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Κύριε Υπουργέ, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω για
κάτι, το οποίον ίσως είχε προτεραιότητα και υποχρέωση να πράξει ο
Δικηγορικός Σύλλογος του οποίου αποτελώ μέλος. Προφανώς η υπόθεση
τυγχάνει ιδιάζουσα, με πολλά και ουσιαστικά προβλήματα, εξ ού και δε με
ξενίζει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα απέχουν οι διοικούντες το Σύλλογο και δη
την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, να πάρουν θέση, πιο
μαχητικά.
Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την εγκληματική δράση του
συναδέλφου – δικηγόρου, κου Σωτηρίου Μανιαδάκη του Γεωργίου,
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κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά 52, μέλους επίσης του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, εις βάρος του οποίου έχω στραφεί επανειλημμένα για αδικήματα τα
οποία έχει διαπράξει εις βάρος μου, πλην όμως στις μηνυτήριες αναφορές
μου, έχω κάνει λόγο και για ευρύτερη εγκληματική δράση του.
Ειδικότερα, στις μηνύσεις μου αναφέρομαι ότι: 1) έχει συστήσει και
συντηρεί ολόκληρη ομάδα αποτελούμενη από παιδιά, τα οποία εκπαιδεύει
μεταφέροντας τα στο γραφείο του, στην οδό Σκουφά 52 και τα υποβάλει: α)
Να εισέρχονται μέσα στα κτίρια και να λασπολογούν εις βάρος ατόμων τα
οποία έχει εντοπίσει και «ζουμάρει», για δικούς του ιδιοτελείς σκοπούς. β) Τα
άτομα αυτά τα οποία τυγχάνει να είναι συχνά ομοφυλόφιλοι, έρχονται σε
επαφή με κόσμο και υποβάλλονται παρά του καταγγελλόμενου να συνάπτουν
σχέσεις φιλικές, επαγγελματικές ή οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας και στη
συνέχεια εκβιάζουν τα υποψήφια θύματα τους ότι θα διαδώσουν ότι
προσχώρησαν στο κόσμο των ομοφυλοφίλων, προκειμένου να τους
αποσπάσουν χρήματα ή άλλου είδους οφέλη. 3) Ότι έχει στείλει στη φυλακή
άγνωστο αριθμό ατόμων, άπαντες με ισόβια κάθειρξη, όπως με ενημέρωσαν
οι ίδιοι οι έγκλειστοι, με αποφάσεις τις οποίες έχουν εκδώσει τα
πλημμελειοδικεία της Αθήνας, ήτοι με αποφάσεις παράνομες και παράτυπες.
4) Ότι παρεμβαίνει στο έργο των δικαστών και εκδίδει αποφάσεις κατά τις
ορέξεις του όχι μόνον στο ποινικό αλλά και στο Αστικό, Εργατικό και λοιπές
διαδικασίες. 5) Ότι έχει στείλει για ψυχιατρική εξέταση ένα μεγάλο αριθμό
δικαστών αλλά και δικηγόρων και μάλιστα επιτυχώς, αφού κατάφερε την εντός
του ψυχιατρείου παραμονή και νοσηλεία των. 6) Ότι έχει παγιδεύσει ένα
μεγάλο αριθμό δικηγόρων υποδεικνύοντας τους τα δέοντα, για την ομαλή
τάχα έκβαση της υπόθεσης των, τους έπεισε να μην παραδώσουν πάραυτα
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τα χρήματα, αποτέλεσμα της υπόθεσης την οποίαν είχαν χειριστεί, στους
εντολείς των, τα οποία στη συνέχεια, με δόλιο τρόπο αφήρεσε από τη κατοχή
των, με αποτέλεσμα να καταφέρει να τους ενοχοποιήσει ως Δικηγόρους. Ήτοι
έπεισε τους εντολείς των να προσφύγουν με καταγγελία στο Δικηγορικό
Σύλλογο, όπου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας μετέπεισε τους
επικεφαλής των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου να τους ανακληθεί η
άδεια του δικηγορείν, κάτι το οποίον συνέβη. Το αποτέλεσμα αποκαλύφθηκε
κατόπιν έρευνας διεξαχθείσας επιμελεία της Διοίκησης του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, στα πλαίσια σχετικής καταγγελίας μου εις βάρος του, και
ανατρέχοντας 30 έτη στα αρχεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαπίστωσε
ένα μεγάλο αριθμό δικηγόρων να έχουν απομακρυνθεί, με αποφάσεις
παράνομες και παράτυπες. Όπως προείπα έχουν εκδοθεί από τους
επικεφαλής των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου , εντελώς αυθαίρετα
και δίχως να έχει πάρει θέση το εκάστοτε τμήμα του, πάλι κατά τις υποδείξεις
του καταγγελλόμενου.
