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Το ακόλουθο κείμενο αναρτήθηκε στο facebook του τ. προέδρου της Ι.Κ. Αθηνών
Μίνου Μωυσή στις 20.9.2022

Με την απόφαση του 4456/2-9-22 το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που είχαν
καταθέσει το ΜΑΚΕΛΕΙΟ και ο Στέφανος Χίος κατά της καταδικαστικής σε βάρος τους
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Οκτώβριο 2020.

Το Εφετείο έκρινε ότι «Εξαιτίας του εξυβριστικού περιεχομένου του άρθρου και
δεδομένου ότι η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ελευθεροτυπία υπόκειται στους
περιορισμούς του νόμου με τους οποίους επιδιώκεται η προστασία των ατόμων από την
καταχρηστική άσκηση της, δεν επιτρέπεται με πρόσχημα την ελευθεροτυπία η προσβολή
της προσωπικότητας με δημοσιεύματα υβριστικά ή δυσφημιστικά για το άτομο».

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, ο Χίος και το ΜΑΚΕΛΕΙΟ καταδικάζονται
τελεσίδικα για το υβριστικό δημοσίευμα τον Δεκέμβριο 2017 . Το Εφετείο έκρινε
ότι ήταν ορθή η καταδικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου, που μεταξύ άλλων περιείχε τις
εξής κρίσεις:

Ότι το δημοσίευμα είχε «πρόθεση και σκοπό εξύβρισης μου από το δριμύ τρόπο που
εκτίθενται οι χαρακτηρισμοί εις βάρος μου προκειμένου να με μειώσει και να συνδέσει
υποβολιμαία την Εβραϊκή καταγωγή μου με το γεγονός της ανάληψης από εμένα
επαγγελματικής θέσης ευθύνης».

Ότι το δημοσίευμα «συνέβαλε ηθελημένα στην αναπαραγωγή μιας υποβολιμαίας
ρητορικής μίσους κατά των Ελλήνων Εβραίων και ότι στοιχειοθετείται η αξιόποινη πράξη
της εξύβρισης, ότι οι ενέργειές τους ήταν παράνομες και υπαίτιες και ότι τέλεσαν
αδικοπραξία σε βάρος μου».

Η τελεσίδικη καταδίκη τους, είναι για εμένα μια σημαντική δικαίωση. Είχα από τότε
δηλώσει ότι θα τους κυνηγούσα μέχρι να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει το
νομικό οπλοστάσιο της χώρας μου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή δικαίωση
δεν είναι μόνο προσωπική μου υπόθεση, γιατί το άθλιο δημοσίευμα τους δεν στόχευε μόνο
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σε εμένα, ήταν μια καθαρή αντισημιτική ενέργεια και είχα την υποχρέωση ως Εβραίος και
ως Πρόεδρος, τότε, της Κοινότητας Αθηνών να διεκδικήσω στη Δικαιοσύνη το αυτονόητο.

Την χρηματική αποζημίωση, όταν εκτελεστεί μετά την τελεσίδικη απόφαση, θα την
διαθέσω όπως είχα δηλώσει στην αγωγή, μου στις δομές φιλοξενίας μεταναστών του Δήμου
Αθηναίων.

Είμαι υπόχρεος στους τέσσερις καλούς μου φίλους Ηλία Κωνσταντόπουλο και Όβη Ναμία,
δικηγόρους μου, και στους Μάριο Απέργη και Βίκτωρα Ελιέζερ που προσήλθαν ως μάρτυρες
υποστήριξης της αγωγής μου. Τους ευχαριστώ θερμά.

Δεν τελείωσα με τους υβριστές μου. Ακολουθεί σύντομα η ποινική δίκη, που λόγω
αναβολών και covid δεν έχει ακόμα γίνει. Είπαμε, θα εξαντλήσω όλα τα ένδικα μέσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ
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