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αδυναµίας του να ανταποκριθεί στα κα-
θήκοντά του, αντιµετώπιζαν πιεστικά 
προβλήµατα λειτουργίας ή µη βιω-
σιµότητας».     

Τα παιδιά του Κων. Αγγελόπου-
λου στη συνέχεια κάνουν λό-
γο για «ψευδή έκθεση πραγ-
µατογνωµοσύνης» και «δό-
λια ενέργεια» από την πλευ-
ρά του πραγµατογνώµονα, 
που «έχει πλήρως διαστρε-
βλώσει την πραγµατικότητα». 
Υποστηρίζουν ότι άλλα ειπώθη-
καν κατά την εξέταση του πα-
τέρας τους από τον αναπληρω-
τή καθηγητή Νευρολογίας (έτσι 
όπως βιντεοσκοπήθηκε χωρίς την 
παρουσία των τεχνικών τους συµβού-
λων Χαρ. Παπαγεωργίου, καθηγητή Ψυ-
χιατρικής και Κων. Βουµβουράκη, καθηγη-
τή Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας) και άλλα 
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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

N
έο επεισόδιο στη δικαστική διαµάχη 
για τη διεκδίκηση της περιουσίας του 
γνωστού βιοµήχανου Κωνσταντίνου 

Αγγελόπουλου από τα παιδιά του, Παναγιώ-
τη και Γιώργο Αγγελόπουλο, έχει ανοίξει τους 
τελευταίους µήνες, πυροδοτώντας εξελίξεις σε 
µια µακρά αντιπαράθεση. Η πρωτόδικη δικαί-
ωση, πριν από έναν χρόνο, του Κων. Αγγελό-
πουλου δεν στάθηκε ικανή να βάλει τέλος στον 
ενδοοικογενειακό «πόλεµο» που όχι µόνο µαί-
νεται, αλλά φαίνεται πως θα έχει συνέχεια και 
διάρκεια µετά την προσφυγή των παιδιών του 
βιοµήχανου στο Εφετείο, αλλά και µετά την κα-
τάθεση µήνυσης εις βάρος του διορισθέντος 
από το δικαστήριο ανεξάρτητου πραγµατο-

γνώµονα, αναπληρωτή καθηγητή Νευρολογί-
ας, Νικόλαου Σκαρµέα.   

Σε µια προσπάθεια να αντικρούσουν την πρω-
τόδικη απόφαση, που κατέρριψε τους ισχυρι-
σµούς τους περί ανικανότητας του πατέρα τους 
να διοικεί τις επιχειρήσεις και απεφάνθη ότι ο 
Κων. Αγγελόπουλος διατηρεί άθικτες τις νοητι-
κές του λειτουργίες, παρά τα όποια προβλήµα-
τα υγείας αντιµετωπίζει, τα αδέλφια µηνύουν 
τον κ. Σκαρµέα. Συγκεκριµένα, βασιζόµενα κυ-
ρίως στην έκθεση των τεχνικών τους συµβού-
λων, καθηγητών Νευρολογίας και Ψυχιατρικής 
κ. Κωνσταντίνου Βουµβουράκη και Χαράλα-
µπου Παπαγεωργίου κάνουν λόγο για «µαϊ-
µού» πραγµατογνωµοσύνη, καταλογίζοντας 
στον δικαστικό πραγµατογνώµονα µεροληψία 
υπέρ του πατέρα τους. 

Η µήνυση
Στη µήνυση που κατέθεσαν πριν από τρεις 
µήνες (10 Απριλίου του 2019) οι συνιδιοκτή-
τες του µπασκετικού Ολυµπιακού και παρου-
σιάζει σήµερα η Realnews κατηγορούν τον κ. 
Σκαρµέα για ψευδορκία και επιµένουν ότι τα 
προβλήµατα του πατέρα τους παρακωλύουν 
την ελεύθερη διαµόρφωση της βούλησής του 
ή της κρίσης του. 

