ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. του Κωνσταντίνου Βαξεβάνη, του Χριστοφόρου και της Ειρήνης, δημοσιογράφου και
εκδότη της κυριακάτικης εφημερίδας Documento, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Κολωνού,
αριθμ. 12 - 14, με Α.Φ.Μ.: 043922878/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
2.

Της

μονοπρόσωπης

ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής

εταιρείας,

με

την

επωνυμία

«DOCUMENTO MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο
«DOCUMENTO MEDIA», ιδιοκτήτριας της κυριακάτικης εφημερίδας «DOCUMENTO»,
και της ενημερωτικής ιστοσελίδας (site) «www.documentonews.gr», η οποία εδρεύει στον
Δήμο Αθηναίων Αττικής και στην οδό Κολωνού, αριθμός 12-14, με Α.Φ.Μ.:
800808181/Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, όπως νομίμως εκπροσωπείται
e-mail πληρεξουσίου δικηγόρου: apatsidioannis@yahoo.gr
ΚΑΤΑ
της Μαρίας-Εύας (γνωστής ως Μαρέβας) Γκραμπόφσκι, συζύγου Κυριάκου Μητσοτάκη,
κατοίκου Αθηνών
_______
1. Στις 27-07-2021, μου επιδόθηκε η από 26-07-2021, καταφανώς ψευδής και συκοφαντική,
εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-όχλησή σας, με επιφύλαξη δικαιωμάτων και αίτημα
επανόρθωσης. Στο εν λόγω εξώδικο διαμαρτύρεστε για το από 25-07-2021 δημοσίευμα της
εφημερίδας Documento, με τίτλο «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΕΒΑΣ ΚΑΙΕΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ».
Μάλιστα, ισχυρίζεστε επί λέξει ότι «επιχειρώ για μία ακόμα φορά να υποστηρίξω το νέο μου
κατασκεύασμα, ότι δήθεν εσείς παραμείνατε διαχειρίστρια της Γαλλικής εταιρείας, στην οποία
συμμετείχατε και ότι ουδέποτε μεταβιβάσατε τις μετοχές, που διατηρούσατε, στην ανωτέρω
εταιρεία, προκειμένου να σας κατηγορήσω ότι δήθεν υποβάλατε ψευδή δήλωση περιουσιακής
κατάστασης («πόθεν έσχες»), στην οποία δεν συμπεριλάβατε τις επίμαχες μετοχές», χωρίς
ουδόλως να τοποθετείστε ευθέως επί των στοιχείων της δημοσιογραφικής έρευνας, η
οποία στηρίχθηκε σε επίσημα έγγραφα του Γαλλικού Κράτους. Στο ίδιο εξώδικό σας,
ισχυρίζεστε ψευδώς, για εμάς, ότι δήθεν έχουμε «πολιτικούς καθοδηγητές», οι οποίοι
κατασκευάζουν ψευδείς ειδήσεις για το πρόσωπό σας, τις οποίες δημοσιεύει το έντυπό μας.
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Περαιτέρω, ευρισκόμενη σε απόλυτη σύγχυση και πανικό λόγω των αποκαλύψεων του
εντύπου μας, στις οποίες δεν έχετε πειστικές απαντήσεις, καθότι τα ιδιωτικά έγγραφα,
που παρουσιάζετε «με δόσεις», κονιορτοποιούνται από τα έγγραφα του Γαλλικού
Κράτους, στο οποίο θα κληθείτε προφανώς να λογοδοτήσετε, πέραν των Ελληνικών
Αρχών, οι οποίες παρακολουθούν εισέτι αδρανείς το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε,
ισχυρίζεστε ψευδώς για εμάς ότι «η μυθοπλασία και η λεηλασία προσώπων και χαρακτήρων
έχει καταστεί αγαπημένη μας συνήθεια», όπως δήθεν «πιστοποιείται και από τη σωρεία
καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε βάρος μας και συνιστούν πλέον αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητάς μας». Εξάλλου, στο ίδιο εξώδικο, εντελώς αψυχολόγητα,
ισχυρίζεστε ψευδώς για εμάς ότι δήθεν «υπηρετήσαμε τον κ. Παππά και τους συνοδοιπόρους
του στην απόπειρα εξόντωσής σας με σειρά ελέγχων και μηνύσεων σε βάρος σας»,
ισχυριζόμενη περαιτέρω ψευδώς ότι δήθεν «βρισκόμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία, έχοντας
καταστεί εκτελεστικός βραχίονας του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια ηθικής εξόντωσής σας σε
σύμπλευση με τους κ. Τσίπρα και Πολάκη», φθάνοντας στο σημείο, καίτοι σύζυγος
Πρωθυπουργού, να σχολιάζετε ακόμη και εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις πολιτικών
αντιπάλων του συζύγου σας, τις οποίες ο ίδιος κατασκεύασε. Τέλος, εκτός όλων των άλλων,
ισχυρίζεστε, για εμάς, ότι δήθεν «περιφρονούμε την ελληνική δικαιοσύνη», ενώ εσείς