Η πορεία των μηνύσεων μου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Αθηνών: Υποβάλλοντας τις μηνυτήριες αναφορές μου με στοιχεία ΕΓ114/2017/291 και Β2018/212, ορίστηκε Εισαγγελέας για το χειρισμό αυτών ο
κος Βουγιούκος Σωτήριος, Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, οποίος
συνομολόγησε δίχως ενδοιασμό ότι γνωρίζει τον καταγγελλόμενο και ότι δεν
είχε αντιληφθεί ότι έχει εγκληματική δραστηριότητα και ότι τέλος, ο
καταγγελλόμενος φρόντισε εκείνος να χρεωθεί το χειρισμό των δύο (2) ως
άνω μηνύσεων μου. Ο ως άνω Εισαγγελέας μετέβη στις φυλακές και πήρε
πληροφορίες από τους εγκλείστους του καταγγελλόμενου, οι οποίοι
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προφανώς του ανέφεραν την εις βάρος δικαστών και λοιπών πολιτών
επιβαλλόμενη ψυχιατρική εξέταση και λοιπές παράνομες δραστηριότητες του.
Την 6-11-2018, μεταβαίνουσα στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών
Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθώ για τη πορεία των μηνύσεων μου,
ενημερώνομαι ότι οι ως άνω μηνυτήριες αναφορές μου έχουν απορριφθεί ήδη
από το μήνα Μάρτιο του 2018. Το εντυπωσιακό ανάμεσα στα άλλα ήταν ότι ο
ίδιος ως άνω Εισαγγελέας με παρότρυνε να κάνω καταγγελία εις βάρος του,
προκειμένου η υπόθεση να μεταβεί στον Άρειο Πάγο, και να αναλάβει άλλος
Εισαγγελικός Λειτουργός, προφανώς στη προσπάθεια του να αντιμετωπιστεί
η υπόθεση από έμπειρο και ανεξάρτητο Λειτουργό.
Με την από 9-11-2018 καταγγελία μου εις βάρος του κ. Βουγιούκου,
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με αριθμό ΕΑ 447/9-11-2018, έθεσα τα
ως άνω υπ’ όψιν, στους αρμοδίους του Αρείου Πάγου. Την εν λόγω
καταγγελία χρεώθηκε η κα Δήμητρα Κοκοβίνη, Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, η οποία απ’ ότι στη πορεία προέκυψε επίσης λειτουργεί κατ’ εντολήν
και κατά τις ορέξεις του καταγγελλόμενου.
Κατόπιν πρωτοβουλιών της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας, και σε συνεργασία με τον απελθόντα Υπουργό Δικαιοσύνης της
Κυβέρνησης Σύριζα, απ’ ότι μπόρεσα να αντιληφθώ, ορίστηκε εκ νέου
Εισαγγελέας για την εν λόγω υπόθεση, αγνώστων σ’ εμένα στοιχείων, ο
οποίος, αφού έδωσε εντολή για την έρευνα στα αρχεία των δικαστηρίων και
διαπίστωσε ότι ένα μεγάλος αριθμός Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων,
εμπλέκονται στην έκδοση παράνομων αποφάσεων, ανέμενε την,
πρωτοβουλία του Υπουργείου, σύλληψη του καταγγελλόμενου, μη δυνάμενος
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να γνωρίζει τις διασυνδέσεις του και το κατά πόσον μπορεί να εκδώσει
ένταλμα σύλληψης, το οποίον ελλείψει των κατάλληλων προσώπων ως
εντεταλμένων αστυνομικών, δεν θα αποτύχει ως επιχείρηση.
