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SUMMARY 
 
The journalistic profession constitutes actually vocation and at the same time 
structural democratic stone which gives birth particular moral and social 
responsibility which is delimited in the frames of organised code professional 
deontology that ensure the freedom of information and expression in the light of 
autonomy and dignity of journalist. For this, besides, the reason they import 
fundamental beginnings by which the journalists autobinded and which they owe 
to respect. To be precise, the journalist defends the freedom of expression 
transmitting with way explicit complete and precise news as fruit of multifaceted 
research with simultaneous equivalent presentation of various existing opinions. 
Simultaneously, in the frames of research in question it is compelled in 
observation of professional secrecy as for the source of information and rules of 
confidential information. In no case should they omit the obligation of them to 
equivalent confrontation of citizens recognizing the personality as supreme good 
of fellow-citizens which under no circumstances should it be offended either 
through the immoderate or counterfeited projection or the groundless accusations 
that have as unique objective the reception of attention of common opinion. At the 
same time, in the frames of unhindered exercise of journalistic vocation they owe 
to defend the journalistic independence in the labour enviroment maintaining the 
transparency in the economic relations and the solidarity of colleagues. Finally, it 
is essential that they contribute creatively in the protection of our national delivery 
and the guarantee of our cultural heritage. Beyond, however, the different 
expressions of journalistic vocation,it is also judged of being peculiar importance 
the type of responsibility that brings the journalist since he ignores the codes of 
deontology with direct consequences that exceed the limits of interlabour conflicts 
and enter  the legal frame of urban but also penal responsibility. 

 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το δημοσιογραφικό επάγγελμα αποτελεί στην πραγματικότητα λειτούργημα και 
συνάμα δομικό δημοκρατικό λίθο ο οποίος γεννά ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική 
ευθύνη η οποία οριοθετείται στα πλαίσια οργανωμένων  κωδικών επαγγελματικής 
δεοντολογίας που διασφαλίζουν την ελευθερία της πληροφόρησης και της 
έκφρασης υπό το πρίσμα της αυτονομίας και αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου. 
Γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο εισάγουν θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες οι 
δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται και τις οποίες οφείλουν να σέβονται. 
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της εκφράσεως 
μεταδίδοντας με τρόπο σαφή πλήρεις και ακριβείς ειδήσεις ως αποκύημα 
πολύπλευρης έρευνας με ταυτόχρονη ισότιμη παρουσίαση των ποικίλων 
υφιστάμενων απόψεων. Συγχρόνως, στα πλαίσια της προκειμένης έρευνας 
υποχρεούται σε τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως προς την πηγή των 
πληροφοριών και των κανόνων της εμπιστευτικής πληροφόρησης. Σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπει την υποχρέωση αυτού προς ισότιμη 
αντιμετώπιση των πολιτών αναγνωρίζοντας την προσωπικότητα ως ύψιστο αγαθό 
των συμπολιτών του το οποίο υπό ουδεμία συνθήκη δεν πρέπει να προσβάλλεται 
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είτε μέσω της υπέρμετρης ή παραποιημένης προβολής αυτής είτε μέσω της 
προεξόφλησης κατηγοριών που αφορούν σε αυτήν με μοναδική επιδίωξη τη λήψη 
προσοχής από μέρους της κοινής γνώμης, μάλιστα, στα πλαίσια της απρόσκοπτης 
άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος οφείλει να υπερασπίζεται τη 
δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο διατηρώντας τη διαφάνεια 
στις οικονομικές σχέσεις και τη συναδελφική αλληλεγγύη. Ολοκληρώνοντας, 
κρίνεται αδήριτη η ανάγκη να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της 
εθνικής μας παράδοσης και τη διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Πέρα, όμως, από τις εκφάνσεις του δημοσιογραφικού λειτουργήματος ιδιάζουσας 
σημασίας κρίνεται και το είδος της ευθύνης που φέρει ο δημοσιογράφος από τη 
στιγμή που παραβαίνει τους κώδικες δεοντολογίας με άμεσες συνέπειες που 
υπερβαίνουν τα όρια των συναδελφικών συγκρούσεων και εισέρχονται στο 
νομικό πλαίσιο της αστικής αλλά και ποινικής ευθύνης. 
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    Εισαγωγή 
 

Ζούμε σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων, ραγδαίων εξελίξεων, λόγων μιας 
ιδιαίτερης επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, που καθιστούν επιτακτική 
την ταχεία και πολυδιάστατη ενημέρωση του ανθρώπου, ώστε να διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συντελεί 
καθοριστικά ο δημοσιογράφος  ο οποίος αναλαμβάνει να αποτελέσει μέσω των 
σύγχρονων πλέον μαζικών μέσων ενημέρωσης εγγυητή της πολύπλευρης 
διαφώτισης του κοινού. 

 
Το δημοσιογραφικό επάγγελμα αποτελεί στην πραγματικότητα λειτούργημα και 
συνάμα δομικό δημοκρατικό λίθο ο οποίος γεννά ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική 
ευθύνη η οποία οριοθετείται στα πλαίσια οργανωμένων  κωδικών επαγγελματικής 
δεοντολογίας που διασφαλίζουν την ελευθερία της πληροφόρησης και της 
έκφρασης υπό το πρίσμα της αυτονομίας και αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου. 
Γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο εισάγουν θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες οι 
δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται και τις οποίες οφείλουν να σέβονται. 
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της εκφράσεως 
μεταδίδοντας με τρόπο σαφή πλήρεις και ακριβείς ειδήσεις ως αποκύημα 
πολύπλευρης έρευνας με ταυτόχρονη ισότιμη παρουσίαση των ποικίλων 
υφιστάμενων απόψεων. Συγχρόνως, στα πλαίσια της προκειμένης έρευνας 
υποχρεούται σε τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως προς την πηγή των 
πληροφοριών και των κανόνων της εμπιστευτικής πληροφόρησης. Σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπει την υποχρέωση αυτού προς ισότιμη 
αντιμετώπιση των πολιτών αναγνωρίζοντας την προσωπικότητα ως ύψιστο αγαθό 
των συμπολιτών του το οποίο υπό ουδεμία συνθήκη δεν πρέπει να προσβάλλεται 
είτε μέσω της υπέρμετρης ή παραποιημένης προβολής αυτής είτε μέσω της 
προεξόφλησης κατηγοριών που αφορούν σε αυτήν με μοναδική επιδίωξη τη λήψη 
προσοχής από μέρους της κοινής γνώμης, μάλιστα, στα πλαίσια της απρόσκοπτης 
άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος οφείλει να υπερασπίζεται τη 
δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο διατηρώντας τη διαφάνεια 
στις οικονομικές σχέσεις και τη συναδελφική αλληλεγγύη. Ολοκληρώνοντας, 
κρίνεται αδήριτη η ανάγκη να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της 
εθνικής μας παράδοσης και τη διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Πέρα, όμως, από τις εκφάνσεις του δημοσιογραφικού λειτουργήματος ιδιάζουσας 
σημασίας κρίνεται και το είδος της ευθύνης που φέρει ο δημοσιογράφος από τη 
στιγμή που παραβαίνει τους κώδικες δεοντολογίας με άμεσες συνέπειες που 
υπερβαίνουν τα όρια των συναδελφικών συγκρούσεων και εισέρχονται στο 
νομικό πλαίσιο της αστικής αλλά και ποινικής ευθύνης. 
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Η ελευθερία της έκφρασης και η υπέρβαση των ορίων αυτής 
 

Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης αναγνωρίζει στους δημοσιογράφους 
την ευχέρεια να αποφασίσουν εάν είναι αναγκαίο ή όχι να δημοσιεύουν στοιχεία 
προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που διαδίδουν 
σεβόμενοι, βέβαια, τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Στην υπόθεση 
Fressoz και Roire κατά Γαλλίας, το δικαστήριο επιχείρησε να εναρμονίσει δύο 
δικαιώματα που έρχονται συχνά σε αντίθεση: το δικαίωμα στην πληροφόρηση και 
το σεβασμό του φορολογικού απορρήτου. Η γαλλική εφημερίδα «Canard 
enchaine» δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο περιέρχονταν σε φωτοτυπία τρία 
εκκαθαριστικά σημειώματα του προέδρου μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 
Η ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων κατέχει προνομιακή θέση στο 
σύστημα της Σύμβασης ΕΣΔΑ, ιδίως όταν αφορά σοβαρά ζητήματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, η άσκησή της συνοδεύεται από καθήκοντα 
και ευθύνες. Το σημαντικότερο καθήκον των δημοσιογράφων είναι η υποχρέωσή 
τους να παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αξιόπιστες, στο πλαίσιο της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση της 
εφημερίδας «The Sunday Times”, στην οποία είχε απαγορευθεί με δικαστική 
απόφαση να δημοσιεύσει έρευνα με αφορμή την τραγωδία της θαλιδομίδης 
δέχθηκε την 26.4.1979 παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και τόνισε, ότι η 
ελευθερία έκφρασης της γνώμης αποτελεί θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
Δέχθηκε, φυσικά, ότι τα δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να επιλύουν τις διαφορές, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι διαφορές αυτές δεν μπορούν  να δώσουν αφορμή για 
συζήτηση αλλού1. Αφετηρία της αξιολογικής σταθμίσεως εν προκειμένω 
αποτελεί η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον και σε ποια έκταση μία 
πληροφορία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής των ΜΜΕ, η 
οποία πραγματοποιείται με τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, 
τη λήψη θέσεως απέναντι σε αυτές, την άσκηση κριτικής και την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο συμβολή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Τα ΜΜΕ εκπληρώνουν την 
αποστολή τους ικανοποιώντας του ενδιαφέρον της δημόσιας πληροφόρησης. Για 
να σταθμιστεί επομένως η βαρύτητα της αξίωσης των ΜΜΕ για πληροφόρηση θα 
πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη πληροφορία είναι αναγκαία για 
τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης επάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και 
εξυπηρετεί την ανάγκη ενημερώσεως του κοινού. 

 
 

Το επαγγελματικό απόρρητο ως προς τις πηγές πληροφοριών και οι κανόνες 
της εμπιστευτικής πληροφόρησης 

 
Το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των 
πληροφοριών τους δεν καθιερώνεται ρητά στο Σύνταγμα2. Στο επίπεδο της κοινής 
νομοθεσίας ο ΚΠολΔ δεν περιλαμβάνει τους δημοσιογράφους μεταξύ των 
προσώπων που δικαιούνται να αρνηθούν τη μαρτυρία τους (αμυντικός 
χαρακτήρας ατομικών δικαιωμάτων). Πράγματι στο άρθρο 14 παρ. 2 του 

                                                 
1 Βλ. πκ. περί δεοντολογικού περιορισμού 
2 Βλ. Καμίνη Γιώργο Β., Παράνομα αποδεικτικά μέσα και συνταγματικά κατοχύρωση των 
ατομικών δικαιωμάτων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα  Αθήνα-Κομοτηνή,1998, σ.195 
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Συντάγματος κατοχυρώνεται και το επιμέρους δικαίωμα των εκπροσώπων του 
τύπου να συγκεντρώνουν πληροφορίες. Η εξασφάλιση δημοσιογραφικών 
πληροφοριών προϋποθέτει την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις πηγές 
πληροφόρησης3. Οιοδήποτε εμπόδιο στην πρόσβαση στις πηγές της 
πληροφόρησης ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναληθείς ειδήσεις. Προϋπόθεση της 
δημοσιογραφικής έρευνας είναι η απροσκώλυτη πρόσβαση στην είδηση και η 
ελευθερία διεξαγωγής της. 

