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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προάσπιση
των δικαιωμάτων των υπόπτων ή των κατηγορουμένων, η δημοσιότητα από τα ΜΜΕ
αναπόφευκτα επηρεάζει τη ζωή τους. Παρότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και η λοιπή
συναφής νομοθεσία αποσκοπούν στη σχολαστική εξισορρόπηση μεταξύ του τεκμηρίου
αθωότητας, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και των δικαιωμάτων στην ελεύθερη έκφραση
και την πληροφόρηση, η δημοσιότητα επηρεάζει αναπόφευκτα την ιδιωτική σφαίρα των
υπόπτων και των κατηγορουμένων. Παρότι αυτό ήταν ανέκαθεν αποδεκτό ως «πρόσθετη»
τιμωρία, μολαταύτα αναγνωρίζεται ότι θέτει σε κίνδυνο τον παραβάτη. Λόγου χάρη, οι
ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι θα μπορούσαν να υποστούν παρενόχληση, ιδίως αν ανήκουν
σε κάποια ευάλωτη ομάδα, θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή τους, π.χ. να χάσουν την εργασία
τους, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον τόπο όπου ζουν, να χωρίσουν από τον/την
σύζυγό τους, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την επανένταξή τους μετά την έκτιση της
ποινής τους (παρά το δικαίωμα στη λήθη). Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό να διερευνήσει αυτή
την «πρόσθετη τιμωρία» παρουσιάζοντας ένα δείγμα επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών
περιπτώσεων και να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά
που παρατηρούνται.
Η απουσία διεθνών επίσημων κειμένων που να απαιτούν από τα ΜΜΕ να σέβονται τα
δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου αθωότητας όταν
δημοσιοποιούν πληροφορίες κατά την κάλυψη ποινικών υποθέσεων, έχει επιτρέψει την
εδραίωση κακόβουλων πρακτικών από μέρους των δημοσιογράφων με σκοπό την αύξηση των
τηλεθεατών και των αναγνωστών τους. Η αυτορρύθμιση δεν αρκεί πάντα για την εφαρμογή
των απαραίτητων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας της
δημοσιογραφίας, όταν υπονοείται η ενοχή ατόμων που δεν έχουν ακόμη καταδικαστεί. Η
υπερβολική κάλυψη των ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ δεν είναι και τόσο καινούριο
φαινόμενο ‒ ο αγγλικός όρος «trial by media» («δίκη από τα ΜΜΕ») άρχισε να
χρησιμοποιείται στα τέλη του 20ού αιώνα για να περιγράψει πώς τα ΜΜΜ «παρενέβαιναν»
στη δικαστική διαδικασία δημιουργώντας μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί της ενοχής
ή της αθωότητας ενός κατηγορουμένου προτού εκδοθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου.1 Η
ελευθερία και η ανεξαρτησία των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για τις σύγχρονες
δημοκρατίες, αλλά, ταυτόχρονα, η κατάχρησή τους μπορεί να υπονομεύσει το κράτος δικαίου
μέσω της οικειοποίησης εξουσιών που χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο στα δικαστήρια,
δηλαδή της έκδοσης αποφάσεων για το κατά πόσον ένα άτομο είναι ένοχο διάπραξης
εγκλήματος. Είναι αλήθεια ότι τα ΜΜΕ δεν μπορούν να επιβάλλουν υποχρεωτικές κυρώσεις
και τιμωρίες, αλλά έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν και να επηρεάζουν τη γνώμη και τις
απόψεις του κοινού. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στις ζωές των υπόπτων και των κατηγορουμένων λόγω της αυξημένης
δημοσιότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να ποικίλλουν από την παρεμπόδιση της επανένταξης
και της αποκατάστασής τους έως την άσκηση πίεσης προς τους δικαστές προκειμένου να
αποφασίσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού. Στο ευρύτερο πλαίσιο, θα πρέπει να
επισημανθεί ο αντίκτυπος στην ευρύτερη κοινωνία, που περιλαμβάνει επιπτώσεις όπως η

1

Suresh, N., Sara George, L., (2021), «Trial by Media: An Overview», International Journal of Law Management &
Humanities, τόμος 4, τεύχος 2, 2021, σ. 267-272.
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αύξηση των διακρίσεων, των παρενοχλήσεων και της ρητορικής μίσους και η ενίσχυση
στερεοτύπων σχετικά με ορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Κατ’ αρχήν, οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες αρχές, που εκπροσωπούν το κράτος, υποχρεούνται
να προασπίζουν, να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η
δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με ποινικές διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας
προκειμένου το κοινό να απολαμβάνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Ωστόσο, η
δημοσιοποίηση δεν θα πρέπει να είναι απεριόριστη δεδομένου ότι ο νόμος ορίζει ποια είδη
δεδομένων μπορούν να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και σε ποιες περιπτώσεις
επιτρέπεται η δημοσιοποίηση λεπτομερειών για τα προσωπικά στοιχεία ενός υπόπτου ή
κατηγορουμένου. Ωστόσο, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές δεν ακολουθούν πάντα τους
κανόνες κατά γράμμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα μπορούσαν να αποκαλύψουν
λεπτομέρειες όπως ονόματα, ηλικίες και φωτογραφίες κατά τα αρχικά στάδια της ποινικής
διαδικασίας, οι οποίες δεν είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της έρευνας.
Μπορεί επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων
εισαγγελέων, αστυνομικών και κυβερνητικών αξιωματούχων, κάνουν δημόσιες δηλώσεις για
την ενοχή του κατηγορουμένου πριν από την καταδίκη του. Παραθέτοντας αυτές τις δηλώσεις
ως προερχόμενες από επίσημες πηγές, τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να διασπείρουν αυτή την
εικασία, την οποία το κοινό εκλαμβάνει στη συνέχεια ως κάτι το δεδομένο.
Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό να καταδείξει τις επιπτώσεις που έχει η υπερβολική και
ανεξέλεγκτη δημοσιότητα για ποινικές υποθέσεις στα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως η
δίκαιη δίκη, το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, καθώς επίσης να
αναζητήσει τρόπους εξισορρόπησης των δικαιωμάτων αυτών με την ελευθερία λόγου και το
δικαίωμα στην πληροφόρηση. Η εξέταση δώδεκα ποινικών υποθέσεων σε τέσσερα
διαφορετικά κράτη μέλη έριξε φως σε διάφορα πρότυπα και κοινές αθέμιτες πρακτικές από
μέρους των επαγγελματιών των ΜΜΕ και των δημόσιων αρχών. Τα διεθνή μη νομικά επίσημα
κείμενα που περιέχουν συστάσεις και οδηγίες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά
με ποινικές υποθέσεις περιλαμβάνουν πρότυπα που απευθύνονται σε δύο βασικές ομάδες:
1) σε δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι επαγγελματίες του
κλάδου της δικαιοσύνης, και 2) σε επαγγελματίες των ΜΜΕ και δημοσιογράφους. Οι
επιλεχθείσες ποινικές υποθέσεις αναλύονται υπό το πρίσμα των προτύπων που συστήνονται
για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εν εξελίξει ποινικές υποθέσεις προκειμένου
να καταδειχθεί πόσο σοβαρές και διαδεδομένες είναι οι περιπτώσεις επαγγελματικού
παραπτώματος ή αμέλειας όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας.

5

ARISA 2: «Εκτίμηση του κινδύνου απομόνωσης των υπόπτων και των κατηγορουμένων:
Ο ρόλος των ΜΜΕ»

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην εξέταση δώδεκα ποινικών υποθέσεων από τη Βουλγαρία,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες επιλέχθηκαν ως ενδεικτικές λόγω της
εκτεταμένης δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές και λόγω της ευρείας
κάλυψης των σχετικών διαδικασιών από τα ΜΜΕ.
Ο φόνος στο Sotirya (Βουλγαρία, 2019)
Τον Αύγουστο του 2019, ένα εξάχρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο χωριό Sotirya, κοντά στην
πόλη Sliven. Μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο 21 ετών από το ίδιο
χωριό. Όταν συνελήφθη, ο άντρας αυτός ομολόγησε ότι είχε διαπράξει το έγκλημα και
αργότερα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό και ανθρωποκτονία. Με απόφαση του
δικαστηρίου, ο άντρας παρέμεινε προφυλακισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Τον Ιανουάριο του 2020, κρίθηκε ένοχος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα
αναστολής και διατάχθηκε να καταβάλει πρόστιμο ως χρηματική αποζημίωση στην οικογένεια
του θύματος. Λόγω της ωμότητας του εγκλήματος και της ηλικίας του θύματος, τα ΜΜΕ
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση. Η κάλυψη της υπόθεσης ήταν εκτενής από τη
στιγμή της ανακοίνωσης του εγκλήματος από την αστυνομία έως την ολοκλήρωση της δίκης.
Υπήρξαν επίσης έντονες αντιδράσεις από μέρους του κοινού, κυρίως σε τοπικό επίπεδο,
δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών οργανώθηκαν αρκετές διαδηλώσεις με
αίτημα την αυστηρότερη τιμωρία του κατηγορουμένου.2
Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen
Tsvetkov (Βουλγαρία, 2020)
Τον Απρίλιο του 2020, ένας δημοφιλής Βούλγαρος δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του σε
θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Σόφια. Ο Tsvetkov περίμενε σε ένα κόκκινο
φανάρι όταν ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και το οποίο οδηγούσε ένας
22χρονος προσέκρουσε στο όχημα του δημοσιογράφου. Ο οδηγός που προκάλεσε το
δυστύχημα και οι δύο συνεπιβάτες του διέφυγαν αμέσως από τον τόπο του εγκλήματος σώοι
και αβλαβείς. Ωστόσο, με τη βοήθεια αυτοπτών μαρτύρων, οι αρχές τους συνέλαβαν προτού
περάσουν 48 ώρες. Δεδομένου ότι το θύμα ήταν διάσημος δημοσιογράφος, το ενδιαφέρον
του κοινού ήταν σημαντικό, και η είδηση για το δυστύχημα ανακοινώθηκε αμέσως από όλα
σχεδόν τα ΜΜΕ της χώρας. Οι δημοσιογράφοι βιάστηκαν να αποκαλύψουν τα ευρήματα της
έρευνας, καθώς και προσωπικά στοιχεία του οδηγού και των εμπλεκόμενων συνεπιβατών του.
Λίγο μετά το δυστύχημα, κινήθηκε ποινική διαδικασία κατά του 22χρονου οδηγού, στον
οποίον απαγγέλθηκε η κατηγορία πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος υπό την επήρεια
ναρκωτικών. Σύντομα τα ΜΜΕ δημοσίευσαν το όνομά του καθώς και φωτογραφίες του μαζί
την πληροφορία ότι είχε κάνει χρήση παράνομων ουσιών πριν από το δυστύχημα.
Δημοσιεύτηκε επίσης η ταυτότητα των δύο συνεπιβατών, και αποδείχτηκε ότι ο ένας από
αυτούς ήταν ο γιος ενός Βούλγαρου βουλευτή. Τους επόμενους μήνες, δημοσιεύτηκαν

