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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ––ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, κατοίκου Βούλα Αττικής, οδός Αυλώνος, αριθμ. 14 

ΚΑΤΑ 

1) Των υπευθύνων και συντακτών της ιστοσελίδας iefimerida.gr  

 

Κοινοποιούμενη προς: 

Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 

Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την 31-03-2021 δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική 

εφημερίδα σας άκρως προσβλητικό και συκοφαντικό δημοσίευμα με τίτλο “Για διακοπές 

στο Κάιρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βόλτες στα αξιοθέατα, πόσο κοστίζει η διαμονή της” 

τα οποίο καταφέρεται στο πρόσωπό μου με ψευδείς, προσβλητικούς, απαξιωτικούς και 

συκοφαντικούς ισχυρισμούς, με σκοπό να πλήξουν την τιμή, την υπόληψή μου, το 

επαγγελματικό κύρος και την προσωπικότητά μου, καθώς εν μέσω της πανδημίας και της 

δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας με παρουσιάζει ως 

ασύστολο άτομο που ζει πολυτελέστατο και πολυδάπανο βίο ενόψει του πρόσφατου ταξιδιού 

μου στο Κάιρο της Αιγύπτου, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα από τα αναγραφόμενα στο 

ανωτέρω δημοσίευμα δεν ισχύει, καθώς ο λόγος της επίσκεψης μου στο Κάιρο της Αιγύπτου 

ήταν καθαρά επαγγελματικός και τούτο διαπιστώνεται εξ εγγράφων.   

Αναφέρομαι σε εκτενή αλληλογραφία του ξενοδοχείου Four Seasons παράλληλα με τα 

τιμολόγια – παραστατικά που καταδεικνύουν το ψευδές των αναγραφομένων περί 19.700 ευρώ 

ως δήθεν κόστος διανυκτέρευσής μου και το οποίο αναγράφεται ψευδώς με σαφέστατη 

βούληση κατασυκοφάντησής μου και δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων του κοινού για 

το πρόσωπό μου,  σε συνδυασμό με την προσπάθεια άντλησης οικονομικού οφέλους μέσω 

του συγκεκριμένου δημοσιεύματος από την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού που 
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αρέσκεται σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και που αυξάνει την επισκεψιμότητα στον 

συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο και τα έσοδα της συγκεκριμένης επιχείρησης που βρίσκονται 

σε συνάρτηση με την επισκεψιμότητα του.  

 Είναι συνεπώς αυταπόδεικτη η ένταση του δόλου σας για την συγκεκαλυμμένη 

εξύβριση και την συκοφάντησή μου που είχε ως σκοπό την διαπόμπευσή μου, την 

σκληρότατη προσβολή της προσωπικότητάς μου, όπως εκφράζεται από την σφαίρα της 

οικογενειακής μου και επαγγελματικής μου ζωής.  

Είναι παντελώς ψευδείς οι αναφορές που διαλαμβάνονται στο εν λόγω δημοσίευμα ότι 

δήθεν η κάθε βραδιά διαμονής μου στο ξενοδοχείο FourSeasons κόστισε 19.708 ευρώ. 

Ο βασικός λόγος της παρουσίας μου στο Κάιρο, της διαμονής μου στο συγκεκριμένο 

ξενοδοχείο και της ανάρτησης των σχετικών φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που διατηρώ ήταν καθαρά επαγγελματικός.  

Ουδέποτε κατέβαλα τα εξωπραγματικά ποσά που αναφέρονται στο δημοσίευμα για 

την διαμονή μου. Αν τηρούσατε ορθώς ως οφείλατε τους κανόνες της δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας θα έπρεπε να ζητήσετε την θέση μου επί του συγκεκριμένου ταξιδιού και να 

διασταυρώσετε τις πληροφορίες που αυθαίρετα και ψευδώς αναγράψατε στο εν λόγω 

άρθρο, καθώς θα σας είχα παράσχει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που έχω στην κατοχή 

μου (παραστατικά και τιμολόγια) για το συγκεκριμένο ταξίδι και θα διαπιστώνατε 

ευκρινώς ότι η μετάβασή μου στο Κάιρο και η διαμονή μου στο εν λόγω ξενοδοχείο έγινε 

για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Τούτο άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός 

ότι το ίδιο το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενα προέβη σε αναδημοσίευση όλων των σχετικών 

αναρτήσεών μου για λόγους διαφήμισης, όπως και η υπεύθυνη επικοινωνίας του 

ξενοδοχείου. 

 Περαιτέρω αναφέρεστε στην προσωπική μου ζωή με τρόπο που αφενός προσβάλλετε 

ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα αφετέρου δε τα πλείστα των αναγραφομένων είναι ψευδή 

και βάλουν ευθέως κατά της τιμής και της υπόληψής καθώς με παρουσιάζετε ως άτομο ανήθικο 

και καιροσκόπο. 