Στη συνέχεια, δεν γνωρίζω: Α) Για ποιό λόγο δεν πήρε πρωτοβουλία το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης Σύριζα σε συνεργασία με το
Υπουργείο Προστασίας του πολίτη για τη σύλληψη του συγκεκριμένου
ατόμου. Β) Για ποιό λόγο θα έπρεπε να διοριστεί η νέα διοίκηση της
δικαιοσύνης, παραμονές των βουλευτικών εκλογών. Γ) Για ποιό λόγο ακόμη
και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απέχει να πάρει πρωτοβουλία να
ενημερώσει τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δ) Πώς διορίστηκε η
νέα διοίκηση της δικαιοσύνης δίχως να γίνει σχετική έρευνα για το κατά πόσον
τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και ως
εκ τούτου δεν δύνανται να κινηθούν ανεξάρτητα των ορέξεων του
συγκεκριμένου ατόμου. Τα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν την εμπλοκή ή μη
των εν λόγω προσώπων, είναι τα αρχεία των Δικαστηρίων. Εκείνο δε το
οποίον συχνά έχει διαρρεύσει είναι ότι ο καταγγελλόμενος, κατά την άποψη
μου, ιδιαίτερα επικίνδυνος εγκληματίας, έχει πολλές διασυνδέσεις και δεν
είναι σε θέση να γνωρίζουν τί μπορεί να τους προκαλέσει, εάν και κατά πόσον
διακυβεύεται ακόμη και αυτή η σωματική τους ακεραιότητα.
Το σίγουρο είναι ότι, η άτυπη, κατά κάποιον τρόπο, εξέλιξη της
διαδικασίας, έχει φέρει στην επιφάνεια τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα
Δικαστήρια ολόκληρης της χώρας πλήττονται θανάσιμα.
Ένα μεγάλο μέρος των Δικαστών και Εισαγγελέων ολόκληρης της Ελληνικής
επικράτειας, δεν έχουν καμιά αυτοτέλεια και πρωτοβουλία. Το Ελληνικό
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Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντιμετωπίζουν
καθημερινά τις παράνομες και παράλογες ορέξεις του καταγγελλόμενου, αφού
μέσω των υπαλλήλων του, τους οποίους επίσης κατευθύνει, κυριολεκτικά σαν
άβουλους, αποσπά και ιδιοποιείται μεγάλα χρηματικά ποσά.
Με παρότρυνση μου έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, από την οποίαν μέχρι σήμερα προέκυψε να ελλείπει το συνολικό
ποσό των 130.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά φαίνεται να τα έχουν ιδιοποιηθεί
παράνομα οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν διανοούνται να μιλήσουν για την
εμπλοκή του καταγγελλόμενου. Είναι δε τέτοια η επιρροή την οποίαν ασκεί επί
των εκάστοτε υπαλλήλων, ώστε ακόμη και εάν δεν έχουν ιδιοποιηθεί έστω ένα
ευρώ, δε διανοούνται να αναφερθούν στο όνομα του, ούτε να παρεκλίνουν
των εντολών του.
Κατόπιν διάρευσης των αλλεπάλληλων παρεμβάσεων – προσπαθειών
μου, με έκπληξη μου διαπιστώνω την εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού ατόμων
τα οποία αφορούν τον ευρύτερο περίγυρω μου, καθημερινών πολιτών, τα
οποία ισχυρίζονται ότι εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες του
καταγγελλόμενου και ότι αναμένεται η καταδίκη τους σε κάθειρξη, όπως ο
ίδιος τους έχει ενημερώσει. Με τις συνεχείς αναμοχλεύσεις και καθημερινές
συζητήσεις προέκυψε, να υπάρχει σπείρα μαστροπών, η οποία όλα αυτά τα
πρόσωπα τα έχει ωθήσει στη πορνεία, στην οποία προφανώς εμπλέκεται και
ο καταγγελλόμενος, και ο οποίος τους κατευθύνει με την απειλή ότι οι
μαστροποί καιροφυλαχτούν και θα στραφούν εναντίον τους. Είναι πιθανόν
επίσης να μεταχειρίζεται την απειλή, της εις βάρος των καταγγελίας, στον
αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη παράνομη δραστηριότητα την οποίαν ασκούν ήδη
από της εφηβικής ηλικίας, και να πετυχαίνει τους παράνομους στόχους του.