 
Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος προϋποθέτει και σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ του δημοσιογράφου και των πληροφοριοδοτών του. Η 
σχέση εμπιστοσύνης θα κλονιζόταν ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό 
περιορισμό της δυνατότητας του τύπου να αντλεί πληροφορίες. Από το Σύνταγμα 
απορρέει όχι μόνο  δικαίωμα αλλά και καθήκον των δημοσιογράφων  να κρατούν 
μυστικές τις πηγές των πληροφοριών τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
229 και 231 παρ. 3 του ΚΠολΔ τιμωρούνται οι μάρτυρες που αρνούνται την 
μαρτυρία τους χωρίς την ύπαρξη νόμιμου λόγου. Ωστόσο, λόγω της εν γένει 
ιεραρχικής υπεροχής του Συντάγματος, του υπέρτατου νόμου, ο οποίος ορίζει ως 
έναν ακόμη νόμιμο λόγο το δημοσιογραφικό απόρρητο, το καθήκον μαρτυρίας 
μπορεί να παραμεριστεί. Το κράτος υποχρεούται όχι μόνο να απέχει από κάθε 
ενέργεια που μπορεί να παρακωλύσει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος, 
αλλά και να λαμβάνει τα κατά περίπτωση πρόσφορα μέτρα για την διευκόλυνση 
της άσκησής του. Ελεύθερη είναι η συλλογή πληροφοριών υπό την προϋπόθεση 
πως οι δημοσιογράφοι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους έχουν επίγνωση 
της  υποχρέωσής τους να μαρτυρούν όσα περιήλθαν στη γνώση τους κατά την 
έρευνά τους. Ωστόσο είναι πρόδηλο πως η άρνηση του δημοσιογραφικού 
απορρήτου δυσχεραίνει τη συλλογή πληροφοριών από τον τύπο και άρα την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης 

 
 

Η δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας, το διακριτό και η αντικειμενικότητα 
της είδησης 

 
Η αλήθεια αποτελεί το θεμελιώδες δημοσιογραφικό δέον. Η αρχή αυτή επιβάλλει 
τον πριν από τη δημοσίευση έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών και των 
ειδήσεων. Το καθήκον αλήθειας δεν σημαίνει πάντοτε ότι οι ισχυρισμοί είναι 
αντικειμενικά ακριβείς και ανταποκρίνονται στην αντικειμενική αλήθεια. Η 
υποχρέωση συνίσταται στο καθήκον τηρήσεως της καλής πίστης ως προς την 
ακρίβεια της ειδήσεως και στην επίδειξη της απαιτούμενης κατά τις περιστάσεις 
επιμέλειας. Το δημοσιογραφικό δέον συνίσταται στη φιλαλήθεια και ειλικρίνεια 
κατά τη μετάδοση της ειδήσεως, δηλαδή στην υποκειμενική αλήθεια με 
ταυτόχρονη αποχή από διαστρεβλώσεις, παραποιήσεις και φήμες που 
παρουσιάζονται ως γεγονότα. Μάλιστα, στο ευρύτερο καθήκον αλήθειας 
εντάσσεται η υποχρέωση του δημοσιογράφου να μην υποκρύπτει το είδος του 

                                                 
3 «(…) παροχής υπό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών απασών των 
επαγγελματικών διευκολύνσεων κατά την άσκηση των δημοσιογραφικών των καθηκόντων εφ’ 
όσον αύται δεν προσκρούουν εις υφισταμένους ειδικούς περιορισμούς», άρθρο 22, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις ανταποκριτών, ν.δ. 1004/1971, Περί δημοσιογραφικού επαγγέλματος ,(ΦΕΚ Ά 
199/12.10.1971) 

 12



δημοσιεύματος, ώστε η είδηση να μπορεί να διακριθεί από τα σχόλια αλλά και 
από τις επ’ αμοιβή καταχωρήσεις4. 

 
Η διαφάνεια νοείται και υπό την έννοια της αμεροληψίας συνιστώντας 
πραγμάτωση της αντικειμενικής ειδησεογραφίας η οποία εκθέτει όλες τις 
σπουδαίες ειδήσεις δίχως κεκαλυμμένα σχόλια και χωρίς εσκεμμένη προβολή ή 
υποβάθμιση της εκάστοτε ειδήσεως. Άλλωστε, συνάρτηση με τη δημοκρατική 
αρχή, τόσο με την κυριαρχία της πλειοψηφίας  όσο και με την εγγύηση της 
ελευθερίας και αποδοτικότητας της μειοψηφίας, του πλουτισμού των ομάδων, 
ιδεών και συμφερόντων. 

 
Πλήρης πολιτική αποχή θα ήταν η πλήρης αποχή από τον ανταγωνισμό των ιδεών 
και συμφερόντων και ο περιορισμός στην αυστηρή, αντικειμενική, χωρίς σχόλια 
ειδησεογραφία. Μια ενδεχόμενη πιστή εφαρμογή θα απομάκρυνε την 
ειδησεογραφία από τα περισσότερα φλέγοντα προβλήματα, που λαμβάνουν από 
τη φύση του ή λόγω των ειδικών συνθηκών, συχνά αιφνιδίως και απρόβλεπτα, 
πολιτικό χαρακτήρα, ενώ η αρχή της πλήρους πολιτικής αποχής θα οδηγούσε 
στην πλήρη αποπολιτικοποίηση και δυστυχώς, ως φαίνεται, δεν θα λάμβανε τη 
μορφή της ευπρόσδεκτης και συνάμα επιδιωκόμενης απαγκιστρώσεως από 
οιαδήποτε ορισμένη πολιτική ομάδα αλλά απομάκρυνσης από την πολιτική εν 
γένει στερώντας τη δημοκρατικά απαραίτητη δημοσιότητα του πολιτικού βίου-
απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατικής αρχής. 

 
 

Μετάδοση πληροφορίας ανεπηρέαστα από προσωπικές πολιτικές, 
κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις 
του ιδίου του δημοσιογράφου 

 
Η ελευθερία του τύπου εμπεριέχει συγχρόνως την ελευθερία του πληροφορείσθαι 
δια του  δημοσιογραφικού λειτουργήματος αλλά και την ελευθερία του 
αναγνώστη. Μάλιστα αυτή ακριβώς η επέκταση καθιστά την ελευθερία του τύπου 
ελευθερία θεμελιώδους σημασίας η οποία αποτελεί ουσιώδη εγγύηση σεβασμού 
της λαϊκής κυριαρχίας5. 

 
Το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου συνιστά ταυτόχρονα και θεσμική 
εγγύηση η οποία σε αντίθεση με το ατομικό δικαίωμα γεννά νομικά καθήκοντα. Ο 
τύπος χαρακτηρίζεται ως όργανο και φορέας της κοινής γνώμης. Η ελευθερία του 
τύπου διακηρύχθηκε πρώτη φορά στον ελληνικό τόπο από τον Ρήγα Βελεστινλή. 
Μάλιστα, στο Νόμο της Επιδαύρου το 1823 ορίζονταν τα εξής: «Οι Έλληνες 
έχουσι το δικαίωμα να κοινοποιώσιν άλλως τε και δια των τύπων τας δοξασίας 
των, αλλά με τους ακολούθους τρείς όρους: α΄- Να μη γίνεται λόγος κατά της 
χριστιανικής θρησκείας. β΄- Να μην αντιβαίνωσιν εις τας κοινώς αποδεδειγμένας 
αρχάς της ηθικής. γ΄- Να αποφεύγωσι πάσαν προσωπικήν ύβριν» Στην έννοια του 
ατομικού δικαιώματος αναφέρεται η διάταξη της πρώτης παραγράφου η οποία 
ορίζει τη δυνατότητα του καθενός να εκφράζει και να διαδίδει διά του τύπου και 
τηρώντας τους νόμους του κράτους τους στοχασμούς του, ενώ η δεύτερη 

                                                 
4 Βλ. Καράκωστας Κ. Ιωάννης, Το δίκαιο των ΜΜΕ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 
2003 
5 Βλ. Χρυσόγονο Κώστα Χ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-
Κομοτηνή, 1991,σ. 287 
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παράγραφος του ίδιου άρθρου που ορίζει την ελευθερία του τύπου σχετίζεται με 
τη θεσμική εγγύηση. 

 
 

Υπεύθυνη δημοσιογραφική  έρευνα 
 

Το ΕΔΔΑ δέχθηκε, ότι η ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων κατέχει 
προνομιακή θέση στο σύστημα της ΕΣΔΑ6, ιδιαίτερα όταν θίγονται σοβαρά 
ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά και ότι οι δημοσιογράφοι έχουν 
υποχρέωση έρευνας των καταγγελλομένων, απαλλασσόμενοι πάντως των 
ερευνών, εφόσον ενεργούν καλόπιστα. Πάντως, το στοιχείο της καλοπιστίας του 
δημοσιογράφου θα πρέπει να είναι καθοριστικό για τη διαπίστωση ή μη στο 
πρόσωπό του ποινικής ευθύνης για συκοφαντική δυσφήμηση. Μέσω της 
ελευθερίας του τύπου νομιμοποιούνται οι λειτουργοί του τύπου να ενεργούν τα 
πάντα με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού και να πράττουν 
για τη διαφύλαξη του δικαιολογημένου συμφέροντος του κοινού για ενημέρωση 
και πληροφόρηση7. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το κατά πόσο δικαιούται ο 
δημοσιογράφος στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης και της διαφύλαξης 
του δικαιολογημένου συμφέροντος του κοινού για πληροφόρηση να 
μαγνητοφωνεί και να μαγνητοσκοπεί πρόσωπα εν κρυπτώ σε ιδιωτικές  στιγμές8. 
Στο σημείο αυτό ανακύπτει μια ιδιάζουσα σύγκρουση μεταξύ των 
προαναφερθέντων αγαθών η οποία έγκειται στην ελευθερία έκφρασης αφενός κι 
αφετέρου στο συμφέρον του κοινού για ενημέρωση. 370 Α Π.Κ.9 : Ωστόσο, μια 
πιο ευρεία διατύπωση θα μπορούσε να επιτρέπει την εκπλήρωση του 
δημοσιογραφικού καθήκοντος αυτών με στόχο την ενημέρωση του κοινού. 
Βέβαια, ο δημοσιογράφος δεν αποτελεί δικαστική ή εν γένει δημόσια αρχή αλλά 
τελεί λειτούργημα που αφορά στη διαφύλαξη του εννόμου συμφέροντος το 
κοινού για πληροφόρηση και ενημέρωση10. 

 
Η αλήθεια αποτελεί το θεμελιώδες μέλημα του τύπου. Η αρχή αυτή επιβάλλει τον 
πριν από τη δημοσίευση έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών και ειδήσεων. Το 
καθήκον αλήθειας δεν σημαίνει πάντοτε ότι οι ισχυρισμοί είναι αντικειμενικά 
ακριβείς και ανταποκρίνονται στην αντικειμενική αλήθεια. Η υποχρέωση 
συνίσταται στο καθήκον τηρήσεως της καλής πίστης ως προς την ακρίβεια της 

                                                 
6 «Πάν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει 
την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ 
επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν κωλύει τα Κράτη από 
του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις 
κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας», άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. 
7 «Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.», 
άρθρο 14, παρ.2 του Συντάγματος. 

8 «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 
ιδίως με      ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος 
ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη 
αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.», άρθρο 9Α του 
Συντάγματος. 

