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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ 
ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
Του Βαγγέλη Μωυσή του Νικολάου, Δημοσιογράφου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός 

Μητροπόλεως, αρ. 34, με Α.Φ.Μ. 053115216. 
 

ΚΑΤΑ 
 
Του Αλέξη Τσίπρα, Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός Πλ. Ελευθερίας, αρ. 1. 
Του Πάνου Σκουρλέτη, Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός 

Πλ. Ελευθερίας, αρ. 1. 

 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Αξιότιμε κύριε Γραμματέα, 
 
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, στα social media, αλλά και 

σε πάρα πολλά ηλεκτρονικά ΜΜΕ με επισκεψιμότητα και θέαση που κυμαίνεται σε όλο το 
φάσμα από χαμηλή ως τεράστια, ένα video spot εμπνεύσεως, παραγωγής και διανομής του 
επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «πόσο κοστίζει ο Μωυσής» και το οποίο, επί της ουσίας, 
κατηγορεί με την μέθοδο του «τσουβαλιάσματος» όλα τα Μ.Μ.Ε. και τους εργαζόμενους 
δημοσιογράφους σε αυτά, ότι «εξαγοράστηκαν» από την τρέχουσα Κυβέρνηση. 

Ασφαλώς επί της ουσίας, ως Δημοσιογράφος που ασκώ εδώ και 30 χρόνια το επάγγελμα, 
διατυπώνοντας ευθέως τις απόψεις μου, αλλά έχοντας πάντα την αντοχή και την ανοχή να 
προσφέρω χώρο και χρόνο στην αντίθετη άποψη, εκπλήσσομαι από την πεποίθησή σας, ότι 
ζείτε σε μια εποχή που «οι ειδήσεις αγοράζονται»... Όχι «κάποιες ειδήσεις», όχι «μερικές 
ειδήσεις», αλλά «οι ειδήσεις». Δηλαδή όλες οι ειδήσεις και οι παραγωγοί αυτών, δηλαδή όλοι 
οι δημοσιογράφοι. Ισχυρισμός προσβλητικός για χιλιάδες δημοσιογράφων που επιβιώνουν με 
τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες και τις εξίσου χαμηλές απολαβές της πλειονότητας των 
Ελλήνων ασκώντας υπεύθυνα και με ευσυνειδησία το λειτούργημά τους. 

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν όλες τις ειδήσεις που σας αφορούν και έχουν θετική 
απόδοση και προβολή των απόψεών σας υποστηρίζοντας αναφανδόν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, 
τις έχετε αγορασμένες. Προσωπικά, έχω τη χαρά να μην έχω εισπράξει τίποτα όσες φορές 
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έχει τύχει -παρά τις ιδεολογικές διαφορές- να συμφωνήσω με επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ και 
να το πράξω αυτό δημοσίως.  

Σε κάθε περίπτωση, επειδή το πιο σταθερό εργαλείο του λαϊκισμού είναι η γενίκευση θα 
σας πρότεινα να αποφεύγετε ανάλογες γενικεύσεις,  που είναι εξίσου άδικες με τη γενίκευση 
που θα μπορούσε κάποιος να διατυπώσει, ότι όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν τους μετανάστες ως 
«πελάτες» και «νοικάρηδες».  

Αυτά ως δημοσιογράφος...σκέτο. 
 
Όμως, ως δημοσιογράφος που τυγχάνει να λέγεται Μωυσής, στο ερώτημα του spot σας, 

μπορώ να δώσω δύο εναλλακτικές απαντήσεις. 
1ον) Ο Μωυσής μπορεί να κοστίζει το ποσό των 100.000 ευρώ ως μία ελάχιστη 

αποζημίωση ηθικής βλάβης για το γεγονός ότι πλήθος φίλων, συγγενών, γνωστών,  
ακροατών της καθημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής μου στο Radio North 98 της 
Θεσσαλονίκης, ακόμα και συναδέλφων, είτε επειδή δεν είδαν το σπότ αλλά αρκέστηκαν στον 
τίτλο του, είτε, αφού το είδαν, επειδή παρεξήγησαν τη σύνδεση της φρασεολογίας για 
«ειδήσεις που αγοράζονται» με την προτροπή «μην καταπίνεις αμάσητο τον Μωυσή», 
υπέθεσαν ή παραπείστηκαν εξαιτίας σας ότι έχω προσωπικά διαπράξει ή πως κατηγορούμαι 
εγώ προσωπικά ότι έχω διαπράξει κάποιο τόσο σοβαρό ατόπημα, κατά παρέκκλιση των 
αρχών της σοβαρής και ευσυνείδητης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, που 
πάντα υπηρετούσα και συνεχίζω να υπηρετώ πιστά και χωρίς εκπτώσεις, στον σεβασμό της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της αντίθετης άποψης. Με λίγα λόγια, εξ’ αποκλειστικής 
υπαιτιότητάς σας υπέστην βαριά ηθική βλάβη. Βαριά τόσο υπό το βάρος των ισχυρισμών της 
εν λόγω προβολής, όσο και ενόψει της τεράστιας διαδόσεώς της. 