2
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διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του κατηγορουμένου.
Τον Ιούλιο του 2021, η δίκη βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.3
Η υπόθεση απάτης που αφορούσε τον Spas από το Kocherinovo (Βουλγαρία, 2017)
Πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στην προσπάθεια θυμάτων της απάτης να προειδοποιήσουν άλλους
χρήστες για ένα προφίλ στο Facebook που προσέφερε ανύπαρκτες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Τον Οκτώβριο του 2017, ένας άντρας συνελήφθη δημοσίως για απάτη. Μετά τη σύλληψη, η
υπόθεση προσέλκυσε ξαφνικά την προσοχή του κοινού, δεδομένου ότι αφορούσε τη
δημιουργία ενός ψεύτικου προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μέσω παράνομης χρήσης
φωτογραφιών από το προφίλ ενός Γάλλου πολίτη σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναρτώντας ελκυστικές ταξιδιωτικές φωτογραφίες, ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως
έμπειρος ταξιδιωτικός πράκτορας που προσέφερε αεροπορικά εισιτήρια για μακρινούς
προορισμούς σε χαμηλές τιμές. Ο πλαστός λογαριασμός το Facebook βοήθησε τον παραβάτη
να δημιουργήσει μια σημαντική βάση δεδομένων με προσωπικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πιστωτικές κάρτες πελατών, μερικές από τις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση πληρωμών χωρίς εξουσιοδότηση. Κατά την προδικασία,
οι δημοσιογράφοι δημοσιοποίησαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, την
παιδική ηλικία, τον χαρακτήρα και τις συνήθειες του φερόμενου ως απατεώνα, παρότι οι
αστυνομία δεν είχε ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ύπαρξη σαφούς σύνδεσης μεταξύ του
κατηγορουμένου και του ψεύτικου προφίλ και δεν του είχε ασκηθεί δίωξη επισήμως. Το 2018,
ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέγραψε αρκετές συμφωνίες για την έκτιση ποινής
φυλάκισης και την καταβολή αποζημίωσης σε ορισμένα θύματα της απάτης.4
Ο φόνος του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας (Ελλάδα, 2011)
Στις 10 Μαΐου 2011, ο Μανώλης Καντάρης (Μ.Κ.), Έλληνας υπήκοος ηλικίας 44 ετών,
δολοφονήθηκε από τρεις αλλοδαπούς που προσπάθησαν να κλέψουν την κάμερα του
θύματος. Ο Μ.Κ. πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του για να μεταφέρει στο μαιευτήριο τη
σύζυγό του που ήταν ετοιμόγεννη, μαζί με την πεθερά του, αλλά στη γωνία του δρόμου του
επιτέθηκαν τρία άτομα για να του αρπάξουν τη βιντεοκάμερα που κρεμόταν από τον ώμο του.
Στην προσπάθειά του αντισταθεί, τον μαχαίρωσαν στην πλάτη και στο λαιμό, και πέθανε
επιτόπου. Και οι τρεις δράστες ήταν αλλοδαποί, δύο από το Αφγανιστάν και ένας από το
Πακιστάν. Έπειτα από αστυνομικές έρευνες, οι δύο ύποπτοι από το Αφγανιστάν
συνελήφθησαν. Οι Αφγανοί υπήκοοι ομολόγησαν ότι βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος
και ισχυρίστηκαν ότι το τρίτο άτομο από το Πακιστάν είχε δολοφονήσει τον Μ.Κ. Η υπόθεση
καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ, και το ενδιαφέρον του κοινού διατηρήθηκε επί χρόνια μετά
το έγκλημα. Σημαντική ποσότητα πληροφοριών από τη δικογραφία αποκαλύφθηκε ανεπίσημα
και δημοσιοποιήθηκε. Στην υπόθεση αυτή, το γεγονός ότι οι δράστες ήταν αλλοδαποί
προκάλεσε ακόμη πιο ακραίες αντιδράσεις από μέρους του κοινού.5
Ο Καθηγητής «Φακελάκης» (Ελλάδα, 2018)
3
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4 Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Η υπόθεση απάτης που αφορούσε τον Spas από το Kocherinovo
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Στις αρχές του 2018, υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος ενός καθηγητή στο ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας στις Σέρρες. Οι μαθητές του ισχυρίστηκαν ότι αναγκάστηκαν να δωροδοκήσουν
τον καθηγητή για να περάσουν τις εξετάσεις. Ο κατηγορούμενος καθηγητής Κλεάνθης
Κωνσταντινούδης υπέστη ακραίο χλευασμό και διαπόμπευση από τα ΜΜΕ από την ημέρα της
σύλληψής του. Όλοι οι τίτλοι των ειδήσεων τον αποκαλούσαν με το παρατσούκλι
«Φακελάκης». Η εχθρότητα του κοινού άσκησε πίεση στις δικαστικές και ακαδημαϊκές αρχές
κατά τη λήψη των αρχικών τους αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τη 10μηνη προφυλάκιση του
καθηγητή και την οριστική του παύση από τη θέση του καθηγητή στο ΤΕΙ των Σερρών, πολύ
πριν ξεκινήσει η δίκη και αποφασιστεί η καταδίκη του.6
Κατερίνα, μία από τις HIV οροθετικές γυναίκες (Ελλάδα, 2012)
Στις 30 Απριλίου 2012, η αστυνομία διεξήγαγε μια επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, στο
πλαίσιο της κρατικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης των μολύνσεων από τον
ιό HIV στην Ελλάδα. Ενενήντα έξι γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα τοπικά
αστυνομικά τμήματα για ταυτοποίηση. Εκεί υποβλήθηκαν σε υποχρεωτική εξέταση για HIV,
και έντεκα από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της 32χρονης Κατερίνας, βρέθηκαν θετικές στον
ιό HIV και τέθηκαν υπό κράτηση. Ο εισαγγελέας εξέδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση
φωτογραφιών και των προσωπικών στοιχείων των γυναικών που βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV
και τέθηκαν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων ιατρικών αρχείων. Κατά της
Κατερίνας και των υπόλοιπων δέκα γυναικών ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο, παρέμειναν δε προφυλακισμένες σχεδόν επί έναν
χρόνο. Η υπόθεση αυτή καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ και προκάλεσε σημαντικές
κοινωνικές αντιδράσεις. Δεδομένης της πολιτικής αναταραχής που επικρατούσε τότε και εν
μέσω γενικών εκλογών, οι δημόσιες αρχές και τα ΜΜΕ υποστήριξαν ότι οι αλλοδαπές που
εργάζονταν παράνομα ως πόρνες ευθύνονταν για την αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV
και, ως εκ τούτου, έπρεπε να περιοριστούν και να τιμωρηθούν. Κατά την προδικασία, ο τύπος
δημοσίευσε τίτλους όπως «Οι πόρνες με AIDS», ενώ από την αντίθετη πλευρά ξεκίνησε
μεγάλο κύμα αλληλεγγύης προς τις κρατούμενες στο οποίο ηγούνταν οργανώσεις για τα
δικαιώματα του ανθρώπου. Η συνεχής δημόσια κατακραυγή ενάντια στην παραβίαση των
δικαιωμάτων της Κατερίνας και των υπόλοιπων γυναικών οδήγησε στην ελαχιστοποίηση των
κατηγοριών και την αποφυλάκισή τους. Τον Νοέμβριο του 2014, δύο χρόνια μετά τη σύλληψή
της, η Κατερίνα αυτοκτόνησε. Στην επιστολή που άφησε έγραφε: «Η βλάβη που μας έγινε θα
κυνηγάει αιώνια εμάς και τα παιδιά μας». Δύο χρόνια αργότερα, με απόφασή του το
δικαστήριο αθώωσε όλες τις συγκατηγορούμενες.7
Ο φόνος της Pamela Mastropietro (Ιταλία, 2018)
Το 2018, κινήθηκε στην Ιταλία η υπόθεση του φόνου της 18χρονης Pamela Mastropietro. Ο
βασικός ύποπτος ήταν ένας Νιγηριανός του οποίου η άδεια παραμονής είχε λήξει και ο οποίος
είχε ποινικό μητρώο για διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ
και είχε σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο φόνος της Pamela προκάλεσε μια ξενοφοβική
επίθεση, η οποία έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις
6
7
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γενικές εκλογές του 2018 στην Ιταλία. Η μετανάστευση έγινε τότε το κύριο θέμα των πολιτικών
συζητήσεων, και η υπόθεση συνδέθηκε αναπόφευκτα με το στερεότυπο που παρουσιάζει
τους μετανάστες ως διακινητές ναρκωτικών, βιαστές και δολοφόνους.8
Ο φόνος του Antonino Barbaro (Italy, 2014)
Το 2014, βρέθηκε το σώμα ενός άντρα με 27 μαχαιριές στην εξοχή κοντά στην ιταλική πόλη
Francofonte. Δύο χρόνια αργότερα, δύο ντόπιοι ψαράδες συνελήφθησαν ως οι βασικοί
ύποπτοι για τον εν λόγω φόνο και παρέμειναν υπό κράτηση επί 130 ημέρες. Μετά τη σύλληψή
τους, εφημερίδες τοπικής και εθνικής κυκλοφορίας παρουσίασαν την υπόθεση ωσάν να είχε
διαλευκανθεί. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, τα αποδεικτικά στοιχεία κατά των υπόπτων
ήταν εξαιρετικά αδύναμα και αργότερα απορρίφθηκαν. Η δίκη τερματίστηκε χωρίς ακρόαση,
και οι δύο άντρες αποφυλακίστηκαν. Καμία εφημερίδα ή τηλεοπτική εκπομπή δεν το έκρινε
απαραίτητο να διορθώσει τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, παρά το σχετικό
αίτημα των υπόπτων.9
Θεσμική ενημέρωση για τις εφόδους (Ιταλία)
Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη διαφέρει από τις υπόλοιπες δεδομένου ότι δεν εστιάζει
σε μια συγκεκριμένη ποινική υπόθεση. Εξετάζει το κατά πόσον η θεσμική ενημέρωση για τις
εφόδους, μέσω των παραδοσιακών ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραβιάζει
τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων, ειδικότερα δε το δικαίωμα του
τεκμηρίου αθωότητας που έχουν ωσότου εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση. Η ανάλυση
μελετά διεξοδικά την πρακτική που υιοθέτησαν δύο ιταλικές αρχές επιβολής του νόμου, η
Polizia di Stato και η Arma dei Carabinieri, η οποία συνίστατο στη δημοσιοποίηση βίντεο από
τη σύλληψη υπόπτων και την παρουσίασή του στο κοινό μέσω των σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης.10
Η αγέλη (Ισπανία, 2016)
Η διεξαγωγή του δημοφιλούς εορτασμού του San Fermín το 2016 στιγματίστηκε από τη
σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας 18χρονης. Οι πέντε κατηγορούμενοι, ηλικίας μεταξύ 25 και
28 ετών, κατηγορήθηκαν ότι προέβησαν σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέληση
της γυναίκας. Το 2018, το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και οι σεξουαλικές σχέσεις δεν ήταν
συναινετικές, οι κατηγορούμενοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει βία ή εκφοβισμό για να
εξαναγκάσουν το θύμα, οπότε δεν τους καταδίκασε για βιασμό. Η απόφαση αυτή εξόργισε
μέρος της ισπανικής κοινωνίας, που απαίτησε την καταδίκη τους για βιασμό. Η υπόθεση
καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ, και δημοσιεύτηκαν στον τύπο πολλές λεπτομέρειες για τη
δίκη και τους κατηγορουμένους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τηρήθηκε η ανωνυμία των
δραστών, αλλά ορισμένα ΜΜΕ δημοσίευσαν αποκαλυπτική ύλη, συμπεριλαμβανομένων
φωτογραφιών και ονομάτων από ανεπίσημες πηγές. Βάσει της τελεσίδικης απόφασης, οι
κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 15 ετών για μη
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συναινετικές σεξουαλικές πράξεις, με το σκεπτικό ότι οι πράξεις που διαπράχθηκαν
συνιστούσαν βιασμό.11
Η διαδικασία (Ισπανία, 2017)
Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως η «δίκη για τη διαδικασία». Το 2017, ένα δημοψήφισμα για
την ανεξαρτησία της Καταλονίας οδήγησε σε αρκετά ιδιαιτέρως προβεβλημένα αδικήματα.
Προκειμένου να αποτρέψει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, η Γενική Εισαγγελία υπέβαλε
αίτημα στο Εθνικό Ανώτερο Δικαστήριο κατά των μελών της καταλανικής κυβέρνησης για
ανταρσία, καθώς και αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά των μελών του κοινοβουλευτικού
γραφείου ‒ του προέδρου, των αντιπροέδρων και των γραμματέων ‒ για τις ίδιες πράξεις. Η
όλη διαδικασία καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ. Στα πρωτοσέλιδα εμφανίστηκαν τίτλοι
όπως «Υφαρπαγή της δημοκρατίας», ακόμη δε και «Πραξικόπημα». Η διαδικασία
ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας προκάλεσε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις
στην Ισπανία, και η δίκη των κατηγορουμένων για την οργάνωση του δημοψηφίσματος
διεξήχθη σε αυτό το κλίμα.12
Η υπόθεση του Gabriel Cruz (Ισπανία, 2018)
Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, εξαφανίστηκε ένα 9χρονο αγόρι σε ένα μικρό χωριό της νότιας
Ισπανίας. Διεξήχθη μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, ως αποτέλεσμα της οποίας η θετή
μητέρα του θύματος, Ana Julia Quezada, συνελήφθη για φόνο καθώς μετέφερε με το
αυτοκίνητό της το πτώμα του Gabriel για να το κρύψει. Μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα
ομολόγησε ότι είχε θανατώσει τον θετό γιο της, Gabriel Cruz, αλλά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο
για ατύχημα και ότι δεν είχε σκοπό να του αφαιρέσει τη ζωή. Κατά τη δίκη, η υπεράσπιση
ισχυρίστηκε ότι η κατηγορούμενη βρισκόταν υπό την επήρεια αγχολυτικών, τα οποία είχαν
μειώσει την ικανότητα ελέγχου των πράξεών της και κατανόησης των συνεπειών τους.
Ωστόσο, οι ένορκοι έκριναν την ένοχη την Ana Julia Quezada. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η
κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε αναθεωρητέα ποινή μόνιμης φυλάκισης (prisión
permanente revisable) για τον φόνο. Από τη στιγμή της εξαφάνισης του παιδιού, η υπόθεση
προσέλκυσε σε σημαντικό βαθμό το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, απασχολώντας μεγάλο μέρος των
πρωινών εκπομπών της χώρας επί μέρες. Μετά τη σύλληψη της γυναίκας, που ήταν μαύρη με
καταγωγή από Δομινικανή Δημοκρατία, εκφράστηκαν ορισμένες ανησυχίες για το γεγονός ότι
η αντιμετώπισή της από τα ΜΜΕ είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά και συνέβαλε στην ενίσχυση
των ρατσιστικών απόψεων της κοινωνίας.13
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διεθνή πρότυπα
Η πλέον ολοκληρωμένη δέσμη προτύπων για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ
σχετικά με ποινικές διαδικασίες είναι διαθέσιμη από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε μια ειδική
σύσταση που εκδόθηκε το 2003, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
διατύπωσε 18 βασικές αρχές και κάλεσε τα κράτη μέλη να τις υιοθετήσουν στο πλαίσιο των
ορίων των αντίστοιχων συνταγματικών τους διατάξεων.14 Τα κάτωθι πρότυπα βασίζονται στις
αρχές που κατοχυρώθηκαν με την προαναφερθείσα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρότυπο 1: Πληροφόρηση του κοινού μέσω των ΜΜΕ
Η παρούσα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι το κοινό έχει το δικαίωμα
να πληροφορείται για τις δραστηριότητες των δικαστικών αρχών και των αστυνομικών
υπηρεσιών μέσω των ΜΜΕ.15 Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις
και, όπου είναι εφικτό, μέσω δελτίων τύπου ή συνεντεύξεων τύπου που διοργανώνονται από
εξουσιοδοτημένους αξιωματούχους ή με παρόμοια εγκεκριμένα μέσα.16 Επιπλέον, όταν
πρόκειται για ποινικές διαδικασίες που έχουν μεγάλη διάρκεια, η πληροφόρηση αυτή θα
πρέπει να παρέχεται τακτικά, σύμφωνα με την αρχή 6 της Σύστασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες.17
Η επίσημη πληροφόρηση είναι ουσιώδης προκειμένου να είναι οι δημοσιογράφοι σε θέση να
καλύπτουν ορθά τις ποινικές διαδικασίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό. Η
αντικειμενικότητα των δημοσιεύσεων των ΜΜΕ θα μπορούσε να υπονομευτεί αν αυτά
βασίζονταν σε πληροφορίες που προέρχονται από ανεπίσημες πηγές οι οποίες σπανίως είναι
ανώνυμες. Κατάλληλο παράδειγμα αυτού του σεναρίου είναι η περιπτωσιολογική μελέτη για
τον φόνο του Antonino Barbaro στην Ιταλία. Οι δημόσιες αρχές δεν παρείχαν καμία επίσημη
πληροφόρηση κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών. Ωστόσο, τοπικές εφημερίδες και
τηλεοπτικά προγράμματα κάλυπταν την υπόθεση παρέχοντας πληροφορίες σε μεγάλο αριθμό
αναγνωστών και τηλεθεατών, ιδίως στην περιοχή όπου ζούσαν οι δύο κατηγορούμενοι
αδελφοί. Η κάλυψη της υπόθεσης από τα ΜΜΕ περιορίστηκε στην αρχική φάση της
διαδικασίας, προβάλλοντας μόνο τη σύλληψη των υπόπτων, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε
ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνταν στον
τύπο και στην τηλεόραση περιλάμβαναν αστυνομικές φωτογραφίες σήμανσης προερχόμενες
από ανεπίσημες πηγές (ανώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέγραφαν
την υπόθεση με πολλές λεπτομέρειες) και βίντεο από τη σύλληψή τους. Προφανώς η έλλειψη
επίσημης πληροφόρησης από τις αρχές οδήγησε στο φαινόμενο που συχνά ονομάζεται «δίκη
από τα ΜΜΕ». Παρατηρήθηκε ότι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την υπόθεση υπερέβαιναν
14
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17 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Σύσταση Rec(2003)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες, της 10ης Ιουλίου 2003, Αρχή 6.
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το καθήκον που είχαν να πληροφορούν το κοινό με αντικειμενικό τρόπο και στην ουσία
διατύπωναν κατηγορίες βασισμένες σε ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, δυσφημίζοντας έτσι τους
κατηγορουμένους και παραβιάζοντας σε μεγάλο βαθμό το τεκμήριο της αθωότητάς τους.
Βασιζόμενα σε ανεπιβεβαίωτο υλικό και ανεπίσημες πληροφορίες, τα ΜΜΕ παρουσίασαν μια
ερμηνεία της υπόθεσης και διατύπωσαν μια δημόσια ετυμηγορία μέσω προκατειλημμένων
τίτλων όπως «Syracuse, σκότωσαν με 27 μαχαιριές ένοικο που δεν είχε πληρώσει το νοίκι,
συνελήφθησαν δύο αδελφοί» και «Francofonte, σκότωσαν έναν 67χρονο με 27 μαχαιριές για
700 ευρώ: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δολοφόνους».18 Και τα δύο άρθρα δημοσιεύτηκαν
προτού εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Η ανάλυση της υπόθεσης επισήμανε
το καταγγελτικό ύφος που υιοθέτησαν οι δημοσιογράφοι έναντι των δύο ύποπτων αδελφών
στα περισσότερα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και στα παραδοσιακά ΜΜΕ,
καθώς και κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με τους κατηγορουμένους που προβλήθηκαν στην
τηλεόραση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από τις εικασίες των δημοσιογράφων
αποδείχτηκαν αργότερα ανακριβείς, εφόσον η υπόθεση απορρίφθηκε χωρίς ακρόαση και οι
ύποπτοι τελικά αθωώθηκαν. Το ευρύ κοινό ποτέ δεν έμαθε όλο το ιστορικό. Τα ΜΜΕ δεν
επανόρθωσαν τις ψευδείς δηλώσεις, και οι δικαστικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας και την αλλαγή του νομικού
χαρακτηρισμού των αδελφών, παρότι αυτό θα ήταν ουσιώδες για τη δικαίωση των υπόπτων.
Άλλα παραδείγματα μη παροχής επαρκούς επίσημης πληροφόρησης είναι η υπόθεση της
σεξουαλικής επίθεσης που έγινε γνωστή ως «Η αγέλη» (La Manada) και η υπόθεση του φόνου
του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας.. Παρότι η διαδικασία στην υπόθεση «Η αγέλη»
διήρκεσε πάνω από δύο έτη και καλύφθηκε εκτενώς από τον τύπο, το Δημοτικό Συμβούλιο
της Navarra και η τοπική αστυνομία εξέδωσαν μόνο δύο επίσημες ανακοινώσεις στα πολύ
αρχικά στάδια της ποινικής διαδικασίας. Η υπόθεση έλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και
προκάλεσε κύμα δημόσιων αντιδράσεων, όπως εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και συγκεντρώσεις στην πόλη Pamplona.19 Σε αντίθεση με τις συστάσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης, οι αρχές δεν παρείχαν στο κοινό πληροφόρηση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Έτσι,
όπως και στην προαναφερθείσα υπόθεση του φόνου του Antonino Barbaro, τα ΜΜΕ
στράφηκαν σε ανεπίσημες πηγές για να συλλέξουν πληροφορίες και υλικό, και πολλά
παρουσίασαν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Παρομοίως, όλη
κι όλη η πληροφόρηση σχετικά με την υπόθεση του φόνου του Μανώλη Καντάρη συνίστατο
σε ένα και μόνο δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι ελληνικές αστυνομικές αρχές την ημέρα της
σύλληψης των υπόπτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εγκλήματος ‒ ιδίως λόγω του ότι το
θύμα δολοφονήθηκε όταν πήγαινε προς το μαιευτήριο όπου θα γεννούσε η σύζυγός του,
λόγω της μικρής αξίας των κλοπιμαίων (κάμερα αξίας120 ευρώ) και λόγω του ότι οι ύποπτοι
ήταν αλλοδαποί ‒ η υπόθεση προσέλκυσε σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού και η
κάλυψη από τα ΜΜΕ συνεχίστηκε επί χρόνια μετά το περιστατικό.20 Μολαταύτα, το δελτίο
τύπου ήταν η μοναδική πηγή πληροφόρησης που υπήρξε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος από μέρους του κοινού, σημαντικός όγκος υλικού
από τη δικογραφία αποκαλύφθηκε ανεπίσημα και δημοσιοποιήθηκε. Ορισμένα
δημοσιεύματα περιλάμβαναν φωτογραφίες των υπόπτων και τους απέδιδαν τον
χαρακτηρισμό «Οι δολοφόνοι του Καντάρη» πολύ πριν από την καταδίκη τους.21
18
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια άλλη από τις υπό εξέταση υποθέσεις στην Ισπανία, την υπόθεση
«Η διαδικασία», όπου όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν πολιτικοί, δηλαδή δημόσια πρόσωπα,
παρέχονταν στα ΜΜΕ πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, από την
έναρξη των ερευνών έως τις εφέσεις, μέσω τακτικών επίσημων δελτίων τύπου που εξέδιδαν
οι δικαστικές αρχές.22 Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η συγκεκριμένη φύση των
κατηγοριών (ανταρσία) και η σύλληψη δημόσιων προσώπων (μελών του κοινοβουλευτικού
γραφείου και υπουργών) συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και
αποτέλεσε τον λόγο για την εξαντλητική και τακτική παροχή πληροφοριών από τις αρχές. Από
την άλλη πλευρά, αυτό εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσον είναι ισότιμη η εφαρμογή των
αρχών της πληροφόρησης μέσω των ΜΜΕ για τις ποινικές διαδικασίες όταν αυτή εξαρτάται
από χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική θέση ή το επάγγελμα του κατηγορουμένου.
Η εξέταση των υποθέσεων καταδεικνύει μια ανησυχητική πρακτική που συνίσταται στην
παροχή ανεπαρκούς και ελλιπούς πληροφόρησης για εν εξελίξει ποινικές υποθέσεις από τις
επίσημες αρχές. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, εφόσον αποστερεί από το κοινό τη
δυνατότητα κατανόησης ορισμένων δεδομένων που θα μπορούσαν να είναι ζωτικής
σημασίας για τη διαμόρφωση αμερόληπτης γνώμης για τους εμπλεκομένους στις ποινικές
υποθέσεις, δηλαδή τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους. Επιπλέον, όταν οι
πληροφορίες που δημοσιεύουν τα ΜΜΕ στοχεύουν να αυξήσουν το αναγνωστικό τους κοινό
και υποκινούνται από το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους για το οικείο θέμα, γεγονός που
ισχύει συνήθως σε ποινικές υποθέσεις, τότε τα ΜΜΕ τείνουν να χρησιμοποιούν μη
διασταυρωμένες πηγές των οποίων η ταυτότητα παραμένει κρυφή βάσει του δικαιώματος μη
αποκάλυψης των πηγών τους. Σε πολλές από τις περιπτωσιολογικές μελέτες, τα ΜΜΕ
«οικειοποιούνται» τον ρόλο του δικαστή και δημοσιοποιούν πληροφορίες με τρόπο που δίνει
την εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί. Συχνά τα ΜΜΕ τηρούν το
τεκμήριο αθωότητας ελλιπώς, ενώ η σιωπηρή συναίνεση των αρχών επιβολής του νόμου και
των δικαστικών αρχών ενδεχομένως ενισχύει την αντίληψη περί ενοχής του κατηγορουμένου.
Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η παροχή πληροφόρησης στα ΜΜΕ για τις ποινικές υποθέσεις
δεν είναι τακτική, αλλά σποραδική, ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των
υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Είναι δε ιδιαιτέρως επιζήμια για εκείνους που αθωώνονται,
όπως φάνηκε στην περίπτωση του φόνου του Antonino Barbaro.
Πρότυπο 2: Το τεκμήριο αθωότητας και οι δημόσιες αναφορές στην ενοχή
Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προτρέπει τα κράτη μέλη να σέβονται την αρχή του
τεκμηρίου αθωότητας δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικαιώματος σε
δίκαιη δίκη και να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν, αντίστοιχα, ότι οι γνώμες
και οι πληροφορίες που σχετίζονται με εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες γνωστοποιούνται ή
δημοσιοποιούνται μέσω των ΜΜΕ μόνο όταν δεν παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας του
υπόπτου ή του κατηγορουμένου.23 Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία (ΕΕ) 2016/343 σχετικά με το
τεκμήριο αθωότητας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, όσο δεν έχει αποδειχτεί η ενοχή υπόπτου ή
22
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κατηγορουμένου σύμφωνα με τον νόμο, στις δημόσιες δηλώσεις δημόσιων αρχών καθώς και
στις δικαστικές αποφάσεις, με εξαίρεση τις αποφάσεις περί της ενοχής, το εν λόγω πρόσωπο
δεν αναφέρεται ως ένοχο.24
Οι υπό εξέταση περιπτωσιολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι η παραβίαση του δικαιώματος που
έχει κάθε άνθρωπος να θεωρείται αθώος μέχρις αποδείξεως της ενοχής του είναι εξαιρετικά
διαδεδομένη. Πολλώ μάλλον δε υφίσταται παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας όταν
οποιοδήποτε ΜΜΕ ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή κάνει δηλώσεις που υπαινίσσονται την
ενοχή ενός κατηγορουμένου ή υπόπτου προτού εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση. Το
δημόσιο αίσθημα και η δίψα του κοινού για συναισθηματικά φορτισμένες ειδήσεις ενδέχεται
να ασκήσουν τεράστια πίεση στα ΜΜΕ καθώς και στις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και
ενδέχεται να οδηγήσουν, με τη σειρά τους, σε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Θα
πρέπει να επισημανθεί ότι τα νομικά συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις
για τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια των ποινικών ερευνών. Επίσης, ενώ σε ορισμένες
υποθέσεις απαιτείται αυξημένος βαθμός εχεμύθειας, σε άλλες δίνεται έμφαση στη σημασία
της διαφάνειας των δικαστικών διαδικασιών.
Οι αρχές δεν συμμορφώνονται πάντα με την αρχή της μη αναφοράς στην ενοχή των υπόπτων
και των κατηγορουμένων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι σε πολλές
περιπτώσεις τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τους κατηγορουμένους ως ενόχους εγκλήματος πριν από
τη δίκη για να δημοσιεύσουν συγκλονιστικές ειδήσεις. Επιπλέον, στην προσπάθειά τους να
δείξουν ότι οι έρευνες έχουν προχωρήσει, οι εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών και των
αρχών επιβολής του νόμου ενίοτε παρουσιάζουν τις υποθέσεις ωσάν να έχουν διαλευκανθεί
πολύ πριν από την παραπομπή του υπόπτου σε δίκη. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του
φόνου στο Sotirya, αμέσως μετά τη σύλληψη του υπόπτου, δημοσιεύματα παρέθεσαν τα εξής
λόγια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών: «Επιβεβαιώνουμε ότι [ο ύποπτος]
είναι ο δράστης αυτού του ανατριχιαστικού φόνου.25 Αργότερα, στο πλαίσιο της ίδιας
διαδικασίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στα ΜΜΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των
ελέγχων DNA που διενεργήθηκαν κατά την έρευνα, αναφέρθηκε ότι ένας εισαγγελέας δήλωσε
ότι, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων DNA και την εκούσια ομολογία του
κατηγορουμένου, «αποδείχτηκαν τα πάντα». Παρόμοια, στην υπόθεση του θανάτου του
Βούλγαρου δημοσιογράφου Milen Tsvetkov σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, η αστυνομία
αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα σε μια σειρά συνεντεύξεων και ο ανώτερος
διοικητής δήλωσε με βεβαιότητα: «Είναι σαφές για εμάς ποιος είναι ο δράστης αυτής της
ενέργειας».26 Σύμφωνα με την ενωσιακή οδηγία (ΕΕ) 2016/343, αυτού του είδους οι δηλώσεις
είναι παράνομες και θα πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας εφόσον
εκφράζουν την άποψη μιας δημόσιας αρχής παρότι το οικείο άτομο δεν έχει κριθεί ένοχο κατά
τον νόμο.27