Μετά από εκτενή και αναλυτική καταγραφή 
της πορείας της υγείας του γνωστού βιοµήχα-
νου, τις τελευταίες δεκαετίες, οι Π. και Γ. Αγγε-
λόπουλος σηµειώνουν: «Η δυσµενής εξέλιξη 
της διανοητικής υγείας του πατέρα µας παρεί-
χε µια εξήγηση για την αλλοπρόσαλλη συµπε-
ριφορά του τα τελευταία έτη, δεδοµένου ότι 
πρόκειται για εκφυλιστική και µη επιδεχόµε-
νη ιάσεως νόσο. Στις καθηµερινές σχεδόν επι-
κοινωνίες µας µε τους ιατρούς του γινόµασταν 
δέκτες των παραινέσεών τους να ενεργήσου-
µε για την προστασία των συµφερόντων του 
πατέρα µας, αφού ήταν πλέον σε όλους φανε-
ρό ότι ο ίδιος δεν θα ήταν πλέον σε θέση να το 
πράξει […]. Ηµασταν πλέον αναγκασµένοι να 
ενεργήσουµε για την προστασία του βαρέως 
νοσούντος πατέρα µας, αλλά και των εταιρει-
ών του οµίλου µας οι οποίες, λόγω της πλήρους 
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γράφτηκαν στην πραγµατογνωµοσύνη. «Αλλα έχουν αποτυπω-
θεί στο βιντεοσκοπηµένο υλικό και άλλα έχει καταγράψει ο µη-
νυόµενος στην έκθεσή του. Τα δε προκύπτοντα από το βίντεο 
δεν αφήνουν, δυστυχώς, αµφιβολία για την πολύ κακή νοητι-
κή κατάσταση του πατέρα µας […]. Αυτή την εικόνα δολίως δι-
αστρεβλώνει ο µηνυόµενος πραγµατογνώµονας, καταγράφο-
ντας θηριώδη ψεύδη στην έκθεσή του», αναφέρουν τα αδέλφια. 

Οπως υποστηρίζουν στη µήνυση, ο πατέρας τους αδυνατεί 
να απαντήσει σε απλούστατες ερωτήσεις (όπως π.χ. πού είναι 
το γραφείο του) ή να κάνει απλές αριθµητικές πράξεις. Μάλι-
στα, στη µήνυση παραθέτουν αποσπάσµατα της έκθεσης των 

τεχνικών τους συµβούλων, που κρίνουν ότι ο Κων. Αγγελό-
πουλος δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την περιουσία 

του, αλλά και τις γνωµατεύσεις άλλων ιατρών που κατά 
καιρούς έχουν εξετάσει και παρακολουθήσει την πο-
ρεία της υγείας του 74χρονου βιοµήχανου. Παράλ-
ληλα, σταθερά σε πρώτο πλάνο των αιτιάσεων των 
γιων του Κων. Αγγελόπουλου βρίσκεται πάντα η ση-
µερινή σύζυγός του. Σε εκείνη ρίχνουν ευθύνες για 
τα οικονοµικά προβλήµατα που ανακύπτουν στις 
εταιρείες τους.

Η πραγµατογνωµοσύνη
Μια διαφορετική εικόνα, ωστόσο, γύρω από 
την κατάσταση της υγείας του Κων. Αγγελό-
πουλου παρουσιάζει µέσα από την έκθεση 
ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Νευρολογίας. Ο κ. 
Σκαρµέας, που έχει εξειδικευτεί 
στην πάθηση της άνοιας και δι-
αθέτει εκτεταµένη ακαδηµαϊκή 
και κλινική εµπειρία στις ΗΠΑ 
και στην Ελλάδα, διορίσθηκε 
από το δικαστήριο ως ανεξάρ-
τητος πραγµατογνώµονας. Πριν 
από έναν χρόνο ο ίδιος εξέτασε 
τον άλλοτε κραταιό άντρα της 
Χαλυβουργικής στην οικία του 
και βιντεοσκόπησε τη συνά-
ντηση, όπως είχε συµφωνη-
θεί και από τις δυο πλευρές. 

