
Άλλος ένας μύθος στηριγμένος στο απόλυτο ψεύδος κατέπεσε. Και αυτός, με 
απόφαση τηςΔικαιοσύνης. 

Κατόπιναγωγής που άσκησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου δια της πληρεξουσίας 
δικηγόρου ΈλληςΡούσσου για την αποκατάσταση της προσβολής της 
προσωπικότητάς της, μέσω δημοσιευμάτωντης εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
που την παρουσίαζαν στη λίστα Λαγκάρντ και κάτοχολογαριασμού 
αστρονομικού ποσού, εκδόθηκε η 1653/2015 απόφαση του 
ΠολυμελούςΠρωτοδικείου Αθηνών που καταδικάζει τους δημοσιογράφους και 
την εφημερίδαΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σε χρηματική αποκατάσταση της ηθικής της 
βλάβης, για το λόγο ότιπαρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθή, 
προσβάλλοντας την τιμή και την υπόληψή της. 

Οισχυρισμός Μέσων Ενημέρωσης και κάποιων πολιτικών παραγόντων περί 
της ύπαρξηςλογαριασμού της Μαργαρίτας Παπανδρέου στη γνωστή ως λίστα 
Λαγκάρντ, αποδείχθηκε όχι απλώς ψευδής, αλλά και σκόπιμα 
αναπαραγόμενος από συγκεκριμένα ΜΜΕκαι μάλιστα, εν γνώσει τους ότι το 
όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου δεν υπήρχεστην περιβόητη λίστα, αφού 
αυτή είχε ήδη ανοίξει και ήταν γνωστά όλα τα ονόματαόταν αναπαρήγαγαν τη 
δήθεν είδηση - αθλιότητα. 

Αυτόαπεδέχθη το δικαστήριο το οποίο ασχολήθηκε με την υπόθεση της 
αγωγής που είχεκαταθέσει η Μαργαρίτα Παπανδρέου, εναντίον της 
εφημερίδας"Δημοκρατία" και κάποιων δημοσιογράφων. 

Η απόφασητου δικαστηρίου, που δικαιώνει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και 
αποτελεί κόλαφο γιατους κοινούς συκοφάντες, δημοσιογράφους και 
πολιτικούς παράγοντες, πουοικοδόμησαν την πιο άθλια εκστρατεία 
κατασυκοφάντησης για να παραχθούνκατασκευασμένα πολιτικά 
αποτελέσματα. 

Μετά τηνκαταδίκη, εδώ και καιρό, του κ. Καμμένου για τους ισχυρισμούς του 
περί των CDS- έστω και αν αυτή δεν ανεδείχθη δημοσίως τόσο, όσο οι 
ψευδείς ισχυρισμοί τουκ. Καμμένου, έρχεται τώρα μια ακόμη απόφαση της 
Δικαιοσύνης, για ναεπιβεβαιώσει το πώς στήθηκε ένα άθλιο παιχνίδι 
προκειμένου να εκβιαστούνπολιτικές εξελίξεις. 

Μεδεδομένο ότι, δύο από τους μύθους που επικράτησαν στο δημόσιο διάλογο 
καισυνέβαλαν ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις που καταλύουν κάθε έννοια 
κράτουςδικαίου, αλλά και πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με στόχο τη 
σπίλωσηπολιτικών προσώπων, έχουν πλέον καταπέσει, τα ερωτήματα 
προκύπτουν αβίαστα: 

Θα ζητήσουν συγνώμη; 
Θα αποκαταστήσουν την αλήθεια και στο δημόσιο διάλογο; 
Θα σταματήσουν επιτέλους την επιχείρηση παραγωγής λάσπης και 
αθλιοτήτων εναντίον των Παπανδρέου; 

Τέλος,επισημαίνεται για ακόμη μια φορά ότι, οι αρμόδιες αρχές και το ΣΔΟΕ, 
έχουν,μετά την έρευνα που διενήργησαν, βεβαιώσει τη Δικαιοσύνη, με 



έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ότι η 
Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν διαθέτει οποιοδήποτε λογαριασμό - όχι μόνον 
στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη λίστα. 

  


