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Σ
το ένα τρίτο «κούρεψε» το δικαστήριο 
το ποσό που ζητούσαν ως αποζηµίωση 
ο Υπάτιος Πατµάνογλου και συγγενικά 

του πρόσωπα από την οικογένεια Βακάκη για 
τον θάνατο της συζύγου του Αποστολίας και 
του τρίχρονου τότε παιδιού του, Παύλου, στις 
26 Φεβρουαρίου του 2017.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
Realnews, η απόφαση που εκδόθηκε πριν από 
λίγες ηµέρες καταλήγει στο ότι οι προσφεύγο-
ντες, οι οποίοι διεκδικούσαν συνολικά πάνω 
από 4 εκατοµµύρια, πρέπει να λάβουν ποσό 
που κυµαίνεται περί το 1.200.000 ευρώ. 

Η αγωγή της οικογένειας Πατµάνογλου και 
των συγγενών της αδικοχαµένης Αποστολίας εί-
χε συζητηθεί τον Φεβρουάριο του 2018, έναν 
χρόνο µετά το τραγικό δυστύχηµα στην εθνι-
κή οδό Αθηνών-Λαµίας που είχε συγκλονίσει το 
πανελλήνιο. Τότε ο Γιώργος Βακάκης, γιος του 
ιδιοκτήτη των πολυκαταστηµάτων Jumbo, εί-
χε πέσει, οδηγώντας µε ιλιγγιώδη ταχύτητα την 
Porsche που είχε δανειστεί από τον πατέρα του 
εκείνη την ηµέρα, πάνω στο σταθµευµένο αυ-
τοκίνητο του Πατµάνογλου.

Το Ι.Χ. βρισκόταν σε χώρο στάθµευσης στα 
πλάγια της εθνικής οδού και σε αυτό επέβαι-
ναν η σύζυγος και ο γιος του, που τον περίµε-
ναν να γυρίσει από την τουαλέτα. Νεκροί από 
την κοµµατιασµένη Porsche είχαν ανασυρθεί 
ο οδηγός της Γιώργος Βακάκης και ο συνοδη-
γός του Ανδρέας Γεωργακόπουλος.

H περιγραφή
Οπως ο ίδιος ο Υπ. Πατµάνογλου είχε περιγρά-
ψει: «Βγαίνοντας από το κτίριο, είδα το αυτο-
κίνητό µου κοµµένο στα δύο να φλέγεται και 
έψαχνα σε κατάσταση σοκ να βρω τη σύζυ-
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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ γό µου και τον γιο µας, που βρίσκονταν µέσα 
στα συντρίµµια απανθρακωµένοι. Είδα, επί-
σης, διασκορπισµένα στον χώρο φλεγόµενα 
συντρίµµια ενός άλλου αυτοκινήτου και δύο 
άλλα άτοµα, ο ένας συνοδηγός του άλλου αυ-
τοκινήτου εκτός αυτοκινήτου και ο οδηγός του 
διαµελισµένος». 

Με την αγωγή ο Υπ. Πατµάνογλου, οι γονείς 
του, οι γονείς της συζύγου του, τα αδέλφια της 
καθώς και οι προγιαγιάδες του µικρού Παύ-
λου στράφηκαν κατά του «Mr Jumbo», Από-
στολου Βακάκη. 

Οπως επίσης και κατά της µητέρας και των 
δύο αδελφών του αδικοχαµένου Γιώργου αλλά 
και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του µοι-
ραίου οχήµατος, ζητώντας τα χρήµατα για την 
ψυχική οδύνη που υπέστησαν και για τις υλικές 
ζηµιές - έξοδα που προκλήθηκαν από το τραγι-
κό δυστύχηµα. Συγκεκριµένα, ο Υπ. Πατµάνο-
γλου ζητούσε 2.012.636 ευρώ, ενώ τα υπόλοι-
πα χρήµατα διεκδικούνταν από συγγενικά πρό-
σωπα για την οδύνη που τους επέφερε ο θά-
νατος της Αποστολίας και του µικρού Παύλου.