9 «Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής 
ή άλλης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος, που δεν μπορούσε 
να διαφυλαχθεί διαφορετικά.», άρθρο 370, παρ. 4, Π.Κ. 
10  Βλ. Σατλάνη Χρήστο Νικ., Εισαγωγή στο δίκαιο διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σ. 348 και επόμενα 
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ειδήσεως και στην επίδειξη της απαιτούμενης κατά τις περιστάσεις επιμέλειας. Το 
καθήκον του τύπου συνίσταται στη φιλαλήθεια και ειλικρίνεια κατά τη μετάδοση 
της ειδήσεως. Ο τύπος οφείλει να απέχει από διαστρεβλώσεις και παραποιήσεις. 
Φήμες και υποθέσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα. Το καθήκον 
αλήθειας θεμελιώνεται κυρίως στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος για την προστασία της αξίας του ανθρώπου και του άρθρου 25 παρ. 
3 του Συντάγματος περί κατάχρησης του δικαιώματος με έμμεση τριτενέργεια. 
 
Χαρακτηριστική για το καθήκον αλήθειας είναι η απόφαση του Α.Π. 1156/1985 
που έκρινε ότι η ανακρίβεια στην παρουσίαση της ειδήσεως είναι δυνατόν να 
συνίσταται στη μη πληρότητα με την έννοια ότι παραλείπονται ουσιώδη στοιχεία 
και αποδίδεται παραποιημένη η εικόνα της πραγματικότητας. Συγχρόνως, άξια η 
αναφορά και στη νορβηγική εφημερίδα11 που  δημοσίευσε την έκθεση ενός 
επιθεωρητή του κυνηγιού φώκιας, παρά την απόφαση του Υπουργείου Αλιείας να 
μην τη δημοσιοποιήσει. Η έκθεση αυτή περιείχε πληροφορίες για σοβαρές 
παραβιάσεις των κανονισμών του κυνηγιού φώκιας από μέλη του πληρώματος 
ενός αλιευτικού, οι οποίες, όμως, αποδείχθηκαν αναληθείς. Η εφημερίδα δεν 
ανέφερε τα ονόματα των μελών, αλλά αποκάλυπτε την επωνυμία του αλιευτικού. 
 
Δε νοείται δημοσιογραφία δίχως έρευνα, και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ορθή λειτουργία των ΜΜΕ. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία 
που εκκινείται με την εντόπιση ενός γεγονότος και ολοκληρώνεται με ένα πλήρες 
ειδησεογραφικό προϊόν που προκύπτει μέσω της συλλογής πληροφοριών, της 
επαλήθευσής τους και εν τέλει της σύνθεσής τους σε πλήρες εννοιολογικό 
σύνολο.  
 
Το καθήκον αλήθειας συνίσταται στη σύμπτωση του περιεχομένου ενός 
δημοσιεύματος με την πραγματικότητα. Η υποχρέωση του δημοσιογράφου 
συνίσταται στον έλεγχο της αλήθειας όλων των ειδήσεων προ της δημοσίευσης 
στα πλαίσια της αναγκαίας επαλήθευσης και διασταύρωσης των 
αμφισβητούμενων πραγματικών περιστατικών και ο ιδιαίτερος έλεγχος των 
επισφαλών πηγών πληροφόρησης. Κατά μειοψηφική άποψη εκείνο που βαρύνει 
το πλείστον είναι η ανακρίβεια του πυρήνα της ειδήσεως, ενώ η ανακρίβεια 
ορισμένων ασήμαντων λεπτομερειών δεν παραβιάζει το καθήκον αλήθειας.  

 
 

Μετάδοση της αντίθετης άποψης  
 

Το ΕΔΔΑ διαπιστώνει ότι το κοινό διαθέτει δικαίωμα παθητικής πληροφόρησης 
και ότι αυτό ικανοποιείται μόνο με την κατοχύρωση του πλουραλισμού των 
πηγών πληροφόρησης. Η ελευθερία για έκφραση και ειδικότερα για λήψη και 
μετάδοση πληροφοριών και ιδεών και για έκφραση της γνώμης και συνεπώς και η 
ελευθεροτυπία καθιερώνεται ως δικαίωμα στο άρθρο 10 της παρ. 1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 
                                                 

11 Βλ. Καστανάς Ηλίας , Ποινική δικαιοσύνη 2000, Bladet Tromso  και Stensaas κατά Νορβηγίας 
(ελευθερίας έκφρασης και δυσφήμησης) 
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Τόσο η αρχή της πολυφωνίας όσο και ο σεβασμός της διαφοράς απόψεων12 
θεμελιώνονται στις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 
13 παρ. 1. Η ίδια αρχή εκφράζεται υπό περιορισμένη μορφή και στην αναγνώριση 
του δικαιώματος απάντησης του άρθρου 38 του ν. 1092/1938 περί τύπου. 

 
Αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας από τοπική εφημερίδα της περιοχής του 
Βergen13 υπήρξε μια σειρά καταγγελιών από ασθενείς σε βάρος αισθητικού 
χειρούργου ιατρού που διατηρούσε ιδιωτική κλινική στην ίδια πόλη. Η επιβολή 
από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Νορβηγίας σειράς μέτρων 
αποζημιωτικού χαρακτήρα οδήγησε την εναγόμενη εφημερίδα σε υποβολή 
ατομικής προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων το οποίο έκρινε παραβίαση της ελεύθερης έκφρασης και εν γένει 
της ελευθεροτυπίας λόγω της υπέρβασης της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 
10 της παρ. 2 της ΕΣΔΑ. Για την ακρίβεια, μετά τα εν λόγω δημοσιεύματα 
μειώθηκε σημαντικά η πελατεία του ιατρού ο οποίος εν τέλει αναγκάστηκε να 
κλείσει την κλινική του. Το Ειρηνοδικείο του Βergen δέχθηκε ότι η 
δημοσιογραφική κριτική που ασκήθηκε στο πρόσωπο του ενάγοντος ιατρού 
υπήρξε αδικαιολόγητη καταστρέφοντας τη δημόσια εικόνα αυτού. Η πρωτόδικη 
απόφαση επροσβλήθη με έφεση από τους εναγομένους. Μάλιστα, το εφετείο 
εδέχθη ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις για τη 
διαπίστωση της κυκλοφορίας δυσφημιστικών ειδήσεων, καθώς, η εφημερίδα 
χωρίς να θέτει ζήτημα ικανοτήτων του χειρούργου ασκούσε το νόμιμο δικαίωμά 
της να μεταφέρει τις εμπειρίες ορισμένων ασθενών του ιατρού14. Ωστόσο, το 
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε ο ιατρός απεδέχθη ότι η 
ανακριβής πληροφόρηση αρνητικού χαρακτήρα για ορισμένα γεγονότα πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως δυσφημιστική. Δεν αποτελεί δικαιολογία για την άρση του 
άδικου και δυσφημιστικού χαρακτήρα των δημοσιευμάτων η επανάληψη 
κατηγοριών που εκτοξεύουν τρίτοι μέσω του Τύπου. Η δημοσιογραφική έρευνα 
της εφημερίδας όφειλε ασκώντας ιδιαίτερα σκληρή κριτική στην χειρουργική 
ενός ιατρού να προβάλλει και την αντίθετη άποψη. Η εγγύηση του άρθρου 10 
επιτρέπει μεν στους δημοσιογράφους να θίγουν θέματα γενικού ενδιαφέροντος15, 
όμως η ελευθερία αυτή περιορίζεται από την υποχρέωση να ενεργούν στα πλαίσια 
της καλής πίστης, ώστε η παρεχόμενη πληροφόρηση κατά τη δημοσιογραφική 
δεοντολογία να είναι κατά το δυνατόν αξιόπιστη και ακριβής. Η δημοσιογραφική 
πληροφόρηση του κοινού που στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις συνιστά μια από τις 
βασικότερες δημοσιογραφικές μεθόδους για την ενημέρωση και συγχρόνως την 
άσκηση κριτικής. Δεν αποτελεί έργο του δικαστηρίου και πολλώ μάλλον των 

                                                 
12 Η αρχή του σεβασμού απόψεων δεν προϋποθέτει ανακριβή δημοσίευση, όπως στην 
επανόρθωση αναληθών ειδήσεων, αλλά αρκεί το γεγονός ότι υφίσταται μια διαφορετική άποψη 
επί ενός συγκεκριμένου θέματος. 
13 26132/1995, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ΠοινΔικ 5/2000, σ.856 
14 «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει 
την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε 
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή  τέχνης ή με κάθε 
άλλο μέσο επιλογής του», άρθρο 19, ν. 2462/1997, Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Διεθνούς Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του 
θανάτου, (ΦΕΚ Ά 25/26.02.1997). 
15 «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους 
στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους», άρθρο 14, παρ. 1 του Συντάγματος 
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δικαιοδοτικών οργάνων να υποκατασταθούν στην αποστολή των μέσων 
ενημέρωσης και να καθορίσουν τις μεθόδους και τα μέσα δημοσιογραφικής 
κάλυψης σε ζητήματα μείζονος κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. 

 
 

Επανόρθωση χωρίς χρονοτριβή σε περίπτωση αναληθών ειδήσεων 
 

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του Συντάγματος καθιερώνει το συνταγματικό δικαίωμα 
του θιγομένου από ανακριβή δημοσιεύματα να απαντήσει και αντίστοιχη 
υποχρέωση του μέσου ενημέρωσης να φιλοξενήσει την απάντηση και να 
επανορθώσει. Απόρροια του καθήκοντος αλήθειας είναι η υποχρέωση 
επανορθώσεως αναληθούς ή ανακριβούς δημοσιεύματος16. Το καθήκον αυτό 
θεμελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 του Συντάγματος(έμμεση 
τριτενέργεια) η οποία καθιερώνει γενική υποχρέωση επανορθώσεως η οποία, αν 
τα αναληθή ή ανακριβή στοιχεία του δημοσιεύματος στοιχειθετούν προσβολή της 
προσωπικότητας, η εν λόγω επανόρθωση επιβάλλεται από τις Α.Κ. 57 και 59. Το 
δικαίωμα απάντησης δεν αρκεί για να δώσει λύση στο πρόβλημα των προσβολών 
της προσωπικότητας και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου από τα μέσα 
ενημέρωσης.    

 
Το δικαίωμα απαντήσεως αποτελεί συγχρόνως εκδήλωση του ατομικού 
δικαιώματος εκφράσεως γνώμης, όπως κατοχυρώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 
του Συντάγματος στα πλαίσια του προστατευτικού σκοπού του ίδιου άρθρου το 
οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα συνεισφοράς στο σχηματισμό της κοινής γνώμης, 
η οποία εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρουσιάσεως μιας δεύτερης απόψεως. 

 
 

Σεβασμός της προσωπικότητας και κατ’ επέκταση προστασία της ιδιωτικής 
ζωής 

 
Το έννομο αγαθό της ιδιωτικής ζωής προστατεύεται και από τις διεθνείς 
διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου17. Προστατεύονται, επίσης, από το 
άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα που αναγνωρίζει το δικαίωμα της προσωπικότητας 
στο οποίο συγκαταλέγεται και η προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής 
ζωής(άρθρο 366 Π.Κ.). Πρόκειται για ένα αγαθό που προσβάλλεται κατά την 
κοινοποίηση στοιχείων της ιδιωτικής ζωής μέσω της υπερεκμετάλλευσης της 
αξίωσης του κοινού προς ενημέρωση αυτού, καθώς η προβολή της ιδιωτικής 
σφαίρας υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο. 

