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1. - Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά, που αναγκάζομαι, μέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα, να Σας οχλήσω, για την εν εξελίξει υπόθεση της 

εκβιάσεως που υπέστην από τον, ήδη ελεγχόμενο, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό 

Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλο και τους λοιπούς συμμέτοχους του («μη 

πολιτικά πρόσωπα»). Ειδικότερα, την περασμένη εβδομάδα είχα καταθέσει το 

συμπληρωματικό, από 22.06.2020, υπόμνημα μου, με την οποία είχα απευθυνθεί σε 

Σας και στα μέλη της Επιτροπής Σας, για να ζητήσω την συνδρομή Σας, σχετικώς 

με την ανωτέρω υπόθεση.-

2. - Σας υπενθυμίζω ότι, με το ανωτέρω υπόμνημα μου, είχα προσκομίσει σε 

Σας, ως νεώτερα αποδεικτικά στοιχεία: α) ακριβή απομαγνητοφώνηση του, 

συνημμένου, ενιαίου σειριακού δίαυλου «υδΒ», που περιείχε αντίγραφο της 

συνομιλίας μου με τον, πρώην Υπουργό Επικρατείας, κ. Νίκο Παππά, καθώς και β) 

το σώμα του υλικού φορέα - δίαυλου «ΙΙδΒ» («ϋηΐνβΓχαΙ $βήαΙ Βιιζ»), με το 

ηχητικό απόσπασμα της, ως άνω, συνομιλίας και Σας ζήτησα, αφού τα μελετήσετε, 

να τα συσχετίσετε με την λοιπή δικογραφία και να ασκήσετε τα εκ του 

Συντάγματος, του Νόμου και εκ του άρθρου 243 παρ. 1 ΚΠοινΔ δικαιώματα 

Σας, προκειμένου να αποφευχθεί πάσα περαιτέρω καθυστέρηση διερευνήσεως της 

συγκεκριμένης υποθέσεως, πράγμα που συνδέεται με την ορθή και ταχεία απονομή 

της δικαιοσύνης.-
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3.- Πληροφορήθηκα, εντωμεταξύ, από τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, όλα 

όσα δήλωσε τόσο ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, όσο και ο ελεγχόμενος 

(κατηγορούμενος) πρώην Αναπλ. Υπουργός Δικαιοσύνης, οι οποίοι αμφισβήτησαν 

την αυθεντικότητα του ηχητικού υλικού. Ειλικρινώς, στα όσα διάβασα, περί του 

προσκομισθέντος ηχητικού αποδεικτικού μέσου, θα «ταίριαζαν» διάφορες εξηγήσεις: 

Δεν μπορώ, όμως, να γνωρίζω την ψυχική κατάσταση, τις ενδόμυχες και μη 

επιδιώξεις και, εν τέλει, τι είχαν στο μυαλό τους οι ανωτέρω, όταν ισχυρίζονταν όσα 

(πάντως, ψευδή) ισχυρίστηκαν, αναφορικά με τα όσα ακούγονται στην συνομιλία, 

που Σας προσκόμισα. Η πολιτική αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί, δεν με 

αφορά: Εμένα το μόνο που με ενδιέφερε και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει είναι η 

Αλήθεια. Επειδή, λοιπόν, αυτό, για μένα είναι το μόνο ερώτημα (: ποια είναι η 

Αλήθεια;) και επειδή δεν μπορούσα να αφήσω να πλανάται και η παραμικρή 

αποδεικτική σκιά σε βάρος μου, υπέβαλα αίτηση προς τον κ. Γεώργιο 

Καραθανάση, Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, - Καθηγητή στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών, ζητώντας να ελεγχθεί η γνησιότητα του «ΙΙδΒ» που 

προσκομίστηκε στην Επιτροπή Σας και να προσδιοριστεί η φράση με τον 

χαρακτηρισμό «ακατάληπτο», στην σελίδα 13 του κειμένου της εκθέσεως 

απομαγνητοφώνησης.-

4·- Θα συμφωνείτε μαζί μου πως τις εν λόγω αιτούμενες ανακριτικές 

ενέργειες, είναι δεδομένο ότι δεν θα επιζητούσε, κάποιος θα φοβόταν την 

Αλήθεια. Όμως, εγώ δεν έχω ούτε να κρύψω, ούτε να φοβηθώ τίποτα! 

I I ! 

5.1.- Πράγματι, ήδη Σας προσκομίζω την από 26.06.2020 «Έκθεση 

Εργαστηριακής Εξέτασης», εκ της οποία προκύπτει ρητώς ότι (σ/ετ. 1): 

