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Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου  και Αρχής  

 

 Εξώδικη  δήλωση και απάντηση  

 

του Νικολάου Σαλάτα, Προέδρου Εφετών Αθηνών, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, 

οδός  Παπαναστασίου, αριθμός 16 

 

Προς  

 

την  Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή, 

κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή, αριθμός 44-48, ΤΚ 16232 

 

Κυρία Εισαγγελέα, 

 

Έλαβα και διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την από 28/07/2020 εξώδικη δήλωση, 

πρόσκληση και διαμαρτυρία που μου απευθύνατε. Καταρχάς, ευχαριστώ γιατί 

προσέξατε τις απόψεις μου έστω από έμμεσες πηγές, χωρίς προφανώς να έχετε λάβει 

γνώση του απομαγνητοφωνημένου και ακριβούς κειμένου της συνέντευξης που 

παραχώρησα στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΘΕΜΑ FM» και στον δημοσιογράφο κύριο 

Μάκη Πολλάτο. Παρόλα αυτά, χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι επιδεικνύετε την 

ευαισθησία αυτή που συνάδει προς την ιδιότητά σας ως επί τιμή Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου.  

Θα συμφωνείτε  μαζί μου ότι  με την υπόθεση Νοβάρτις, την άσκηση δίωξης από τη 

Βουλή των Ελλήνων κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης κυρίου 

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου και των συνεργών αυτού, από την προκαταρκτική 

εξέταση που διενήργησαν οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου κύριοι Ζαχαρής και 

Σοφουλάκης και ιδίως  από την παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης κατά της κας 

Τουλουπάκη που απηύθυνε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο  

Αντιεισαγγελέας  του Αρείου Πάγου  κ. Ζαχαρής, δημιουργείται ένα πρωτοφανές 

ζήτημα, το οποίο θεωρώ απολύτως εύλογο και αναγκαίο να απασχολεί όλους τους 

λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Προφανώς απασχολεί και εσάς ως τέως Εισαγγελέα  
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του Αρείου Πάγου καθώς επί των ημερών σας εξ αντικειμένου συνέβησαν οι κρίσιμες 

πράξεις και παραλείψεις της κας Εισαγγελέως Διαφθοράς Αθηνών.  

Θέλω να ελπίζω ότι αναγνωρίζετε καταρχάς το κίνητρό μου. Αναγνωρίζετε ελπίζω ότι  

μόνο κίνητρό μου είναι η μέριμνα για τη Δικαιοσύνη, για την αξιοπιστία και το κύρος 

των δικαστικών λειτουργών, για την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ 

Δικαιοσύνης και ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, είμαι βέβαιος πως ως επίτιμη  

Εισαγγελέας  του Αρείου Πάγου, γνωρίζετε ότι κάθε πρόσωπο που ασκεί εξουσία, είτε 

αυτή είναι πολιτική είτε δικαστική, και συμμετέχει στη θεσμική λειτουργία της χώρας, 

πρέπει να είναι πρόθυμο να υφίσταται παρατηρήσεις και κριτική η οποία μπορεί να 

έχει μάλιστα, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και ιδιαίτερη ένταση λόγω του ευλόγου ενδιαφέροντος που έχει κάθε 

πολίτης και πολύ περισσότερο ένας εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός για την ομαλή 

λειτουργία των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών και εν προκειμένω για την 

ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης.  

 

Μου προκαλεί επίσης κατάπληξη το γεγονός, ότι συντάξατε την εξώδικη δήλωση και 

διαμαρτυρία σας στις 23 Ιουλίου 2020 και δώσατε παραγγελία να μου επιδοθεί στις 

28 Ιουλίου 2020, δηλαδή αφού είχαν συντελεστεί τα εξής γεγονότα, τα οποία 

συνοπτικώς καταγράφω:  

Πρώτον, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής των Ελλήνων για τις κατηγορίες που είχαν 

διατυπωθεί κατά του πρώην Υπουργού κυρίου Παπαγγελόπουλου και των συνεργών 

του και η Ολομέλεια της Βουλής είχε αποφασίσει, με συντριπτική πλειοψηφία, να 

ασκηθεί ποινική δίωξη και να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον του Ειδικού 

Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Συντάγματος. Δηλαδή να συγκροτηθεί το Δικαστικό 

Συμβούλιο και να οριστεί ανακριτής, ο οποίος θα επιληφθεί  της υπόθεσης αυτής για 

τον κατηγορούμενο πρώην Υπουργό και τους συνεργούς του, οι οποίοι 

συμπαραπέμπονται εκ του Συντάγματος.  

Δεύτερον, είχε παραγγελθεί η άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματικές πράξεις 

από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ευάγγελο Ζαχαρή, κατά της 

Εισαγγελέως  διαφθοράς Αθηνών, αντεισαγγελέως  εφετών κας. Ελένης Τουλουπάκη.  
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Τρίτον, είχε ζητηθεί από τον Αντεισαγγελέα  του Αρείου Πάγου κ. Λάμπρο 

Σοφουλάκη, η περαιτέρω ποινική διερεύνηση, εις βάρος του εν ενεργεία 

αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Αγγελή, και άλλων εν ενεργεία 

εισαγγελικών λειτουργών.  

Τέταρτον, είχαν διατυπωθεί προβληματισμοί στη διάταξη του Αντεισαγγελέως κ. 