προσωπικά ευθύνεστε για την διαρροή της ψευδούς είδησης στα Μ.Μ.Ε., ότι δήθεν έχουμε
καταδικαστεί αστικά, σε πρώτο βαθμό, για συκοφαντική σας δυσφήμηση, αναφορικά με τις
αρχικές αποκαλύψεις μας για την «διάσταση με τον σύζυγό σας» και το «σπίτι του
Βολταίρου», τη στιγμή που γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αγωγή σας, κατά το σκέλος αυτό,
έχει αμετάκλητα απορριφθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη, της οποίας εσχάτως
εμφανίζεστε ως τιμήτρια.
2. Εξάλλου, στις 21-07-2021, μας είχατε επιδώσει την από 21-07-2021, ομοίως καταφανώς
ψευδή και συκοφαντική, εξώδικη πρόσκληση-δήλωση-διαμαρτυρία-όχλησή σας, με
επιφύλαξη δικαιωμάτων και αίτημα επανόρθωσης. Στο εν λόγω εξώδικο διαμαρτυρόσασταν
για τα από 11-07-2021 και 18-07-2021 δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, με την
ίδια θεματολογία, ήτοι τις καταφανώς ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες, που υπέβαλε ο
σύζυγός σας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κι εσείς προσωπικά. Στο εν λόγω 1ο εξώδικό σας,
ισχυριζόσασταν, σχετικά με την δήθεν μεταβίβαση των μετοχών σας, ότι τις είχατε
μεταβιβάσει με το από 03-08-2016 ιδιωτικό έγγραφο, όπου φέρεται να έχει βεβαιωθεί το
γνήσιο της υπογραφής σας, το οποίο χαρακτηρίζετε ως «συμφωνητικό», και σχετικά με το
ότι συνεχίζατε να είστε διαχειρίστρια της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα του
Γαλλικού Εμπορικού Μητρώου, ότι δήθεν δεν είχατε, και δεν μπορούσατε να έχετε, καμία
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απολύτως ανάμιξη με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ανωτέρω Μητρώου, εσείς
προσωπικά, αλλά η Εταιρεία, αφήνοντας, έτσι, να εννοηθεί ότι η Εταιρεία είχε υποπέσει σε
κάποια παρατυπία. Επιπλέον, ισχυριστήκατε ότι η ενημέρωση (ή μη) των στοιχείων του
Μητρώου, για την οποία δεν τοποθετηθήκατε καν, ουδεμία σχέση έχει δήθεν με την
ορθότητα του «πόθεν έσχες» σας, χωρίς, τότε, να μας γνωστοποιήσετε ότι υπήρχε, και να
μας αποστείλετε, το από 03-08-2016 ιδιωτικό έγγραφό σας, απευθυνόμενο προς την
Εταιρεία, με το οποίο δηλώνετε ότι παραιτείστε από την ιδιότητα της διαχειρίστριας,
με φερόμενο γνήσιο της υπογραφής σας στις 03-08-2016, από τον ίδιο υπάλληλο του
Δήμου Αθηναίων. Αντιθέτως, το εν λόγω ιδιωτικό έγγραφό σας μας γνωστοποιήσατε και
μας αποστείλατε με το 2ο εξώδικό σας, ενώ βάσει της ημερομηνίας βεβαίωσης του γνησίου
της υπογραφής σας θα έπρεπε να είναι στην κατοχή σας κατά την ημερομηνία αποστολής
του 1ου εξωδίκου σας.
3. Όμως, από τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία είναι σε γνώση σας, αποδεικνύεται ότι εν γνώσει
σας μας συκοφαντήσατε, τόσο με την αποστολή των δύο (2) ανωτέρω εξωδίκων σας, όσο και
με τις σε βάρος μας Ανακοινώσεις του Κόμματος της Ν.Δ., αλλά και με διάφορες διαρροές
σε φίλα προσκείμενα σε εσάς Μ.Μ.Ε., τα οποία προκαλείτε και υποδαυλίζετε.
Συγκεκριμένα:
3.1. Από την από 20-11-2020 Συνέλευση των Εταίρων της 20ης Νοεμβρίου 2020, της
Εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES, η οποία σας κοινοποιείται με την νόμιμη
μετάφραση από την Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα, αποδεικνύεται ότι εσείς προσωπικά
δηλώνατε, και υπογράφατε, ότι είστε κάτοχος 950 εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω
εταιρείας, και ότι γνωρίζατε πλήρως τους νέους περιορισμούς της ελληνικής νομοθεσίας,
έχοντας επίγνωση της ανάγκης να ιδρύσετε μία εταιρεία ελληνικού δικαίου, προκειμένου να
κατέχει τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας. Στο έγγραφο αυτό, μάλιστα, αναφέρεστε ως
Διαχειρίστρια της εταιρείας. Οι Περιορισμοί, δε, της ελληνικής νομοθεσίας, δεν ήταν νέοι,
αλλά είχαν θεσπιστεί ήδη από τον Ιούνιο του 2016.