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Ανάμεσα στα άτομα αυτά φαίνεται να εμπλέκονται και οι κ.κ. Δικαστές
και Δικηγόροι, τους οποίους κατευθύνει με τον αυτόν ως άνω τρόπο και
στους οποίους επιβάλλει όπως προανέφερα τις παντός είδους διαδικασίες,
παράνομες και παράτυπες. Στην εν λόγω παράνομη δραστηριότητα τους,
έχουν παρασυρθεί ήδη πριν γίνουν δικαστές ή δικηγόροι, σε ηλικία όπου,
ήταν εύκολο να παρασυρθούν, και από την οποίαν δε μπόρεσαν έκτοτε να
απεμπλακούν. Απλά ο καταγγελλόμενος τους «αξιοποίησε» κατά τις ορέξεις
του. Ήτοι, κατά την εκτίμηση μου, αυτός και τα λοιπά μέλη της σπείρας των
μαστροπών, τους παρασύρει στο στάδιο της φοίτησης, ερχόμενος σε επαφή
με τον κόσμο των φοιτητών των σχολών της χώρας. Με την ίδια ακριβώς
διαδικασία φαίνεται να εμπλέκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους
επίσης κατευθύνει με τη συγκεκριμένη απειλή, ανάμεσα στους οποίους
αναμένεται να είναι και αστυνομικοί.
Πώς έχει σήμερα η κατάσταση εντός του χώρου της Δικαιοσύνης?
Τα Δικαστήρια τελούν σε πλήρη αποδιοργάνωση. Εμπλέκεται ένας μεγάλος
αριθμός Δικαστών, οι οποίοι αναμένουν την εξέλιξη των πραγμάτων τη
παραπομπή και τη τιμωρία των. Καταστρέφει καθημερινά χιλιάδες υποθέσεις,
αφού ακόμη και σήμερα δε διανοούνται να παρεκλίνουν των υποδείξεων του.
Ο δε καταγγελλόμενος δηλώνει μετ’ επιτάσεως ότι δεν προτίθεται να
αποσυρθεί από το χώρο και να παραιτηθεί της, καθ’ υπόδειξιν του, έκδοσης
δικαστικών αποφάσεων.
Επί πλέον ο καταγγελλόμενος συνεχίζει να παραπέμπει ως κατηγορούμενους
και να εγκλείει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στη φυλακή, με τη ποινή της
ισόβιας κάθειρξης. Παράλληλα έχει απολύσει ένα μεγάλο αριθμό από
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βαρυποινίτες – ισοβίτες, πάλι με αποφάσεις του αυτού κύρους. Οι διοικήσεις
των φυλακών και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τελούν υπό τον έλεγχο του
καταγγελλόμενου, υποπτεύομαι με τον ίδιο ως άνω τρόπο.
Έχει αφαιρέσει την επιμέλεια ανηλίκων σε γονείς, οι οποίοι έχουν
εμπλακεί στη εν λόγω δραστηριότητα, αφού απέστειλε τα εν λόγω ανήλικα με
εισαγγελική παρέμβαση σε ιδρύματα και τα οποία φροντίζει να μην
παραδοθούν σε ανάδοχες οικογένειες, έτσι ώστε να καταλήξουν και αυτά στη
πορνεία. Αυτή τη γνώμη έχω σχηματίσει από επαφή μου με τη Παιδόπολη
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», οδός Θουκυδίδου 82, Άλιμος Αττικής.
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο αδιέξοδη τη στιγμή κατά την οποίαν είναι
ενήμερη η ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και απέχει να πάρει
πρωτοβουλία. Προφανώς αποφεύγει να επωμιστεί την ευθύνη τη στιγμή κατά
την οποίαν η υπόθεση έχει καταστεί ώριμη, φοβώμενη την τυχόν απρόβλεπτη
αντίδραση του καταγγελλόμενου.
Να επισημάνω, αν δεν έχω γίνει απόλυτα σαφής από τα προηγούμενα
ότι ο αριθμός των θυμάτων του είναι τεράστιος και η συνήθης τακτική του
καταγγελλόμενου, είναι αυτή του εκβιασμού.
