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ΚΑΤΑ 

1.     Τθσ εισ το Αμαροφςιο Αττικισ και επί τθσ οδοφ Αγράφων αρικμ. 5 εδρεοφςθσ 

ανωνφμου εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε.», νομίμωσ εκπροςωπουμζνθσ. 

2.     Φρίξου Δρακοντίδθ, Δθμοςιογράφου, κατοίκου Αμαρουςίου Αττικισ, οδόσ Αγράφων 

αρικμ. 5. 

================================ 

Ωσ καλϊσ γνωρίηετε, ςιμερον τθν 31θ Μαρτίου του ζτουσ 2018 και ϊρα 8.21 π.μ., 

δθμοςιεφκθκε ςτον ιςτότοπο «protothema.gr» του οποίου θ πρϊτθ εξ υμϊν τυγχάνετε 

ιδιοκτιτρια δικαιοφχοσ και διαχειρίςτρια και ειδικότερα εισ τθν ιςτοςελίδα 

«https://www.protothema.gr/greece/article/774874/gremisan-authaireto-

kosmimatopoleio-sti-psarou-me-prostimo-15-ekat-euro/», δθμοςίευμα με τίτλο «Μφκονοσ: 

Γκρζμιςαν αυκαίρετο κοςμθματοπωλείο ςτθν Ψαροφ με πρόςτιμο 500.000 ευρϊ». Το 

ανωτζρω δθμοςίευμα, ςυνταχκζν υπό του δευτζρου εξ υμϊν δθμοςιογράφου, ζχει επί 

λζξει ωσ ακολοφκωσ: «Μπικαν μπουλντόηεσ ςτθν Ψαροφ για τα αυκαίρετα κτίςματα που 

είχαν κτιςτεί πίςω από τθ διάςθμθ παραλία, μεταξφ των οποίων ζνα ακριβό 

κοςμθματοπωλείο γνωςτισ ςχεδιάςτριασ αλλά και ζνα παράνομο λουκουματηίδικο που 

ζκοβε αποδείξεισ για είδθ ιματιςμοφ. Ζνα από τα μεγαλφτερα πρόςτιμα που ζχουν 

καταλογιςτεί ποτζ ςτθ Μφκονο αφοροφςε ςε αυκαίρετα καταςτιματα πίςω από τθν 

παραλία τθσ Ψαροφ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται κι ζνα λουκουματηίδικο μζςα ςτο 

οποίο είχε ςυλλθφκεί πζρυςι από τισ αςτυνομικζσ Αρχζσ του νθςιοφ «για παράνομθ 

εργαςία» γιοσ μεγαλοεπιχειρθματία που δεν ηει πια. 

Το υπζρογκο πρόςτιμο καταλογίςτθκε από τθν υπθρεςία Δόμθςθσ Μυκόνου για 

καταςκευζσ ( υπζργεια κτίρια, πζργκολα, θμιυπαίκριοι χϊροι, κοντζινερ) ςε φερόμενθ 

ιδιοκτθςία του Εμμανουιλ Αγγελετάκθ πίςω από τθν παραλία τθσ Ψαροφ, όπου παράνομα 

είχαν χτιςτεί εμπορικά μαγαηιά. 

Τα μαγαηιά είχαν μιςκωκεί από μζλθ τθσ οικογζνειασ Βλαχάκθ και ςτο λουκουματηίδικο, 

όπωσ είχαμε αποκαλφψει ςε παλαιότερο ρεπορτάη, δοφλευε ο γιοσ παντοδφναμου 

επιχειρθματία που δεν βρίςκεται εν ηωι. 

Σφμφωνα με το βιβλίο ςυμβάντων τθσ Αςτυνομίασ Μυκόνου, ο νεαρόσ εργαηόταν ωσ 

προςωρινά υπεφκυνοσ ςε επιχείρθςθ πρόχειρων γευμάτων (λουκουμάδεσ) χωρίσ να ζχει 

πιςτοποιθτικό υγείασ και άδεια εργαςίασ, ενϊ και το κατάςτθμα λειτουργοφςε χωρίσ άδεια 

λειτουργίασ. 

