ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
& ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

1.] Του Πέτρου Κουσουλού του Γεωργίου, δημοσιογράφου, με επαγγελματική
κατοικία στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 32.

2.] Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΜ ΜEDIA
M. I.K.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 32
και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ
1. Του Αλέξιου Κούγια του Χρήστου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, επί της Λ.
Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 55·
2. Της Σωτηρίας (Ρούλας) Πισπιρίγκου του Ανδρέα, κατοίκου Πάτρας και
προσωρινά κρατούμενης στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.
****************

1.1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε:
1ον] ο α΄ εξ ημών αρθρογραφώ στην εβδομαδιαία κυριακάτικη εφημερίδα με τον
διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΜ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ», την οποία εκδίδει η β΄ εξ ημών Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε. Επιπλέον, ο α΄ εξ ημών συνεργάζομαι στενά με την κα Ζήνα Κουτσελίνη στην
καθημερινή τηλεοπτική

εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία προβάλλεται στο

τηλεοπτικό κανάλι «Star Channel», και της οποίας ήδη αποτελώ μόνιμο μέλος·

2ον] ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022, ο α΄ εξ ημών υπό τη δημοσιογραφική μου

ιδιότητα ερευνώ επισταμένως και σε βάθος ανελλιπώς τη γνωστή τοις πάσι υπόθεση της
Πάτρας, η οποία έχει ως αντικείμενο τους πρόωρους και άδικους θανάτους των τριών
μικρών θυγατέρων της β΄ εξ υμών, για τους οποίους και ήδη κατηγορείται σήμερα η
μητέρα τους, β’ εξ υμών, εις βάρος της οποίας έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η φρικαλεότητα και το αποτρόπαιο ενός
τέτοιου πιθανού εγκλήματος, για το οποίο ισχύει βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας, έχει
αυτονοήτως συγκλονίσει την κοινή γνώμη, η οποία και παρακολουθεί ανελλιπώς τις
εξελίξεις επί της οικείας υπόθεσης. Η ενασχόλησή μου με τη συγκεκριμένη υπόθεση, λόγω
της ιδιαιτερότητάς της, γίνεται με τη δέουσα δημοσιογραφική επιμέλεια και μοναδικός
μου στόχος είναι η ανάδειξη της αλήθειας, εις μνήμη των τριών πρόωρα χαμένων
κοριτσιών.

1.2. Περαιτέρω, ήδη από την 25.08.2022, ότε και ο α’ εξ υμών και ανέλαβε την
υπεράσπιση της β’ εξ υμών, μέσω δημοσιευθείσας στον Τύπο ανακοίνωσής - δήλωσής του,
διεμήνυσε εξαρχής μεταξύ άλλων τα εξής:
«Πολύ σύντομα, αυτός και όσοι άλλοι έχουν την ίδια αντίληψη για την απονομή της
δικαιοσύνης στην Ελλάδα και εκμεταλλεύτηκαν την πολύκροτη αυτή υπόθεση για
προσωπική τους ιδιοτέλεια και όχι για την σωστή ενημέρωση των ακροατών και θεατών
τους, θα καταλάβουν ότι αυτή η ακραία παρανομία τελείωσε και θα κληθούν να
«πληρώσουν» για ό,τι παράνομο διαπράττουν».

1.3. Μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του α’ εξ υμών, τόσο εγώ όσο και μέλη της
δημοσιογραφικής κοινότητας, και όχι μόνο, απορήσαμε για το ποιοι είναι αυτοί που
τελικά θα «πληρώσουν», για ποιον λόγο θα «πληρώσουν» και ποιο ακριβώς θα είναι το
«τίμημα», καθώς με

την άνω

δημόσια δήλωση του ο α’ εξ υμών εξαπέλυσε άκρως

γενικόλογα μομφές σε μη προσδιοριζόμενα πρόσωπα, που ο β΄ εξ υμών παρέλειψε να
κατονομάσει, χωρίς καν να εξειδικεύσει τι ακριβώς προσάπτει στους αορίστως
αναφερόμενους «άλλους», ως υπαγορεύει η σοβαρότητα που αρμόζει στη διατύπωση
τοιαύτων δηλώσεων και δη επί μίας πολύκροτης

υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει το

πανελλήνιο.