 

                                                 
16 «Πας διευθυντής εφημερίδος ή περιοδικού, ο εκδότης ή ο ιδιοκτήτης οφείλει…μη 
αποκλειομένης πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης και του δικαιώματος της αποζημιώσεως 
του παθόντος, να καταχωρίσει εντός τριών ημερών ή εν τω αμέσως επομένω φύλλω, εάν δεν 
εξεδόθη τοιούτο προ της παρελεύσεως τριών ημερών, δι’ ομοίων τυπογραφικών στοιχείων και εν 
τη αυτή θέσει εν η κατεχωρίσθη το προκαλούν ταύτην δημοσίευμα και άνευ παρεμβολών ή 
παραλείψεων, την απάντησιν παντός ιδιώτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οπωσδήποτε 
κατανομασθέντος ή υποδειχθέντος εν των περιοδικώ ή τη εφημερίδι εκ των διαλαμβανομένων εν 
τω σχετικώ δημοσιεύματι, είτε τούτο προέρχεται εκ της διευθύνσεως είτε εκ μέρους τρίτου.», 
άρθρον 38, Περί επανορθώσεων, α.ν. 1092/1938 Περί Τύπου (ΦΕΚ Ά 68/22.02.1938). 
17«Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της 
κατοικίας του και της αλληλογραφίας του», άρθρο 8, παρ. 1 της ΕΣΔΑ. 
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Ως ευαίσθητα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή 
εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, 
την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και οιεσδήποτε 
παρελθούσες ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Τα νομικά συμπλέγματα των άρθρων 
361-363 Π.Κ. και των άρθρων 1,2,7,22 του Ν. 2472/1997 είναι η ιδιωτική ζωή και 
το δικαίωμα για πληροφοριακή αυτοδιάθεση18 των στοιχείων που αφορούν σε 
αυτή ενάντια στο δικαίωμα του λοιπού κοινωνικού συνόλου για πληροφόρηση 
περί ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια ζωή. Για τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης είναι δυνατή η επέμβαση σε αρχείο και η περαιτέρω διαβίβαση και 
αποκάλυψη των συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τη διαφύλαξη 
δικαιολογημένου συμφέροντος, εφόσον δεν προσβάλλεται η απαραβίαστη 
βαθμίδα ιδιωτικής ζωής και επιχειρείται στάθμιση έννομων αγαθών, δικαιωμάτων 
και συμφερόντων με βάση την αρχή της αναλογικότητας19. 

 
Σε τηλεοπτική εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας20 έγινε χρήση 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν αφενός σε προβολή σκηνών 
όπου τελούνταν ερωτικές πράξεις με πρωταγωνιστή διάσημο τραγουδιστή και 
αφετέρου σε ανάγνωση αποσπασμάτων από προσωπικό ημερολόγιο σχεδιαστή 
μόδας στα οποία γινόταν αναφορά σε ερωτικού χαρακτήρα πράξεις, ενώ 
ταυτόχρονα προβλήθηκαν σελίδες με κείμενο και φωτογραφίες ημίγυμνων 
ανδρών21. Την ίδια χρονική στιγμή αποκλεισμένη από τη δημοσιογραφική έρευνα 
επιβάλλεται να παραμένει η απόρρητη σφαίρα της προσωπικότητας του ατόμου, 
καθώς η παραβίαση αυτής συνεπάγεται τον εκμηδενισμό του ατόμου και 
προσκρούει στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Ειδικότερα, μπορεί να είναι 
θεμιτή η δημοσίευση των τεκταινομένων στη ζωή ενός προσώπου που βρίσκεται 
στην επικαιρότητα, ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δε νομιμοποιείται η 
δημοσιογραφική παρείσφρυση στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής ενός ατόμου. 

 
Προκειμένου να καταστούν συγκεκριμένα τα όρια που θέτει το δικαίωμα της 
προσωπικότητας στην ελευθερία προσβάσεως και συλλογής πληροφοριών 
αναγνωρίζονται νομικά ευρύτερες κατηγορίες αγαθών στις οποίες εντάσσονται οι 

                                                 
18 «Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, 
καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα 
πρόσωπα, ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα 
εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν 
πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 1.000.000 δρχ. έως 10.000 δρχ., αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες 
διατάξεις», άρθρο 22, παρ. 4, ν. 24721997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
19 34/2001,Συμβούλιο Πλημμ/κών Σάμου, ΠοινΔικ 8-9/2002,σ.881 
20 Απόφαση της αρχής υπ’ αριθμ. 100/31.1.2000, Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
21 «Να μην περιέχουν κρίσεις για πρόσωπα που φέρονται ως ενεχόμενα ή ύποπτα για τις πράξεις 
αυτές 
Να σέβονται την αρχή ότι ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την καταδίκη του  
Να μη μεταδίδουν εικόνες προσώπων και πειστηρίων, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για τη 
διαλεύκανση του εγκλήματος ή αν αφορούν σε εγκλήματα που στρέφονται κατά του 
δημοκρατικού πολιτεύματος  
Να μην αναφέρουν ονόματα ή μεταδίδουν εικόνες ανηλίκων εγκληματιών ή ανηλίκων που είναι 
θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής», άρθρο 3, ν. 1730/1987, Γενικές αρχές εκπομπών και διαφημίσεων. 
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επιμέρους εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας και οι οποίες 
συγκεκριμένα είναι ο προφορικός και γραπτός λόγος, η φυσική και ψυχική εικόνα 
του ατόμου. 

 
Πρέπει να επισημανθεί για το χώρο των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην 
ποινική διαδικασία, ότι το δικαιολογημένο συμφέρον χάριν του οποίου θα 
θυσιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο έννομο αγαθό της ιδιωτικής ζωής 
οφείλει να είναι συνταγματικής περιωπής. Κάθε άλλο συμφέρον θα υποχωρεί 
μπροστά στο συνταγματικά κατοχυρωμένο έννομο αγαθό της ιδιωτικής ζωής. 
Αναμφισβήτητα, συνταγματικά προασπιζόμενο είναι το στην αρχή του κράτους 
δικαίου ερειδόμενο συμφέρον για αποτελεσματική λειτουργία της ποινικής 
δικαιοσύνης με απώτερο σκοπό την ανεύρεση της αλήθειας, την τιμωρία των 
ενόχων και την απαλλαγή των αθώων.22

 
 

Σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας των εμπλεκομένων στα πορίσματα 
της δημοσιογραφικής έρευνας 

 
Η έννοια της συκοφαντικής δυσφήμησης εκτείνεται στην έννοια οιουδήποτε 
γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου μέσω κάθε 
συγκεκριμένου περιστατικού του εξωτερικού κόσμου, κατάστασης ή 
συμπεριφοράς η οποία αντίκειται στο νόμο ή την ηθική. 
 
Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισμού άξιο αναφοράς το εξής περιστατικό: 
δημοσιογράφος ο οποίος, αφού παρέλαβε αντίγραφο μήνυσης, έσπευσε να 
συντάξει και να δημοσιεύσει στο φύλλο ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας 
δημοσίευμα υπό τον επίτιτλο «Αποκάλυψη-Σόκ για ιερέα!»και τίτλο 
«Παντιέρα…ράσα στην απάτη», το οποίο χωρίς να αναμείνει την άσκηση 
ποινικής δίωξης κατά των μηνυομένων, και στο οποίο ειδικότερα ανέφερε «Οι Κ. 
και Σ., φίλοι του Γ., μαζί με το δικηγόρο Κ. έδιωξαν την κόρη του επιχειρηματία 
από την Τράπεζα, λέγοντας ότι σχεδίασε την ιστορία για να παίρνει τόκους ο 
πατέρας της. Οι τρείς τους, μαζί με το δικηγόρο Κ., εξεβίαζαν έκτοτε τον Γ. να 
επιστρέψει τις επιταγές στον παπά για να πάρουν την κόρη του πίσω στην 
Τράπεζα», εμφανιζόμενος, κατ’ αυτόν τον τρόπο να δέχεται ανεπιφύλακτα ως 
αληθή τα αναφερόμενα στην επίμαχη μήνυση γεγονότα, με βάση τα οποία 
στοιχειοθετείται η τέλεση από τον εγκαλούντα δικηγόρο του εγκλήματος της 
εκβίασης. Μάλιστα, πρόκειται για μέσο πρόσφορο να βλάψει την τιμή και την 
υπόληψη του, ως ατόμου και δικηγόρου, καθώς παρέχει σε ευρύ κύκλο 
προσώπων  ερείσματα για αρνητική και περιφρονητική για τον εγκαλούντα κρίση. 
Ταυτόχρονα, κατά τις παραδοχές του Εφετείου, ο τελευταίος, πριν  συντάξει και 
παραδώσει προς δημοσίευση το επίμαχο κείμενο, δεν προσπάθησε να 
εξακριβώσει αν τα αναφερόμενα στη μήνυση σχετικά με τον εγκαλούντα ήταν 
αληθινά, απευθυνόμενος είτε στον ίδιο τον μηνυτή είτε στον ίδιο το μηνυόμενο 
δικηγόρο για την παροχή περισσότερων πληροφοριών. Το εφετείο έκρινε το 
δημοσιογράφο ένοχο απλής δυσφήμησης διά του τύπου, που τελέστηκε με το εν 
προκειμένω δημοσίευμα αυτού, και του επέβαλε φυλάκιση πέντε μηνών 
εφαρμόζοντας κατά τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 362,363,367 

                                                 
22 Βλ. Σατλάνης Χρ., Μεθοδολογικά προλεγόμενα για τον αποκλεισμό και περιορισμό του 
αξιόποινου, 1999, σελ. 126 επ. 
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Π.Κ. Το ενδιαφέρον σημείο της απόφασης23 είναι ότι ο Άρειος Πάγος 
απομακρύνθηκε από την επικρατούσα στη νομολογία άποψη, σύμφωνα με την 
οποία για να αποκλειστεί η εφαρμογή του άρθρου 367 Π.Κ. πρέπει να συντρέχουν 
οι όροι της συκοφαντικής δυσφήμησης, και δέχεται ότι η εφαρμογή του άρθρου 
367 Π.Κ. αποκλείεται γενικά, όταν τα δημοσιεύματα είναι ψευδή. Δέχεται 
ειδικότερα ότι «ο άδικος χαρακτήρας της πράξης της εξύβρισης ή της 
δυσφήμησης δεν αίρεται όταν το δημοσίευμα υπερβαίνει το αντικειμενικώς 
αναγκαίο μέτρο προς ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την 
ενημέρωση του κοινού, με βάση αληθινά και όχι ψευδή ή παραπλανητικά 
γεγονότα. Η άρση του αδίκου στην παραπάνω περίπτωση αυτή στηρίζεται στην 
αρχή της σύγκρουσης και στάθμισης συμφερόντων ενημέρωσης της κοινής 
γνώμης αφενός και προστασίας της τιμής αφετέρου.  
 
