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ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 

Ήταν Νοέμβριος του 2012 όταν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Πρώτο 

Θέμα» το «αποκαλυπτικό άρθρο» άρθρο γνωστού δημοσιογράφου (11-11-12, στο 

Τμήμα Business stories., σελ 9) υπό τον πηχυαίο τίτλο «Οσμή σκανδάλου με τις 

προμήθειες τροφίμων στον Ελληνικό Στρατό» και τον παράτιτλο «Στρατιωτικοί γιατροί 

δημιούργησαν εργαστήριο για ποιοτικούς ελέγχους τροφίμων, επιβάλλοντας έτσι στο 

στράτευμα τους προμηθευτές που οι ίδιοι έχουν ως πελάτες!». 

Αν και στο περιεχόμενο του δίστηλου δημοσιεύματος δεν κατανομαζόταν το 

εργαστήριο, η ταυτότητά του προέκυπτε από δύο έγγραφα αναλύσεών του, επί των 

οποίων αναγραφόταν ευδιάκριτα η επωνυμία της εταιρείας μας (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.). 

Η στοχοποίηση της εταιρείας μας και τοz προσωπικού της ήταν κατάφωρα 

άδικη και για το λόγο αυτό απαντήσαμε άμεσα με ολοσέλιδη καταχώρiση – 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα Καθημερινή αποδεικνύοντας πλήρως ότι όσα 

αναφέρονταν στο δημοσίευμα δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στην 

ανακοίνωσή μας αυτή είχαμε – προφητικά - επισημάνει ότι «Θεωρήσαμε όμως, ότι 

όλοι έπρεπε να γνωρίζουν άμεσα τα δεδομένα της πραγματικότητας, διότι με την 

παρέλευση του χρόνου και κατά το χρόνο που θα έλθει η νομική δικαίωση, μερικοί 

δε θα θυμούνται γιατί, και άλλοι δε θα τη δημοσιεύσουν καν!» 

Ακολούθησαν και άλλα δημοσιεύματα του ιδίου δημοσιογράφου τόσο στην 

ίδια εφημερίδα όσο και στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας 

«Παραπολιτικά» και τελικώς η εταιρεία μας άσκησε αγωγή εναντίον όλων των 

υπευθύνων.  

Σήμερα, έξι χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3111/2017 Απόφαση 

του 14
ου

 Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, επήλθε η νομική δικαίωση για την εταιρεία 

μας. Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί το επιστέγασμα της ηθικής ικανοποίησης για 

όλους εμάς, στα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση επιδικάσθηκε στην εταιρεία μας 

χρηματική ικανοποίηση ποσού 30.000 ευρώ και εκτός των άλλων αποκατάσταση των 

αναληθών δημοσιευμάτων (μπορείτε να δείτε τα αποκαταστατικά δημοσιεύματα 

εδώ).  
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Θεωρούμε σήμερα, όπως και πριν έξι χρόνια, επιβεβλημένο να γνωρίσουμε σε 

όλους εσάς τα πραγματικά δεδομένα και την δικαστική τους επιβεβαίωση. Μπορεί να 

παρήλθε μακρό χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιοι να μην θυμούνται, ίσως κάποιοι 

άλλοι να μην ενδιαφέρονται ή και να μην ενδιαφέρθηκαν ποτέ για την αλήθεια, όμως 

εμείς αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι και θελήσαμε να μοιραστούμε την αίσια 

περάτωση της υπόθεσης μας με όλους εσάς, που ούτε στιγμή δεν πιστέψατε το 

«μπαράζ» δημοσιευμάτων που αναφέρονταν στην εταιρεία μας. Είναι πλέον 

«αμετακλήτως» βέβαιο ότι ΔΕΝ κάνατε λάθος.  

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

 Με εκτίμηση 

 Για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών 

 Ζωβοΐλης Χαράλαµπος 

 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

    