24

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, (2016), οδηγία (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου
αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας,
9 Μαρτίου 2016, άρθρο 4
25 Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Η αγέλη
26 Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο
δημοσιογράφος Milen Tsvetkov
27 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, (2016), οδηγία (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου
αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας,
9 Μαρτίου 2016, άρθρο 4
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Μια άλλη συνήθης πρακτική που εγείρει ερωτηματικά ως προς το κατά πόσον τηρείται
επαρκώς το τεκμήριο αθωότητας είναι η συνήθεια των δημόσιων αρχών να γνωστοποιούν
πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι οποίες
παρουσιάζουν αρνητική εικόνα για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο. Λόγου χάρη, στην
υπόθεση του φόνου στο Sotirya, μετά τη σύλληψη του υπόπτου, η αστυνομία εξέδωσε
δημόσια ανακοίνωση στην οποία περιέγραφε τον ύποπτο ως αμόρφωτο, άνεργο και
αντικοινωνικό άτομο, που δεν είχε φίλους και βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική
κατάσταση. Έγινε επίσης αναφορά στο ποινικό μητρώο του υπόπτου, το οποίο έδειχνε ότι είχε
καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλικό έγκλημα, για το οποίο καταδικάστηκε σε ποινή
φυλάκισης, αλλά απελευθερώθηκε γιατί η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν με αναστολή.
Παρόμοια πράγματα παρατηρήθηκαν και στην υπόθεση του Gabriel Cruz. Μετά τη σύλληψη
της υπόπτου (της Quezada), δημοσιεύτηκαν άρθρα στον τύπο που δήλωναν ότι η ύποπτος
εργαζόταν ως ιερόδουλη στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια μας
συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε η Guardia Civil (η ισπανική υπηρεσία επιβολής του
νόμου), η αστυνομία αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν της υπόπτου και έκανε
προσβλητικά σχόλια για αυτήν. Η Guardia Civil υπαινίχθηκε ότι η Ana Julia ήταν ύποπτη για το
έγκλημα διότι «είχε παρελθόν στο Burgos».28 Τα ΜΜΕ ενίσχυσαν περαιτέρω αυτό το ιστορικό
αναφέροντας σε δημοσιεύματά τους ότι η ύποπτη ήταν πόρνη. Επιπροσθέτως, κατά την
προδικασία, εκπρόσωποι της Guardia Civil ισχυρίστηκαν ότι θεωρούσαν την ύποπτη υπεύθυνη
για τον φόνο του ανηλίκου δηλώντας: «Η Ana Julia Quezada ήταν υπεύθυνη για τον φόνο του
παιδιού». Επίσης, την περιέγραψαν ως γυναίκα με «οικονομικές φιλοδοξίες», «εξαιρετικά
ψυχρή» και «εξαιρετικά ικανή στην χειραγώγηση των άλλων».29 Επομένως, οι αρχές
συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικής εικόνας για την ύποπτη, η οποία μεταδόθηκε στο ευρύ
κοινό. Η τοπική κοινότητα ξεκίνησε μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών με σκοπό την
καταδίκη της υπόπτου σε ισόβια κάθειρξη, και συνέλεξε 130.000 υπογραφές σε μία και μόνο
μέρα. Ξεκίνησε και άλλη εκστρατεία συλλογής υπογραφών με σκοπό να κηρυχθεί η
κατηγορουμένη, που καταγόταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ανεπιθύμητο πρόσωπο στην
Ισπανία και να αναγκαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα της για να εκτίσει εκεί την υπόλοιπη
ποινή της. Για αυτόν τον σκοπό, συλλέχθηκαν σχεδόν 190.000. Η δεύτερη εκστρατεία
συλλογής υπογραφών διατύπωνε το εξής επιχείρημα:
«Εφόσον γνωρίζουμε ότι η ισπανική δικαιοσύνη δεν θα επιβάλει επαρκή τιμωρία και θα
φερθεί με υπερβολική επιείκεια στη δολοφόνο δεδομένου ότι, ακόμη και αν αυτή
καταδικαστεί σε κάθειρξη 150 ετών ή σε ισόβια κάθειρξη, θα απολαμβάνει τις ανέσεις των
ισπανικών φυλακών, ΖΗΤΟΥΜΕ: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δομινικανής Δημοκρατίας
να απαιτήσει την έκδοση της Ana Julia Quezada Cruz, η οποία κατάγεται από αυτή τη χώρα,
και να την υποχρεώσει να εκτίσει ισόβια κάθειρξη σε κάποια από τις φυλακές της χώρας
καταγωγής της με την κατηγορία του φόνου του μικρού Gabriel Cruz Ramirez». 30
Επομένως, υποκειμενικές δηλώσεις για την ενοχή ενός ατόμου οι οποίες βασίζονται σε
προσωπικά χαρακτηριστικά δύνανται να επιβάλουν αιτήματα κοινωνικών κινημάτων για
αυστηρότερη και «πρόσθετη» τιμωρία πέραν εκείνης που προβλέπει η ποινική νομοθεσία της
χώρας. Παρόμοια πράγματα παρατηρήθηκαν και στην υπόθεση του αυτοκινητιστικού