 



Μάλιςτα το μαγαηί ενϊ φαινόταν να πουλάει λουκουμάδεσ και άλλεσ λιχουδιζσ, οι 

αποδείξεισ που ζκοβε αναφζρονταν ςε είδθ ιματιςμοφ, γεγονόσ που ερευνάται από τισ 

φορολογικζσ αρχζσ μεταξφ πολλϊν άλλων ευρθμάτων που είχαν εντοπιςτεί. Μάλιςτα δίπλα 

ςτο λουκουματηίδικο είχε ανοίξει κατάςτθμα ζνδυςθσ, ςτο οποίο ιταν υπεφκυνθ θ 

ςφντροφοσ του γιου του εκλιπόντα επιχειρθματία, Ελζνθ Βλαχάκθ, ενϊ παραδίπλα ιταν το 

γνωςτό κοςμθματοπωλείο Ozar που άνθκε ςτθν ετεροκαλι αδελφι τθσ Ελζνθσ Βλαχάκθ, 

τθν Πλγα Ηαριφοποφλου, μια νζα και δυναμικι επιχειρθματίασ που διαπρζπει με τισ 

δθμιουργίεσ τθσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ρρόκειται για τθ κόρθ που απζκτθςε θ Άννα 

Καλλικοφνθ Βλαχάκθ από τον γάμο τθσ με τον Βαςίλθ Ηαριφόπουλο, πρϊθν ςτζλεχοσ τθσ 

εταιρίασΚωτςόβολοσ. 

Θ εταιρεία Οzar ξεκίνθςε τθ δραςτθριότθτα τθσ ςτο Dubai το 2014 και ο ςχεδιαςμόσ χρυςϊν 

δθμιουργιϊν με πρωτοποριακζσ τεχνικζσ ζκανε τθ διαφορά ςτθν αγορά διότι θ ςχεδιάςτρια 

ςυνδφαςε το ελλθνικό ςτοιχείο με πρωτοποριακζσ χειροποίθτεσ τεχνικζσ, πρωτοφανείσ 

παγκοςμίωσ.  

Σιμερα απαςχολεί ςυνολικά 10 τεχνίτεσ κοςμθμάτων παγκοςμίωσ, ςτο Dubai, τθν Ακθνά, 

το Λονδίνο και τθν Ιταλία και μζχρι χκεσ διατθροφςε και το κατάςτθμα ςτθ Μφκονο. 

Πμωσ, όπωσ διαπιςτϊκθκε από τισ πολεοδομικζσ αρχζσ του νθςιοφ, τόςο ςτο 

κοςμθματοπωλείο, όςο ςτο κατάςτθμα με τα είδθ ζνδυςθσ και ςτο λουκουματηίδικο, κακϊσ 

και ςτα υπόλοιπα κτίςματα που τα πλαιςιϊνουν, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ αυτοψίασ των 

τοπικϊν πολεοδομικϊν αρχϊν, είχαν εντοπιςτεί ςοβαρότατεσ πολεοδομικζσ αυκαιρεςίεσ. 

Δεν είναι υπερβολι ότι ςτο μικρό αυτό ςυγκρότθμα καταςτθμάτων, βάςει τθσ ζκκεςθσ 

αυτοψίασ αυκαιρζτων καταςκευϊν, ζχει υπολογιςτεί ζνα από τα μεγαλφτερα πρόςτιμα που 

ζχουν "πζςει" ςτο νθςί, φψουσ 437.268 ευρϊ! 

Το πρόςτιμο βαραίνει τον ιδιοκτιτθ των ακινιτων, Μανϊλθ Αγγελετάκθ, ο οποίοσ 

ςτράφθκε δικαςτικά εναντίον των εκμιςκωτϊν του, τουσ οποίουσ κεωρεί υπεφκυνουσ για 

τισ πολεοδομικζσ αυκαιρεςίεσ. 

Μάλιςτα το πρωί τθσ Ραραςκευισ ςκαπτικά μθχανικά ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ ςτθ 

Ψαροφ κακϊσ ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ο ιδιοκτιτθσ των αυκαιρζτων ζδωςε εντολι να 

γκρεμιςτοφν όλα τα παράνομα κτίςματα προκειμζνου να αποφευχκεί το εξίςου τςουχτερό 

πρόςτιμο διατιρθςθσ τουσ, που ανζρχεται ςτισ 72.878 ευρϊ για κάκε ζτοσ διατιρθςθσ των 

παράνομων κτιςμάτων από τθν ανζγερςθσ τουσ». 

