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ΚΑΤΑ 

 

Παντός υπευθύνου υφ’ οιανδήποτε μορφή συμμετοχής στο 

αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας που τελέστηκε εις βάρος 

του πατρός μου, ο οποίος απεβίωσε την 19-02-2021 στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κατερίνης 

 

Κατερίνη, 23.02.2021 

 

Ο πατέρας μου εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης την 

06-02-2021  για νοσηλεία  λόγω covid 19 με πυρετό 37,4 αλλά ήταν σε 

πολύ καλή κατάσταση τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. 

Μετά από 3 ημέρες, ήτοι την Τρίτη 09-02-2021  ο πατέρας μου 

αισθάνθηκε ζαλάδα και είχε κορεσμό οξυγόνου 80 και έτσι 

αποφάσισαν να τον μεταφέρουν στην ΜΕΘ και να τον 

διασωληνώσουν. 



Το ίδιο βράδυ ο διευθυντής της ΜΕΘ κ. 

………………..επικοινώνησε με την μητέρα μου και της είπε ότι ο 

πατέρας μου είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και να τον 

περιμένουμε από μέρα σε μέρα.  

Εγώ ήμουν παρούσα στη συνομιλία και ζήτησα από τον κύριο 

……………………. να μην τον αποσυνδέσουν. Επίσης του είπα ότι ο 

πατέρας μου έχει σοβαρό θέμα με την καρδιά του επειδή έχει κάνει 9 

μπαλονάκια και επειδή είχα πληροφορηθεί από την ιδιώτη 

καρδιολόγο του πατέρα μου κα ………….. ότι η ΜΕΘ της Κατερίνης 

δεν είναι ανταπόκρισημη σε τέτοια θέματα,  του ζήτησα να 

μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη όπως κάνανε και με άλλα περιστατικά. 

Ο κ. …………….. μου είπε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν δέχονται 

περιστατικά που είναι από τη ΜΕΘ. 

Την Τετάρτη 10-02-2021 μου τηλεφώνησε από το Γενικό 

Νοσοκομείο Κατερίνης ο κ. …………. ο οποίος μου είπε ότι το πρωί 

επανέφεραν τον πατέρα μου στη ζωή. Με ενημέρωσε ότι είχε 

πρόβλημα στον έναν του πνεύμονα καθώς είχε υποδόριο εμφύσημα 

και ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η καρδιά του που αιμορραγεί 

χωρίς να μου εξηγήσει τους λόγους. Μου είπε δε ότι θα με 

ενημερώνει συνεχώς, κάτι το οποίο όμως ουδέποτε έγινε. 

Την Πέμπτη 11-02-2021 πήρα τηλέφωνο να μιλήσω με τον 

Διοικητή προκειμένου να επιμείνω να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς ενώ άφησα μήνυμα να με καλέσει 

ουδέποτε έγινε. 

Την Παρασκευή 12-02-2021 ξανακάλεσα τον Διοικητή. Εν τέλει 

κατάφερα και μίλησα μαζί του και του εξέθεσα το πρόβλημα του 

πατέρα μου και το αίτημα μου να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη λόγω 



του προβλήματος της καρδιάς του διότι είχε και προγραμματισμένο 

ραντεβού εκεί.  

Ο Διοικητής μου απάντησε ότι ο κ. …………… είναι από τους 

καλύτερους ιατρούς και θα κάνει τα πάντα. 

Το Σαββατοκύριακο δεν απαντούσε κανείς στα τηλέφωνα.  

Τη Δευτέρα 15-02-2021 που ξαναπήρα με ενημέρωσε η κα 

………………… ότι ο πατέρας μου είναι σε κρίσιμη κατάσταση  αλλά 

άρχισε να σταθεροποιείται και το θετικό είναι ότι έχει καλή ούρηση. 

Την Τρίτη 16-02-2021 μίλησα με τον κ. …………… και τον ρώτησα 

γιατί ενώ ο πατέρας μου είχε 18 έτη δικό του οξυγόνο δεν είχε πάθει 

ποτέ τίποτα ενώ μόλις τον διασωλήνωσαν στην Μ.Ε.Θ. επιδεινώθηκε 

η κατάσταση του. Εκείνος απάντησε ότι δεν ήταν στη διασωλήνωση 

και δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Επιπλέον μου είπε ότι ήταν εκείνος 

που τον επανέφερε στη ζωή και ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη  αλλά 

σταθερή. 

