίων.
Προσκομίζω μετ’επικλήσεως τα εξής έγγραφα:
Μάρτυρες θα προτείνω για να εξεταστούν κατά την πρόοδο της ανακριτικής
διαδικασίας, και αφού πρώτα λάβουν χώρα οι αιτούμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις.
Πληρεξούσιους Δικηγόρους μου για την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής, και
Αντίκλητούς μου, διορίζω:
1. Την Δικηγόρο Αθηνών, Έλενα Ε. Τζούλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Αθανασίου
Διάκου, αριθμ. 20, τηλ. 210-9231156, Φαξ 210-9231300, κιν. 6944378389, email elenatzouli@gmail.com.
2. τον Δικηγόρο Αθηνών, Ιωάννη Δ. Απατσίδη, κάτοικο Αθηνών, οδός
Αριστοτέλους, αριθμ. 27, τηλ. 210-8228210, Φαξ 210-8228290, κιν.
6942625399, e-mail apatsidioannis@yahoo.gr.
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Προσκομίζω παράβολα εγκλήσεως και πολιτικής αγωγής.
Διατελώ μετά Τιμής,
Αθήνα, 09-01-2017
Ο Εγκαλών
____
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