28

Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Η υπόθεση του Gabriel Cruz
Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Η υπόθεση του Gabriel Cruz
30
Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Ο φόνος στο Sotirya
29
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δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov. Τα ΜΜΕ
επανέλαβαν τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος έπαιρνε ναρκωτικά. Η κοινωνική αντίδραση
εκφράστηκε με τη διοργάνωση μιας εκστρατείας συλλογής υπογραφών με σκοπό την επιβολή
της μέγιστης τιμωρίας «στο άτομο που σκότωσε τον Milen Tsvetkov οδηγώντας υπό την
επήρεια ναρκωτικών»31, καθώς και την αναθεώρηση της νομοθεσίας προκειμένου να
αυξηθούν οι ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Συλλέχθηκαν
πάνω από 25.000 υπογραφές. Κατόπιν προτάθηκαν αναθεωρήσεις του ποινικού κώδικα στο
κοινοβούλιο, αλλά το σχέδιο νόμου δεν εγκρίθηκε.
Ανάρμοστες και προσβλητικές εκφράσεις για τους υπόπτους και τον κατηγορούμενο
χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στην υπόθεση απάτης
στο Kocherinovo, εφόσον ο Υπουργός Εσωτερικών αποκάλεσε τον κατηγορούμενο «αλήτη»
λίγο μετά τη σύλληψή του.32 Τέτοιες δηλώσεις συντελούν στη δημιουργία αρνητικής εικόνας
για το άτομο και υπαινίσσονται ότι πρόκειται για «εγκληματία» επειδή θεωρείται ότι έχει
ορισμένα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα στην προσωπικότητά του.
Πρότυπο 3: Σεβασμός για την ιδιωτική ζωή του υπόπτου ή του κατηγορουμένου
Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται το δικαίωμα
προστασίας της ιδιωτικής ζωής των υπόπτων και των κατηγορουμένων, τονίζοντας ιδιαίτερα
την επιζήμια επίδραση που έχει πάνω τους η μη αναγκαία γνωστοποίηση πληροφοριών που
επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων όταν αυτό δεν διευκολύνει την έρευνα.33 Η ενωσιακή
οδηγία (ΕΕ) 2016/343 σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας επιτρέπει στα κράτη μέλη να
προβαίνουν σε δημόσια μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την ποινική διαδικασία μόνο όταν
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για λόγους σχετικούς με την ποινική έρευνα (π.χ.
δημοσιοποίηση βιντεοσκοπημένου υλικού βάσει του οποίου ζητείται από το κοινό να
συμβάλει στον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη του ποινικού αδικήματος) ή με το
δημόσιο συμφέρον (π.χ. για λόγους ασφαλείας, όταν παρέχονται πληροφορίες στους
κατοίκους μιας περιοχής που πλήττεται από ένα υποτιθέμενο περιβαλλοντικό έγκλημα ή όταν
η εισαγγελία ή άλλη αρμόδια αρχή παρέχει πληροφορίες με σκοπό την αποτροπή της
διατάραξης της δημόσιας τάξης).34 Η οδηγία επισημαίνει επίσης ότι οι παραπάνω λόγοι θα
πρέπει να ισχύουν μόνο όταν αυτό κρίνεται εύλογο και αναλογικό, λαμβανομένων υπόψη
όλων των σχετικών παραγόντων.
Εντούτοις, οι περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι το δικαίωμα προστασίας της
ιδιωτικής ζωής του κατηγορουμένου δεν γίνεται πάντοτε σεβαστό. Ένα τέτοιο παράδειγμα
είναι η υπόθεση της Κατερίνας, μιας από τις HIV οροθετικές γυναίκες. Στην περίπτωσή της,
λίγο μετά τη σύλληψη της κατηγορουμένης, δημοσιοποιήθηκαν με εντολή του εισαγγελέα όλα
τα προσωπικά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των θετικών αποτελεσμάτων των
εξετάσεων της για τον ιό HIV. Οι δημόσιες αρχές εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση στην οποία
31

Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο
δημοσιογράφος Milen Tsvetkov
32 Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Η υπόθεση απάτης που αφορούσε τον Spas από το Kocherinovo
33 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Σύσταση Rec(2003)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες, της 10ης Ιουλίου 2003, Αρχή 8.
34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση
ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, άρθρο 4(3).
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ανέφεραν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ύποπτη και τις υπόλοιπες δέκα συλληφθείσες.
Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της αστυνομίας, χωρίς να τηρηθεί η ανωνυμία
των υπόπτων και χωρίς καμία προστασία για αυτές. Όπως προαναφέρθηκε, η γνωστοποίηση
των προσωπικών στοιχείων ενός φερόμενου ως παραβάτη επιτρέπεται σε πολύ ειδικές
περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση είναι αναλογική και έχουν γίνει
σεβαστά τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπόπτων και
των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την οικεία ενωσιακή οδηγία, η γνωστοποίηση είναι
εύλογη και δικαιολογημένη αν οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες δύνανται να αποτρέψουν
τη βλάβη για το δημόσιο συμφέρον ή τη διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή να προασπίσουν
την ασφάλεια των πολιτών. Επιτρέπεται επίσης η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με έναν
ύποπτο ή κατηγορούμενο σε περίπτωση που ζητείται από το κοινό να συμβάλει στον
εντοπισμό του.35 Η εντολή του εισαγγελέα για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων
και των φωτογραφιών της Κατερίνας και των υπόλοιπων γυναικών (που περιλάμβαναν το
ονοματεπώνυμό τους, τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, την ηλικία και την εθνικότητά
τους, τα ονόματα των γονέων τους, τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο καταγωγής τους και
ευαίσθητα ιατρικά στοιχεία σχετικά με το ότι ήταν θετικές στον ιό HIV) βασίστηκε σε
παρόμοιους λόγους, εφόσον δήλωνε ότι «[...] αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού
συνόλου και προς την ευχερέστερη [διερεύνηση και] τον κολασμό των παραπάνω
αδικημάτων. [... και την προτροπή] όσων έχουν ήδη συνευρεθεί μαζί τους να υποβληθούν σε
ιατρικές εξετάσεις, καθώς και [την αποτροπή] του πανικού που θα μπορούσε να προκληθεί σε
όσους έχουν συνευρεθεί με εκδιδόμενο πρόσωπο με όμοια χαρακτηριστικά».36 Ωστόσο, είναι
βέβαιο ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων από το ιατρικό αρχείο κάποιου, ιδίως όταν
συνοδεύεται από τα προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες του ατόμου, θα πρέπει να
θεωρείται ότι αποτελεί έσχατο μέτρο, ακόμη και όταν βασίζεται σε σοβαρές ανησυχίες για την
προστασία της δημόσιας υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εννέα οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την εισαγγελική εντολή.
Διατύπωσαν την άποψη ότι η δημοσιοποίηση ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων των
κατηγορουμένων συνιστούσε δυσανάλογο μέτρο εφόσον οι συγκεκριμένοι σκοποί της
έρευνας θα μπορούσαν να επιτευχθούν με άλλα μέσα τα οποία προστατεύουν και σέβονται
αποτελεσματικότερα την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή των κατηγορουμένων.
Επιπροσθέτως, η αστυνομία και η εισαγγελία δεν εξασφάλισαν την άδεια της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τελικά η αστυνομία απέσυρε την
ανακοίνωση που περιείχε τα προσωπικά στοιχεία και τις φωτογραφίες των κατηγορουμένων
από το διαδίκτυο, αλλά εν τω μεταξύ τα στοιχεία αυτά είχαν ήδη αναπαραχθεί σε πολλές
διαδικτυακές πλατφόρμες και ήταν πλέον αδύνατον να εντοπιστούν και να ελαχιστοποιηθούν
τα δημοσιευθέντα δεδομένα, τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν επί χρόνια.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών που ενδέχεται να
δημιουργήσουν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και δημόσια διαπόμπευση, δεδομένων των
καταστροφικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει στη ζωή των υπόπτων, των κατηγορουμένων
και των οικογενειών τους. Η ορθότητα αυτού του ισχυρισμού αποδείχτηκε από αρκετά
γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή των γυναικών οι οποίες συνελήφθησαν. Υπό την πίεση του
κοινού, η Κατερίνα ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών και αυτοκτόνησε, ο πατέρας και τα
35

Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση
ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, αιτιολογική σκέψη 18.
36 Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Κατερίνα, μία από τις HIV οροθετικές γυναίκες
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αδέρφια της έχασαν την εργασία τους, συγγενείς τους αποβλήθηκαν από το σχολείο και η
οικογένειά της έπεσε θύμα απαξίωσης από την τοπική κοινότητα και τους γείτονες. Εκτός
αυτού, τα επόμενα χρόνια τρεις από τις υπόλοιπες κατηγορούμενες υπέστησαν τις επιπτώσεις
των σκανδάλων και της κοινωνικής διαπόμπευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελικά οι γυναίκες
αυτές αθωώθηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια για τα εγκλήματα που τους είχαν αποδοθεί.
Αλλά η αθώωση ήρθε μετά τον θάνατο της Κατερίνας και δεν κατάφερε να αναιρέσει τη
ντροπή, το τεράστιο άγχος και τον κοινωνικό αποκλεισμό που υπέστησαν η κατηγορουμένη
και οι συγγενείς της χρόνια ολόκληρα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές δημοσιοποιούν την ταυτότητα των υπόπτων ή των
κατηγορουμένων για τη διάπραξη ενός εγκλήματος σε πολύ αρχικό στάδιο της έρευνας, ακόμη
και προτού συλληφθεί το άτομο και του απαγγελθούν οι κατηγορίες επισήμως. Λόγου χάρη,
στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya, η δημοσιοποίηση στοιχείων που επέτρεπαν την
αναγνώριση του υπόπτου (όνομα και ηλικία) έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση του
εγκλήματος και επιβεβαιώθηκε αργότερα μετά τη σύλληψη του ατόμου. Όπως φάνηκε από
την ίδια υπόθεση, η δημοσιοποίηση της ταυτότητας του υπόπτου σε τόσο αρχικό στάδιο
ουσιαστικά απέτρεψε κάθε μεταγενέστερη προσπάθεια για τον σεβασμό της ιδιωτικής του
ζωής. Μολονότι η Εισαγγελία εξέδωσε αρκετά δελτία τύπου αργότερα κατά τη διάρκεια της
έρευνας τα οποία ήταν εντελώς ανώνυμα (αναφέρονταν μόνο τα αρχικά του ονόματος του
κατηγορουμένου), τα στοιχεία που είχαν ήδη αποκαλυφθεί κατά την αρχική φάση επέτρεπαν
την αναγνώρισή του. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μόλις μία ημέρα μετά
το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov,
η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοσκοπημένο υλικό από τη σκηνή του εγκλήματος
και, παρότι δεν αποκαλύφθηκε πλήρως η ταυτότητα του υπόπτου, δημοσιοποιήθηκαν
πληροφορίες όπως η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας του, τα αποτελέσματα της εξέτασης που
του έγινε για χρήση ναρκωτικών, καθώς και το μητρώο τροχαίων παραβάσεών του, γεγονός
που επέτρεψε στα ΜΜΕ να ανακαλύψουν αμέσως και να δημοσιεύσουν στοιχεία για τον
ύποπτο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Η δημοσιοποίηση προσωπικών και ευαίσθητων στοιχείων για έναν κατηγορούμενο ή ύποπτο
συνήθως δημιουργεί εξαιρετικά αρνητική εικόνα για το άτομο στο ευρύ κοινό. Αυτό μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του κατηγορουμένου και της οικογένειάς του από τη
δημόσια σφαίρα, να βλάψει την ψυχική τους υγεία και να τους προκαλέσει τεράστιο άγχος.
Για αυτούς και άλλους παρόμοιους λόγους, η νομοθεσία προβλέπει ότι η δημοσιοποίηση των
προσωπικών στοιχείων ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο
όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη
προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας και τάξης.
Πρότυπο 4: Ακρίβεια των πληροφοριών και δικαίωμα επανόρθωσης ή απάντησης σε
περίπτωση δηλώσεων που είναι δυσφημιστικές ή ανακριβείς
Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι
δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές υπηρεσίες θα παρέχουν στα ΜΜΕ μόνο πληροφορίες οι
οποίες είτε είναι επιβεβαιωμένες είτε βασίζονται σε εύλογες υποθέσεις. Όταν διατυπώνονται
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υποθέσεις και όχι αντικειμενικά δεδομένα, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται με σαφήνεια. 37
Το ιδανικό είναι να έχει το κοινό πρόσβαση σε ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες, και
τα ΜΜΕ να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος στην πληροφόρηση. Για να
διασφαλιστεί η προάσπιση του τεκμηρίου αθωότητας, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές
οφείλουν να δημοσιοποιούν δεδομένα που υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και να
δηλώνουν σαφώς ποιες ανακοινώσεις βασίζονται σε υποψίες ή υποθέσεις.
Η εξέταση των περιπτωσιολογικών μελετών κατέδειξε ότι τα ΜΜΕ έχουν την ικανότητα να
πιέζουν τις αρχές προκειμένου να αποκαλύψουν πληροφορίες πολύ νωρίς, σε πολύ αρχικό
στάδιο της έρευνας, ενόσω δεν έχουν ακόμη συλλεγεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και να
παρουσιάζουν υποθέσεις. Αυτό μπορεί, στη συνέχεια, να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα. Στην
υπόθεση απάτης που αφορούσε τον Spas από το Kocherinovo, η αρχική πληροφορία σχετικά
με το σχέδιο εξαπάτησης του κοινού και τα σχετικά ψεύτικα προφίλ εμφανίστηκε σε
συζητήσεις μεταξύ χρηστών στο Facebook και την αναπαρήγαγαν αργότερα αρκετά ΜΜΕ. Τα
ΜΜΕ διατύπωσαν υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που είχε διαπράξει την
απάτη και, μήνες πριν από την επίσημη απαγγελία κατηγοριών, κυκλοφόρησε στις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά ΜΜΕ ένα συγκεκριμένο όνομα. Δεδομένου του
ενδιαφέροντος του κοινού που προσέλκυσε η υπόθεση ευθύς εξαρχής, τα ΜΜΕ ζήτησαν
πληροφορίες από την αστυνομία και την εισαγγελία ημέρες πριν από τη σύλληψη. Τότε οι
αρχές, ενεργώντας ορθά, αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση εφόσον η έρευνα βρισκόταν
σε εξέλιξη, και δεν επιβεβαίωσαν αν υποπτεύονταν το άτομο που ανέφεραν τα ΜΜΕ. Ωστόσο,
αμέσως μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, η αστυνομία και η εισαγγελία διοργάνωσαν κοινή
συνέντευξη τύπου όπου δημοσιοποίησαν πληροφορίες, π.χ. έναν κατάλογο προηγούμενων
ερευνών κατά του υπόπτου και το γεγονός ότι είχε κηρυχθεί καταζητούμενος δύο φορές. Σε
μεταγενέστερη εμφάνισή του στα ΜΜΕ, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος δήλωσε ότι, αν δεν είχε ασκηθεί έντονη πίεση από τα ΜΜΕ, δεν
θα είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σε τόσο αρχικό στάδιο. Επιπλέον, ομολόγησε ότι κατά
τον χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης τύπου, η αστυνομία δεν είχε συγκεντρώσει αρκετά
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ύποπτος βρισκόταν πίσω από το ψεύτικο προφίλ. Άρα η
πρόωρη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να επηρέασε την έρευνα. Η ποινική
διαδικασία περιπλέχθηκε περαιτέρω εξαιτίας της ανακρίβειας των πληροφοριών που
παρείχαν οι αρχές σε μεταγενέστερα μηνύματά τους προς τον τύπο. Πιο συγκεκριμένα, η
Εισαγγελία και το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσαν ανακόλουθα δελτία τύπου την ημέρα
απαγγελίας των κατηγοριών, όπου τα αδικήματα και λεπτομέρειες της υπόθεσης που
αναφέρονταν δεν ήταν συμβατά. Τα ΜΜΕ επέκριναν με δριμύ τρόπο τις αρχές για την έλλειψη
συντονισμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στο κοινό η εσφαλμένη εντύπωση
ότι διαπράχθηκε καινούριο αδίκημα.
Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές οφείλουν να είναι προσεκτικές όταν δημοσιοποιούν
πληροφορίες κατά το στάδιο της προδικασίας, ιδίως όταν διατυπώνουν υποθέσεις. Στην
προαναφερθείσα υπόθεση, το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί δεν βασίζονταν σε επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να είχε δηλωθεί με σαφήνεια. Η ακρίβεια των πληροφοριών
που παρέχονται σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές θα απολαμβάνουν
37

Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Σύσταση Rec(2003)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες, της 10ης Ιουλίου 2003, Αρχή 3.
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υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης από μέρους του κοινού. Επιπλέον, η
δημοσιοποίηση πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα εκτιμηθεί η ποσότητα και το
είδος των πληροφοριών που επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
της υπόθεσης. Πάνω από όλα, οι εμπλεκόμενοι από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους
επαγγελματίες του κλάδου της δικαιοσύνης, που είναι κρατικοί λειτουργοί και δημόσιοι
υπάλληλοι, υποχρεούνται να προστατεύουν τα άτομα από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του τεκμηρίου
αθωότητας των παραβατών. Η υπόθεση απάτης που αφορούσε τον Spas από το Kocherinovo
κατέδειξε ότι η πρόωρη δημοσιοποίηση πληροφοριών ή η δημοσιοποίηση εσφαλμένων
πληροφοριών ενδέχεται να παρακωλύσει την έρευνα και να συντελέσει στη δημιουργία της
εντύπωσης ενοχής του υπόπτου ή του κατηγορουμένου μέσω των ΜΜΕ. Εν τέλει, αυτού του
είδους οι αθέμιτες πρακτικές οδηγούν σε παραπληροφόρηση και καθιστούν δυσδιάκριτο το
όριο μεταξύ των αντικειμενικών δεδομένων και των υποκειμενικών υποθέσεων.
Σε ακραίες περιπτώσεις, οι εσφαλμένες δηλώσεις, π.χ. αναληθείς υποθέσεις ή ισχυρισμοί,
που αμαυρώνουν το όνομα του ατόμου ίσως ισοδυναμούν με δυσφήμηση. Η δυσφήμηση
ορίζεται ως αδίκημα στις περισσότερες χώρες, προκειμένου να προστατεύεται η φήμη και η
αξιοπρέπεια των πολιτών. Δεν εντοπίστηκε κανένα παράδειγμα δυσφημιστικών δηλώσεων
από μέρους των εθνικών αρχών κατά την εξέταση των δώδεκα περιπτωσιολογικών μελετών.
Μολαταύτα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι είναι εξαιρετικά
ευάλωτοι στη δυσφήμιση. Συνήθως, αυτή καθαυτή η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος
κάποιου ενδέχεται να αμαυρώσει τη φήμη του στον περίγυρό του. Αυτή η επίπτωση
επιδεινώνεται όταν πρόκειται για ποινικές υποθέσεις που λαμβάνουν εκτενή δημοσιότητα,
όπου γίνεται δημοσίως γνωστή η ταυτότητα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Υπό αυτό
το πρίσμα, για να προστατευτεί η αξιοπρέπεια και το καλό όνομα του ατόμου κατά τη
διαδικασία, οι δημόσιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν ισορροπημένη διατύπωση όταν
παρέχουν πληροφορίες στον τύπο. Όταν οι δημόσιες δηλώσεις ή τα δελτία τύπου των
δικαστικών ή αστυνομικών αρχών περιέχουν εσφαλμένες πληροφορίες ή δυσφημιστικά
σχόλια για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες και πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άτομο που υπέστη τη δυσφήμηση θα έχει
δικαίωμα επανόρθωσης.
Πρότυπο 5: Παροχή πληροφοριών χωρίς διακρίσεις
Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνει στις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές
υπηρεσίες να παρέχουν πληροφορίες στα ΜΜΕ στο πλαίσιο εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών
με τρόπο που δεν προάγει τις διακρίσεις.38 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν δημοσιοποιούν πληροφορίες ή προβαίνουν σε δημόσιες
ανακοινώσεις για μια εν εξελίξει ποινική υπόθεση, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μην
αναφέρονται στα ατομικά χαρακτηριστικά των υπόπτων και των κατηγορουμένων, όπως το
φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η εθνική ή
κοινωνική προέλευση, η συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, η περιουσία, η γέννηση ή άλλη
κατάσταση.39 Η σύσταση αυτή σχετίζεται άμεσα με το τεκμήριο αθωότητας των
38

Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Σύσταση Rec(2003)13 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
για την παροχή πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες, της 10ης Ιουλίου 2003, Αρχή 5.
39 Συμβούλιο της Ευρώπης (1950), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρα 1 και 14.
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κατηγορουμένων, εφόσον έχει σκοπό να αποτρέψει τυχόν πρόωρες κρίσεις οι οποίες
βασίζονται σε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέονται με μια ορισμένη
κοινωνική ομάδα.
Αρκετές περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι δικαστικές αρχές και οι αρχές
επιβολής του νόμου αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τις δυνητικές επιπτώσεις στους υπόπτους και τους κατηγορουμένους. Επιπροσθέτως,
σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν προσθέτουν καμία αξία, και η
δημοσιοποίησή τους είτε δεν είναι απαραίτητη είτε δεν διευκολύνει την έρευνα και τη
διαλεύκανση της υπόθεσης. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya , προτού
απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες στον ύποπτο για τον φόνο του 6χρονου παιδιού, ο
περιφερειακός εισαγγελέας δημοσιοποίησε τα εξής δεδομένα για τον ύποπτο:
«Ο ύποπτος είναι ο Martin Trifonov, ηλικίας 21 ετών. Είναι άνεργος, αντικοινωνικός, δεν έχει
φίλους, η οικογένειά του βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν είναι
μορφωμένος».40
Επιπλέον, ο δήμαρχος του χωριού δήλωσε:
«Ήταν παράξενος και δεν επικοινωνούσε με τους άλλους. Ένας άντρας που είναι
παραμελημένος και απρόσεκτος δεν έχει κανέναν φίλο και κανέναν για να επικοινωνεί. Χάνει
την κοινωνικότητά του και ίσως αυτό τον έκανε τόσο απόμακρο από τους συνανθρώπους
του».41
Αυτού του είδους οι υποθέσεις είναι υποκειμενικές εξ ορισμού. Η επισήμανση αρνητικών
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή μειονεκτημάτων του υπόπτου το μόνο που
πετυχαίνει είναι να επιταχύνει τις εικασίες ότι ο ύποπτος έχει το προφίλ του «εγκληματία».
Στρέφει απλώς το κοινό ενάντια στο άτομο αυτό και οδηγεί στην περιθωριοποίησή του και
στη δημιουργία προκαταλήψεων που ευνοούν την ενοχή του.
Οι αρχές του τεκμηρίου αθωότητας και της δίκαιης δίκης παραβιάζονται επίσης από τις αρχές
επιβολής του νόμου και τα ΜΜΕ για διάφορους λόγους όταν η έρευνα διενεργείται με
αρνητική προδιάθεση. Τα άτομα που επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνα που ανήκουν σε
κάποια συγκεκριμένη ομάδα, κοινότητα ή εθνικότητα (μετανάστες, πρόσφυγες, έγχρωμοι
κ.λπ.). Αν και αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το ειδικό εθνικό πλαίσιο,
αναμφίβολα το πρόβλημα υφίσταται. Αυτό παρατηρήθηκε στην υπόθεση του φόνου του
Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν αλλοδαποί από
το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Λίγο μετά τη σύλληψή τους, τα ΜΜΕ δημοσίευσαν άρθρα στα
οποία αποκαλούσαν τους υπόπτους με φράσεις όπως «οι Αφγανοί» και «οι δολοφόνοι» ευθύς
εξαρχής. Αυτό ενίσχυσε τα στερεότυπα σχετικά με την εθνικότητα και το έγκλημα και
δημιούργησε αρνητική εικόνα και αρνητικές αντιλήψεις για τους αλλοδαπούς που ταξιδεύουν
στην Ελλάδα. Κορυφώθηκε με τη διοργάνωση πολλών διαδηλώσεων κυρίως από την
ακροδεξιά πολιτική οργάνωση «Χρυσή Αυγή», γεγονός που επιτάχυνε την επιθετική ρητορική
κατά των μεταναστών.
40
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Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Ο φόνος στο Sotirya.
Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Ο φόνος στο Sotirya.
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Παρόμοιο πρότυπο δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων για την κατηγορουμένη μπορεί
να εντοπιστεί στην υπόθεση της Κατερίνας, μιας από τις HIV οροθετικές γυναίκες στην
Ελλάδα. Λίγο μετά τη σύλληψη της Κατερίνας, ο εισαγγελέας εξέδωσε εντολή για τη
δημοσιοποίηση φωτογραφιών της και προσωπικών στοιχείων της. Αρκετές ΜΚΟ και
οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τη
δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων όλων των υπόπτων. Οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών υποστήριξαν ότι η επεξεργασία ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων,
όπως τα θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τον ιό HIV, μπορεί να είναι νόμιμη μόνο με άδεια
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εισαγγελία προσπάθησε να
δικαιολογήσει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων ισχυριζόμενη
ότι η σχετική εντολή δόθηκε με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή
της διάδοσης του ιού. Οι ελληνικές ΜΚΟ αντέτειναν ότι επρόκειτο για δυσανάλογο μέτρο
δεδομένου του πόσο επιζήμια ήταν η εν λόγω παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των
κατηγορουμένων. Είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας ενός
ατόμου θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για διακρίσεις τις οποίες επιτείνουν οι ενέργειες
μιας δημόσιας αρχής. Ο τραγικός θάνατος της Κατερίνας καταδεικνύει με δυναμικό τρόπο τις
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι ενέργειες ‒ οι οποίες εισαγάγουν διακρίσεις
‒ στην ψυχική υγεία του ατόμου. Παρόμοια, στην υπόθεση του Gabriel Cruz,
δημοσιοποιήθηκαν από την αρχή της δίκης αρκετά προσωπικά στοιχεία για την
κατηγορούμενη, η οποία καταγόταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Τα αιτήματα που
υποβλήθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να εκδοθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία και να
κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο καταδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους η μη αναγκαία
δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων για έναν ύποπτο ή κατηγορούμενο μπορεί να
επιταχύνει την ξενοφοβία και τις διακρίσεις στην κοινωνία.
Μπορούμε να συμπεράνουμε από τις περιπτωσιολογικές μελέτες που περιγράφηκαν
παραπάνω ότι η μη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων για έναν
κατηγορούμενο αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας, εφόσον η δημοσιοποίησή τους μπορεί
να υποδαυλίσει διακρίσεις στην κοινωνία. Θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση το κατά
πόσον η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε
διακρίσεις σε βάρος του κατηγορουμένου και/ή της κοινωνικής ομάδας που αυτός
εκπροσωπεί. Πάνω από όλα, η βασικότερη παράμετρος που θα πρέπει να εξετάζεται είναι το
κατά πόσον η δημοσιοποίηση είναι αναγκαία για τη διενέργεια της ποινικής διαδικασίας. Αν
δεν είναι αναγκαία, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να μην δημοσιοποιούν τις εν λόγω
πληροφορίες, προκειμένου να αποτρέψουν τις διακρίσεις σε βάρος του κατηγορουμένου και
της μειονότητας ή της ευάλωτης ομάδας που αυτός εκπροσωπεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ
Διεθνή πρότυπα
Επί το παρόντος, δεν υπάρχει διεθνές νομικό πλαίσιο που να προβλέπει υποχρεωτικούς
κανόνες για τους επαγγελματίες των ΜΜΕ οι οποίοι δημοσιεύουν πληροφορίες για ποινικές
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διαδικασίες. Η λειτουργία των ΜΜΕ ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο βάσει της νομοθεσίας και
βάσει κωδίκων δεοντολογίας που δεν είναι νομικώς δεσμευτικοί. Εντούτοις, διεθνείς
οργανώσεις και ενώσεις δημοσιογράφων έχουν εκπονήσει προαιρετικούς κώδικες
δεοντολογίας που έχουν διεθνές πεδίο εφαρμογής. Σκοπός τους είναι να ορίσουν ενιαίες
αρχές δεοντολογίας βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι θα παρέχουν πληροφόρηση στο
κοινό με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τόσο των ατόμων όσο
και του κοινωνικού συνόλου.
Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία από τα διάφορα διεθνή επίσημα έγγραφα, τα οποία
είναι ευρέως αναγνωρισμένα: α) τον Παγκόσμιο Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
(Global Charter of Ethics for Journalists) που εγκρίθηκε το 2019 από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων,42 β) τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Ethics) που εγκρίθηκε από την
Εταιρία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων (κάτωθι «SPJ»), 43 γ) και το Ψήφισμα για τη
Δημοσιογραφική Δεοντολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης.44 Η σύνταξη του Παγκόσμιου
Χάρτη αποτελεί συνέχεια της Διακήρυξης Αρχών για τη Συμπεριφορά των Δημοσιογράφων,
που ισχύει από το 1954 και βασίζεται σε βασικά κείμενα του διεθνούς δικαίου, ιδίως στην
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της SPJ
χρονολογείται από το 1926, και η τελευταία του έκδοση κυκλοφόρησε το 2014. Και οι δύο
αυτοί κώδικες περιέχουν πολυετείς κανόνες και ηθικά πρότυπα που έχουν αναθεωρηθεί με
βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, το Ψήφισμα για τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία προβλέπει ότι οι πληροφορίες και
οι γνώμες που εκφράζουν οι επαγγελματίες των ΜΜΕ πρέπει να συνάδουν με το τεκμήριο
αθωότητας, ιδίως σε υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της εκδίκασης, και να μην
περιλαμβάνουν τη διατύπωση κρίσεων.
Με βάση τις γενικές αρχές που ορίζονται στα εν λόγω διεθνή επίσημα κείμενα, προτείνονται
τα κάτωθι πρότυπα δεοντολογίας για την κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ, με
ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Τα πρότυπα που αναφέρονται
παρακάτω συνάδουν με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παροχή
πληροφοριών μέσω των ΜΜΕ σχετικά με ποινικές διαδικασίες, με σκοπό τη συνέπεια και τη
συνοχή των κατευθυντήριων αρχών τόσο για τα ΜΜΕ όσο και για τις δημόσιες αρχές.
Πρότυπο 1: Εξισορρόπηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη με το δικαίωμα του κοινού στην
πληροφόρηση
Όλα τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου είναι αναφαίρετα και αδιαίρετα, αλλά η άσκησή τους θα
πρέπει να εξισορροπείται έναντι των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υπόλοιπων
ανθρώπων. Το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση περιλαμβάνει την ικανότητα
πρόσβασης σε όλα τα είδη πληροφοριών που τηρούνται από δημόσιους φορείς, με ορισμένες
εξαιρέσεις, όπως τα απόρρητα δεδομένα. Στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, αυτό το
δικαίωμα περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις δικαστικές και αστυνομικές
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Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (2019), Παγκόσμιος Χάρτης Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ιούνιος 2019.
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αρχές, καθώς και από άλλους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία. Συνήθως,
τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς που μεταδίδουν στο ευρύ κοινό τις πληροφορίες
που παρέχουν οι δημόσιες αρχές. Οι δημοσιογράφοι είναι υπεύθυνοι για την ακριβή και
αντικειμενική παρουσίαση των πληροφοριών αυτών. Επομένως, η κάλυψη ποινικών
υποθέσεων από τα ΜΜΕ, ιδίως εκείνων που προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον
του κοινού, αποτελεί βασικό στοιχείο για την διασφάλιση του δικαιώματος του κοινού στην
πληροφόρηση σχετικά με την ποινική δικαιοσύνη.
Οι δημοσιογράφοι δεν υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πληροφορίες μόνο από επίσημες
πηγές, αλλά μπορούν να διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες και να έρχονται σε επαφή με άλλους
εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων, των θυμάτων, των δικηγόρων
και των μελών της οικογένειάς τους, των μαρτύρων, των μελών της τοπικής κοινότητας κ.λπ.
Αποτελεί όντως καθήκον του δημοσιογράφου να πληροφορεί το κοινό για όλες τις απόψεις
και τα δεδομένα προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένη και αντικειμενική πληροφόρηση.
Παρότι ο βασικός σκοπός της δημοσιογραφίας είναι η έρευνα και η παροχή πληροφόρησης
σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα, οι παρεμβάσεις στη νομική διαδικασία και οι απόπειρες
οικειοποίησης των αρμοδιοτήτων δίωξης, έρευνας και έκδοσης αποφάσεων, οι οποίες
ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο δικαστικό σώμα, δημιουργεί προβλήματα. Πιο
συγκεκριμένα, η υπερβολική και αντιδεοντολογική κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ
θα μπορούσε να οδηγήσει στο φαινόμενο που συχνά ονομάζεται «δίκη από τα ΜΜΕ». Η
έννοια αυτή έχει οριστεί ως «η επίπτωση που έχει η κάλυψη από την τηλεόραση και τις
εφημερίδες στη φήμη ενός ατόμου μέσω της δημιουργίας μιας ευρέως διαδεδομένης
αντίληψης περί της ενοχής ή της αθωότητας του ατόμου αυτού πριν από, ή μετά, την έκδοση
της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου». Από τα τέλη του 20ού αιώνα, η «δίκη από τα
ΜΜΕ» αποτελεί συχνό φαινόμενο σε αρκετές χώρες.45
Βάσει της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει
αναγνωριστεί ότι κάθε άτομο που είναι ύποπτο ή κατηγορείται για κάποιο αδίκημα θα πρέπει
να κρίνεται ως προς την ενοχή ή την αθωότητά του από αμερόληπτο δικαστήριο στο πλαίσιο
μιας δίκαιης και αποτελεσματικής νομικής διαδικασίας. Το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί
συνιστώσα του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και πρέπει να γίνεται σεβαστό όχι μόνο από τους
δικαστικούς φορείς και τους φορείς επιβολής του νόμου, αλλά και από τα ΜΜΕ, δεδομένης
της ικανότητας που έχουν αυτά να επηρεάζουν τις νοοτροπίες και τις αντιλήψεις της
κοινωνίας. Στις μέρες μας, τα ΜΜΕ τείνουν ολοένα και περισσότερο να καθίστανται «δημόσιο
δικαστήριο» παρότι δεν έχουν την εξουσιοδότηση να λειτουργούν με αυτή την ιδιότητα. Οι
επαγγελματίες των ΜΜΕ συνήθως δεν νιώθουν υποχρεωμένοι να ενεργούν σε αρμονία με
νομικές αρχές όπως οι εξής: «αθώος μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου» και «πέραν κάθε
εύλογης αμφιβολίας». Ως εκ τούτου, η «δίκη από τα ΜΜΕ» πρέπει να αποφεύγεται και να
αποτρέπεται, εφόσον υπονομεύει το κράτος δικαίου και την ικανότητα των δικαστικών αρχών
να διεξάγουν μια δίκαιη δίκη με τον δέοντα τρόπο. Η νομική αρχή ορίζει ότι δίκαιη δίκη μπορεί
να διασφαλιστεί μόνο μέσω ακρόασης από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο.
Αρκετές περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ τείνουν να παραβιάζουν το
τεκμήριο αθωότητας σε ποινικές υποθέσεις που προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή
45