Ζαχαρή, και στο έγγραφο του Αντεισαγγελέως του ΑΠ κ Σοφουλάκη, για  πράξεις ή 

παραλείψεις άλλων  Αντιεισαγγελέων  του ΑΠ και γενικότερα για τη λειτουργία της  

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.  Συνολικά  είχε διαμορφωθεί η πρωτοφανής εικόνα   

εισαγγελικοί λειτουργοί που στελεχώνουν την Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών να 

ελέγχονται ποινικά ενώπιον πλέον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Σ. στο 

εσωτερικό δε της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να εμφανίζονται σύγκρουση  

απόψεων των Αντιεισαγγελέων και διώξεις εναντίων εν ενεργεία Αντιεισαγγελέα  του 

Αρείου Πάγου. Δηλαδή μία εικόνα πρωτοφανής η οποία εκ των πραγμάτων 

συνδέεται με τη δική σας θητεία.  Αντιλαμβάνομαι συνεπώς  την ευαισθησία  και τον 

προβληματισμό σας για το γεγονός αυτό.  

 

Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι μου απευθύνατε την εξώδικη δήλωση και 

διαμαρτυρία σας αφού είχατε την ευκαιρία να καταθέσετε επί μακρόν σε 

αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης 

της Βουλής των Ελλήνων και  ενώ επίκειται,  κατά τη φυσιολογική δικονομική πορεία 

των πραγμάτων,  η κλήση σας ενώπιον του ανακριτού του Ειδικού  Δικαστηρίου, ως 

μάρτυρα για τις κατηγορίες που έχουν ήδη διατυπωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, 

κατά του πρώην υπουργού κ. Δημητρίου Παπαγελόπουλου και των συνεργών του οι 

οποίοι συμπαραπέμπονται.  

  

Βεβαίως, μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι στην εξώδικη δήλωση και 

διαμαρτυρία σας, υπερασπίζεστε και τώρα, μετά από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει,  

την επιλογή του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου  να ορίσει Εισαγγελέα  διαφθοράς 

Αθηνών, την Αντιεισαγγελέα εφετών κα. Ελένη Τουλουπάκη και  στη συνέχεια να 

ανανεώσει τη θητεία της.  

Γνωρίζω, προφανώς τη διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 

αλλά γνωρίζω επίσης ότι για τις επιλογές που αφορούν την ισταμένη Δικαιοσύνη, ο 
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ρόλος και η προτίμηση του εκάστοτε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είναι 

καθοριστική για την τελική κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ακόμη και 

όταν αρχαιότατοι και εγκυρότατοι Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου μετέχουν και 

έχουν διαφορετική από τον  ή την Εισαγγελέα  γνώμη, όπως σύμφωνα με μη 

διαψευσθέντα  δημοσιεύματα  συνέβη με τη γνώμη και τη ψήφο του επί τιμή 

Αντεισαγγελέα  του Αρείου Πάγου, κ.  Κατσιρώδη. 

Αλλά τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση για τις επιλογές του ΑΔΣ , τι νόημα έχει η 

συζήτηση για το πώς αξιολογήθηκε στην αρχική φάση η πρώτη αναφορά του 

Αντεισαγγελέα  του Αρείου Πάγου κ. Αγγελή, από τον  Αντεισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου κ. Πεπόνη, όταν τώρα βρισκόμαστε ενώπιον διπλής ποινικής δίωξης. Μίας από 

τη Βουλή των Ελλήνων και μίας κατά παραγγελία του Αντεισαγγελέα  του ΑΠ κ. 

Ευάγγελου Ζαχαρή κατά της κα. Τουλουπάκη. Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός το 

οποίο συμπίπτει με γεγονότα που εξελίχθησαν κατά   τη θητεία σας.  

 

Δεν είχα λοιπόν ούτε έχω καμία πρόθεση να σας συκοφαντήσω ή να προσβάλω την 

προσωπικότητά σας την οποία απολύτως σέβομαι. Θέλω όμως να παρατηρήσω ότι  

αν κάτι δημιουργεί πρόβλημα με την υστεροφημία σας, με τον τρόπο με τον οποίο 

θα καταγραφείτε στην Ιστορία του εισαγγελικού σώματος, με την κοινωνική και 

οικογενειακή σας γαλήνη και ηρεμία, με την τιμή, την υπόληψη, την αξιοπρέπεια και 

γενικά την προσωπικότητά σας είναι η συνολική εικόνα  που έχει  δημιουργηθεί 

σχετικά με την Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών και την  Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.  

Και βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε υποχρέωση και κάθε λόγο εσείς να 

υπερασπιστείτε τα έργα σας και τις επιλογές σας και τον τρόπο με τον οποίο 

διαχειριστήκατε τα θέματα. Αλλά κι εγώ έχω όχι απλώς δικαίωμα αλλά και 

υποχρέωση ως δικαστικός λειτουργός και ως πολίτης να επισημαίνω ότι υπάρχει ένα 

πρωτοφανές ζήτημα και έχω εύλογο ενδιαφέρον να ασκήσω την κριτική μου αυτή η 

οποία είναι ευπρεπής, η οποία είναι απολύτως ανάλογη, καλόπιστη και έχει ως μόνο 

σκοπό την υπεράσπιση του κύρους και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.      

 

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου αρμόδιος δικαστικός 

επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτήν προς την οποία απευθύνεται 
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προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες ,αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην 

έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.  

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020 

 

Ο εξωδίκως δηλών  