Στην πραγµατογνωµοσύνη 
του, που έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην πρωτόδικη απόφαση 
του δικαστηρίου, αναφέρει ότι ο 
Κων. Αγγελόπουλος παρου-

σιάζει «δυσκολία στην έκ-
φραση του λόγου, στην εύ-

ρεση και έκφραση των λέξεων», 
ενώ σηµειώνει ότι δεν εντοπίζει 
«αξιοσηµείωτες συµπεριφορικές 
- νευροψυχιατρικές διαταραχές». 

Η εξέταση των νοητικών λει-
τουργιών ανέδειξε µεταξύ άλλων ότι 
ο κ. Αγγελόπουλος «παρά τα σαφή ελλείµµα-
τα στην ικανότητα έκφρασης του λόγου είχε 
άριστη οπτική και λεκτική συγκέντρωση, ήταν 
πλήρως προσανατολισµένος στον χρόνο 
και στον τόπο, µπορούσε να αφαιρεί χω-
ρίς σφάλµατα, µπορούσε να ακολουθή-
σει-εκτελέσει σύνθετες εντολές 3 βηµά-
των, η κατανόηση του προφορικού λό-
γου ήταν άριστη και η κατανόηση του 
γραπτού λόγου ήταν άριστη (όπως ελέγ-
χθηκε και κατά την ανάγνωση ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας, σελίδων διαδικτύου κ.λπ.».

Οπως διευκρινίζει στην έκθεσή του ο κ. Σκαρ-
µέας, η νοητική επάρκεια του κ. Αγγελόπουλου 
αναδεικνύεται µέσα από µια σειρά έµµεσων νο-
ητικών δοκιµασιών που αφορούν τις καθηµε-
ρινές λειτουργίες του. «Αναφέρει χωρίς δυσκο-
λίες πληροφορίες και γεγονότα από το ατοµικό 
του παρελθόν, γνωρίζει επαρκώς το ατοµικό ια-
τρικό αναµνηστικό του, γνωρίζει σε µεγάλο βαθ-
µό τα φάρµακα που λαµβάνει, την ώρα της ηµέ-
ρας που τα λαµβάνει και το πρόβληµα υγείας 
για το οποίο λαµβάνει το καθένα και παρά 
το κινητικό του πρόβληµα χρησιµοποι-
εί ο ίδιος δύο κινητά τηλέφωνα. Πήρε 
ο ίδιος τηλέφωνο έναν φίλο του που 
εργάζονταν στην Αεροπορία και εί-
χε µια κανονική ως προς το περιεχό-

µενο (πέραν του προβλήµατος έκφρασής του) 
συνοµιλία µερικών λεπτών µαζί του. Εν συνε-
χεία αναζήτησε και βρήκε στον υπολογιστή 
του φωτογραφία από πιλοτήριο αεροπλάνου 
του φίλου του αυτού. Παρατήρησε, µάλιστα, 
µε χιούµορ - να µην αναφέρω ότι ήταν κι αυ-
τός εκεί (δηλαδή ότι του είχε επιτραπεί η είσο-
δος στο πιλοτήριο). Λαµβάνει και διαβάζει µη-
νύµατα στο κινητό, παρακολουθεί την πολιτι-
κή και λοιπή επικαιρότητα, χρησιµοποιεί την 
ηλεκτρονική του αλληλογραφία, γνωρίζει και 
κατανοεί την αντιδικία µε τους γιους του και 
προσφέρει δικές του (λογικοφανείς) ερµηνεί-
ες για την ύπαρξη αυτής της αντιδικίας, γνω-
ρίζει επαρκώς πάµπολλα στοιχεία σχετικά µε 
την περιουσία του και παρακολουθεί την πο-
ρεία των αγορών». 

