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Αόφαση για τις τελευταίες εξελίξεις για την τροµοκρατία
στην Ελλάδα

H Eθνική EEιτροEή για τα ∆ικαιώµατα του AνθρώEου,
Με βάση Eροηγούµενες αEοφάσεις της, για το τροµοκρατικό χτύEηµα
της 11 ΣεEτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ (20.9.2001), τη «∆ιακήρυξη των
Αθηνών» Eου υιοθετήθηκε αEό τους µεσογειακούς εθνικούς οργανισµούς
δικαιωµάτων του ανθρώEου (3.11.2001), τις Eροτάσεις αEοφάσεων-Eλαισίου
του ΕυρωEαϊκού Συµβουλίου του Λάακεν για την τροµοκρατία και το
ένταλµα σύλληψης (28.2.2002) καθώς και µε βάση τις θέσεις Eου είχε
εισηγηθεί κατά την ψήφιση του Ν. 2928/2001, δηµοσιοEοιεί τα ακόλουθα:
Kαλεί τους θεσµικούς Eαράγοντες και όλους τους Eολίτες να
γρηγορούν ενάντια σε κάθε Eράξη βίας αEό όEου κι αν Eροέρχεται.
∆ιερµηνεύει το κοινό αίσθηµα ενάντια στις τροµοκρατικές ενέργειες
της

«EO

17

Nοέµβρη»

ως

καταδίκη

εγκληµατικών

Eράξεων

Eου

ναρκοθετούν τα κοινωνικά θεµέλια της δηµοκρατίας.
Καταδικάζει µε τον Eλέον κατηγορηµατικό τρόEο κάθε αEόEειρα
εEιδοκιµασίας των εγκληµάτων της «ΕΟ 17 Νοέµβρη» και Eροσβολής της
µνήµης των θυµάτων της τροµοκρατίας.
Eισηµαίνει ότι η ευρεία συναίνεση κατά της τροµοκρατίας δεν θα
EρέEει να αµβλύνει την εγρήγορση Eολιτών και οργάνων της Eολιτείας
αEέναντι στις δηµοκρατικές αρχές και στα Eάντοτε σεβαστά δικαιώµατα του
ανθρώEου ούτε να εκληφθεί ως ανοχή αυταρχικών και βίαιων συµEεριφορών
αστυνοµικών οργάνων εναντίον των Eολιτών κατά τον έλεγχο ταυτοτήτων
και την έρευνα EροσώEων, Eου Eαραβιάζουν το τεκµήριο αθωότητας και τον

αEόλυτο σεβασµό στην EροσωEική ασφάλεια και αξιοEρέEεια όλων των
ατόµων Eου εξετάζονται ως ύEοEτοι.
Yογραµµίζει ότι η υEεροχή του δικαίου και η συστηµατική
Eεριφρούρηση όλων των δικαιωµάτων του ανθρώEου συνιστούν την Eιο
σθεναρή και συνεEή αντίδραση ενάντια στην τροµοκρατία, καθώς τίEοτε
άλλο δεν θωρακίζει αEοτελεσµατικότερα τη δηµοκρατική κοινωνία στο
µέλλον.
Εισηµαίνει ότι η ελευθερία της έκφρασης υEόκειται αEό το
Σύνταγµα σε Eεριορισµούς και συνεEάγεται δεσµεύσεις και ευθύνες για τα
µέσα ενηµέρωσης, ιδίως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καταχρηστική άσκηση
της τηλεοEτικής ελευθερίας αEό ορισµένους σταθµούς και δηµοσιογράφους,
οι οEοίοι εEιδεικνύουν ανευθυνότητα και Eαραβιάζουν τους νόµους είτε
Eροσβάλλοντας βάναυσα την ιδιωτική ζωή Eολιτών είτε οικειοEοιούµενοι
κρατικές λειτουργίες Eου EαρεµEοδίζουν τη δικαστική εξουσία να
εEιτελέσει το έργο της.
Yογραµµίζει ότι ο σεβασµός της αξίας του ανθρώEου και η Eροστασία
της Eαιδικής ηλικίας αEοτελούν µέρος των δικαιωµάτων των Eολιτών, τα
οEοία Eαραβιάζουν οι τηλεοEτικοί σταθµοί και άρα χρήζουν Eροστασίας αEό
την Πολιτεία.
Kαλεί την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να
εφαρµόζονται το Σύνταγµα και οι νόµοι του κράτους Eου EροβλέEουν την
«αντικειµενική και αµερόληEτη» ενηµέρωση των Eολιτών, µε Eαράλληλη
την εξασφάλιση της «Eοιοτικής στάθµης των Eρογραµµάτων Eου εEιβάλλει η
κοινωνική αEοστολή της τηλεόρασης».
Θεωρεί αναγκαία τη λήψη κάθε µέτρου αEαραίτητου για την
Eροστασία του τεκµηρίου αθωότητας, της αρχής του αEορρήτου της
ανάκρισης και της αξιοEρέEειας οEοιουδήEοτε υEόEτου, και µε βάση αυτό
χαιρετίζει την ενεργοEοίηση του άρθρου 35 Eαρ. 4 του ν. 2172/1993, Eου
αEαγορεύει τη µετάδοση αEό την τηλεόραση, την κινηµατογράφηση, τη
βιντεοσκόEηση και φωτογράφηση των EροσώEων Eου Eροσάγονται ενώEιον
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των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνοµικών και λοιEών αρχών, εφόσον
αυτά δεν συναινούν ρητώς.
Συνιστά στην Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και
στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να λάβουν άµεσα όλα τα αναγκαία
Eειθαρχικά µέτρα για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας αEό τα µέλη
τους.

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2002
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