Για να αρθεί, λοιπόν, ο άδικος χαρακτήρας της δυσφήμησης πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι: Υπάρχει κάποιο συμφέρον του κοινού να πληροφορηθεί το 
συγκεκριμένο γεγονός, σε αντίθεση με τα γεγονότα του ιδιωτικού βίου απλών 
πολιτών που δεν αφορούν το ευρύ κοινό. Το συμφέρον αυτό δεν μπορεί να 
υπηρετηθεί παρά μόνο με την προσβολή της τιμής, μέσω του δυσφημιστικού 
γεγονότος. Άλλωστε η προσβολή της τιμής δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο 
μέτρο προκειμένου να αποδοθεί το περιεχόμενο της σκέψης του προκαλούντος τη 
δυσφήμηση. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν ελλείπει ο σκοπός εξύβρισης και 
συγχρόνως  υπάρχει αναλογία μεταξύ της προσβολής της τιμής και του 
συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου. Δημοσιεύματα που περιέχουν αναληθείς 
ισχυρισμούς και ως προς τα οποία δεν τηρούνται από τον συντάκτη οι 
συναλλακτικές υποχρεώσεις θεμελιώνουν τον παράνομο χαρακτήρα της 
προσβολής της προσωπικότητας. Στο στάδιο της προδικασίας το δικαίωμα του 
κατηγορουμένου να προστατέψει την προσωπικότητά του είναι υπέρτερο του 
δικαιώματος πληροφορήσεως του κοινού24. 
 
Προκειμένου να αποφευχθεί η εκ προοιμίου καταδίκη του θιγομένου στα 
δημοσιευόμενα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα ελάχιστο έστω 
ποσοστό αποδείξεων και να έχει δρομολογηθεί η προσπάθεια επαληθεύσεως των 
υπολοίπων, ενώ, κατ’ αρχήν θεμιτή θα πρέπει να θεωρηθεί η διατύπωση στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης των γενικών θέσεων και ισχυρισμών του κατηγορουμένου 
έναντι της κατηγορίας. Αντίθετα, ανεπίτρεπτη πρέπει να θεωρείται η διατύπωση 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλώσεων, κρίσεων και επιχειρημάτων περί της 
ενοχής του κατηγορουμένου που προέρχονται από τους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής ή άλλων συγκατηγορουμένων. Η παραπάνω διάκριση επιβάλλεται από το 
τεκμήριο αθωότητας ως υπέρτατης ρυθμιστικής αρχής της ποινικής διαδικασίας 
με αυξημένη τυπική ισχύ αλλά και ως βασικής αρχής κοινωνικής οργάνωσης.25  

 
 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον διαμορφώσεως της κοινής 
γνώμης 

 
Η ευθύνη του δημοσιογραφικού λειτουργήματος ως παράγοντος διαμορφώσεως 
της κοινής γνώμης και σχηματισμού πολιτικής βούλησης καθιστούν αδήριτη την 

                                                 
23 1147/1998,Ά τμήμα Αρείου Πάγου, Υπεράσπιση 1999, σ.1139 
24 4054/1992,Εφετείο Αθηνών, Ποινικά Χρονικά 1992, σ.307 
25 Βλ. Ρήγο, Το τεκμήριο της αθωότητας, ΠοινΧρ ΜΒ΄, 1992, σελ. 35 
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ανάγκη ιδιαίτερα προσεκτικής παροχής πληροφοριών και γνώσεων, καθώς 
προκύπτει ιδιαίτερη επίδραση στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ηθική 
στάση του κοινωνικού συνόλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζεται αποχή από 
παρουσίαση σκηνών βίας, καθώς και απαγόρευση της εξύμνησης τρομοκρατικών 
και εν γένει εγκληματικών ενεργειών, της λεπτομερούς φρικιαστικής περιγραφής 
αυτοκτονιών ή και αβάσιμα υπέρμετρης προβολής επιτευγμάτων της ιατρικής με 
άμεση απόρροια τη δημιουργία αβάσιμων ελπίδων. Μάλιστα, ειδικότερα όσον 
αφορά σε ειδήσεις και σχόλια που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας 
και τη γενικότερη λειτουργία των κρατικών θεσμών, εφόσον δεν εμπίπτουν στη 
διάταξη του άρθρου 146 ΠΚ περί παραβιάσεων μυστικών της πολιτείας, η 
παρουσίασή τους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να μην ενσπείρει πανικό στο 
αναγνωστικό κοινό. 

 
Η πίεση της αποκλειστικότητας και της επικαιρότητας δεν επιτρέπουν 
συμβιβασμούς όσον αφορά την οφειλόμενη ακρίβεια και ευσυνειδησία κατά το 
στάδιο της έρευνας. Συχνά το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης επιβάλλει τη 
δημοσίευση στοιχείων που στηρίζονται όχι σε αποδείξεις αλλά σε υπόνοιες, οι 
οποίες δεν επαληθεύονται επαρκώς. 

 
 

Αποφυγή της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου και ταυτόχρονη 
προσεκτική έκθεση των σχετιζόμενων προσώπων 

 
Κάθε συστηματική ανάλυση της προσωπικότητας που επιχειρείται χωρίς τη 
συναίνεση του φορέα της προσκρούει στο δικαίωμα σεβασμού της 
προσωπικότητας καθιστώντας το άτομο ευάλωτο στον κοινωνικό του περίγυρο. 
Έρευνα με την οποία το άτομο μετατρέπεται σε αντικείμενο πειραματισμού θίγει 
την ίδια την αξία του ανθρώπου. 

 
Περισσότερο παρά με τη μαγνητοφώνηση, η προς τα έξω εξατομίκευση του 
ανθρώπου πραγματοποιείται με τη φωτογράφηση και τη μαγνητοσκόπησή του. Ο 
σεβασμός προς τον άνθρωπο επιβάλλει την αναγνώριση εξουσίας επιλογής από το 
ίδιο το άτομο του τρόπου και του χρόνου αποτυπώσεώς του λόγου του. Στοιχείο 
της προσωπικότητας που υπόκειται σε προσβολές εκ μέρους του τύπου και των 
ΜΜΕ είναι η εικόνα του προσώπου η οποία και έχει αναγνωρισθεί ως αυτοτελές 
δικαίωμα που θεμελιώνεται στην ΑΚ 57. Όπως γίνεται δεκτό απαγορεύεται η 
φωτογράφηση προσώπου και η έκθεση αυτής σε κοινή θέα χωρίς τη συναίνεση 
του προσώπου αυτού, εκτός αν πρόκειται για φωτογραφίες καθημερινής 
επικαιρότητας ή προσώπων που ανήκουν στη σύγχρονη ιστορία.    
 
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας περιέχει πλέγμα διατάξεων, από τις οποίες 
προκύπτουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατηγορουμένου και των 
λοιπών διαδίκων κατά την ποινική δίκη. Σημαντικές είναι οι διατάξεις των 
άρθρων 241 (μυστικότητα της ανακρίσεως) και 329-330 ΚΠΔ (δημοσιότητα της 
επ’ακροατηρίου συζητήσεως). Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος καθιερώνει στο 
άρθρο 6 την αρχή της δίκαιης δίκης και απαριθμεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του 
κατηγορουμένου. Η απόφαση υπ’ αριθμόν 1/’΄1991 του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης «περί δημοσιογραφικής δεοντολογίας στην Ραδιοτηλεόραση» 
επέτασσε σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας και την αποφυγή αναφοράς εικόνων 
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και ονομάτων. Η απόφαση υπ’ αριθμόν 2/1991 του Ε.Σ.Ρ «περί ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων»(κώδικας ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων) όριζε ότι 
απαγορεύεται η εξύμνηση ή προβολή εγκλημάτων και βίας και ότι πρέπει να 
αποφεύγεται η παρουσίαση μεθόδων εκτέλεσης εγκλημάτων, σκηνών βίας κ.α.. 
Το γενικό πλαίσιο συνθέτουν οι διατάξεις του Συντάγματος για την προστασία 
της αξίας του ανθρώπου, της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας και του ιδιωτικού 
βίου, την ελευθερία του τύπου, την αποστολή της ραδιοτηλεόρασης, τη 
δημοσιότητα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και τη δικαιοδοσία των 
τακτικών ποινικών δικαστηρίων. 
 
Η δημοσιότητα δεν πρέπει να οδηγεί σε βιασμό του ανθρώπου, όπως συχνά 
γίνεται με τη λήψη σκηνών βίας, εικόνων νεκρών, βαριά τραυματισμένων που 
οδηγούν σε εμπορευματοποίηση του θανάτου και της σωματικής ακεραιότητας. Η 
εξουσία αυτοπροσδιορισμού προκύπτει από τη σκέψη ότι κάθε άνθρωπος είναι 
ελεύθερος να κρίνει ποιες πτυχές της προσωπικότητάς του θα αποκαλύψει στους 
τρίτους, να επιλέγει την εικόνα με την οποία θα εμφανιστεί στον κοινωνικό του 
περίγυρο, να αποφασίζει πότε προσβάλλεται η προσωπικότητά του. Όποιος 
επιλέγει τη διακεκριμένη παρουσία του στην κοινωνική σφαίρα πρέπει να 
υπολογίζει το ενδεχόμενο να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζητήσεως. Αυτό 
ισχύει ιδίως για πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή που συμμετέχουν 
στην πολιτική ζωή, καθώς και για τα θεωρούμενα ως πρόσωπα της σύγχρονης 
ιστορίας.  

 
 

Διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης του δημοσιογραφικού 
λειτουργήματος 

 
Την ελευθερία του τύπου δεν υπηρετεί μια αποκλειστικά αποχή του νομοθέτη από 
οιαδήποτε επέμβαση, μα απεναντίας κρίνεται αδήριτη η ανάγκη εξασφάλισης της 
πολυφωνίας και της διαφάνειας μέσω μιας εγγυητικής νομοθετικής πρόβλεψης. 
Το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β του Συντάγματος στα πλαίσια της διασφάλισης της 
ελευθερίας του τύπου απαγορεύει τη λογοκρισία και κάθε άλλου προληπτικού 
μέτρου. Ως λογοκρισία ορίζεται  ο εξουσιαστικός έλεγχος του περιεχομένου πριν 
από τη δημοσίευση και κυκλοφορία, με άμεση συνέπεια την απαγόρευση αυτών ή 
την υποχρεωτική τροποποίηση του κειμένου. Παρά ταύτα ο υπέρτατος 
συνταγματικός νόμος καθιστά μη δυνατή την κατάσχεση εντύπου το οποίο έχει 
ήδη εκδοθεί, μα ούτε και την απαγόρευση της κυκλοφορίας του ακόμη και αν σε 
αυτό εντοπίζονται ψευδείς ή ανακριβείς ειδήσεις. Ειδικές εξαιρέσεις συνιστούν οι 
περιπτώσεις της παρ. 3 με την προϋπόθεση της ύπαρξης δικονομικών εγγυήσεων 
της παρ. 4 του άρθρου 14 του Συντάγματος(πρόκειται για ένα εν γένει 
απαγορευμένο μέτρο). Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση οποιουδήποτε εντύπου 
περιέχει πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις αλλά μόνον όσων αποκαλύπτουν 
τέτοιες πληροφορίες. Αναφορικά με τα άσεμνα δημοσιεύματα26, δεν αρκεί να 

                                                 
26 «Όστις, προς τον σκοπόν εμπορίας, ή διανομής, ή δημοσίας εκθέσεως, παρασκευάζει, αποκτά, 
κατέχει, μεταφέρει, εισάγει εις το Κράτος ή εξάγει, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον τίθησιν εις 
κυκλοφορίαν έγγραφα, έντυπα, συγγράματα, σχέδια, εικόνας, ζωγραφίας, εμβλήματα, 
φωτογραφίας,, κινηματογραφικάς ταινίας, ή άλλα αντικείμενα άσεμνα, οιουδήποτε είδους, όστις 
μεταχειρίζεται οιονδήποτε μέσον δημοσιότητος προς διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας ή του 
εμπορίου των αυτών άσεμνων αντικειμένων, «τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός 
και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 30.000 μεταλλικών δραχμών. Εν υποτροπή δε δια 
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υπάρχουν μεμονωμένες άσεμνες φράσεις οι οποίες αποδίδουν το επιθυμητό 
νοηματικό περιεχόμενο αλλά απαιτείται μια συνολική τέτοιου είδους δημοσίευση. 

