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Ο∆ΗΓΙΑ  1 / 2003 

 
 
1.       Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη αποτελεί καθοριστική αξία του Κράτους ∆ικαίου, 
το οποίο εξασφαλίζεται από τη ∆ηµοκρατική µας Πολιτεία. Η εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης διαδικασίας της δίκης των κατηγορουµένων για συµµετοχή σε 
τροµοκρατικές οργανώσεις και εµπλοκή σε τροµοκρατικές πράξεις, πρέπει µε κάθε 
τρόπο να εξασφαλισθεί, ώστε η δίκη αυτή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της 
ελληνικής κοινωνίας.  
 
2.    Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός δεν αρκεί µόνο η εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης, οµαλής και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της έννοµης τάξης 
απονοµή της δικαιοσύνης µέσα στο δικαστήριο. Η κοινωνία  ως σύνολο πρέπει να 
διατηρήσει την ψυχραιµία και την αυτοκυριαρχία της, ώστε το δικαστήριο να 
ασκήσει τα καθήκοντά του σε περιβάλλον, το οποίο θα σέβεται τη δικαστική 
λειτουργία και θα κατανοεί το βάρος και τη δυσκολία του έργου των συγκροτούντων 
το δικαστήριο δικαστικών λειτουργών καθώς και όλων των παραγόντων της δίκης. 
 
3.     Η  αναγκαία ψυχραιµία και αυτοκυριαρχία αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα του 
δηµοσίου λόγου και της δηµόσιας εικόνας που θα αποτελέσουν το περιβάλλον της 
δίκης. Η διαµόρφωση µιας παράλληλης εικονικής δίκης µέσω  ραδιοφώνου και  
τηλεόρασης ως και η συγκρότηση δηµοσίου χώρου εντυπώσεων, ανευθυνότητας, 
εµπορευµατοποίησης και λαϊκού θεάτρου, θα µεταβάλλει το κοινό σε ανεύθυνο και 
καθοδηγούµενο πλήθος  ενόρκων. Το αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου θα είναι η 
καταρράκωση της αξιοπιστίας της απονοµής της δικαιοσύνης. 
 
4.      Στόχος όλων των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης πρέπει να είναι ο σεβασµός 
του τεκµηρίου της αθωότητας καθώς και ο σεβασµός της µνήµης των θυµάτων και 
του πόνου των συγγενών τους. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί η µετατροπή της δίκης 
σε θέαµα και εµπόρευµα εν ονόµατι της ακροαµατικότητας και της τηλεθέασης. 
 
5.     Η άρνηση της ορθολογικής χρήσης του λόγου και της εικόνας καθώς και της 
αντικειµενικής και ίσης αντιµετώπισης των παραγόντων της δίκης, η µεταβολή του 
ευρύτερου χώρου έξω από το δικαστήριο σε ένα γιγάντιο τηλεθέαµα, η ανεύθυνη και 
σκανδαλολογική αναζήτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, µέσω και της  
διαπόµπευσης των παραγόντων της δίκης, η δηµιουργία  βήµατος δηµαγωγικής 
ρητορικής για οποιονδήποτε και  ο µε κάθε άλλο τρόπο ευτελισµός της απονοµής 
δικαιοσύνης µε σκοπό την τηλεθέαση, θα αποδείκνυαν ότι το ζητούµενο δεν είναι η 
ενηµέρωση του κοινού για τη δίκη αλλά η µετατροπή της  σε ιδιόµορφο εµπόρευµα 
µε  ιδιωτικό οικονοµικό όφελος και κοινωνικό κόστος την έκπτωση του νοµικού 
πολιτισµού µας. 
  
6.   Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπ’ όψη: α) το άρθρο 15 
παράγραφος 2 του Συντάγµατος, β) το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, γ) τα άρθρα 4 και 9 του Ν. 2328/1995, δ) τα άρθρα 12 

 1



και 17 του Ν. 2644/1998, ε) το άρθρο 4 του Ν. 2863/2000, στ) τους ισχύοντες 
κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων: 
 
Α.   ∆ηλώνει ότι, σεβόµενο το δηµοσιογραφικό λειτούργηµα και το δικαίωµα του 
κοινού στην πληροφόρηση, θα κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων τις οποίες του 
παρέχει  το Σύνταγµα και ο Νόµος, ώστε να αποτρέψει τον ευτελισµό της 
ραδιοτηλεοπτικής δηµοσιότητας.  
 
Β.    Καλεί όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς αφενός να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και να αντιληφθούν, ότι η δίκη βρίσκεται αποκλειστικά εκτός κάθε 
µορφής εµπορευµατοποίησης και αφετέρου  να συνεργαστούν µε το Ε.Σ.Ρ., ώστε να 
εξασφαλισθεί η ποιότητα και αντικειµενικότητα της πληροφόρησης που απαιτεί η 
έννοµη τάξη και ο πολιτισµός µας.  
 
 
 
 
                                                                             Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
                                                                               Ιωάννης Λασκαρίδης 
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