Οι προσφεύγοντες έβαζαν στο «κάδρο» όλη 
την οικογένεια του Γιώργου Βακάκη, ως νόµι-
µους κληρονόµους του, κάτι που προέκυπτε, 
όπως ανέφεραν, από την ιδιόγραφη διαθήκη 
µε ηµεροµηνία σύνταξης 30/11/2016, που ο 
ίδιος ο θανών είχε αφήσει και οι συγγενείς του 

δεν έχουν αποποιηθεί. Σε αυτήν ανέφερε τα 
εξής: «Πέραν του σπιτιού µου στο Θησείο, σή-
µερα ο πατέρας µου µού δώρισε ένα πολύ µε-
γάλο ποσό και αισθάνοµαι πολύ µεγάλη ευθύ-
νη γι’ αυτό. Αν πάθω κάτι, τα χρήµατα που θα 
έχω να επιστραφούν στον πατέρα µου, αλλά 
αφού πάρει πρώτα η µητέρα µου, την οποία 
υπεραγαπώ, το 1/3 από αυτά. Και επειδή η µι-
κρή µου αδελφή δεν έχει η γλυκούλα σπίτι στο 
κέντρο, θέλω να πάρει το σπίτι µου, που µου 
έκανε δώρο ο µπαµπάς µου».

Ο… πανδαµάτωρ χρόνος
Οπως σηµείωνε τότε στην αγωγή του ο Υπ. Πα-
τµάνογλου: «Ο ξαφνικός και απροσδόκητος χα-
µός τους δεν θα µπορέσει να αναπληρωθεί µε 
τίποτα. Είµαι ένας κατεστραµµένος άνθρωπος, 
ο οποίος έχω χάσει ό,τι είχα στη ζωή και δεν 
θα µπορέσω να συνέλθω ποτέ. Εχω χάσει όλη 
την οικογένειά µου κάτω από τραγικές συνθή-
κες και δεν έχω κανέναν να στηριχθώ πλέον…  
Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, υπέστην 
βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο µε ψυχωσικά 
συµπτώµατα, παρακολουθούµαι από ψυχία-
τρο και λαµβάνω θεραπευτική αγωγή… Μετά 
τον θάνατο της συζύγου µου Αποστολίας και 
του γιου µου Παύλου, δεν µπόρεσα να επανέλ-
θω στην εργασία µου στην Αθήνα και φιλοξε-
νούµαι προσωρινά στο σπίτι των γονιών µου 
στη Φλώρινα. Η υγεία µου έχει κλονιστεί και 
λαµβάνω συνεχώς άδειες ασθενείας από την 
υπηρεσία µου. ∆εν θα µπορέσω ποτέ να συ-
νέλθω, ούτε να επανέλθω στην εργασία µου, 
διότι µου είναι αδύνατο να εξακολουθήσω να 
διαµένω στην Αθήνα, όπου διέµενα µε την οι-
κογένειά µου…».

Ο χρόνος όµως, όπως λέει και ο σοφός λα-
ός, σιγά-σιγά όλα τα γιατρεύει. Ο Υπ. Πατµάνο-
γλου βρήκε νέα σύντροφο, µε την οποία ανέ-
βηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασµένο 
∆εκέµβριο.

1,2 εκατ. ευρώ 
στον Πατµάνογλου 
από τον
«Mr Jumbo» 

4 εκατοµµύρια ήταν 
η συνολική απαίτηση 
για τον τραγικό χαµό 
της Αποστολίας και 
του τρίχρονου γιου 
της στο δυστύχηµα 
µε την Porsche, τον 

Φεβρουάριο του 2017

Το Ι.Χ. βρισκόταν σε χώρο 
στάθµευσης στα πλάγια της 
εθνικής οδού όταν η Porsche 
έπεσε πάνω του σκορπώντας 
την καταστροφή

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βακάκης, πατέρας του Γιώργου 
Βακάκη, ο οποίος είχε πέσει, οδηγώντας με ιλιγ-
γιώδη ταχύτητα την Porsche που είχε δανειστεί 
από τον «Mr Jumbo» εκείνη την ημέρα, πάνω 
στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του Πατμάνογλου