1.4. Την ίδια ακριβώς τακτική ακολούθησε ο α΄ εξ υμών, προφανώς με τη

συναίνεση ή και κατ’ εντολήν της β΄ εξ υμών και με το όλως πρόσφατο από 06.09.2022
Δελτίο Τύπου το οποίο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου του και
στα ΜΜΕ, με το οποίο και πάλι «διεμήνυσε» όσα

σε αυτό αναφέρονται σε όποιον

ασχολείται με την υπόθεση της β’ εξ υμών, αλλά παράλληλα προχώρησε και σε
«προσωπική μας στοχοποίηση», με απώτερο σκοπό προφανώς να μας κάνει να
«σιγήσουμε» και να μην ασχοληθούμε άλλο με την υπόθεση της Πάτρας, που έχει
συγκλονίσει το πανελλήνιο και έχει απασχολήσει πέρα από τον ημεδαπό και τον διεθνή
Τύπο.

1.5. Συγκεκριμένα, μέσω του από 06.09.2022 Δελτίου Τύπου που εξέδωσε και
δημοσίευσε ο α’ εξ υμών, υπό την ιδιότητά σας ως πληρεξουσίου δικηγόρου της β΄ εξ
υμών, προέβη στις εξής ανακριβείς και συκοφαντικές δηλώσεις, που φωτογραφίζουν τον
α΄ εξ ημών και την εβδομαδιαία εφημερίδα ΜΠΑΜ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, την οποία εκδίδει
η β΄ εξ ημών. Ειδικότερα, στο άνω από 06.09.2022 Δελτίο Τύπου, ο

α΄ εξ υμών

διαλάβατε τα εξής:
«Από την Κυριακή 04/09/2022 σε εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά και σήμερα σε
διάφορα sites δημοσιοποιούνται, εφόσον πράγματι αυτό είναι το περιεχόμενό
τους, οι καταθέσεις των ιατροδικαστών Καρακούκη, Καλόγρηα, Τσάκωνα και
Τσιόλα, αλλά και το περιεχόμενο της καταθέσεως του παθολογοανατόμου κου
Ευτυχιάδη.
Επειδή η ανάκριση είναι εντελώς μυστική και οι καταθέτοντες μάρτυρες απαγορεύεται να
λαμβάνουν αντίγραφα των καταθέσεών τους, το περιεχόμενό τους, εφόσον είναι αυτό το οποίο
δημοσιοποιείται, μπορούν παράνομα να το δημοσιοποιήσουν μόνο οι καταθέτοντες και εφόσον
δημοσιοποιείται αυτούσια η κατάθεση, αυτή την παράνομη ενέργεια μπορούν να διαπράξουν
μόνο η κα Ανακριτής και ο επιβλέπων την ανάκριση αρμόδιος Εισαγγελέας.
Επειδή μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι αυτή η διαρροή μπορεί να έχει γίνει από την κα
Ανακρίτρια και τον κο Εισαγγελέα, θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ώστε να διαπιστωθεί
ποιος έκανε αυτήν την επιλεκτική διαρροή, ειδικά στην εβδομαδιαία εφημερίδα, όπου
λογικά φαίνεται ότι την έχουν κάνει οι κ.κ. Καρακούκης και Καλόγρηας.
Άμεσα θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά, ώστε η Προϊσταμένη Αρχή της
Εισαγγελίας Αθηνών να διερευνήσει πώς διαρρέουν στην υπόθεση αυτή απόρρητα
έγγραφα.

Η εντολέας μου με έχει ενημερώσει ότι ο προηγούμενος δικηγόρος της είχε
κατονομάσει συγκεκριμένο εισαγγελικό λειτουργό, τον οποίον του είχε
αποκαλύψει ο προηγούμενος δικηγόρος της, που είχε στενή σχέση με τον
δημοσιογράφο - ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης εφημερίδας, ο οποίος μάλιστα
εργάζεται και σε καθημερινή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.
Αυτά όλα θα τεθούν υπ’ όψιν του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αθηνών, ώστε να πάψει αυτή
η παρανομία, οι τηλεδίκες και τα τηλεδικαστήρια που έχουν καταρρακώσει το τεκμήριο
αθωότητας της κας κατηγορουμένης και προαναγγέλλουν την μεταχείρισή της από τη
Δικαιοσύνη, ενέργειες που προσβάλλουν πρώτα απ’ όλα την Ανακρίτρια κα Τζωρτζάτου, τον
αρμόδιο Εισαγγελέα, τη μυστικότητα της ανακρίσεως και εν τέλει τη Δικαιοσύνη».