Suresh, N., Sara George, L., (2021), «Trial by Media: An Overview», International Journal of Law Management &
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του κοινού. Ο τύπος παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας με τους εξής τρόπους: 1) μέσω
δημοσιευμάτων που περιέχουν πρόωρες κρίσεις για την ενοχή του κατηγορουμένου προτού
εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου· 2) μέσω της δημοσιοποίησης προσωπικών
στοιχείων που παρουσιάζουν εσκεμμένα τον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο με αρνητικό
τρόπο· 3) μέσω της δημοσιοποίησης αποδεικτικών στοιχείων κατά το στάδιο της προδικασίας
τα οποία εξασφαλίστηκαν με παράνομα μέσα· 4) μέσω της χρήσης καταγγελτικών ή
προκατειλημμένων διατυπώσεων για τον κατηγορούμενο. Μια λογική εξήγηση για τις
πρακτικές αυτές είναι ο στόχος που έχουν οι ειδησεογραφικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τον
αριθμό των αναγνωστών και των τηλεθεατών τους μέσω της συναισθηματικής φόρτισης που
δημιουργούν οι «πιασάρικοι» τίτλοι και τα «προβοκατόρικα» κείμενα. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει μεγάλη κοινωνική αναταραχή που οδηγεί εν τέλει σε κοινωνικά κινήματα τα οποία
ασκούν πίεση στις αρχές προκειμένου να επιβάλουν αυστηρότερες ποινές στους παραβάτες.
Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης έκανε έκκληση προκειμένου «οι
ειδησεογραφικοί οργανισμοί [να] μεταχειρίζονται την πληροφόρηση όχι ως εμπόρευμα, αλλά
ως θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη. Ως εκ τούτου, τα ΜΜΕ δεν θα πρέπει να
εκμεταλλεύονται ούτε την ποιότητα ούτε την ουσία των ειδήσεων ή των γνωμών προκειμένου
να αυξήσουν τον αριθμό των αναγνωστών / ακροατών / τηλεθεατών τους με σκοπό την
ενίσχυση των διαφημιστικών τους εσόδων».46
Η κάλυψη του φόνου του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας από τα ΜΜΕ ήταν εκτενής
από τις πρώτες ημέρες της διαδικασίας. Λίγο μετά τη σύλληψη των υπόπτων, οι εφημερίδες
δημοσίευσαν ανεπισήμως γνωστοποιηθέντα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και βίντεο και
φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος τα οποία ελήφθησαν από κάμερες που υπήρχαν
στην περιοχή αυτή. Παρόμοια, τα ΜΜΕ δημοσίευσαν αστυνομικές φωτογραφίες σήμανσης
των υπόπτων στην υπόθεση του φόνου του Antonino Barbaro τις οποίες εξασφάλισαν από
ανώνυμη πηγή, καθώς και βιντεοσκοπημένο υλικό από τη σύλληψη των φερόμενων ως
δραστών. Σύμφωνα με την ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «η
δημοσιοποίηση των αστυνομικών φωτογραφιών σήμανσης, που δεν δικαιολογείται από
κάποια αποδεδειγμένη ανάγκη της αστυνομίας, συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων».47
Ένα ακόμη παράδειγμα αθέμιτης πρακτικής από μέρους των ΜΜΕ που σχετίζεται με την
κάλυψη ποινικών υποθέσεων είναι η χρήση τίτλων που υπαινίσσονται την ενοχή του ατόμου.
Οι κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχουν ρητές
οδηγίες για τη σύνταξη τίτλων και συνόψεων: οι τίτλοι και οι συνόψεις πρέπει να αντανακλούν
όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα γεγονότα και τα δεδομένα που παρουσιάζονται, και η
ακρίβεια αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα επαλήθευσης και απόδειξης
και μέσω αμερόληπτης παρουσίασης.48 Σε αντίθεση με τους κανόνες αυτούς, κατά τις αρχικές
φάσεις της ποινικής διαδικασίας για τον φόνο του Antonino Barbaro, μια τοπική εφημερίδα
δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Francofonte, σκότωσαν έναν 67χρονο με 27 μαχαιριές για
700 ευρώ: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δολοφόνους». Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η
κάλυψη από τα ΜΜΕ της υπόθεσης του φόνου του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας.
46
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Λίγο μετά τη σύλληψη των φερόμενων ως δραστών, εμφανίστηκαν στον τύπο τίτλοι όπως
«Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Καντάρη».49 Στην υπόθεση του φόνου της Pamela
Mastropietro, μια εφημερίδα κυκλοφόρησε με το πρωτοσέλιδο «Ο Νιγηριανός που ξέσκισε
την κοπέλα δεν είχε άδεια παραμονής εδώ» όχι μόνο πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας,
αλλά ακόμη και προτού καν συλληφθεί ο ύποπτος.50 Στην υπόθεση του αυτοκινητιστικού
δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov, η εθνική
ραδιοφωνία της Βουλγαρίας δημοσίευσε στον ιστότοπό της μια είδηση σχετικά με την
απαγγελία κατηγοριών με τίτλο «Η εισαγγελία παρέπεμψε σε δίκη τον Christian Nikolov, ο
οποίος προκάλεσε τον θάνατο του Milen Tsvetkov» , αναρτώντας παράλληλα φωτογραφία
στην οποία εμφανιζόταν ο κατηγορούμενος με το βλέμμα χαμηλωμένο και σιδηροδέσμιος
ανάμεσα σε δικαστικούς φρουρούς κατά την μεταγωγή του στη δικαστική αίθουσα. Όλοι
αυτοί οι τίτλοι υπαινίσσονταν έντονα ότι τα εμπλεκόμενα άτομα ήταν ένοχα, ενόσω αυτά
εξακολουθούσαν να χαρακτηρίζονται από νομικής πλευράς ως ύποπτοι και κατηγορούμενοι
κατά τον χρόνο δημοσίευσης των σχετικών άρθρων.
Στις υποθέσεις που εξετάστηκαν παραπάνω, παρατηρούμε ένα πρότυπο συμπεριφοράς στο
πλαίσιο του οποίου τα ΜΜΕ καταλήγουν σε βιαστικά συμπεράσματα για την ενοχή των
παραβατών και παροδηγούν το κοινό. Όπως προαναφέρθηκε, η αντίληψη του κοινού περί της
ενοχής ή της αθωότητας του κατηγορουμένου θα μπορούσε να επηρεάσει την ποινική
διαδικασία σε βάρος του, καθώς και την ίδια του τη ζωή. Λόγου χάρη, στην υπόθεση του
καθηγητή «Φακελάκη», τα ΜΜΕ μεταχειρίστηκαν τον κατηγορούμενο με έλλειψη σεβασμού
και τον διαπόμπευσαν ευθύς εξαρχής, προσδίδοντάς του ένα παρατσούκλι που υπονοούσε
ότι είχε διαπράξει τα αδικήματα της δωροδοκίας και του εκβιασμού φοιτητών για τα οποία
κατηγορούνταν. Είναι προφανές ότι το μεγάλο ενδιαφέρον των ΜΜΕ για την υπόθεση
συνέβαλε στην παράταση της προφυλάκισης του κατηγορουμένου επί 10 μήνες. Οδήγησε
επίσης σε πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του καθηγητή από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
το οποίο αποφάσισε την οριστική του παύση ενόσω η δίκη του βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.
Ως προς αυτό, ο πρύτανης δήλωσε ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν ισχύει όσον αφορά τα
ακαδημαϊκά καθήκοντα και ισχυρίστηκε τα εξής παρά την απουσία ετυμηγορίας:
«Οφείλουμε αυτή τη στιγμή να διασφαλίσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο ίδρυμα και να
μην επιτρέψουμε σε έναν άνθρωπο, στον οποίο προσάπτονται όλα αυτά τα πράγματα, να
αναστατώνει το ίδρυμά μας».
Η υπόθεση του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο
δημοσιογράφος Milen Tsvetkov καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ, δεδομένου ότι το θύμα
ήταν προβεβλημένος επαγγελματίας δημοσιογράφος και ο κατηγορούμενος ήταν γιος ενός
Βούλγαρου βουλευτή. Λίγο μετά τη σύλληψή του, ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο
δημοσίευσε άρθρο στο οποίο αποκάλυπτε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια
του υπόπτου, τις εταιρίες τους και τους δεσμούς τους με πολιτικά πρόσωπα, καθώς και
οικογενειακές φωτογραφίες που συνέλεξε από τα προφίλ του υπόπτου σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το δημοσίευμα βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο ύποπτος ήταν ένας κακομαθημένος
νέος του οποίου οι γονείς είχαν χρήματα και εξουσία, γεγονός που του επέτρεπε να
συμπεριφέρεται με αλαζονεία και να παραβαίνει τους κανόνες ατιμωρητί. Στο άρθρο αυτό
49
50

Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Ο φόνος του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας
Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Ο φόνος της Pamela Mastropietro
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χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις «δολοφόνος» και «πλουσιόπαιδο» για τον ύποπτο. Λίγο μετά το
περιστατικό, αρκετά βίντεο με το συμβάν που ελήφθησαν από κάμερες παρακολούθησης
γειτονικών εμπορικών κτιρίων διέρρευσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυκλοφόρησαν
στα ΜΜΕ. Τα βίντεο προστέθηκαν αργότερα στα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας, αλλά η
δημοσίευσή τους αύξησε κατακόρυφα την οργή του κοινού κατά του φερόμενου ως δράστη.
Στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya, η ωμότητα του εγκλήματος και οι ιδιαιτερότητες της
σχετικής έρευνας προσέλκυσαν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των ΜΜΕ, τα οποία
παρουσίασαν συνεντεύξεις από πολλά άτομα που συνδέονταν άμεσα με την ποινική
διαδικασία (μάρτυρες, εθελοντές που συμμετείχαν στην καταδίωξη, δικηγόρους,
ψυχολόγους, ψυχιάτρους, πολιτικούς κ.λπ.). Όσο περισσότερη δημοσιότητα δίνεται σε μια
υπόθεση, τόσο πιο έντονες είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις που δημιουργούνται. Οι
αντιδράσεις αυτές κορυφώθηκαν με τη μορφή αιτημάτων για την επιβολή της μέγιστης ποινής
στον κατηγορούμενο, γεγονός που δείχνει παραστατικά την πίεση που ασκεί το κοινό στα
δικαστήρια προκειμένου να αποφασίσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τελικά, η ποινή που
επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya ήταν η μέγιστη δυνατή.
Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη σύνδεση μεταξύ των αιτημάτων του κοινού και της
τελεσίδικης απόφασης, αλλά θα συμπεραίναμε εύλογα ότι η μη συμμόρφωση με τις αξιώσεις
του κοινού θα είχε οδηγήσει σε διαμαρτυρίες και κατακραυγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι
αργότερα, όταν διαφάνηκε η προοπτική μείωσης της ποινής από ισόβια κάθειρξη χωρίς
αναστολή (η βαρύτερη ποινή) σε φυλάκιση 30 ετών σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος
ομολογούσε (σύμφωνα με τον βουλγαρικό ποινικό κώδικα που ίσχυε τότε), η οικογένεια του
θύματος και η τοπική κοινότητα οργάνωσαν τη συλλογή υπογραφών και μια διαδήλωση με
αίτημα την τροποποίηση της νομοθεσίας που επέτρεπε την εφαρμογή της οικείας διάταξης
σε παραβάτες οι οποίοι κατηγορούνταν για φόνο εκ προμελέτης. Η πρωτοβουλία αυτή υπήρξε
επιτυχής, και το κοινοβούλιο ενέκρινε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Η κοινή
γνώμη που διαμορφώνεται και ενισχύεται με την κάλυψη των ποινικών υποθέσεων από τα
ΜΜΕ φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της εθνικής ποινικής νομοθεσίας. Αυτό
καταδεικνύει τη σημαντική ισχύ που κατέχουν τα ΜΜΕ, καθώς και τις ευθύνες που
αναπόφευκτα απορρέουν από αυτή την ισχύ.
Ο σεβασμός για το τεκμήριο αθωότητας στα ρεπορτάζ των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για
την αποφυγή δικαστικής πλάνης και την ελαχιστοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων στη ζωή
των υπόπτων και των κατηγορουμένων, που αποτελεί με τη σειρά της ουσιώδες στοιχείο μιας
δίκαιης κοινωνίας. Το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση και η ελευθερία του λόγου
είναι ουσιώδεις πτυχές της δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται στον βαθμό που
δεν παραβιάζεται κανένα άλλο θεμελιώδες δικαίωμα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή
και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ορισμένες μελέτες προτείνουν εύλογα ότι, κατά την
εξισορρόπηση των τριών δικαιωμάτων ‒ του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, του
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος στο τεκμήριο αθωότητας ‒ είναι
απαραίτητη η διάκριση ανάμεσα «στα συμφέροντα του κοινού» και «σε αυτό που είναι προς
το συμφέρον του κοινού».51

51

Ιστότοπος ARISA (2021), Tο τεκμήριο αθωότητας και η κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
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Πρότυπο 2: Η δυσφήμηση και οι αστήρικτες κατηγορίες θεωρούνται σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα
Το Ψήφισμα για τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης διατυπώνει
την αρχή βάσει της οποίας υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ είδησης και γνώμης. Αφενός,
οι «ειδήσεις» συνίστανται στη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με πραγματικά γεγονότα και
δεδομένα που υποστηρίζονται με κατάλληλα μέσα επαλήθευσης και απόδειξης. Αφετέρου, οι
«γνώμες» συνίστανται στη διατύπωση σκέψεων, ιδεών, πεποιθήσεων ή αξιολογικών κρίσεων
από μέρους των ειδησεογραφικών επιχειρήσεων ή των δημοσιογράφων. Η δημοσιογραφία
που συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας θα πρέπει να δίνει στους αναγνώστες / θεατές /
τηλεθεατές τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα και με βεβαιότητα τα δημοσιεύματα που
περιέχουν ειδήσεις από τα άρθρα που εκφράζουν την υποκειμενική γνώμη του συντάκτη
τους.52 Η κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο
σε πραγματικά δεδομένα και επίσημες πληροφορίες. Η έκφραση υποκειμενικών πεποιθήσεων
ή κρίσεων για την ενοχή του κατηγορουμένου είναι απαράδεκτη, εφόσον οι επαγγελματίες
των ΜΜΕ δεν έχουν τη νόμιμη εξουσία να εκφράζουν ετυμηγορία για ένα άτομο. Το άρθρο 10
του Παγκόσμιου Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας διατυπώνει τη βασική αρχή σύμφωνα
με την οποία η διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων παράλληλα με τη συκοφάντηση,
την κακολόγηση, τη δυσφήμηση και τις αστήρικτες κατηγορίες θεωρούνται σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα.53 Ο Κώδικας Δεοντολογίας της SPJ δηλώνει συγκεκριμένα ότι η
δημοσιογραφία που συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
επιπτώσεις της ταυτοποίησης των υπόπτων προτού τους απαγγελθούν κατηγορίες σύμφωνα
με τον νόμο, καθώς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δημοσιευμάτων.54
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες αποκάλυψαν ότι οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι
παρουσιάζονται συχνά με αρνητικό τρόπο από τον χρόνο της σύλληψής τους και καθίστανται
αντικείμενα δυσφήμησης και κατηγοριών μέσω του τύπου. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί
η υπόθεση του καθηγητή «Φακελάκη» όπου ο ύποπτος υπέστη δυσφήμηση και χλευασμό από
τα ΜΜΕ από την πρώτη ημέρα κατά την οποία οι φοιτητές υπέβαλαν στον Συνήγορο του
Πολίτη καταγγελία σε βάρος του. Τα ΜΜΕ επινόησαν αμέσως ένα προσβλητικό παρατσούκλι,
αποκαλώντας τον «καθηγητή Φακελάκη» σε όλα σχετικά άρθρα. Τα ΜΜΕ δημιούργησαν στο
κοινό προσδοκίες για ταχεία επιβολή κυρώσεων, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά
δυσάρεστη για τον κατηγορούμενο. Αξίζει να επισημανθεί ότι η προφυλάκισή του διήρκεσε
10 μήνες και ο ίδιος παύθηκε μόνιμα από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα παρότι η δίκη του
βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Προφανώς, η διαπόμπευση και η αντιδεοντολογική κάλυψη της
υπόθεσής του από τα ΜΜΕ είχαν αρνητική επίπτωση στην προσωπική και επαγγελματική του
ζωή, στη δίκη του και στη ζωή των μελών της οικογένειάς του.
Στην προσπάθειά τους να συντάξουν ένα δυναμικό άρθρο, ορισμένοι δημοσιογράφοι
χρησιμοποιούν έντονους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για να περιγράψουν τους
υπόπτους και τους κατηγορουμένους. Η χρήση υποτιμητικών χαρακτηρισμών εντείνει την
αντίληψη περί ενοχής του ατόμου προς το οποίο απευθύνονται οι χαρακτηρισμοί αυτοί και
ενδέχεται να αποτελεί δυσφήμηση. Για παράδειγμα, ένα άρθρο για την υπόθεση του φόνου
52