«...Δεν εντοπίστηκαν σε κανένα σημείο της καταγραφής 
απότομες μεταβολές των ηχητικών συχνοτήτων. Αντιθέτως 
η ομαλότητα των μεταβάσεων τους δεικνύει την μη 
συρραφή του περιεχομένου του ηχητικού αρχείου.... 
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Ύστερα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των εργαστηριακών 
ευρημάτων και συγκριτικών αποτελεσμάτων, που εκτενώς 
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης, καταλήγουμε 
στα τελικά συμπεράσματα, που διατυπώνονται ως ακολούθως: 
Το υπό εξέταση ηχητικό αρχείο, το οποίο επικυρώνεται από 
τον Εντολέα Δικηγόρο ως ακριβές αντίγραφο εκ του Ενιαίου 
Σειριακού Διαύλου (ΌηινβτΒΆΐ 8θΠ9ΐ Βυε), που κατατέθηκε 
στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής την 
22.06.2020, με διάρκεια 47πι4θ5, παράχθηκε διαμέσου 
συσκευής καταγραφής ηχητικού σήματος και δεν φέρει κανένα 
ίχνος συρραφής αποτελώντας ενιαία ηχητική 
καταγραφή...>>.-

5.2.- Και, εις ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα, ήτοι να προσδιοριστεί η φράση 

με τον χαρακτηρισμό «ακατάληπτο», στην σελίδα 13 του κειμένου της έκθεσης 

απομαγνητοφώνησης, ο πραγματογνώμονας, αναφέρει, αντιστοίχως, ότι: 

«...Η φράση της σελίδας 13 του κειμένου 
απομαγνητοφώνησης, η οποία δηλώνεται ως ακατάληπτη, 
διαπιστώθηκε, ύστερα από την αποθορυβοποίηση και 
ενίσχυση του ηχητικού αρχείου, πως πρόκειται για την: «...οι 
άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να μας προσεγγίσουν να 
είναι απόλυτοι...».-

5.2.1.- Μετά, λοιπόν, από τη χρήση βελτιωτικών τεχνικών 

αποθορυβοποίησης και ενίσχυσης του καταγεγραμμένου ηχητικού σήματος, το 

επίμαχο τμήμα του απομαγνητοφωνημένου διαλόγου, διαμορφώνεται ως εξής (σχετ. 

2): 
«...ΠΑΠ Π ΑΣ. Απλά μην ανοίγεις τώρα... ο Παπαγγελόπουλος, 
εντάξει... 
ΜΙΩΝΗΣ. Τι; Πώς τον διαβάζεις; 
ΠΑΠΠΑΣ. Έχει τη δική του ατζέντα, και αυτό το σημείο το δικό 
σου ... Μαθαίνω για ποιον είναι, αλλά το σημείο το δικό σου 
είναι που γίνεται το οοηΐΐϊοί... Ότι με τη δική του ατζέντα κάμπτει 
την ατζέντα του μαγαζιού. Εγώ δεν είμαι αφελής. Ξέρω και 
καταλαβαίνω ότι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής οι άνθρωποι 
που είναι διατεθειμένοι να μας προσεγγίσουν να είναι απόλυτοι. 
Καμία αντίρρηση! Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι 
κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά! 
ΜΙΩΝΗΣ. Βγάζουν λεφτά; 
ΠΑΠΠΑΣ. Πολλά λεφτά, δε μιλάμε τώρα για... βγάζουνε λεφτά! 
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. 
ΠΑΠΠΑΣ. Μπράβο. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το 
είδαμε. Το ηο σο είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα 
του μαγαζιού. Εκεί δεν είναι... Δεν υπάρχει δηλαδή έτερο... 



4 
σελ. 

Μεγάλε, εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπορείς να είσαι 
εδώ και να κάνεις και το ουίεουτάηα το δικό σου ας πούμε. 
Κατάλαβες; 
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω... ΗΘΆΙροΙ'ιϊιολέγεται αυτό. 
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις στο μαγαζί μας 
ατζέντα που δεν έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και 
δυσκολίες, ε, όχι ρε! Κάτσε ρε!...» .-

5.3.- Επομένως, τα όσα αναφέρθηκαν, στα ΜΜΕ, μετά την κατάθεση, στην 

Επιτροπή Σας, της επίδικης προφορικής συνομιλίας και δη ότι, δήθεν "επίτηδες" 

δεν απομαγνητοφωνήθηκε το συγκεκριμένο τμήμα της συνομιλίας, ότι δήθεν δεν 

απομαγνητοφωνήθηκε το τμήμα αυτό της συνομιλίας, επειδή δεν ήταν αρεστό σε 

εμένα και ότι η προσκομισθείσα συνομιλία είναι, τάχα, προϊόν "κοπτορραπτικής", 

γκρεμίζονται (καταλύονται) από την, ήδη προσκομιζόμενη (σ/ετ. 2) πλήρη 

συνομιλία, η οποία, συναξιολογούμενη, αποκαλύπτει την Αλήθεια.-

6. - Κατόπιν όλων αυτών των, νεοτέρων, στοιχείων, είμαι βέβαιος ότι θα 

διαγνώσετε το ορθόν και δίκαιον των αιτημάτων μου και θα ενεργήσετε, 

προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα ανευρέσεως της Αληθείας. Αυτό μόνο 

Σας ζητώ. Αυτό είναι το μόνο, για το οποίο αγωνίζομαι! 

7. - Διορίζω, και πάλι, συνήγορο και αντίκλητο μου στην Αθήνα τον δικηγόρο 

Πειραιώς και κάτοικο Αθηνών Πέτρο Ν. Πανταζή (Βαλαωρίτου 9β - τηλ. 

2107339.08.43).-
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Με σεβασμό 