1.6. Είναι σαφές από το περιεχόμενο του άνω από 06.09.2022 Δελτίου Τύπου του
α’ εξ υμών:
α) ότι ο α΄ εξ υμών ενεργώντας κατ’ εντολήν και ως πληρεξούσιος της β΄ εξ
υμών φωτογραφίζετε εμένα και την εφημερίδα «ΜΠΑΜ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ», την οποία
εκδίδει η β΄ εξ ημών, σε σχέση με το δημοσίευμα για την υπόθεση της Πάτρας που
διελήφθη στο τελευταίο φύλλο της της 3ης Σεπτεμβρίου 2022·
β) ότι ενεργώντας κατά τρόπο αντικείμενο στον νόμο, στον Κώδικα
δεοντολογίας των δικηγόρων, αλλά και στα χρηστά ήθη, εν γνώσει σας σπιλώνετε κατά
τρόπο αδίστακτο την επαγγελματική φήμη και τιμή μας και μας διασύρετε κατά τρόπο
απαράδεκτο σε νομικό και ηθικό επίπεδο·
γ) ότι παρελκυστικά και προς δημιουργία παραπλανητικών και απαξιωτικών
για το πρόσωπό μας εντυπώσεων παρουσιάζετε αναληθώς:
(i) ότι δήθεν έχει υπάρξει διαρροή εγγράφων της ανάκρισης από τους
Ιατροδικαστές κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρηα προς τον α΄ εξ ημών και τη β΄ εξ ημών,
εκδότρια της άνω εφημερίδας· και
(ii) ότι τα όσα δημοσιεύθηκαν από μέρους μας δεν είναι (δήθεν) μετά βεβαιότητας
ακριβή·
(iii) ότι δήθεν ο α΄ εξ ημών έχω στενή σχέση με συγκεκριμένο εισαγγελικό
λειτουργό,
προκαλώντας έτσι στον αναγνώστη του άνω Δελτίου Τύπου την πεποίθηση και
εδραία εντύπωση ότι είμαστε αναμεμειγμένοι

σε υπόγειες διαδρομές

ανακριτικού υλικού και διαπλοκής με εισαγγελικό λειτουργό.

αποκόμισης

1.7. Είναι προφανές ότι όλες οι άνω ενέργειές σας εντάσσονται σε
συντεταγμένη προσπάθεια «στοχοποίησης» και απαξίωσής του α΄ εξ
καταξιωμένου δημοσιογράφου, και της

β΄ εξ

μια

ημών, ως

ημών, ως εκδότριας μιας καθόλα

αξιόπιστης εφημερίδας, η οποία μοναδικό στόχο έχει να υπηρετήσει το κοινό καλό
και να ενημερώνει με πληρότητα το αναγνωστικό κοινό, και δη για μία υπόθεση η
οποία έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα και αγγίζει τις ψυχές όλων μας, αφού αυτό που
ερευνάται είναι πώς κόπηκε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής τριών αθώων παιδιών.

1.8. Και θα ανέμενε κανείς βέβαια η μάνα αυτών των αγγελουδιών, ήτοι η β΄
εξ υμών, αλλά και ο α΄ εξ υμών, ως συνήγορος της τελευταίας, να συνδράμετε
ολοψύχως σε αυτήν την ιερή προσπάθειά μας για ανάδειξη της αλήθειας και δικαίωση
των τριών αυτών ψυχών· αντ’ αυτού όμως, υμείς εργάζεστε επισταμένως προς έτερη
κατεύθυνση, ήτοι αυτήν του διασυρμού μας και τους υποβάθμισης του έργου και της
συμβολής μας στην ανάδειξη της αλήθειας, η οποία και μόνο θα δικαιώσει αυτές τις
ψυχές.

