Δελτίο Τύπου ΔΟΔ – ΕΟΔ με
αφορμή την καταδίκη του Κώστα
Βαξεβάνη
για
συκοφαντική
δυσφήμιση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την καταδίκη του Κωστα Βαξεβάνη για συκοφαντική
δυσφήμιση, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο
επιχειρηματίας Α. Βγενόπουλος, η Διεθνής Ομοσπονδία εξέδωσε
την ακόλουθη ανακοίνωση:
“Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
επαναλαμβάνουν την έκκληση για την επείγουσα μεταρρύθμιση του
νόμου περί δυσφήμισης στην Ελλάδα.
Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απευθύνουν την έκκληση
ύστερα από την πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου που καταδίκασε τον
δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη για δυσφήμιση σε ποινή 26 μηνών
φυλάκισης, με τρία χρόνια αναστολή.
Η Μπεθ Κόστα, Γενική Γραμματέας της ΔΟΔ δήλωσε: «Πρόκειται για
μια δυσανάλογα αυστηρή καταδίκη του δημοσιογράφου και είναι
δυνατόν να έχει επιπτώσεις, που θα «παγώσουν» την ανεξάρτητη
ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Η ανάγκη να αλλάξει ο
νόμος στην Ελλάδα είναι άμεση και επιτακτική για να
σταθμιστούν πιο δίκαια τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και η
υπόληψη των πολιτών».
Η υπόθεση αφορά τη δημοσίευση άρθρου του Κώστα Βαξεβάνη το
2013 στο περιοδικό «HotDoc», σχετικά με την κατάρρευση των
τραπεζών στην Κύπρο. Στο άρθρο αναφέρεται ότι την κατάρρευση
στην Κύπρο ευθύνονται οι τράπεζες με τον τίτλο «Ο Αττίλας 3:
Πως κατέρρευσε η Κύπρος» και φωτογραφία του τότε αφεντικού της
δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας με το ευρώ που καταποντίζεται.
Ο απεικονιζόμενος στη φωτογραφία αρνείται κατηγορηματικά την

όποια παράνομη εμπλοκή στην υπόθεση και μήνυσε για συκοφαντία
τον δημοσιογράφο. Το δικαστήριο στις 6 Απριλίου στην Αθήνα,
απεφάνθη ότι το δημοσίευμα ήταν ανακριβές και συκοφαντικό. Στη
συνέχεια ο δημοσιογράφος άσκησε έφεση.
Ο Βαξεβάνης το 2012, κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το νόμο επειδή
δημοσίευσε την επονομαζόμενη λίστα Λαγκάρντ, η οποία
περιελάμβανε ονόματα πλουσίων Ελλήνων κατόχων μυστικών
τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία, κατηγορία από την οποία
αθωώθηκε αργότερα.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων τότε στήριξε τον
Βαξεβάνη, όπως τώρα και κατήγγειλε την ποινή φυλάκισης που του
επιβλήθηκε. Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ
επεσήμανε: «Αυτή η ποινή ισοδυναμεί με εκφοβισμό του
δημοσιογράφου που προσπαθεί να δημοσιοποιήσει χωρίς φόβο και
συμπάθειες τη δράση των ισχυρών, οι οποίοι επηρεάζουν την
κοινωνία μας. Ελπίζουμε ότι το εφετείο θα αναγνωρίσει αυτό το
σημαίνοντα ρόλο και θα ανακαλέσει την απόφαση του
δικαστηρίου».
ΔΟΔ και ΕΟΔ προειδοποιούν ότι ο νόμος περί δυσφήμησης
χρησιμοποιείται από τους ισχυρούς για να φιμώσουν τις φωνές
που τους ασκούν κριτική. Πρόσφατα μια άλλη δικαστική υπόθεση
έχει ξεκινήσει με την αγωγή του Ελληνα Υπουργού Αμυνας Πάνου
Καμμένου κατά του γνωστού Ελληνα δημοσιογράφου Ανδρέα
Πετρουλάκη. Ο Π. Καμμένος, αρχηγός του κόμματος «Ανεξάρτητοι
Ελληνες» και εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού του Αλέξη
Τσίπρα, θίχθηκε από το σχόλιο του Ανδρέα Πετρουλάκη που
ανέφερε «Πάνος Καμμένος. Εχουν αρχίσει και του μοιάζουν», το
οποίο δημοσιοποιήθηκε από το ηλεκτρονικό μέσο protagon.gr και
περιελάμβανε ανάλυση και σχόλια. Ο Π. Καμμένος απαιτεί
αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για δυσφήμισή του”.
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