3.2. Από την από 20-11-2020 Συμφωνία Εισφοράς της 20ης Νοεμβρίου 2020, της Εταιρείας
SCI PERSONAL VENTURES, η οποία σας κοινοποιείται με την νόμιμη μετάφραση από
την Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα, αποδεικνύεται ότι εσείς προσωπικά δηλώνατε, και
υπογράφατε, και πάλι, ότι είστε κάτοχος 950 εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω
εταιρείας, και ότι η Ελληνική νομοθεσία έχει πλέον απαγορεύσει σε έναν Έλληνα κάτοικο
να κατέχει, άμεσα και σε προσωπικό επίπεδο, εταιρικά μερίδια αλλοδαπών εταιρειών,
αποκρύπτοντας ότι η ελληνική νομοθεσία δεν έχει απαγορεύσει σε οποιονδήποτε έλληνα
κάτοικο να κατέχει τέτοιου είδους εταιρικά μερίδια, αλλά σε συγκεκριμένα Πολιτικώς
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Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.), όπως είστε εσείς. Μάλιστα, στο έγγραφο αυτό ισχυρίζεστε
ότι τα εταιρικά μερίδια που εισφέρατε στην νεοσύστατη ελληνική εταιρεία, που
δημιουργήθηκε γι’αυτό τον σκοπό, αποτιμώνται μόνο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
λαμβάνοντας υπόψη τα δάνεια, τα οποία ουδόλως συγκεκριμενοποιείτε, και ότι εσείς κάνατε
και παρέμβαση, μάλιστα, στο τέλος, δηλώνοντας ότι ως «διαχειρίστρια της SCI
PERSONAL VENTURES», υπό αυτή την ιδιότητά σας, και ουχί με την ιδιότητα, μόνον,
της κατόχου των 950 εταιρικών μεριδίων, ήσασταν πλήρως ενημερωμένη για το σχέδιο
της εισφοράς. Προφανώς, δε, ήσασταν ενημερωμένη ότι παραμένατε ακόμη
διαχειρίστρια, όπως και κάτοχος των 950 εταιρικών μεριδίων !
3.3. Από την από 20-12-2020 Συνέλευση των Εταίρων της 20ης Δεκεμβρίου 2020, της
Εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES, η οποία σας κοινοποιείται με την νόμιμη
μετάφραση από την Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα, αποδεικνύεται ότι εσείς προσωπικά
δηλώνατε, και υπογράφατε, και πάλι, ότι είστε Διαχειρίστρια και Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας, έχοντας, μάλιστα, συντάξει και σχετική Έκθεση για
τα θέματα της συνεδρίασης. Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται, αποφασίσατε και υπογράψατε
την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μόνον για το άρθρο 7, ήτοι για το
εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς ουδέποτε να τροποποιήσετε το άρθρο του Καταστατικού
σχετικά με την διαχείριση της Εταιρείας, η οποία παραμένει ακόμη σε εσάς.
3.4. Από το από 20-12-2020 Καταστατικό της παραπάνω Εταιρείας, το οποίο σας
κοινοποιείται, που υπογράφεται και πάλι από εσάς, προκύπτουν όλα τα παραπάνω, και ότι
παραμένετε διαχειρίστρια της ανωτέρω Εταιρείας.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 6
του Ν.3849/2010, ΦΕΚ Α 80, και αντικατασταθεί με το άρθρο 178 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94,
που αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 5 Ν. 4396/2016, ΦΕΚ Α 111/8.6.2016,
τιτλοφορούμενο ως «Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για
πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα
φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς», «1. Στον
Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο
Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση,
στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές
και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων
ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής
Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη
διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην
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αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα. … 3. Η κατά παράβαση της
παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα
στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική
ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. … 4.
Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι: α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει
σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) οι
πρώτου βαθμού συγγενείς τους, γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για
οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ` υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που
κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου. 5. α Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη. …».
Επειδή από τα επίσημα στοιχεία του Γαλλικού Εμπορικού Μητρώου αποδεικνύεται ότι κατά
το επίμαχο χρονικό διάστημα, ήτοι από τον Αύγουστο του 2016 έως και 20-12-2020,
ήσασταν κάτοχος των 950 (από τα 1.000) εταιρικών μεριδίων της SCI PERSONAL
VENTURES, ενώ εξακολουθείτε, μέχρι και σήμερα, να είστε διαχειρίστρια της εν λόγω
Εταιρείας, κατά πρόδηλη παραβίαση του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003, ούσα υπόλογη
ποινικά, αλλά και ηθικά, και ωσαύτως, και πρωτίστως, ο ίδιος ο σύζυγός σας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Επειδή από τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται ότι μας συκοφαντείτε εν γνώσει της
αναληθείας των όσων ισχυρίζεστε ή/και διαδίδετε για εμάς, φθάνοντας στο σημείο να
καπηλευθείτε ακόμη και την έννοια του Σεξισμού, ώστε να παρουσιαστείτε, εντελώς
«φθηνά», ως δήθεν «θύμα» λόγω της ιδιότητάς σας ως Γυναίκας, και ουχί λόγω της ιδιότητάς
σας ως πολυσχιδούς επιχειρηματία, συζύγου του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία δεν
ορρωδεί προ ουδενός ηθικού φραγμού, ακόμη και να παρερμηνεύει τα έγγραφα του
Γαλλικού Κράτους, τα οποία η ίδια έχει υπογράψει, παρουσιάζοντας, ως άλλοθί της, ιδιωτικά
έγγραφα του Ελληνικού Κράτους, που είναι ευθέως αντίθετα και αντιφατικά, χωρίς, μάλιστα,
να είναι καν συνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από την επίδοση της παρούσας, ανακαλέσετε ρητά
την σε βάρος μας βαρύτατη προσβολή, ζητώντας μας συγνώμη για την συκοφαντική μας
δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητάς μας, που συντελέστηκε με την αποστολή
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των ανωτέρω εξώδικων δηλώσεών σας, αλλά και μέσω διαρροών σας, και να μην την
επαναλάβετε στο μέλλον, καθ’οιονδήποτε τρόπο.
Σε διαφορετική περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι θα στραφούμε εναντίον σας δικαστικά.
Πληρεξούσιους Δικηγόρους μας διορίζουμε τους Δικηγόρους Αθηνών:
Γιάννη Δ. Απατσίδη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 28501), κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμ.
52, τηλ. 210-8228210, Φαξ 210-8228290, κιν. 6942625399, e-mail apatsidioannis@yahoo.gr.
Εμμανουήλ Αθ. Καπνισάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 22493), κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης
Σοφίας,

αριθμ.

54,

τηλ.

210-7242980,

Φαξ

210-3822782,

e-mail

manoliskapnisakis@yahoo.gr.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, παραγγέλλεται, με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου
δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα, προς αυτήν εις την οποία ως άνω απευθύνεται,
προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενό της στην
έκδοση επιδόσεως που θα συντάξει, και συγκοινοποιώντας: α) την από 20-11-2020
Συνέλευση των Εταίρων της 20ης Νοεμβρίου 2020, της Εταιρείας SCI PERSONAL
VENTURES, β) την από 20-11-2020 Συμφωνία Εισφοράς της 20ης Νοεμβρίου 2020, της
Εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES, γ) την 20-12-2020 Συνέλευση των Εταίρων της
20ης Δεκεμβρίου 2020, της Εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES και δ) το από 20-122020 Καταστατικό της Εταιρείας SCI PERSONAL VENTURES.-

Αθήνα, 27-07-2021
Οι Εξωδίκως Δηλούντες - Προσκαλούντες
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