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υπεύθυνος µε το σύνολο των υποχρεώσεων να 
µε βαρύνουν και χωρίς καµία εξουσία διαχείρι-
σης και εκπροσώπησης…».

«Με χρησιµοποίησαν…»
Με την έναρξη της λειτουργίας του καταστήµα-
τος, όπως σηµειώνεται στην αγωγή, «διεφάνη 
καθαρά ότι οι εναγόµενοι µε είχαν χρησιµοποι-
ήσει σκοπίµως και δολίως ως χρηµατοδότη και, 
αφού πέτυχαν να ξεκινήσει τη λειτουργία της 
η επιχείρηση χωρίς οι ίδιοι να εισφέρουν ούτε 
ένα ευρώ, έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιο της 
αποποµπής µου από την εταιρεία, χωρίς φυσι-
κά να µου αποδώσουν τα χρήµατα που είχα ει-
σφέρει… Ειδικότερα, στις επανειληµµένες προ-
σπάθειές µου να συνεργαστούµε οµαλά και να 
προωθήσουµε την επιχείρησή µας µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο, δεδοµένου µάλιστα ότι, 
λόγω της καλλιτεχνικής µου ιδιότητας είχα ανα-
λάβει την προώθηση των δηµοσίων σχέσεων 
της επιχείρησης και παράλληλα τη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων, βρισκόµουν διαρκώς αντιµέ-
τωπος µε τη συνεχή άρνηση αλλά και επιθετι-
κότητα των υπολοίπων εταίρων (που δηµιούρ-
γησαν από την αρχή µια συµπαγή οµάδα), πα-
ρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι αναλάµβαναν 
πρωτοβουλίες και έπαιρναν αυθαίρετες απο-
φάσεις για την επιχείρηση, χωρίς ουδέποτε να 
λαµβάνουν την έγκρισή µου και χωρίς να υπάρ-
χει καν στοιχειώδης ενηµέρωσή µου, µε απο-
τέλεσµα σταδιακά να µε αποµακρύνουν σκο-
πίµως και δολίως από την επιχείρηση, φτάνο-
ντας στο σηµείο, ήδη από τον Ιούνιο του 2015, 
ήτοι τέσσερις περίπου µήνες µετά τη σύσταση 

της εταιρείας, να µου δηλώσουν την επιθυµία 
τους να µην παρευρίσκοµαι στο κατάστηµα 
και ουσιαστικά να µε εκδιώξουν από την εται-
ρική επιχείρηση, την οποία δηµιούργησα κατ’ 
αποκλειστικότητα µε δικά µου χρήµατα… Πρέ-
πει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι ήµουν 
ο µόνος από τους υπόλοιπους εταίρους που 
χρηµατοδότησα εξαρχής την επιχείρησή µας, 
η οποία στην πραγµατικότητα λειτούργησε χά-
ριν της δικής µου οικονοµικής ενίσχυσης, κα-
θώς εγώ είµαι αυτός που κάλυψα όλα τα έξο-
δα κατασκευής και εξοπλισµού του καταστήµα-
τος και συγκεκριµένα έχω δαπανήσει το ποσό 
των 85.000 ευρώ (!!!) για την αγορά του πά-
γιου εξοπλισµού, τις κατασκευαστικές εργασί-
ες και την πληρωµή του “αέρα” (υπεραξίας) 
που είχε συµφωνηθεί και που αποδείχθηκε ότι 
ουδέποτε υπήρξε».

Το χρονικό διάστηµα που ακολούθησε, όπως 
λέει, προσπάθησε πάµπολλες φορές να επικοι-
νωνήσει µε τους υπόλοιπους εταίρους, προκει-
µένου να ενηµερωθεί για την τύχη και την ακρι-
βή οικονοµική θέση της εταιρείας, όµως «οι προ-
σπάθειές µου επέβαιναν συνεχώς άκαρπες, δι-
ότι αντιµετώπιζα τη συνεχή άρνηση των εναγο-
µένων, οι οποίοι στόχευαν και πέτυχαν δυστυ-
χώς την πλήρη αποξένωσή µου από την εται-
ρεία… Η δολιότητα των ενεργειών τους έγινε 
ακόµη πιο εµφανής όταν οι εναγοµένοι και ο 
έτερος εταίρος της εταιρείας µας, Χ.Κ., µου απέ-
στειλαν την από 3/8/2016 εξώδικη δήλωση-δι-
αµαρτυρία, στην οποία µου ανακοίνωναν µε 
περισσό θράσος ότι η εταιρεία µας ήταν υπο-
τίθεται ζηµιογόνος και µε καλούσαν να µεταβι-
βάσω εκουσίως το µερίδιό µου σε αυτούς, άλ-
λως µε απειλούσαν µε αποκλεισµό!»