 
Ο προνομιακός ρόλος της ελευθερίας της έκφρασης συνεπάγεται την απαγόρευση 
επιβολής περιορισμών σε εκείνον που χειρίζεται τον πολιτικό λόγο ή θέτει 
ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος27. Τα όρια της επιτρεπόμενης κριτικής είναι 
ευρύτατα, όταν στόχος αυτής είναι πολιτικά πρόσωπα ή όταν αναφέρεται σε 
πράξεις ή παραλείψεις της Κυβέρνησης. Τα κράτη οφείλουν να δείχνουν μεγάλη 
αυτοσυγκράτηση στη χρήση του ποινικού δικαίου για την καταστολή μη 
επιτρεπόμενων μορφών έκφρασης, εκτός εάν πρόκειται για δηλώσεις που 
μπορούν να θεωρηθούν ως παρακίνηση στη χρήση βίας εναντίον προσώπων, 
εκπροσώπων του κράτους ή μέρους του πληθυσμού28, καθώς η χρήση βίας 
συνιστά προσβολή και άρνηση της δημοκρατίας. 

 
 

Υπεράσπιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας στον εργασιακό χώρο και 
αγώνας κατά του κομματικού αυταρχισμού 

  
Η ελευθερία του δημοσιογράφου συνίσταται στο ό,τι δεν μπορεί να υποχρεωθεί 
να γράψει ο,τιδήποτε αντίθετο προς τις προσωπικές τους απόψεις, προκειμένου να 
ακολουθήσει επιταγές αλλοτρίων. Τα αποτελέσματα της πρόσφατης έκθεσης του 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για λογαριασμό της Ε.Σ.Η.Ε.Α., είναι διαφωτιστικά: η έκθεση κάνει 
λόγο για «ενεργό συμπεριφορά των πηγών πληροφόρησης», δηλαδή για την 
αυξανόμενη χειραγώγηση της δημοσιογραφικής δουλειάς και της υποβάθμισης 
του προϊόντος «ενημέρωση» από ένα αλληλοτροφοδοτούμενο σύστημα 
συμφερόντων, από το οποίο φυσικά δεν λείπουν και οι δημοσιογράφοι. 

 
Κατά το άρθρο 14 παρ. 8 «νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα 
άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.». Ωστόσο, ένας τέτοιου είδους 
νόμος, αν δεν περιοριστεί στον καθορισμό των τυπικών κριτηρίων μπορεί να 
καταλήξει σε κρατική κηδεμόνευση, αφού από τη στιγμή που η πολιτεία 
αποφασίζει ποιοι δημοσιογράφοι είναι άξιοι και ποιοι ανάξιοι του λειτουργήματός 
τους παύει να υπάρχει ελευθερία της έκφρασης29. Ένα αυστριακό ποινικό 
δικαστήριο καταδικάζει τον προσφεύγοντα δημοσιογράφο για εξύβριση επειδή 
χαρακτήρισε σε άρθρο του ως «ηλίθιο» πολιτικό της χώρας, ο οποίος με 
προηγούμενες δηλώσεις του αποδεικνύεται ότι προκάλεσε τον πολεμικό τόνο της 
επίμαχης αρθρογραφίας30. Το δικαστήριο δέχεται ως βάσιμη την προσφυγή του 

                                                                                                                                            
φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον 50.000 μεταλλικών 
δραχμών…Εν προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις του άρθρου  82 παρ. 4 του 
Ποινικού Κώδικος», άρθρον 29, περί άσεμνων δημοσιευμάτων, του ν. 5060/1931, Περί τύπου, 
προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών διατάξεων (ΦΕΚ Ά 172/30.06.1931). 
27 «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα 
των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.», άρθρο 5 παρ.2 του Συντάγματος. 
28 «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της 
ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις περιπτώσεις που 
προβλέπει το διεθνές δίκαιο(…)», άρθρο 5, παρ. 2 του Συντάγματος. 
29  Βλ. Δαγτόγλου Π. Δ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-
Κομοτηνή, 1991 
30 Απόφαση της 1ης Ιουλίου 1997, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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δημοσιογράφου, διαπιστώνοντας παραβίαση του άρθρου 10. Σε μια δημοκρατική 
κοινωνία οι εξυβρίσεις δεν είναι δυνατόν να απολαύουν μιας γενικής και 
απεριορίστου προστασίας από την Σύμβαση, καθώς δεν συμβάλλουν στην 
πολιτική εξέλιξη της κοινωνίας. Η παρ. 2 του άρθρου 10 της Συμβάσεως η 
ελευθερία της έκφρασης καλύπτει όχι μόνο τις πληροφορίες και τις ιδέες που 
γίνονται δεκτές με ευχαρίστηση ή με αδιαφορία αλλά και αυτές που προκαλούν 
σύγκρουση και αναστάτωση. Η απόφαση Οberschilk είναι χαρακτηριστική της 
ευρύτατης εκτάσεως που έχει ήδη προσλάβει ο έλεγχος του Δικαστηρίου σε ό,τι 
αφορά την ουσιαστική εκτίμηση «πληροφοριών» ή «ιδεών» που εμπίπτουν στην 
προστασία του άρθρου 10 της Σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.  

 
 

Ενίσχυση συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος 

 
Οι δημοσιογράφοι είναι μία ιδιότυπη κατηγορία επαγγελματιών, καθώς το 
επάγγελμά τους συνδέεται άμεσα με την ελευθερία του τύπου. Άλλωστε, δεν είναι 
τυχαίο πως στο παρελθόν στην ελληνική έννομη τάξη έχουν ισχύσει νόμοι 
ασφυκτικοί που έχουν τεθεί σε ισχύ από δικτατορικά καθεστώτα. Στο άρθρο 14 
Οι δύο ελληνικοί δικτατορικοί νόμοι περί του δημοσιογραφικού επαγγέλματος 
προβλέπουν την υποχρεωτική επαγγελματική οργάνωση των δημοσιογράφων. 
παρ. 8 του Συντάγματος προβλέπεται ότι ο νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα 
προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η ρύθμιση αυτή 
μπορεί να κριθεί ως επιφύλαξη υπέρ του νόμου για τον περιορισμό της ελευθερίας 
πρόσβασης στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, ωστόσο έχει δεχθεί κριτική ως 
επικίνδυνη για την ελευθερία του τύπου, καθώς μέσω αυτής μπορεί να 
οδηγηθούμε σε κηδεμόνευση του λειτουργήματος. Ωστόσο, στις μέρες μας η 
πρόσβαση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ελεύθερη. 
 
Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας των δημοσιογραφικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, όταν κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές εφαρμόζονται σε όλους τους 
δημοσιογράφους, ανεξάρτητα από το εάν, λόγω έλλειψης προϋπηρεσίας δεν 
μπορούν να γίνουν μέλη των δημοσιογραφικών οργανώσεων. Βασικό μέλημα των 
δημοσιογραφικών οργανώσεων είναι η δεοντολογία του επαγγέλματος και 
μάλιστα ορισμένοι κανόνες δεοντολογίας περιέχονται στα καταστατικά τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναφερθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ο 
οποίος αποτελεί παράδειγμα αυτορρύθμισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος 
και έχει γίνει αποδεκτός από την Π.Ο.Ε.Σ.Υ. Όμως, η ισχύς του κώδικα αυτού 
είναι περιορισμένη αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο με την άσκηση της 
πειθαρχικής εξουσίας των σωματείων που τον αποδέχονται. Οι δημοσιογράφοι 
που δεν είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α δε δεσμεύονται, κατ’ αρχήν από τον κώδικα 
αυτόν. Κανόνες δεοντολογίας μπορεί να προβλέπονται και σε συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας όπως συμβαίνει με τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους 
δημοσιογράφους των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. 

 
 

Επιδίωξη διαφάνειας στις οικονομικές σχέσεις 
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Μόλις το 1998 η Ε.Σ.Η.Ε.Α. κατάφερε με τη συντριπτική υποστήριξη των μελών 
αυτής να υιοθετήσει τις «Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού 
Επαγγέλματος». Στο προοίμιο υπογραμμίζεται η υποχρέωση αντίστασης του 
δημοσιογράφου σε κάθε απόπειρα κρατικού επηρεασμού και η κατοχύρωση της 
αυτονομίας και της αξιοπρέπειας. Μάλιστα στο άρθρο 5 περί της διαφάνειας στις 
οικονομικές σχέσεις του δημοσιογράφου επισημαίνεται ότι «ο δημοσιογράφος 
οφείλει να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή επ’ αμοιβή θέση συναφή 
με την ειδικότητά του σε Γραφεία Τύπου, δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική αυτονομία και 
ανεξαρτησία του.». Ωστόσο, το 4% των δημοσιογράφων δήλωσε ότι εργάζεται, 
εκτός από την κύρια εργασία τους σε όλων των ειδών τα γραφεία τύπου και 
δημοσίων σχέσεων. Εύλογα, λοιπόν, κατά καιρούς και ανάλογα με την 
ευαισθησία της ηγεσίας της Ε.Σ.Η.Ε.Α., των πολιτικών κομμάτων αλλά και 
μεμονωμένων  λειτουργών του τύπου, όταν έρχονται στη δημοσιότητα μικρά ή 
μεγάλα σκάνδαλα των ΜΜΕ, τίθεται το θέμα της διαφάνειας. 

 
 

Δεοντολογικός περιορισμός στην άσκηση του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος 

 
Την ελευθερία ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος περιορίζει το ίδιο 
το Σύνταγμα που προβλέπει στο άρθρο 14 παρ. 6 ότι: «Το δικαστήριο, ύστερα 
από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μια πενταετία για διάπραξη των 
εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή 
προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την 
απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο 
που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει. Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν 
αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.» Οι διατάξεις αυτές 
προκύπτουν μέσα στην πορεία του χρόνου από το σύνταγμα του 1952, ενώ 
συνιστούν δραστικό περιορισμό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί παρά την ύπαρξη 
προκλητικών περιπτώσεων. 

 
Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος; «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να 
διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας 
τους νόμους του Κράτους» Νόμοι του κράτους είναι κατά την ορθότερη γνώμη31 
μόνο οι τυπικοί νόμοι, οι ψηφιζόμενοι δηλαδή από την Βουλή κατά τη νομοθετική 
διαδικασία που ορίζει το Σύνταγμα και εκδιδόμενοι και δημοσιευόμενοι στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει 
επικρατήσει η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της διοικήσεως οι οποίες 
εκδίδονται βάσει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και δύνανται να ρυθμίσουν και 
να περιορίσουν τα ατομικά δικαιώματα. 

 
Πολλά από τα εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου μπορούν να διαπραχθούν 
μέσω της δημοσίευσης πληροφοριών και εκφράσεων που συνιστούν αδικήματα 
του τύπου. Οι γενικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι νόμοι του κράτους δεν 

                                                 
31 Βλ. Δαγτόλου Π. Δ., Ράδιοτηλεόραση και Σύνταγμα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, 
1998, σ. 11 
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πρέπει να προσβάλλουν τον πυρήνα της ελευθερίας της έκφρασης32. Η 
υπερβολική ποινικοποίηση συνιστά εν τέλει ένα υπερεκτεταμένο και 
υπεραυστηρό κατασταλτικό σύστημα. Από το άρθρο 367 παρ. 1 Π.Κ. προκύπτει η 
άσκηση πολιτικής κριτικής και αποκάλυψης γεγονότων στα πλαίσια της ιδιότητας 
της ελευθερίας της έκφρασης ως συστατικού στοιχείου της δημοκρατίας, και 
επομένως, δεν πρόκειται για συνήθη εξύβριση ή δυσφήμηση. Βέβαια αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο τύπος μπορεί να επικαλείται την εξαίρεση του άρθρου 367 Π.Κ. 
και όταν επιδιώκει ποινικώς επιλήψιμους σκοπούς.  