Προφανώς είναι οι λόγοι, οι οποίοι κατευθύνουν, άτομα αρμοδιότερα μου.
Να επισημάνω επίσης ότι όχι τυχαία έχει ξεκινήσει εκ μέρους μου η εν
λόγω διαδικασία και προσπάθεια. Ο καταγγελλόμενος έχει περίπου 2,5
δεκαετίες όπου ασχολείται μαζί μου, εκδηλώνοντας κατ’ αρχήν το φλογερό
ερωτικό πάθος προς το άτομο μου και στη συνέχεια το σκληρό πόλεμο εις
βάρος μου. Περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στα προσαγόμενα
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κείμενα, Εξώδικος Δήλωση μου, πρώτη μηνυτήρια αναφορά μου με
συνοδευτικό υπόμνημα και καταγγελία μου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Λίαν προσφάτως μάλιστα ενημερώθηκα ότι η σπείρα των μαστροπών τον
απειλούσε, επειδή ζήλευαν το εν λόγω πάθος του προς το πρόσωπο μου και
ως εκ τούτου ήταν επιβεβλημένη η εξόντωση μου. Στη λύση αυτή
συμφωνούσε ο καταγγελλόμενος, αφού με αυτό τον τρόπο θα εξασφάλιζε τον
ισόβιο ίσως εγκλεισμό μου στις φυλακές, δίχως τη δυνατότητα μετάβασης μου
σε άλλο τρόπο ζωής και συνέχισης. Οι δε απειλές των συνενόχων του
(μαστροπών) είναι ο λόγος για τον οποίον δεν εμφανίζεται εδώ και είκοσι (20)
περίπου έτη στο χώρο του δικηγορικού του γραφείου, στην οδό Σκουφά 52,
αφού φοβάται για τη ζωή του την ίδια, με αποκλειστική απειλή τους εν λόγω,
μία ομάδα η οποία φαίνεται να είναι πολυπληθής, χαμηλού κοινωνικού
επιπέδου και σαφώς δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η δραστηριότητα
προφανώς είναι πολύ ευρύτερη και έχει απλωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες
και στη χώρα μας. Αφού οι εμπλεκόμενοι Δικαστές και Εισαγγελείς είναι και
άτομα των Ανωτάτων Δικαστηρίων (έμπειρα άτομα και σαφώς μεγαλύτερης
ηλικίας του καταγγελλόμενου).
Κατόπιν των ως άνω ήταν επιβεβλημένη η ενημέρωση σας, με σκοπό
την όσο γίνεται ταχύτερη και μεθοδικότερη στέρηση της Ελευθερίας του
καταγγελλόμενου, αφού εξασφαλιστεί ότι έχει διοριστεί μία ανεξάρτητη αρχή
ως διοίκηση στη Δικαιοσύνη.
Να επισημάνω τέλος, κυριαρχούμενη από την αγωνία ότι είναι
επιβεβλημένο να γίνω σαφής: α) Ότι έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα τρεις
Εισαγγελείς, στην διαχείριση της σχετικής υπόθεσης, η οποία πλέον έχει
ανακύψει με έφοδο στα αρχεία των Δικαστηρίων, αλλά και με το υλικό το
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οποίον τους έχει παραδώσει ο Δ.Σ.Α. Πλην όμως, απ’ ότι εν τέλει προέκυψε,
και οι τρεις τελούν υπό τον έλεγχο του καταγγελλόμενου, έχοντες υποκύψει
από ετών στην ως άνω αναφερόμενη παράνομη δραστηριότητα και μη
δυνάμενοι να παρεκλίνουν των παρανόμων και παραλόγων ορέξεων του εν
λόγω. Άλλωστε, οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, κάνουν λόγο ότι αναμένουν
τη ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επομένως και αυτός ο έλεγχος ο οποίος έχει
λάβει χώραν στα αρχεία των Δικαστηρίων τελεί υπό τον έλεγχο και τις οδηγίες
του καταγγελλόμενου. β) Ότι η κατάσταση αυτή αφορά το σύνολο των
δικαστηρίων της χώρας και όχι μόνο της Αθήνας και του Πειραιά.
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2019
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
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