δεχόµουν, ούτε καν θα διαπραγµατευόµουν την καταβο-
λή “αέρα” προς τους συνεταίρους µου… Ολοκληρώνοντας 
περαιτέρω οι εναγόµενοι το εγκληµατικό τους σχέδιο, δεν 
αρκέστηκαν στην κατοχή από µέρους τους της πλειοψηφί-
ας των εταιρικών µεριδίων (75%) , αλλά επιπλέον επεφύ-
λαξαν αποκλειστικά στους εαυτούς τους την ιδιότητα του 
διαχειριστή, αποκλείοντας εµένα από τη διαχείριση και κα-
ταλείποντάς µε απλώς εταίρο της µειοψηφίας χωρίς δια-
χειριστική εξουσία, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης ως µει-
οψηφία στη λήψη εταιρικών αποφάσεων και µε το µειονέ-
κτηµα, όντας οµόρρυθµος εταίρος, ότι ευθυνόµουν απε-
ριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
και µάλιστα ήµουν και ο µόνος που είχα φερεγγυότητα και 
περιουσία, δηλαδή στην πραγµατικότητα ήµουν ο µόνος 
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Ζητά 355.000
ευρώ για 
την απάτη
στη Μύκονο
Πώς περιγράφει 
ο γνωστός 
καλλιτέχνης την 
περιπέτειά του 
και την «παγίδα» 
που του έστησαν 
στην αγωγή 
που κατέθεσε 
κατά των τριών 
συνεταίρων του

Α
ποζηµίωση πολλών χιλιάδων ευρώ ζητά 
ο γνωστός σόουµαν Τόνι Σφήνος από 
τους πρώην συνεταίρους του σε µπαρ-

εστιατόριο στη Χώρα της Μυκόνου, τους οποί-
ους κατηγορεί ότι τον εξαπάτησαν. Μετά την 
καταδίκη του ενός εξ αυτών στο ποινικό δικα-
στήριο πριν από περίπου 10 ηµέρες, ο δηµο-
φιλής καλλιτέχνης υπέβαλε την περασµένη Τρί-
τη αγωγή µε την οποία στρέφεται εναντίον τρι-
ών συνολικά ατόµων για απάτη, ψευδή κατα-
µήνυση και συκοφαντική δυσφήµηση, ζητώ-
ντας 355.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που 
του προκάλεσαν.

Το «εγκληµατικό σχέδιο»
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, 
την οποία αποκαλύπτει η Realnews, η περιπέ-
τειά του ξεκινά το 2015, όταν αποφάσισαν να 
ανοίξουν το συγκεκριµένο µπαρ-εστιατόριο στη 
Μύκονο. Εχοντας καλή πίστη, καθώς ο ένας εκ 
των συνεταίρων ήταν µέλος του µουσικού του 
συγκροτήµατος επί 5 χρόνια, έδωσε χωρίς απο-
δείξεις 55.000 ευρώ που του ζητήθηκαν για να 
πληρωθεί δήθεν ο «αέρας» του µαγαζιού (που 
δεν υπήρχε, καθώς το ακίνητο ανήκε στην πραγ-
µατικότητα στους δύο συνεταίρους) και 30.000 
στη συνέχεια για να αγοραστεί ο εξοπλισµός. 
Οµως, όπως σηµειώνει στην αγωγή του: «Εξαρ-
χής οι ανωτέρω άρχισαν να επιδεικνύουν εξό-
χως αντισυµβατική συµπεριφορά απέναντί µου, 
αφού είχαν εξασφαλίσει την πλήρη ουσιαστική 
χρηµατοδότηση της κατασκευής του εταιρικού 
καταστήµατος από εµένα κατ’ αποκλειστικότη-
τα και την υφαρπαγή µε ψευδείς παραστάσεις 
του κατηγορουµένου επιπλέον ποσού 55.000 

ευρώ, που δήθεν προορίζετο υπό µορφή “αέ-
ρα” για τους ιδιοκτήτες, “αέρας” που εκ των 
πραγµάτων και κατά τις παραδοχές των ιδίων 
των εναγοµένων ουδέποτε υπήρξε… Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι οι εναγόµενοι µου απέκρυψαν 
ότι ήταν συγκύριοι του επίδικου ακινήτου που 
προορίζετο να αποτελέσει την έδρα του εταιρι-
κού καταστήµατος … διότι εννοείται ότι, αν εγώ 
γνώριζα ότι τους ανήκε … επ’ ουδενί θα απο-

Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ του Τόνι Σφήνου, Νίκος 
Αγαπηνός, δήλωσε στην «R» για το θέµα: 
«Καταδικάστηκε ποινικά για απάτη ο πρώ-
ην συνέταιρος του κυρίου Τόνι Σφήνου. 
Ηδη κατατέθηκαν αγωγές αποζηµίωσης 

για 350.000 ευρώ κατά των τριών πρώην 
συνεταίρων. Και ο ίδιος και η δικηγορική 
µας εταιρεία που τον εκπροσωπεί έχουµε 
απόλυτη εµπιστοσύνη στην ελληνική ∆ι-
καιοσύνη».

«Ηδη κατατέθηκαν αγωγές»

«Αφού πέτυχαν να ξεκινήσει 
η επιχείρηση χωρίς οι ίδιοι να 
εισφέρουν ούτε ένα ευρώ, 
έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιο 
της αποποµπής µου»


