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Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2002 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη κ.κ. Εύη ∆εµίρη, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 

 
 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 2 
παρ. 1, 15 παρ 2 του Συντάγµατος και τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 του Ν. 
1730/1987, 3 παρ. 1. στοιχείο α΄ του Ν. 2328/1994 και το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 
2863/2002 όπως και τους υφιστάµενους κανόνες των κωδίκων δεοντολογίας 
επισηµαίνει ότι: 

Το Συµβούλιο είχε απευθύνει προς τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ τις Οδηγίες 2/2002 και 
3/2002 µε σκοπό την αποφυγή της µεταβολής του χώρου της ενηµέρωσης «σε 
θεατρική σκηνή αυτόκλητων δηµοσίων κατηγόρων λαϊκού δικαστηρίου».   

Ωστόσο η προσπάθεια αύξησης της τηλεθέασης από ορισµένες τηλεοπτικές 
ενηµερωτικές εκποµπές και δελτία ειδήσεων, µε τρόπο που ξεφεύγει από τα όρια της 
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει αποκτήσει µια αρνητική δυναµική ανεξέλεγκτου 
ανταγωνισµού, έντασης, συγκρουσιακής αντιπαράθεσης, ανευθυνότητας, υπερβολής 
και έλλειψης ψυχραιµίας.  

Συγχρόνως, η προσφορά του βήµατος της δηµοσιότητας σε ευφάνταστους 
συνοµιλητές, η παρουσία των οποίων στα τηλεοπτικά παράθυρα έρχεται να τους 
νοµιµοποιήσει ως ειδήµονες, προκαλεί σύγχυση στο κοινό σχετικά µε το τι είναι 
ορθολογικό επιχείρηµα,  τι είναι ∆ηµοκρατία και τι σηµαίνει ελεύθερη έκφραση 
γνώµης. Στο πλαίσιο αυτό σχηµατίζεται η εντύπωση πως ο,τιδήποτε και αν λέγεται, 
όσο αποτρόπαιο και ανορθολογικό και αν είναι, δικαιώνεται ως συµµετοχή στην 
ανταλλαγή απόψεων και θέσεων στο πλαίσιο του δηµοκρατικού διαλόγου. 

Η παρανόηση του περιεχοµένου της έννοιας της ∆ηµοκρατίας και του δηµοκρατικού 
διαλόγου, καθώς και οι παρερµηνείες της έννοιας του δικαιώµατος, οδηγούν στην 
εξαχρείωση της δηµόσιας χρήσης του λόγου και της εικόνας. 

Ήδη, απειλείται η µεταβολή των ΜΜΕ σε βήµα αυτόκλητων κατηγόρων της 
δηµοκρατικής έννοµης τάξης της χώρας και των θεσµικών οργάνων της.         
Αν δεν επικρατήσει η σύνεση, η αυτοσυγκράτηση και η στοιχειώδης τήρηση κανόνων 
δεοντολογίας, θα κυριαρχήσει ο εκχυδαϊσµός του χώρου της ενηµέρωσης και µάλιστα 
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µε τον πιο αποτρόπαιο τρόπο που προσβάλει βαθύτατα όχι µόνο τη µνήµη των 
θυµάτων και περιφρονεί το πένθος και τον πόνο των συγγενών τους, αλλά και το 
δηµοκρατικό χαρακτήρα της κοινωνίας µας.  

Ως εκ τούτου, το ΕΣΡ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την επιρροή, την οποία ασκεί ο 
δηµοσιογραφικός λόγος και η τηλεοπτική εικόνα, απευθύνει την εξής σύσταση προς 
τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας, υπογραµµίζοντας την 
υποχρέωση των παρουσιαστών και των συνεργατών τους να τηρούν τον κώδικα 
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας:  

• Η παρουσίαση ειδησεογραφικών εκποµπών οφείλει να σέβεται απολύτως τις 
θεµελιώδεις αρχές και τα θεµελιώδη δικαιώµατα που αποτελούν την 
πεµπτουσία της συνταγµατικής τάξης.  

• Η παρουσίαση ειδησεογραφικών εκποµπών οφείλει να µην διαµορφώνει βήµα 
άµεσης ή έµµεσης δικαίωσης αξιόποινων πράξεων ή εκθείασης των 
κατηγορουµένων.  

• Οι ενηµερωτικές εκποµπές οφείλουν να µην µεταβάλλονται σε χώρο 
σφετερισµού αρµοδιοτήτων οι οποίες ανήκουν στις δικαστικές αρχές. 

• Η παρουσίαση ειδησεογραφικών εκποµπών οφείλει να χαρακτηρίζεται από 
την επιδίωξη πληρότητας, αντικειµενικότητας και ισότιµης παρουσίασης των 
απόψεων.  

• ∆εν συγχωρείται η παρουσίαση θέσεων οι οποίες συνειδητά ή µη έχουν ως 
αποτέλεσµα την παραπλάνηση της κοινής γνώµης. 

• ∆εν πρέπει η έννοια της πληροφόρησης να εκπίπτει σε σκανδαλοθηρία ή να 
προσβάλει την τιµή και αξιοπρέπεια προσώπων υπό το πρίσµα δηµιουργίας 
εντυπώσεων. 

 

Το Ε.Σ.Ρ επισηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της  
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, όπως εξειδικεύεται µε τις οδηγίες, τις συστάσεις 
και τις υποδείξεις του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του 
Ν.2328/1995, λαµβάνεται αρνητικά υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων 
αδειοδότησης. 

 

 

  

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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