2ον) Ο Μωυσής μπορεί να κοστίζει την ανέξοδη απόσυρση του εν λόγω προσβλητικού 
spot συνοδευόμενη από λιτή ανακοίνωση του κόμματός σας, με την οποία να διευκρινίζεται 
ότι το εν λόγω spot δεν αφορά σε καμία περίπτωση και σε κανένα τμήμα του σε μένα και σε 
καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό να προσβάλει, έστω δια παρανόησης, την προσωπικότητά 
μου και την επαγγελματική μου υπόσταση. Θα σας πρότεινα να το επεκτείνετε και στη 
συντριπτική πλειονότητα των δημοσιογράφων (τουλάχιστον) ώστε με αυτή την έμμεση 
δημόσια συγγνώμη, να βγείτε από το τέλμα της λαϊκίστικης γενίκευσης. Πάντοτε βεβαιώς υό 
τον όρο της απόσυρσης του spot, καθόσον αναγνώριση του λάθους, χωρίς απόσυρση του 
λάθους, αναιρείται από την διαιώνισή του. 

Η δεύτερη επιλογή πάντως, στο σκέλος που με αφορά προσωπικά, επαρκεί για να με 
ικανοποιήσει και να θεωρήσω το θέμα λήξαν, χωρίς περαιτέρω νομικές εμπλοκές, εφόσον 
αποφασίσετε να σεβαστείτε το αίτημά μου, το οποίο θεωρώ εύλογο, προκειμένου να 
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καταδειχθεί πως δεν υπάρχει η παραμικρή από μέρους σας διάθεση, να μείνει μετέωρη μια 
συκοφαντική χρήση και αναφορά του ονόματός μου, ως δημοσιογράφου μέλους της ΕΣΗΕΜ-
Θ με 30 χρόνια στο λειτούργημα, κατά τα οποία ουδέποτε έδωσα το παραμικρό δικαίωμα 
αμφισβήτησης της επαγγελματικής μου ακεραιότητας και ευσυνειδησίας. 

 
Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, είμαι βέβαιος ότι είναι απολύτως 

αντιληπτό πως δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι θεατές του video να είναι κοινωνοί των 
συνειρμών που επιχειρούνται από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, με την αναφορά του ονόματος 
«Μωυσής» στον τίτλο και στο περιεχόμενο του σπότ, τουναντίον, αυτό ήταν απολύτως 
πρόσφορο να με θίξει προσωπικά και να με προσβάλλει βαθύτατα, όπως και συνέβη. 

 
Θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα ενεργήσετε δεόντως, αποκαθιστώντας την αλήθεια στα 

μάτια όλων όσων παρανόησαν και άρα με θεώρησαν εμπλεκόμενο, ενώ, σε αντίθετη 
περίπτωση, θα είναι πασιφανές ότι εμμένετε στην εις βάρος μου προσβολή και στην 
καταβαράθρωση της προσωπικότητάς μου, συντηρώντας και υιοθετώντας αβάσιμους 
ισχυρισμούς δι’ εμέ. 
 

Υ.Γ.: Το βήμα της εκπομπής «Βόρειος Αντίκτυπος» στο Radio North, πάντα στη διάθεσή 
σας. Ο κ. Σκουρλέτης μου έκανε την τιμή να συνομιλήσουμε προ ημερών ραδιοφωνικά. Θα 
χαρώ με την πρώτη ευκαιρία επίσκεψης του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, να φιλοξενήσω τον 
κ. Πρόεδρο στο στούντιο του Radio North 98 και να συζητήσουμε όλα τα θέματα της 
επικαιρότητας. Δωρεάν, εννοείται. 

 

 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς 

αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες 
συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην Έκθεση Επιδόσεώς του. 

 
                                                                                       Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020 

Ο Εξωδίκως Δηλών 
 
Ευάγγελος Μωυσής 
   Δημοσιογράφος 

     Διευθυντής Radio North 98 
 