Με τον τίτλο του δθμοςιεφματοσ αυτοφ και με το περιεχόμενό του, εν γνϊςει αμφοτζρων 

υμϊν καταφερκικατε προδιλωσ δυςφθμιςτικά και ςυκοφαντικά τόςο εισ βάροσ του 

προςϊπου μου όςο και εισ βάροσ τθσ οικογενείασ μου. Ειδικϊτερα, εκ του όλωσ αναλθκοφσ 

και προςβλθτικοφ δθμοςιεφματόσ ςασ, εμφανίηετε, άνευ οιουδιποτε αποδεικτικοφ 

ςτοιχείου και κατά παράβαςθ τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ, τόςο εμζνα όςο και τα 

μζλθ τθσ οικογζνειάσ μου ωσ δικεν πρόςωπα τα οποία ζχουν διαπράξει ποινικά αδικιματα,  

και διοικθτικζσ παραβάςεισ (πολεοδομικζσ αυκαιρεςίεσ), γεγονόσ το οποίο ουδόλωσ 

ανταποκρίνεται εισ τθν πραγματικότθτα. Θ ανάρτθςθ εισ τον ιςτοχϊρο τθσ πρϊτθσ εξ υμϊν 



του προαναφερομζνου άρκρο ςυνταχκζντοσ υπό του δευτζρου εξ υμϊν κίγει κατάφωρα 

τθν τιμι και τθν υπόλθψι μου ωσ ατόμου και ωσ επιχειρθματία. 

Μετά ταφτα ΔΙΑΜΑΤΥΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ δια τθν θκελθμζνα ςυκοφαντικι, προςβλθτικι και 

δυςφθμιςτικι ενζργειά ςασ, ωσ αυτι ζλαβε χϊρα δια του εν λόγω δθμοςιεφματοσ. ΣΑΣ 

ΚΑΛΩ όπωσ 1) Ρροβείτε παρά χριμα εισ τθν απόςυρςθ του ςυκοφαντικοφ δθμοςιεφματοσ 

από τον άνω ιςτότοπο, 2) Άρετε τθν δια του δθμοςιεφματοσ προςβολι τθσ προςωπικότθτόσ 

μου και των μελϊν τθσ οικογενείασ μου, επελκοφςα ιδθ με τθ δθμοςίευςθ αναλθκϊν και 

δυςφθμιςτικϊν γεγονότων εισ βάροσ μασ και με τθ δθμοςιοποίθςθ των απλϊν και 

ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων μασ. 3) Απόςχετε από οιαδιποτε περαιτζρω 

δθμοςίευςθ του εν λόγω άρκρου ι αναλόγου ι παρεμφεροφσ εισ οιοδιποτε ιςτοχϊρο ι 

ζντυπο ιδιοκτθςίασ ςασ. 4) Ρροβείτε και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 

παροφςθσ εισ δθμοςίευςθ ςτον άνω ιςτότοπο του κάτωκι αποκαταςτατικοφ κειμζνου, 

γνωςτοποιϊντασ μασ εγγράφωσ το δθμοςίευμα αποκαταςτάςεωσ: 

«Το protothema.gr και οι εκπρόςωποί του δθλϊνουν ότι τα όςα αναφζρονται ςτο 

δθμοςιευκζν άρκρο με τίτλο «Μφκονοσ: Γκρζμιςαν αυκαίρετο κοςμθματοπωλείο ςτθν 

Ψαροφ με πρόςτιμο 500.000 ευρϊ». το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτον ιςτότοπό μασ δεν 

ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα αναφορικά με τθν κυρία Πλγα Ηαριφοποφλου και 

τθν οικογζνειά τθσ. Για τον λόγο αυτό, ανακαλοφμε το δθμοςίευμα ςε ςχζςθ με τα ανωτζρω 

πρόςπωπα. Το protothema.gr και οι εκπρόςωποί του εκφράηουν τθ ςυγγνϊμθ τουσ για τθ 

γενόμενθ εισ βάροσ τθσ κ. Πλγασ Ηαριφοποφλου και τθσ οικογζνειάσ τθσ προςβολι και 

δυςφιμθςθ, θ οποία βαςίςκθκε ςε δθμοςίευςθ αβάςιμων πλθροφοριϊν ενϊ θ αλικεια 

είναι ότι ουδείσ εκ των προςϊπων αυτϊν προζβθ ςε κάποια από τισ παράνομεσ ενζργειεσ 

που τουσ αποδίδονται με το ανακριβζσ άρκρο». 

ΑΛΛΩΣ και εισ αντίκετο περίπτωςθ ΣΑΣ ΔΘΛΩΝΩ ότι κα αςκιςω παν νόμιμο δικαίωμα προσ 

προάςπιςθ των ςυμφερόντων μου και τθν αποκατάςταςθ πάςθσ κετικισ ι αποκετικισ, 

περιουςιακισ ι μθ περιουςιακισ ηθμίασ τθν οποία ζχω υποςτεί ι πρόκειται να υποςτϊ εισ 

το μζλλον.    
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