Κατόπιν όλων αυτών ο πραγµατογνώµονας, 
απαντώντας στα ερωτήµατα που του έθεσε στο 
δικαστήριο, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο 
Κων. Αγγελόπουλος «όντως εµφανίζει κάποια 
νοητικά ελλείµµατα (δυσκολίες στην έκφραση 
του λόγου), αλλά δεν εµφανίζει σοβαρή διατα-
ραχή πολλαπλών νοητικών λειτουργιών, οδη-
γουσών σε σαφή ελλείµµατα ως προς την καθ’ 
ηµέρα ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική 
κ.λπ. δραστηριότητα». Μάλιστα, ο κ. Σκαρµέ-
ας αποφαίνεται ότι ο Κων. Αγγελόπουλος είναι 
σε θέση να εκτιµήσει τα συµφέροντά του, να 
επιµεληθεί την περιουσία του και είναι ικα-
νός για δικαιοπραξίες. 

Εξηγήσεις
Απαντώντας στη νοµική κίνηση των αδελ-
φών Αγγελόπουλου ο αναπληρωτής κα-
θηγητής Νευρολογίας, στις 24 Ιουνίου 
του 2019, κατέθεσε ενώπιον των δι-
καστικών Αρχών έγγραφες εξηγήσεις, 
χαρακτηρίζοντας τη µήνυση «αβάσι-
µη και ψευδή». Ο κ. Σκαρµέας ση-
µειώνει ότι χωρίς να είναι υποχρεω-
µένος, και παρότι εξαιρετικά ασυνή-
θιστο, δέχτηκε να βιντεοσκοπηθεί η 

εξέτασή του, προκειµένου να υπάρ-
χει απόλυτη διαφάνεια και καµία σκιά 

ή υποψία. Ζητά να µην ασκηθεί εναντίον 
του οποιαδήποτε ποινική δίωξη και η µήνυ-
ση να τεθεί στο αρχείο, καθώς, όπως υπο-
στηρίζει στις έγγραφες εξηγήσεις: «∆εν 
εξέθεσα κανένα ψευδές περιστατικό, ού-
τε απέκρυψα την αλήθεια. Τα όσα ανέφε-

ρα συµπίπτουν απόλυτα µε την αντικειµε-
νική πραγµατικότητα, εν προκειµένω την εξέ-
ταση του Κων. Αγγελόπουλου, και στη βάση 
αυτών γνωµοδότησα σύµφωνα µε τους κοινά 
παραδεγµένους κανόνες της ιατρικής επιστή-
µης και δεοντολογίας, ως όφειλα». Στην προ-
σπάθειά του, µάλιστα, να ερµηνεύσει την κί-
νηση των γόνων της γνωστής επιχειρηµατικής 
οικογένειας, επισηµαίνει ότι «ουσιαστικά χρη-
σιµοποιούν την παρούσα µήνυση ως οιονεί έν-
δικο µέσο κατά της απόφασης που απέρριψε 
πανηγυρικά την εναντίον µου αίτηση εξαίρε-
σης. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κατατέθη-
κε µία ηµέρα πριν από την εκδίκαση της υπό-
θεσής τους στο Εφετείο». Σηµειώνεται ότι η 
πλευρά των αδελφών Αγγελόπουλου είχε κα-
ταθέσει, το καλοκαίρι του 2018, αίτηση εξαί-
ρεσης του κ. Σκαρµέα ως πραγµατογνώµονα. 
Η αίτηση αυτή είχε συζητηθεί στο δικαστήριο 
και είχε κριθεί ως αβάσιµη, µε αποτέλεσµα η 
πραγµατογνωµοσύνη του να γίνει δεκτή και 
να χρησιµοποιηθεί κατά την πρωτόδικη δια-
δικασία. «∆υστυχώς, ενώ υπονοούν ότι δήθεν 
υπάρχουν σχέσεις αθέµιτες µε µη προσδιορι-
ζόµενα πρόσωπα, δεν τα κατονοµάζουν. ∆εν 
γνωρίζω και δεν γνώριζα κανέναν από τους 
διαδίκους και συνέταξα την παρούσα έκθεση 
πραγµατογνωµοσύνης, έχοντας υπόψη µου 
τα έγγραφα που µου δόθηκαν και την ιατρι-
κή εξέταση», σηµειώνει στις έγγραφες εξηγή-
σεις του ο κ. Σκαρµέας.
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