Επιστολή πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ιωάννη Μαντζουράνη προς
κα K. Hope
1) Η αλήθεια είναι ότι δεν δεσμεύτηκε ούτε ένα asset του εν λόγω
περιοδικού. Ούτε εμποδίστηκε η κυκλοφορία του καθότι η εκτέλεση των
αποφάσεων του δικαστηρίου αφορά το ζεύγος Βασιλάκη.
2) Υπάρχουν 3 αποφάσεις όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων,
Πρωτοδικείο, Εφετείο και Άρειος Πάγος, που χαρακτηρίζουν τις εις
βάρος του κ. Κοτζιά επιθέσεις του ζεύγους Βασιλάκη ως κοινή
συκοφαντία.
3) Το ζεύγος Βασιλάκη που καταδικάστηκε με 10.000 ευρώ για
συκοφαντία και ψεύδη υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν αφορά το ίδιο
άλλα την κυκλοφορία του περιοδικού. Αν είχατε μελετήσει προσεκτικά τις
αποφάσεις των δικαστηρίων δεν θα είχατε ασχοληθεί με τα ως άνω
ψεύδη.
4) Θα περίμενε κανείς από μία δημοσιογράφο των FT να γνωρίζει ότι
όπως εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αποφάσεις των
δικαστηρίων έτσι εφαρμόζονται και στην Ελλάδα.
5) Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πολύ πριν γίνει ο εντολέας μου Υπουργός
και οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό
εκδόθηκαν πριν γίνει Υπουργός.
6) Η συκοφαντία αποτελεί αστικό και ποινικό αδίκημα και τιμωρείται
παντού στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τιμωρίες για
συκοφάντες και οι αποφάσεις των δικαστηρίων στην Ευρώπη
εκτελούνται και υλοποιούνται σε όλη την ΕΕ. Απορώ γιατί εγκαλείτε τον
εντολέα μου που ζήτησε την εκτέλεση 3 δικαστικών αποφάσεων που τον
δικαιώνουν.
7) Θα ήθελα, τέλος, να γίνει γνωστό ότι, ο εντολέας μου, ζήτησε, μέσω
εμού, από τους καταδικασθέντες και στις τρεις βαθμίδες των
δικαστηρίων, να του εκφράσουν μια απλή δημόσια συγγνώμη, λέγοντας
ότι αυτό του αρκεί για να λήξει η αντιδικία. Το ζεύγος Βασιλάκη αρνήθηκε
κατηγορηματικά την έκφραση μιας τέτοιας απλής συγγνώμης, ενώ
απαιτεί ταυτόχρονα, με πολλαπλά δημοσιεύματα να μην εφαρμοστούν οι
αποφάσεις των δικαστηρίων. Να τεθεί το ίδιο το ζεύγος υπεράνω του
νόμου, να μπορεί να συκοφαντεί κατά το δοκούν και να καταργήσει κάθε
έννοια κράτους δικαίου. Πιστεύει δε, ότι διαθέτει τέτοιες προσβάσεις σε
εφημερίδες και ΜΜΕ ώστε να δύναται να συνεχίσει τη δυσφημιστική
εκστρατεία ενάντια στο πρόσωπο του κ. Κοτζιά.

Γι' αυτό θα συνιστούσα να μελετήστε προσεκτικά τις δικαστικές
αποφάσεις και να μη περιορίζεστε στις απόψεις των καταδικασθέντων
συκοφαντών.
ΑΘΗΝΑ 30.7.2017
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Ιωάννης Μαντζουράνης
Υ.Γ. Aναμένω την αυτούσια δημοσίευση της απάντησης, η όποια,
εξάλλου, εζητήθη από εσάς.