 Η εμπάθεια και το μένος σας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι υποτίθεται ότι 

αναπαράγεται στο εν λόγω δημοσίευμα το ρεπορτάζ από την εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου 

πλην όμως παρεκτός το διανθίζετε με πολυάριθμα ψεύδη και δεν διστάζετε στο τέλος να 

αναγράψετε ενόψει της πιθανολογούμενης από μέρους μου ανάληψης του ρόλου της 

παρουσιάστριας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η ενδεχόμενη επιλογή μου στο ρόλο της 
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παρουσιάστριας θα στεφθεί από αποτυχία διότι όπως χαρακτηριστικά αναγράφετε έχω 

το χαρακτήρα του «ανθρωποδιώκτη».  

 Περαιτέρω εμφανίζετε ως δήθεν ατόπημα και παραβατική συμπεριφορά το ταξίδι 

μου στην Αίγυπτο όταν αυτό έλαβε χώρα με απόλυτα νόμιμη διαδικασία και με αυστηρή 

τήρηση από μέρους μου του υγειονομικού πρωτόκολλο.  

Πρέπει δε να επισημάνω ότι με τις χυδαίες αναφορές σας που δεν περιορίζονται μόνο 

στο πρόσωπό μου, αλλά και σε πολυάριθμα άλλα πρόσωπα εκθέτετε σε μέγιστο βαθμό και τον 

σύντροφό μου, στην επιλογή του οποίου εναπόκειται η τυχόν άσκηση των δικών του 

αξιώσεών εναντίον σας.  

 Τονίζω εν κατακλείδι ότι με τις χυδαίες αυτές αναφορές σας προς το πρόσωπό μου 

περί δήθεν πολυδάπανου και υπερπολυτελούς τρόπου διαβίωσης πέραν του γεγονότος ότι 

επιχειρείτε για προφανείς λόγους να με καταστήσετε αντιπαθή στο κοινό.  

 Είναι δε αναντίρρητο ότι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού είτε αυτή διενεργείται 

έντυπα, είτε ηλεκτρονικά δεν μπορεί να θίγει το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα στην 

προσωπικότητα και οποιαδήποτε σχετική έκφανση του ούτε να υπερβαίνει τα όρια που 

επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του 

δικαιώματος.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου 

1. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ για το ως άνω βαρύτατα προσβλητικό, χυδαίο και 

συκοφαντικό δημοσίευμα σας, το οποίο παραβιάζει καταφανώς προσωπικά μου δεδομένα και 

με απαξιώνει σαν άνθρωπο. 

2. ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως άμεσα εντός μίας ημέρας από την λήψη της παρούσας προβείτε σε 

αφαίρεση από την ιστοσελίδα σας και έγγραφη αποκατάσταση της τιμής και υπολήψεώς 

μου και ανάκληση του ως άνω δημοσιεύματος που αφορά το πρόσωπό μου, καθώς και να 

δημοσιεύσετε εντύπως ότι «Ανακαλούμε το από 31-03-2021 δημοσίευμα μας  αναφορικά με 

την κ. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου καθότι κατόπιν στοιχείων και διευκρινήσεων που μας 

παρέθεσε και τα οποία οφείλαμε εξαρχής να έχουμε επαληθεύσει, τα όσα αναγράψαμε για το εν 

λόγω ταξίδι της στην Αίγυπτο είναι ανακριβή, ενώ δηλώνουμε ρητώς ότι σεβόμαστε την τιμή και 

την υπόληψή της και δεν θα επαναλάβουμε στο μέλλον σχετική ανακριβή δημοσίευση άνευ 

επαληθεύσεως με την ιδία».  
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3. ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και 

δεν ανακαλέσατε ρητά το προσβλητικό δημοσίευμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 Ν 

4356/2015 θα προβώ άμεσα στην άσκηση σχετικής αγωγής και κάθε προβλεπόμενου ενδίκου 

βοηθήματος και μέσου, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, προς 

υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μου προς αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους 

μου, επιφυλάσσομαι δε παντός νομίμου δικαιώματός μου. 

Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητό μου διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Αγαπηνό του 

Τέλλου (ΑΜ/ΔΣΑ 12804), κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 342.  

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς 

τους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν 

ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.  

 

 

Αθήνα, 01-04-2021 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ 
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ 

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 ΨΥΧΙΚΟ –ΑΜΔΣΑ: 12804 
ΤΗΛ: 2103630372 EMAIL: info@agapinos.com 

ΑΦΜ: 021820771 Δ.Ο.Υ.: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ 
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