Την Τετάρτη 17-02-2021 η ενημέρωση που είχα τηλεφωνικά 

ήταν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη αλλά 

σταθερή. 

Την Πέμπτη 18-02-2021 με ενημέρωσε τηλεφωνικά ο κ. 

…………………. ότι ο πατέρας μου κόλλησε ένα μικρόβιο από τον 

καθετήρα και όταν του παραπονέθηκα μου είπε απλώς ότι σε όλες τις 

ΜΕΘ κολλάνε μικρόβια. Επιπλέον, μου είπε ότι του έκαναν 

καλλιέργεια αίματος και το θετικό είναι ότι στη μύτη και στον 

φάρυγγα δεν έχει κάποιο μικρόβιο. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας μου τηλεφώνησε ο κ. 

……………………….και μου είπε ότι η κατάσταση του πατέρα μου 

χειροτέρεψε  και από ώρα σε ώρα να τον περιμένουμε. 



Εν τέλει την Παρασκευή 19-02-2021 γύρω στη 13.45  με 

ενημέρωσε ο ιατρός κ. ………………. ότι ο πατέρας μου απεβίωσε 

εξαιτίας της καρδιάς του. 

 Στην υπό στοιχεία 120/1/2021 ληξιαρχική πράξη θανάτου 

αναφέρεται ως αιτία θανάτου « καρδιακή κατάρριψη, ανεπάρκεια 

πολλών οργάνων, σηπτική καταπληξία, λοίμωξη COVID, 

στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση». 

 Μετά τον θάνατο του πατέρα μου πληροφορήθηκα ότι ο 

πατέρας μου δεν πέθανε εξαιτίας της καρδιάς του αλλά από λάθος 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς την ημέρα της 

διασωλήνωσης του  τρύπησαν την τραχεία.  

Άρα κρίνεται απαραίτητο να διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή 

προς διερεύνηση της ακριβής αιτία θανάτου του πατρός μου ενόψει 

μάλιστα και του γεγονότος ότι σαν πρώτη αιτία θανάτου αναφέρεται 

στην ληξιαρχική πράξη η καρδιακή κατάρριψη και η σηπτική 

καταπληξία. 

 

ΕΠΕΙΔΗ δηλώνω παράσταση προς υποστήριξη της 

κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για τις ανωτέρω εκτεθείσες 

παράνομες, υπαίτιες και αξιόποινες πράξεις λόγω ψυχικής οδύνης 

που υπέστην από τον θάνατο του πατρός μου 

 

ΕΠΕΙΔΗ πληρεξούσιο Δικηγόρο και αντίκλητό μου διορίζω 

στην Θεσσαλονίκη, το Δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, 

Νικόλαο Αθ. Διαλυνά, ΑΜ 1529, 26ης Οκτωβρίου 24, τηλ. 2310 

526845. 



 

Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, 

 

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ 

………………………., ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΝΕΚΡΟΨΙΑ 

ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ προκειμένου 

να διαγνωστεί  η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ. 

Επισημαίνω δε ότι μπορεί να γίνει νεκροψία νεκροτομή 

αφού προηγουμένως γίνει λήψη επιχρίσματος από τον 

φάρυγγα για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ο ιός 

Covid δεδομένου ότι μετά 3ημέρου ο ιός νεκροποιείται και εν 

συνεχεία γίνεται η νεκροψία-νεκροτομή. 

  ΜΗΝΥΩ κάθε υπεύθυνο υφ’ οιανδήποτε μορφή συμμετοχής 

στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας που τελέστηκε εις 

βάρος του πατρός μου ……………….., ο  οποίος απεβίωσε την 

19/02/2021 για τις άδικες, παράνομες και αξιόποινες πράξεις, ως 

αυτές αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω και ζητώ να μου χορηγήσετε 

δύο (2) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της παρούσης μου. 

ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου ότι ΔΙΟΡΙΖΩ ως τεχνικό 

μου Σύμβουλο την Ιατροδικαστή ……………….., η οποία από 

κοινού με τον διορισθέντα από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Ιατροδικαστή θα διενεργήσει την εκταφή – Νεκροψία – 

Νεκροτομή επί του πτώματος του πατρός μου Χαρίλαου 

Θεοχαρόπουλου , και θα συντάξει σχετική έκθεση. 

 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 



 

 

Μετά τιμής,  

                           Η ΜΗΝΥΤΡΙΑ – ΑΙΤΟΥΣΑ –           

       ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 


