
 
 

 

Ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και Δικαστηρίου 

 

Εξώδικη όχληση – ειδική πρόσκληση – διαμαρτυρία 

 

 

Της Μυρσίνης (Μυρσινούλας) Βουνάτσου του Βασιλείου, κατοίκου Μυτιλήνης, 
περιοχή «Ακρωτήρι» ΤΚ 81100 

 

ΚΑΤΑ 

 

1. Του Χρήστου Ράπτη, του Δημητρίου που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, ΑΓ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10, 
TK 11742 με ΑΔΤ: Φ009211 και ΑΦΜ: 071657861 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) 

2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Βεντήρη αρ. 5, νομίμως 
εκπροσωπουμένης 
 

 

 

Την 29 Νοεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της ηλεκτρονικής εφημερίδας “iefimerida.gr” 
ιδιοκτησίας της δεύτερης από εσάς, η οποία διευθύνεται από τον πρώτο από εσάς, 
αναρτήσατε το ακόλουθο δημοσίευμα, το οποίο εμφαίνεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση «https://www.iefimerida.gr/ellada/melos-toy-syriza-hairetai-me-toys-nekroys-apo-
koronoio-zitaei-kremales-gia-tin-kybernisi» : 

(Τίτλος) 

Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χαίρεται με τους νεκρούς από κορωνοϊό -Ζητάει κρεμάλες για την 
κυβέρνηση 

(κείμενο άρθρου) 

«Χτύπησε» ξανά το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Μυρσίνη Βουνάτσου, από τη Λέσβο, που 
χαίρεται με τους νεκρούς από κορωνοϊό γιατί, όπως πιστεύει αυτό θα στοιχίσει 
πολιτικά στην κυβέρνηση της ΝΔ, για την οποία ζητάει κρεμάλες!” 

 

H δήθεν “χαρά” μου για τους τόσους νεκρούς συμπολίτες μας εξαιτίας της πανδημίας 
βασίστηκε κατά τον συντάκτη σας σε ανάρτηση μου στο facebook η οποία έχει επί λέξει 
ως εξής: «Μωρέ θα το γράψω που να χτυπήσετε τον κώλο σας κάτω δεξιοί και 
αριστεροί. Αν για τους 102 νεκρούς του Ματιού γυρεύατε κρεμάλες πέστε μου για 
τους 2.000+ τι πρέπει να γυρέψουμε;;» 



Είναι προφανές λοιπόν από την αντιπαραβολή των δύο κειμένων, ότι ουδέποτε 
βεβαίως αισθάνθηκα την οποιαδήποτε χαρά για το πλήθος των θανάτων, αλλά ούτε 
βεβαίως ζήτησα «κρεμάλες» όπως αναγράφεται στο άρθρο.  

Το άρθρο σας είναι καταφανώς ψευδές και συκοφαντικό. 

Μοναδικός λοιπόν στόχος του άρθρου, ήταν να με πλήξει τα προσωπικά, εμφανίζοντας 
με ότι εμφορούμαι από τόσο απάνθρωπες και σαδιστικές τάσεις, αλλά κι αφετέρου να 
συνδεθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του οποίου είμαι μέλος, με 
πολιτικές που δήθεν βασίζονται στην καπηλεία των νεκρών. 

Άλλωστε, δε δείξατε την παραμικρή ευθιξία, σύμφωνα και με την δημοσιογραφική 
δεοντολογία, να ζητήσετε την δική μου άποψη πριν τη δημοσίευση του άρθρου. 

Το δημοσίευμα σας το οποίο αναγνώστηκε πανελλαδικά μου προκάλεσε σημαντική 
ηθική βλάβη, προσωπική και επαγγελματική. 

Για τους λόγους αυτούς 

Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου 

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ 

έντονα για την δημοσίευση ψευδών κατά περιεχόμενο ισχυρισμών, με αποκλειστικό 
σκοπό τη δυσφήμηση και συκοφάντησή μου και 

Σας ΚΑΛΩ 

Να αποκαταστήσετε την σε βάρος μου προσβολή, με την άμεση, το αργότερο εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της παρούσας, δημοσίευση στην ιστοσελίδα 
της ηλεκτρονικής σας εφημερίδας «www.iefimerida.gr», στην  ίδια θέση, κείμενο με το 
οποίο θα αποκαθιστάτε την αλήθεια,  

Να ανακαλέσετε το περιεχόμενο του ανωτέρω άρθρου σας και  

Να μου κοινοποιήσετε το δημοσίευμα επανόρθωσης. 

Το δημοσίευμα αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το κάτωθι 
περιεχόμενο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν.1178/81: 

«ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ. 

Tην 29η Νοεμβρίου 2020, υπό τον τίτλο “Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ χαίρεται με τους νεκρούς 
από κορωνοϊό -Ζητάει κρεμάλες για την κυβέρνηση”, δημοσιεύσαμε άρθρο που εκτός 
των άλλων αναφέρει και ότι «Χτύπησε» ξανά το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Μυρσίνη 
Βουνάτσου, από τη Λέσβο, που χαίρεται με τους νεκρούς από κορωνοϊό γιατί, όπως 
πιστεύει αυτό θα στοιχίσει πολιτικά στην κυβέρνηση της ΝΔ, για την οποία ζητάει 
κρεμάλες!”. Τα όσα αναφέρονται λοιπόν το παραπάνω δημοσίευμα, είναι ψευδή και 
συκοφαντικά, και δε βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε χωρίς προηγουμένως να υπάρξει δημοσιογραφική 
διερεύνηση ή επικοινωνία με την κυρία Μυρσίνη Βουνάτσου, όπως επιβάλλει η 
δεοντολογία. 



Κατόπιν των ανωτέρω, ηλεκτρονική εφημερίδα «www.iefimerida.gr», ανακαλεί το 
περιεχόμενο του παραπάνω άρθρου και δηλώνει ότι οι αναφορές του άρθρου 
«χαίρεται με τους νεκρούς από κορωνοϊό» και «ζητάει κρεμάλες», αφενός μεν δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφετέρου ουδεμία σχέση έχουν με το ήθος 
και την προσωπικότητα της κυρίας Μυρσίνης Βουνάτσου,» 

 

Σας δηλώνω δε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σας θα ασκήσω όλα τα εκ του 
νόμου δικαιώματα μου. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που 
απευθύνεται. 

 

Αθήνα 30-11-2020 

 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Αγαμέμνων Τατσης 

 

 

 