 
Ορισμένοι από τους ειδικούς περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης 
προκύπτουν άμεσα από το Σύνταγμα, ενώ πλήθος άλλων συνάγονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του Συντάγματος σε ιδιαίτερα διαδικαστικά πλαίσια.  Εν τέλει, η 
νομοθεσία μας βρίθει από ειδικές διατάξεις σε βάρος του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος συνιστώντας μια ιδιαίτερα δυσμενή αντιμετώπιση που αντιτίθεται 
στην ουσία της ελευθερίας του «λειτουργήματος». Ωστόσο, στην πλειοψηφία 
τους οι διατάξεις αυτές σπάνια πραγματώνονται. Μάλιστα, το άρθρο 97 παρ. 3 
ορίζει την εφαρμογή του κοινού ποινικού δικαίου στα «αδικήματα του τύπου»33:  
Η διάταξη 191 Π.Κ. τιμωρεί τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που τελέσθηκε κατ’ 
επανάληψη δια του τύπου, καθώς η διασπορά δια του τύπου επιτείνει 
αντικειμενικά το αποτέλεσμα του εγκλήματος. 

 
Ως αδικήματα που τελούνται διά του τύπου νοούνται τα αδικήματα του κοινού 
ποινικού δικαίου, εκείνα δηλαδή που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον 
ποινικό κώδικα ή από τους ειδικούς ποινικούς νόμους, όταν τελούνται με 
κατάχρηση του τύπου ως μέσου για την εκδήλωσή τους34. Ωστόσο, κατά το 
άρθρο 367 Π.Κ. «δεν αποτελούν άδική πράξη: α) οι δυσμενείς κρίσεις για 
επιστημονικές, καλλιτεχνικές, ή επαγγελματικές εργασίες, β)οι δυσμενείς 
εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που 
ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που 
γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή 
για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ή δ) σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) όταν οι 
παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξεως 
του άρθρου 363, καθώς και β) όταν από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως» 

 
Προκειμένου να θεμελιωθεί η μείζων πρόταση του δικανικού συλλογισμού μιας 
ποινικής απόφασης, σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι η ποινική διάταξη ή οι 
ποινικές διατάξεις που εφαρμόζονται. Μόνο βοηθητικά και για την ερμηνεία των 
ποινικών διατάξεων οφείλει να ανατρέξει το δικαστήριο και σε διατάξεις του 

                                                 
32 «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει 
την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ 
επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων(…)», άρθρο 10, παρ. 1, ν.δ. 53/1974, Περί 
κυρώσεως της εν Ρωμη την 4ην Νοεμ. 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «δια την προάσπισιν των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ως και του Προσθέτου τις αυτήν 
Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτ. 1952, (ΦΕΚ Ά 256/20.09.1974). 
33 «Τα εγκλήματα κάθε βαθμού που διαπράττονται δια του τύπου υπάγονται στα τακτικά ποινικά 
δικαστήρια, όπως νόμος ορίζει.» 
34 «(…)Η αρμοδιότητα της Επιτροπής δεοντολογίας δεν αποκλείει την παράλληλη αρμοδιότητα 
των ποινικών δικαστηρίων ή των πολιτικών για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή της έκδοσης 
απόφασης», άρθρο 15, παρ.3, π.δ. 25/1988, Επιτροπές δεοντολογίας. 
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αστικού δικαίου, ενώ η επίκληση συνταγματικών διατάξεων είναι αναγκαία όπου 
τίθενται ζητήματα συνταγματικότητας των εφαρμοστέων ποινικών διατάξεων ή 
όπου αυτές χρειάζεται να συμπληρωθούν με την προσφυγή σε διατάξεις του 
Συντάγματος. Η ρήτρα «τηρώντας τους νόμους του Κράτους» που εντοπίζεται 
στο άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος έχει την έννοια ότι με το νόμο μπορεί να 
περιορισθεί η ελευθερία πληροφόρησης, καθώς οι περιορισμοί είναι γενικής 
φύσης και αφορούν σε κατασταλτικά μόνο μέτρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θέμα 
συνταγματικού περιορισμού της εφαρμογής των σχετικών ποινικών διατάξεων 
δεν τίθεται. Ο Τύπος δεν επιτρέπεται να διαπράττει εγκλήματα κατά της τιμής. 
Ωστόσο, εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν δεκτές στα πλαίσια άρσης του αδίκου λόγω 
της ύπαρξης της διάταξης του άρθρου 367 Π.Κ. 

 
Από το σύνολο των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 2328/95 και από το 
άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2644/98 προκύπτει άμεση αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. για την 
επιβολή κυρώσεως σε περίπτωση προσβολής του ιδιωτικού βίου των πολιτών35. 
Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρμοδιότητα της Αρχής, όταν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 2472/97, καθώς σκοπός του εν 
προκειμένω νόμου είναι να αποτρέψει την παράνομη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και όχι να ορίσει κανόνες λειτουργίας των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Παρόμοιο εξευτελισμό θα συνιστούσε κύρωση που 
βαίνει πέραν από τις ποινές που προβλέπονται από την έννομη τάξη και δεν είναι 
ανεκτός από αυτήν. Την άποψη αυτή διέπουν και οι αρχές δεοντολογίας του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος που αποτελούν κώδικες επαγγελματικής ηθικής 
των δημοσιογράφων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στο άρθρο 2 στο οποίο επιτάσσεται ότι ο 
δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα, την 
αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή του ανθρώπου και του πολίτη.    

 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 εξαγγέλεται ο λειτουργικός χαρακτήρας των 
ελευθεριών έκφρασης ως συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας. Μάλιστα, 
προσδιορίζεται ότι οι ελευθερίες αυτές υπάγονται σε προληπτικά ή κατασταλτικά 
μέτρα. Τα συμβαλλόμενα κράτη απολαύουν ενός ορισμένου περιθωρίου 
εκτιμήσεως για να κρίνουν επί της υπάρξεως μιας τέτοιας ανάγκης, αλλά το 
περιθώριο αυτό περιβάλλεται από ένα ευρωπαϊκό έλεγχο που αναφέρεται 
συγχρόνως τόσο στον νόμο, όσο και στις αποφάσεις που τον εφαρμόζουν, ακόμη 
αυτές προέρχονται από ένα ανεξάρτητο δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει τότε 
αρμοδιότητα αποφάσεως σε τελευταίο βαθμό επί του ζητήματος εάν είναι 
περιορισμός που συμβιβάζεται με την ελευθερία εκφράσεως όπως προστατεύεται 
από το άρθρο 10. Το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα, όταν ασκεί τον έλεγχό 
του, να υποκατασταθεί στα εσωτερικά δικαστήρια, αλλά εξετάζει, υπό το πρίσμα 
του άρθρου 10, τις αποφάσεις που τα εσωτερικά δικαστήρια εξέδωσαν δυνάμει 
της εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτουν. 

 
Στην υπόθεση De Haes και Gijsels  κατά Βελγίου36, η βελγική δικαιοσύνη είχε 
καταδικάσει για δυσφήμηση δύο δημοσιογράφους, επειδή κατηγόρησαν ως 
μεροληπτικούς τους δικαστές που απέδωσαν την επιμέλεια των παιδιών ενός 
διαζευγμένου ζευγαριού στον άνδρα, τον οποίο η πρώην σύζυγός του είχε 
μηνύσει ότι βίαζε συστηματικά τα παιδιά τους κάθε φορά που τα αναλάμβανε. Το 

                                                 
35 «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση 
της Πολιτείας», άρθρο 2 του Συντάγματος.  
36 Απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1997, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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άρθρο 14 του Συντάγματος δια της επιγραμματικής διακηρύξεως «Ο τύπος είναι 
ελεύθερος» καθιερώνει την προστασία του τύπου ως θεσμού. Ήδη μέσω της 
συνταγματικής αυτής προστασίας προκύπτει ότι ο τύπος προστατεύεται όχι μόνο 
έναντι του Κράτους, αλλά και έναντι παντός τρίτου αντιτιθέμενου στην ομαλή 
λειτουργία του θεσμού. Αυτή η προστασία του τύπου έναντι παντός τρίτου μπορεί 
να στηριχθεί και στη θεωρία της απόλυτης ισχύος των συνταγματικών 
δικαιωμάτων τα οποία δίδουν τις κατευθυντήριες γραμμές στο σύνολο της 
εννόμου τάξεως. Ως αδίκημα του τύπου θεωρείται το στρεφόμενον κατά γενικής 
φύσεως ρυθμιστικών διατάξεων που αναφέρονται στα συνταγματικά όρια που 
θέτουν οι γενικοί νόμοι του Κράτους. Αδικήματα τελούμενα δια του 
περιεχομένου του δημοσιεύματος είναι εκείνα των οποίων η αντικειμενική 
υπόσταση πραγματώνεται μέσω του πνευματικού νοήματος που εκφράζεται. 
Κατά τη γερμανική θεωρία δεν απαιτείται γνησίως εγκληματική εκδήλωση, 
δηλαδή δεν είναι αναγκαία η δια του δημοσιεύματος προσβολή έννομου αγαθού, 
αλλά αρκεί η επικίνδυνη διατάραξη της κοινωνικής ζωής, η οποία μέσω της 
ιδιαίτερης ισχύος του τύπου ασκεί μαζική επιρροή. Μάλιστα, για να 
στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της περιυβρίσεως της αρχής  απαιτείται να 
προσβάλλεται η αρχή καθ’εαυτήν είτε ως οργανωτικός και λειτουργικός θεσμός 
του κράτους είτε εν σχέσει προς τον επιδιωκόμενον από αυτήν σκοπόν και την 
εκπλήρωση της αποστολής αυτής. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τεθεί ζήτημα 
περιυβρίσεως της αρχής οποτεδήποτε ασκείται κριτική. Αν γίνει δεκτό ότι κάθε 
άσκηση κριτικής δεν συνιστά μόνο εξύβριση, δυσφήμηση απλή ή συκοφαντική 
αλλά συγχρόνως και περιύβριση της αρχής αποκλείεται η από τον τύπο 
εκπλήρωση της ευρείας αποστολής αυτού ως θεσμού του Κράτους Δικαίου. 
 
 
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνεστήθη με το νόμο 1866/89 κατά το 
πρότυπο των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, δηλαδή ως ανεξάρτητη αρχή, μη 
υποκείμενη σε ιεραρχικό έλεγχο ή διοικητική εποπτεία κατά την άσκηση του 
αμέσου ελέγχου του κράτους. Στις αρχές αυτές συναντώνται αρμοδιότητες 
κανονιστικής φύσεως, ελεγκτικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες επιβολής 
κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές εμφανίζονται να ασκούν σωρευτικά νομοθετικές διοικητικές και οιονεί 
δικαστικές αρμοδιότητες, γεγονός στο οποίο οφείλεται η διχογνωμία σχετικά με 
τη νομική τους φύση και οι επικρίσεις που διατυπώνονται κατά του θεσμού σε 
σχέση με τη θεμελιώδη αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Ωστόσο, το πεδίο 
δράσης των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών είναι περιορισμένο κα σαφώς 
καθορισμένο από το νομοθέτη. Συγκεκριμένα, δεν έχουν αυτόνομη ρυθμιστική 
αρμοδιότητα, αλλά θεσπίζουν νέους κανόνες δικαίου μόνο βάσει νομοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Γενικά 
εξειδικεύουν το νόμο στον τομέα της δραστηριότητάς τους με απώτερο σκοπό τη 
αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων και την εμπέδωση της 
ασφάλειας δικαίου. Ως προς την οιονεί δικαστική αρμοδιότητά τους οι 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές περιορίζονται στην επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, όπως πρόστιμα ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας37. 