1.9. Σε απάντηση λοιπόν σε αυτήν την υποκινούμενη από εμφανή κίνητρα
τακτική σας που βάλλει κατά της ελευθερίας του Τύπου και ημών, που με ακεραιότητα
και ζήλο τον υπηρετούμε, δημοσιεύοντας αληθείς

πληροφορίες, με

τις

οποίες

πραγματώνεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών σε ακριβή
και πλήρη πληροφόρηση διά του Τύπου, με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι δεν
τρομοκρατούμαστε, δεν σωπαίνουμε, ούτε και θα αποσυρθούμε από την έρευνα της
άνω υπόθεσης, αλλά αντιθέτως με ακόμη μεγαλύτερη ζέση θα συνεχίσουμε να
ερευνούμε, να

εντοπίζουμε και να

δημοσιεύουμε

όλα όσα μας επιτάσσει το

δημοσιογραφικό μας καθήκον, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, ώστε να ριχτεί άπλετο
φως στα πραγματικά αίτια θανάτου των τριών μικρών κοριτσιών.
Το άνω δε Δελτίο Τύπου του α΄ εξ υμών, κατ’ εντολήν της β΄ εξ υμών, αποτελεί
την πλέον τρανή επιβράβευση ότι επιτελούμε το έργο μας και εκτελούμε το
δημοσιογραφικό καθήκον μας με άριστο τρόπο, που προδήλως και ενοχλεί όσους
επιλέγουν το σκοτάδι αντί του φωτός.

ΙΙ.

Επειδή η Ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη και κατοχυρώνεται

Συνταγματικά, αλλά και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Επειδή σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης
Ε.Σ.Η.Ε.Α., το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται
ελεύθερα είναι αναφαίρετο, ο

δε

δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: α) να θεωρεί

πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας·
και β) να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη διαστρέβλωση,
την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.
Επειδή, η στοχοποίηση όσων ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί
μέθοδο καταδικαστέα και απαράδεκτη.
Επειδή, οποιαδήποτε προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης της Ελευθερίας του
Τύπου είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Επειδή, η συγκεκριμένη υπόθεση απασχολεί σύσσωμη την ελληνική κοινωνία.
Επειδή, η αποκατάσταση τους αλήθειας, εις μνήμη των τριών αδικοχαμένων
κοριτσιών, αποτελεί υποχρέωση όλων μας.
Επειδή, διαδίδετε ψεύδη και ανακρίβειες που θέτουν υπό αμφισβήτηση το κύρος
και την αξιοπιστία του α΄ εξ ημών και της εφημερίδας που εκδίδει η β΄ εξ ημών.
Επειδή, διαδίδετε σε βάρος μας ψεύδη και ανακρίβειες που βλάπτουν την
επαγγελματική και δημοσιογραφική τιμή και υπόληψή μας και δημιουργούν υπόνοιες για
την προσωπική και επαγγελματική μας ακεραιότητα.
Επειδή, οι ενέργειες και τακτικές σας είναι ποινικά και αστικά κολάσιμες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1ον] ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την άνω αντικείμενη στον νόμο και στα
χρηστά ήθη συμπεριφορά σας, ως επίσης και για τους λόγους και τα κίνητρα που
υποκίνησαν την εκδήλωση αυτής σε βάρος μας·

2ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της

παρούσης μας γνωστοποιήσετε εγγράφως:
α) ποιος είναι ο Εισαγγελικός λειτουργός, τον οποίο μνημονεύετε χωρίς να
κατονομάζετε στο άνω από 06.09.2022 Δελτίο Τύπου του α΄ εξ υμών, με τον οποίο ο α΄ εξ
ημών δήθεν διατηρώ στενές σχέσεις σε σχέση με την άνω υπόθεση·
β) ποιοι είναι οι δικηγόροι τους οποίους μνημονεύετε χωρίς να κατονομάζετε στο
άνω από 06.09.2022 Δελτίο Τύπου του α΄ εξ υμών και τι ακριβώς έχει δηλώσει έκαστος εξ
αυτών και σε ποιον·

3ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της
παρούσης ανακαλέσετε το άνω από 06.09.2022 Δελτίο Τύπου, με νέο, διά του οποίου
έστω και εκ των υστέρων θα αποσύρετε τους σε βάρος μας

αναληθείς και

συκοφαντικούς ισχυρισμούς και τις άνω προσβλητικές, ψευδείς και συκοφαντικές εις
βάρος μας αιτιάσεις και υπόνοιες, ως οφείλετε κατά τον νόμο, ιδία δε ο α΄ εξ υμών,
κατά πρόσθετη βάση, ως εκ της ιδιότητάς σας ως δικηγόρου, και άρα υποκείμενου
στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

4ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ όπως ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα και
αξίωσή μας, που απορρέει από τις άνω αιτίες.