                                                 
37«Οι υποδείξεις, γνώμες και αποφάσεις της Επιτροπής δεοντολογίας είναι υποχρεωτικές για τη 
διεύθυνση του σταθμού. Η μη συμμόρφωση σ’ αυτές συνιστά λόγο ανάκλησης ή μη ανανέωσης 
της άδειας του σταθμού. Η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης γίνεται από την Επιτροπή για την 
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Στη συνέχεια με το αναθεωρημένο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίσθηκε 
πως ο άμεσος έλεγχος του κράτους στη ραδιοτηλεόραση, δηλαδή η διοικητική 
εφαρμογή ή εκτέλεση της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας καθώς και ο 
έλεγχος της τήρησής της με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων βρίσκεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα 
αναγνωρίζει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την αποκλειστική 
αρμοδιότητα άσκησης του αμέσου ελέγχου του κράτους στη ραδιοτηλεόραση, ο 
νόμος 3021/2002, ο οποίος αποτελεί εκτελεστικό νόμο του άρθρου 14 παρ. 9 του 
Συντάγματος, αναθέτει στο Ε.Σ.Ρ τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο τομέα 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης κα επικοινωνίας γενικά, το καθιστά δηλαδή 
αρμόδιο για τον έλεγχο του τύπου. Αλλά και για τον έλεγχο της συγκέντρωσης το 
Ε.Σ.Ρ είναι αρμόδιο για όλο τον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και επικοινωνίας σύμφωνα με το Ν. 2836/2000 και το Π.Δ. 310/1996. Μάλιστα, 
καθώς οι αρμοδιότητες αυτές είναι απολύτως συναφείς προς το κύριο έργο του 
Ε.Σ.Ρ με βάση το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, η νομοθετική επέκταση της 
ελεγκτικής αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ και στο χώρο του τύπου και η ανάδειξή του 
σε ελεγκτή και εγγυητή της πολυφωνίας και της διαφάνειας στο χώρο των μέσων 
ενημέρωσης γενικώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στις διατάξεις του 
Συντάγματος38. 

 
Ειδικά για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση το Ε.Σ.Ρ μπορεί να θεσπίζει και 
κώδικες δημοσιογραφικής  δεοντολογίας39. Ωστόσο, το Ε.Σ.Ρ δεν έχει ευθεία 
αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των 
δημοσιογράφων.  

                                                                                                                                            
Τοπική Ραδιοφωνία, η οποία εκτιμά ελεύθερα και τη γνώμη της Επιτροπής δεοντολογίας.», άρθρο 
15, παρ. 2, π.δ. 25/1988, Επιτροπές δεοντολογίας. 
38 «Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από 
αυτή, απαγορεύεται.», άρθρο 14, παρ. 3 του Συντάγματος. 
39«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος 
του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως 
σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και 
προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων 
που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική 
ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της 
παιδικής ηλικίας και νεότητας», άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος. 
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Επίλογος 
 

Είναι βέβαιο ότι προϋπόθεση ύπαρξης και συντήρησης της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας είναι η σωστή πληροφόρηση των πολιτών και συνεπώς η γνώση της 
πραγματικότητας. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούν να επικοινωνήσουν και συνεπώς 
να συνεννοηθούν. Αυτόν το ρόλο τον ασκεί η δημοσιογραφία. Εξ ου και οι 
ατέλειωτοι αγώνες για την ελευθεροτυπία, με πρωταγωνιστές αυτούς κυρίως τους 
ίδιους τους δημοσιογράφους και με αντίπαλο τις όποιες εξουσίες, που 
απεχθάνονται και πολεμούν τη δημοσιότητα της αλήθειας και της κριτικής των 
πράξεών τους, στην έκταση που αποκαλύπτουν τις αδυναμίες, τα λάθη ή και τα 
εγκλήματά τους. 

 
Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι όχι σπάνια λησμονούν το βαθμό της ευθύνης της 
οποία φέρουν με αποτέλεσμα να αυτοαναγορεύονται σε αρχιερείς της αλήθειας οι 
οποίοι με πρόσχημα της ελευθεροτυπία δε διστάζουν να ποδοπατούν και να 
παραποιούν την αλήθεια χάριν εξυπηρετήσεως σκοπών που αποβλέπουν σε κάθε 
άλλο παρά στην αντικειμενική πληροφόρηση και στον απροκάλυπτο σχολιασμό. 
Δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες και συχνά συμμέτοχοι σε μια δημοσιογραφία που 
υποτίθεται ότι πληροφορεί, ενώ συνήθως παραπληροφορεί και σχολιάζει 
ασυδότως, μη διστάζοντας ενίοτε να προσφεύγει έως και στην απάτη, με πλήρη 
αδιαφορία προς τους νόμους και την ηθική. Από την άλλη πλευρά, η κρατική 
εξουσία επικαλούμενη τις ακρότητες και την παραβίαση της δεοντολογίας αλλά 
και της νομοθεσίας προσπαθεί με διώξεις και με φαλκιδευτικούς νόμους να 
περιστείλει το κακό, αλλά κυρίως προκειμένου να αποτρέψει τη δημοσιότητα στις 
όποιες δικές της αθλιότητες και παρανομίες. 

 
Πρόκειται για ένα εν γένει φαινόμενο ασυδοσίας που χαρακτηρίζει σήμερα τα 
πλείστα μέσα ενημέρωσης που ψεύδονται ασύστολα, παραπληροφορούν και 
σπιλώνουν πρόσωπα και αξίες εν ονόματι της ελευθεροτυπίας. Μάλιστα, 
χαρακτηριστικό αναφοράς είναι το γεγονός πως συχνά ευσυνείδητοι 
δημοσιογράφοι σπεύδουν ως μάρτυρες υπερασπίσεως συναδέλφων τους, οι οποίοι 
διώκονται για παράβαση του νόμου ή για συκοφαντική δυσφήμηση όχι για να 
ανατρέψουν ως ψευδή και αβάσιμη την κατά των διωκομένων δημοσιογράφων 
κατηγορία, αλλά με τον ισχυρισμό ότι μια καταδίκη των παρανομούντων είναι 
μαχαιριά  κατά της ελευθερίας και φαλκιδεύει τη λειτουργία της δημοκρατίας. 

 
Οι Jacques Lesourne  και Bruno Frappat σε μια αυτοκριτική έρευνά τους με θέμα 
«Πληροφορία και δεοντολογία» υπογραμμίζουν ότι «ο δημοσιογράφος δεν είναι 
υπεράνω των νόμων σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου οι εξουσίες είναι 
νόμιμες. Κανένα επάγγελμα, συνεπώς, ούτε το δημοσιογραφικό, μπορεί να είναι 
εκ φύσεως ή de jure υπεράνω κριτικής». Συγχρόνως, οι Lesourne  και Frappat 
διαπιστώνουν στην έρευνά τους την εκρηκτική διάδοση της πληροφορίας αλλά 
και της ιδιοτελούς χειραγώγησής της από τα πανίσχυρα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, 
τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, αλλά και τη συχνή σύμπλευση πολιτικών 
και εκδοτικών συμφερόντων πρέπει να μας ανησυχούν αναφορικά με την 
απειλούμενη φίμωση της δημοσιογραφικής πληροφόρησης. 
 
«Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι πραγματικά είναι εγκληματίες πολέμου. 
Έχουν τις ίδιες ευθύνες αν όχι περισσότερες από τους στρατιωτικούς στον 
εμφύλιο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας» Zlatko Dizdarevic (Monde, 22-07-93) 
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Πέραν όλων αυτών το καίριο ερώτημα είναι που οφείλεται ο περί ου ο λόγος 
εκτραχηλισμός και τι ή, ορθότερα ενδεχομένως, ποιόν εξυπηρετεί. Μια εύκολη 
και βολική απάντηση θα μπορούσε να είναι το γεγονός πως ο δημοσιογράφος δεν 
έχει το χρόνο να διασταυρώσει και ελέγξει τις πληροφορίες του και έχει ανάγκη 
της άμεσης μετάδοσης, βάζει σε δεύτερη μοίρα τη δεοντολογία. Η παραπάνω 
δικαιολόγηση συνδέεται κατά μία άποψη με τα οικονομικά συμφέροντα του 
εκδότη ή του ιδιοκτήτη του μέσου ο οποίος προτιμά τις αβαρίες σε βάρος της 
αλήθειας  παρά την οικονομική ζημία. Ωστόσο, αν επρόκειτο μόνο για τα 
οικονομικά συμφέροντα του εκδότη ή ιδιοκτήτη μέσων μαζικής ενημέρωσης θα 
μπορούσε να βρεθεί ίσως κάποια λύση του προβλήματος με μια εκκαθάριση και 
εν συνεχεία απομόνωση των εγκληματιών. Εντούτοις, ιδιαίτερο πρόβλημα 
ανακύπτει σε περίπτωση που τα οιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα διαπλέκονται 
με τα πολιτικά ή κομματικά. Αν η παραχάραξη της  αλήθειας υπηρετεί την 
εξουσία ή εκείνον που διεκδικεί την εξουσία, τότε τι απομένει από τη λειτουργία 
της δημοκρατίας;  

 
Υπάρχει μια σημαντική μερίδα κάποιων που ισχυρίζονται ότι οι οι θέσεις που 
υποστηρίζουν προσδιορίζονται από την εκάστοτε  βούληση του ανωτέρου τους. 
Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που, ακόμη και αν αληθεύει, η αλήθεια αυτού 
περιορίζεται αρκετά, καθώς το πλείστον της ευθύνης κατέχει ο ίδιος ο 
δημοσιογράφος που το αποδέχεται και το τροφοδοτεί. «ο προσκείμενος κάπου 
γίνεται αναγκαστικά ψεύτης», Νίτσε (Ο Αντίχριστος, Penguin 1968) 
 
Φοβούμαι πως πολύ μικρή απήχηση έχει η άποψη του Jacques Julliard ότι 
«πρώτιστο καθήκον του δημοσιογράφου δεν είναι να πληροφορεί αλλά να μη 
γίνει όργανο κανενός». ΄Αραγε, είναι πλειοψηφία οι δημοσιογράφοι που δεν 
έχουν γίνει όργανα κανενός; 

 
Ο προβληματισμός και η συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά από τους ίδιους τους 
δημοσιογράφους τουλάχιστον όσους επιθυμούν να ασκούν έντιμα και 
εποικοδομητικά την αποστολή τους καθίσταται αδήριτη ανάγκη, καθώς το 
επιβάλλει η ανάγκη προστασίας του κύρους του λειτουργήματός τους. Άλλωστε, 
αν εκείνοι δε σέβονται τις αρχές που θεμελιώνουν τη δημοκρατία και και την 
ελευθεροτυπία, τότε πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται. 
 
Η λανθάνουσα δικτατορία της πένας μπορεί βαθμιαία να οδηγήσει και πάλι σε 
φανερές δικτατορίες του σπαθιού. 
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