Συμβούλιο της Ευρώπης, Κοινοβουλευτική Συνέλευση (1993), ψήφισμα 1003 (1993) Δημοσιογραφική δεοντολογία, της
1ης Ιουλίου 1993, άρθρα 3 και 6.
53 Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (2019), Παγκόσμιος Χάρτης Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Ιούνιος 2019.
54
Εταιρία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων (2014), Κώδικας Δεοντολογίας, Σεπτέμβριος 2014.
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στο Sotirya είχε τον τίτλο: «Ο δράκος του Sotirya που βίασε και σκότωσε τη μικρή Christine
κλαψουρίζει καθώς υποβάλλει αίτημα στο δικαστήριο». Επίσης, στα περιεχόμενα του άρθρου
αποδίδονταν στον ύποπτο χαρακτηρισμοί όπως «τέρας» και «δράκος». Οι όροι αυτοί
εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διάφορα δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Ένας σκανδαλοθηρικός
ειδησεογραφικός ιστότοπος χρησιμοποίησε τους πιο έντονους χαρακτηρισμούς για τον
κατηγορούμενο ‒ «ο αδίστακτος δολοφόνος» και «ο διεστραμμένος Ρομά» ‒ αναφερόμενος
στον αγώνα του να βρει δικηγόρο. Τα ΜΜΕ δημοσίευσαν επίσης ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες για τον κατηγορούμενο στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya, διαδίδοντας
αναπόδεικτους ισχυρισμούς ορισμένων συγχωριανών του ότι διέπραττε συχνά βιασμούς και
ληστείες. Οι ισχυρισμοί αυτοί βασίζονταν σε φήμες, και ο δήμαρχος του χωριού δήλωσε σε
μια συνέντευξη ότι κανείς δεν είχε υποβάλει επισήμως μήνυση στην αστυνομία. Επιπρόσθετα,
ορισμένα δημοσιεύματα των ΜΜΕ επισήμαναν ότι, σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, ο
κατηγορούμενος είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στη φυλακή του Burgas ενόσω εξέτιε
την προηγούμενη ποινή του, εικασία που αφενός ήταν άσχετη με την υπό εξέταση δίωξη και
αφετέρου δεν επιβεβαιωνόταν από επίσημες πηγές.
Όπως προαναφέρθηκε, τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας καταδικάζουν τη
δημόσια διατύπωση αστήρικτων κατηγοριών από τους επαγγελματίες των ΜΜΕ. Μολαταύτα,
παρατηρήθηκε ότι οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την υπόθεση του φόνου του Antonino
Barbaro δεν εκπλήρωσαν το καθήκον που είχαν να μεταδίδουν στο κοινό αντικειμενικές
πληροφορίες, αλλά διατύπωναν κατηγορίες που στηρίζονταν σε ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες. Βασικά, ο τύπος λειτούργησε ως δημόσιο δικαστήριο δημοσιεύοντας τίτλους
που φανέρωναν προκατάληψη όπως «Francofonte, σκότωσαν έναν 67χρονο με 27 μαχαιριές
για 700 ευρώ: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δολοφόνους», μία ημέρα μετά τη ζωντανή
μετάδοση της σύλληψης.55 Δεδομένης της απουσίας επίσημης πληροφόρησης από τις αρχές,
είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι δόθηκε στο κοινό οποιοδήποτε περιθώριο αμφιβολιών
όσον αφορά την ενοχή των υπόπτων. Δημοσιεύτηκαν και άλλα άρθρα σε παρόμοιο
καταγγελτικό ύφος πριν από την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αθώωσε
τελικά τους εμπλεκόμενους αδελφούς. Η ανάλυση της υπόθεσης τονίζει την ενοχοποιητική
στάση έναντι των κατηγορουμένων η οποία καταδείχτηκε σε ένα επεισόδιο δημοφιλούς
τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσίασε ρεπορτάζ για την ποινική υπόθεση δύο μέρες μετά
τη σύλληψη. Ο παρουσιαστής αφηγήθηκε το ιστορικό του φόνου βασιζόμενος στην υπόθεση
ότι ένα συνηθισμένος ηλικιωμένος θανατώθηκε από τους σπιτονοικοκύρηδές του (τους
συλληφθέντες αδελφούς) γιατί δεν πλήρωσε ενοίκια αξίας 700 ευρώ. Το ρεπορτάζ
συμπεριέλαβε συνέντευξη των κατηγορουμένων η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη
σύλληψή τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος είχε επιθετική στάση
απέναντί τους και αναφέρθηκε σε φήμες που ήθελαν τους δύο αδελφούς να έχουν
ξυλοκοπήσει και άλλους ενοικιαστές, παρουσιάζοντας εμμέσως τους υπόπτους ως βίαιους και
αδίστακτους.
Αντιθέτως, ένα παράδειγμα κάλυψης της ποινικής διαδικασίας από τα ΜΜΕ σύμφωνα με τους
δεοντολογικούς κανόνες ήταν η υπόθεση «Η αγέλη». Μέχρι τη δημοσίευση της ποινής, τα
ΜΜΕ αναφέρονταν στον δράστη ως ο «φερόμενος ως δράστης» και ως «κατηγορούμενος για
βιασμό».56
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Πρότυπο 3: Η παροχή πληροφοριών ή η διατύπωση γνωμών σχετικά με ποινικές υποθέσεις
δεν θα πρέπει να υποκινούν μίσος ή προκατάληψη στην κοινωνία
Το καθήκον που έχουν οι δημοσιογράφοι να φροντίζουν ώστε η μετάδοση πληροφοριών ή
γνωμών να μην υποκινεί μίσος ή προκατάληψη στην κοινωνία και να μην διευκολύνει τη
διάδοση διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο κατοχυρώνεται στον Παγκόσμιο Χάρτη
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.57 Δεδομένου ότι τα ΜΜΕ έχουν τη δύναμη να
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, οι πληροφορίες αυτές καθαυτές και ο τρόπος μετάδοσής
τους είναι δυνατόν να ξεσηκώσουν ισχυρές αντιδράσεις που δύνανται να εξελιχθούν σε
κοινωνική αναταραχή. Είναι δυνατόν να καθορίσουν και να μεταβάλουν τις αντιλήψεις του
κοινού περί ενοχής ή αθωότητας. Στη συνέχεια, η δημιουργία έντονων συναισθημάτων στο
κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση μιας δίκαιης και αμερόληπτης
νομικής διαδικασίας. Όλοι οι επαγγελματίες των ΜΜΕ θα πρέπει να αποφεύγουν τη
υποκίνηση μίσους και προκατάληψης σχετικά με την ενοχή ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μιας
εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι η ρητορική
μίσους και οι εκ των προτέρων κρίσεις από μέρους των ΜΜΕ είναι συχνότερες όταν ο
κατηγορούμενος ανήκει σε κάποια ευάλωτη μειονότητα η οποία υπόκειται κατά παράδοση
σε στερεότυπα και περιθωριοποίηση.
Το κοινό χαρακτηριστικό των υποθέσεων του φόνου του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της
Αθήνας και του φόνου της Pamela Mastropietro είναι ότι οι κατηγορούμενοι ήταν αλλοδαποί.
Παρόμοιο επαγγελματικό παράπτωμα από μέρους των επαγγελματιών των ΜΜΕ
παρατηρείται στην Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίοι αναφέρονται στους υπόπτους ή
κατηγορουμένους προσδιορίζοντας την εθνικότητά τους, θέτοντας έτσι ένα διαχωριστικό όριο
ανάμεσα σε «εμάς, τους ημεδαπούς, τα θύματα» και «τους άλλους, τους αλλοδαπούς, τους
δράστες». Δεδομένου ότι το έγκλημα του φόνου της Pamela Mastropietro ήταν εξαιρετικά
σκληρό (το σώμα του θύματος διαμελίστηκε) και ότι ο κατηγορούμενος ανήκε σε μια
περιθωριοποιημένη ομάδα (ήταν μετανάστης από τη Νιγηρία), δόθηκε στα ΜΜΕ η ευκαιρία
να διατυπώσουν διάφορες εικασίες και να διαδώσουν αλλόκοτους ισχυρισμούς.
Αναφέρθηκαν πολλές και διάφορες θεωρίες, από τον ισχυρισμό ότι ο Oseghale (ο
κατηγορούμενος) ήταν μέλος αιρέσεων που ασχολούνταν με τελετουργίες βουντού έως τη
μετάδοση λεπτομερών περιγραφών των εν λόγω τελετουργικών, π.χ. ότι ο Oseghale έφαγε την
καρδιά του θύματος. Η ανάλυση κατέδειξε ότι αυτό έλκυε σε καθημερινή βάση και σε μεγάλο
βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού για την υπόθεση, αποτελώντας σαφές παράδειγμα
δημιουργίας ηθικού πανικού. Ο όρος «ηθικός πανικός» αναφέρεται σε μια κατάσταση ή ένα
συμβάν όπου ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων προσδιορίζεται ως απειλή για τις αξίες και τα
συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα όταν
πρόκειται να κριθεί η ενοχή ενός ατόμου από το δικαστήριο. Τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ δεν
παρέθεσαν καμία απόδειξη και κανένα στοιχείο για να υποστηρίξουν αυτούς τους
υπερβολικούς ισχυρισμούς, αλλά η συναισθηματικά φορτισμένη διατύπωση αρκούσε για να
επηρεάσει τις αντιλήψεις του ευρέος κοινού, ξεσηκώνοντας αισθήματα ξενοφοβίας.
Επιπλέον, επηρέασε την έρευνα, εφόσον οι περιοδικές και διαρκείς υποθέσεις που
διατυπώνονταν σχετικά με τελετουργίες βουντού και κανιβαλισμό έκαναν τους διενεργούντες
57
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την έρευνα να προβαίνουν γρήγορα σε διαψεύσεις. Οι προκατειλημμένες εικασίες, που
άφηναν πολλά υπονοούμενα για τον αναγνώστη, επαναλαμβάνονταν διαρκώς κατά την
περίοδο πριν από την έκδοση της οριστικής ετυμηγορίας περί ενοχής. Πέραν του ότι ο
κατηγορούμενος ήταν μετανάστης, τα ΜΜΕ τον συνέδεαν διαρκώς με κατηγορίες για
διακίνηση ναρκωτικών, βιασμό και φόνο, και πάλι κατά το στάδιο της προδικασίας. Στο
ευρύτερο πλαίσιο, η υπόθεση εκδικάστηκε ενόσω το ζήτημα της μετανάστευσης είχε καταστεί
το κύριο θέμα πολιτικής συζήτησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η κάλυψη της υπόθεσης
από τα ΜΜΕ ενέτεινε τα στερεότυπα που παρουσιάζουν τους μετανάστες ως εγκληματίες και
συνέβαλε στην καλλιέργεια μίσους και αποκλεισμού για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
στο σύνολό της.58
Στην Ελλάδα, μία ακόμη χώρα όπου η μετανάστευση αποτελεί συνεχιζόμενο και
αμφιλεγόμενο ζήτημα, το γεγονός ότι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φόνο του Μανώλη
Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας ήταν αλλοδαποί τονίστηκε σε πολλά δημοσιεύματα για την
υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι αναφέρονταν ως «οι Αφγανοί» και «οι δολοφόνοι» από το
ξεκίνημα της ποινικής διαδικασίας, ενισχύοντας έτσι τα στερεότυπα σχετικά με το έγκλημα
και την εθνικότητα, καθώς και τις αρνητικές αντιλήψεις και τα αρνητικά αισθήματα για τους
αλλοδαπούς που φτάνουν στην Ελλάδα. Η «έρευνα» ων ΜΜΕ για την υπόθεση δεν άφησε
κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το ποιοι ήταν οι δράστες και υποστηρίχθηκε από
ενοχοποιητικές αναφορές στον τρόπο ζωής τους, όπως ότι ήταν αλκοολικοί και ναρκομανείς
και ότι είχαν φυλακιστεί και συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών. Οι
επιπτώσεις όλων αυτών στην τοπική κοινότητα φάνηκαν από την πορεία που διοργανώθηκε
στη μνήμη του θύματος από κατοίκους της γειτονιάς όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Σκοπός
της συγκέντρωσης ήταν η διαμαρτυρία κατά του υψηλού ποσοστού εγκληματικότητας, καθώς
και της ανασφάλειας και του φόβου που δημιουργεί η κατάσταση αυτή. Ένας από τους
κυριότερους ισχυρισμούς των διαδηλωτών ήταν ότι η αύξηση της εγκληματικότητας
οφειλόταν στην αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών που ζούσαν στην περιοχή. Εδώ θα
πρέπει να επισημάνουμε το πολιτικό πλαίσιο. Ο φόνος συνέπεσε χρονικά με την άνοδο ενός
ακροδεξιού πολιτικού μορφώματος στη χώρα, το οποίο είχε έντονη παρουσία στην Αθήνα. Το
εν λόγω πολιτικό μόρφωμα προωθούσε φασιστικές απόψεις και διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο
στη διοργάνωση διαδηλώσεων και τη διατήρηση της επιθετικής ρητορικής κατά των
αλλοδαπών στο προσκήνιο. Ο φόνος του Μανώλη Καντάρη ήταν ένας από τους παράγοντες
που οδήγησαν στη διοργάνωση επιθέσεων από ακροδεξιά στοιχεία με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό περισσότερων από 100 αλλοδαπών και τη δολοφονία ενός 21χρονου από το
Μπαγκλαντές.59
Εφόσον διαδραματίζουν κοινωνικό ρόλο και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την κοινή
γνώμη, τα ΜΜΕ που σέβονται τους δεοντολογικούς κανόνες αναμένεται να εκπληρώνουν την
αποστολή τους υπεύθυνα και προσεκτικά όταν δημοσιεύουν πληροφορίες για την έρευνα και
για τα άτομα που εμπλέκονται σε ένα έγκλημα ως ύποπτοι ή κατηγορούμενοι. Τα ΜΜΕ θα
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική τάξη και τα
ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν από την έξαρση της μισαλλοδοξίας. Λόγου χάρη, μπορεί
να αυξηθούν η ρητορική του μίσους και τα εγκλήματα που υποκινούνται από την
προκατάληψη για τις μειονότητες, γεγονός που παρεμποδίζει την κοινωνική τους ένταξη και
58
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την ειρηνική συνύπαρξη. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα, το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστήριξε
ότι «τα ΜΜΕ οφείλουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πρόληψη των εντάσεων και
πρέπει να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση, ανεκτικότητα και εμπιστοσύνη μεταξύ των
διαφόρων κοινοτήτων».60
Πρότυπο 4: Δημοσιοποίηση πληροφοριών με τρόπο που δεν προάγει τις διακρίσεις
Ακριβώς όπως και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, έτσι και τα δεοντολογικά
πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούν τα ΜΜΕ όταν μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με
ποινικές διαδικασίες είναι αλληλένδετα. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών για υπόπτους και
κατηγορουμένους με τρόπο που προάγει τις διακρίσεις αποτελεί την προϋπόθεση για την
αύξηση του κοινωνικού μίσους και της προκατάληψης για συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και
για τις γενικεύσεις και την περιθωριοποίηση που μπορούν να διαμορφώσουν τις προσδοκίες
του κοινού για την έκβαση της δίκης. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, εφόσον είναι δυνατόν να
ασκηθεί πίεση σε εκείνους που διενεργούν την έρευνα, τους δικαστές ή τους ενόρκους για να
αποφασίσουν την καταδίκη ενός ατόμου προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του
κοινού και έτσι να αποφύγουν τη δυσπιστία του κοινού για το δικαστικό σώμα.
Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αν δημιουργούν αρνητική
εικόνα και δημοσιεύουν ενοχοποιητικές υποθέσεις πριν από την περάτωση της δίκης. Αυτή
καθαυτή η μετάδοση πληροφοριών που εσκεμμένα εστιάζουν ειδικά στη φυλή, την
εθνικότητα, την κοινωνική ή εθνοτική καταγωγή, την εθνική μειονότητα και άλλα
χαρακτηριστικά του κατηγορουμένου, υπονοώντας ότι είναι ένοχος, αποτελεί απόπειρα
άσκησης διακρίσεων και παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας. Επιπροσθέτως, ο τρόπος με
τον οποίον παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ εθνικές ομάδες που έχουν διαφορετική εθνοτική ή
φυλετική καταγωγή μπορεί να ενισχύσει τα αρνητικά στερεότυπα. Μολαταύτα, οι
περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι αποτελεί κοινή πρακτική από μέρους των ΜΜΕ
να χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία για να εντείνουν την άποψη περί της ενοχής του
ατόμου και έτσι να προσελκύσουν περισσότερες αντιδράσεις και αυξημένη προσοχή από
μέρους του κοινού στο δημοσίευμα. Σε ό,τι αφορά τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας, το
ψήφισμα Δημοσιογραφική δεοντολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης δηλώνει σαφώς ότι τα
ΜΜΕ έχουν την ηθική υποχρέωση να προασπίζουν τις δημοκρατικές αξίες και να απορρίπτουν
κάθε είδους διακρίσεις που βασίζονται σε διάφορα αίτια. 61 Ο Παγκόσμιος Χάρτης
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας συνδυάζει την υποχρέωση που έχουν οι δημοσιογράφοι να
διασφαλίζουν ότι η μετάδοση πληροφοριών δεν θα συντελεί στις κοινωνικές προκαταλήψεις
με τον κανόνα περί μη διευκόλυνσης της διάδοσης διακρίσεων μέσω των δημοσιευμάτων
τους.62 Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να τηρούν αυτούς τους κανόνες δεοντολογίας ακόμη πιο
πιστά όταν καλύπτουν ποινικές υποθέσεις, δεδομένου ότι αυτές άπτονται αρκετών από τα
δικαιώματα του ανθρώπου, μεταξύ άλλων και εκείνων που αφορούν τη δίκαιη δίκη και την
ιδιωτική ζωή.
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Η εξέταση των περιπτωσιολογικών μελετών καταδεικνύει ότι η ρητορική που προάγει τις
διακρίσεις χρησιμοποιείται κυρίως λόγω της εθνοτικής καταγωγής ή της εθνικότητας του
υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Όπως προαναφέρθηκε, σε ορισμένα δημοσιεύματα του
τύπου για την υπόθεση του φόνου του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας οι
κατηγορούμενοι αναφέρονταν ως «οι Αφγανοί» και «οι δολοφόνοι». Μάλιστα ορισμένα από
αυτά τα δημοσιεύματα αποκάλυψαν και το ονοματεπώνυμο των κατηγορουμένων μαζί με
προσωπικές πληροφορίες για αυτούς, όπως το ότι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και
είχαν αποφυλακιστεί από το κατάστημα κράτησης της Κασσαβέτειας. Ανέφεραν επίσης ότι οι
ύποπτοι είχαν το καθεστώς του προσωρινώς διαμένοντος για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγω
του συνεχιζόμενου πολέμου στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, μερικά δημοσιεύματα περιέγραφαν
τους υπόπτους ως ναρκομανείς και αλκοολικούς. Συνολικά, αυτά τα ρεπορτάζ δημιούργησαν
την αντίληψη ότι οι κατηγορούμενοι ανήκαν σε κάποιες κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες,
π.χ. μετανάστες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες, κατά συρροή εγκληματίες κ.λπ. Ως
αποτέλεσμα, η ενοχή τους παρουσιαζόταν ως προφανής στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι ο γενικός πληθυσμός δεν ενδιαφέρεται ούτε είναι εξοικειωμένος
απαραιτήτως με τις νομικές αρχές και τα στάδια της νομικής διαδικασίας, γι’ αυτό και είναι
εύπιστος και δεν αξιολογεί πάντοτε με κριτικό μάτι τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις
ειδήσεις.
Παρόμοια, στην υπόθεση του φόνου της Pamela Mastropietro, ορισμένοι τίτλοι εφημερίδων
περιέγραφαν τον κατηγορούμενο με εκφράσεις όπως «Ο Νιγηριανός που ξέσκισε την κοπέλα
δεν είχε άδεια παραμονής εδώ» και ισχυρίζονταν ότι «είναι δολοφόνος, εξαιρετικά
δολοφονικός χαρακτήρας: ξέσκισε κυριολεκτικά την κοπέλα σε κομμάτια και έκρυψε το σώμα
της σε δύο καρότσια». Αρκετά άρθρα είχαν τίτλους όπως «Pamela Mastropietro, ο τρόμος της
δεύτερης νεκροψίας: Οι Νιγηριανοί την έκαναν να υποφέρει, την έγδαραν» ή «Pamela
Mastropietro, πώς δολοφονήθηκε: Ταξίδι στην αφρικανική φρίκη», «ψυχρή και απάνθρωπη
σφαγή». Επομένως, το βασικό μήνυμα του δημοσιεύματος, που ενσωματώνεται στον τίτλο,
κατονομάζει πάλι τον δράστη του απάνθρωπου εγκλήματος πριν από τη δίκη του.
Αν ρίξουμε μια ματιά στην υπόθεση του Gabriel Cruz, είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή της
δίκης αποκαλύφθηκαν πολλά προσωπικά στοιχεία σχετικά με την κατηγορουμένη (μεταξύ
άλλων φωτογραφίες της, καθώς και η ηλικία, η εθνικότητα, το επάγγελμά της κατά τον χρόνο
του εγκλήματος καθώς και προηγούμενα επαγγέλματά της κ.λπ.). Πολλά ΜΜΕ ανέφεραν ότι
η κατηγορουμένη δεν ήταν Ισπανίδα, αλλά καταγόταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Μια
ΜΚΟ ονόματι «SOS Racismo» εξέφρασε τις ανησυχίες της διότι ο τρόπος με τον οποίον τα
ΜΜΕ παρουσίαζαν τις ποινικές υποθέσεις θα μπορούσε όντως να υποκινήσει τον ρατσισμό
και το μίσος. Ακόμη και η ισπανική Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC)
προειδοποίησε δύο από τους μεγάλους ειδησεογραφικούς ομίλους της χώρας, τους Mediset
και Atresmedia, διότι διέσπειραν το μίσος κατά την ειδησεογραφική κάλυψη της υπόθεσης.
Και το χειρότερο είναι ότι τα προφίλ στο Facebook και στο Twitter τεσσάρων βασικών
ειδησεογραφικών επιχειρήσεων – των LaSextaNoticias, Telecinco, A3Noticias και Noticias
Cuatro – επιβεβαίωσαν την ύπαρξη παράλληλης δίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η
οποία χαρακτηριζόταν από ρατσισμό και ξενοφοβία, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της
συζήτησης να διοργανώνεται από τα ΜΜΕ.63
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Το 1997, το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε επίσημα ότι «τα ΜΜΕ μπορούν να
συνεισφέρουν θετικά στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, ιδίως όταν προάγουν μια
κουλτούρα κατανόησης μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών
ομάδων στην κοινωνία».64 Η δημοσιογραφία που συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας θα
πρέπει, ιδανικά, να διασφαλίζει την ακριβή και δίκαιη κάλυψη των ζητημάτων και των
συμβάντων που είναι σημαντικά για τους πολίτες, με βάση επαρκή σκέψη και συγκέντρωση
πληροφοριών, καθώς επίσης θα πρέπει να ενισχύει της δημοκρατικές αξίες. Αναλύοντας τις
περιπτωσιολογικές μελέτες παρατηρούμε ένα πρότυπο συμπεριφοράς βάσει του οποίου τα
ΜΜΕ δίνουν έμφαση σε προσωπικά στοιχεία όπως η εθνοτική καταγωγή του
κατηγορουμένου, γεγονός που υποκινεί τη μισαλλοδοξία, την άγνοια και το μίσος και μπορεί
να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις και διακρίσεις. Σύμφωνα με τους διεθνώς
αναγνωρισμένους κανόνες δεοντολογίας, στα δημοσιεύματά τους για ποινικές υποθέσεις οι
δημοσιογράφοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν συνοπτική διατύπωση που περιγράφει τα
πραγματικά περιστατικά.
Πρότυπο 5: Επανόρθωση σφαλμάτων ή δημοσιευμένων πληροφοριών που αποδεικνύονται
ανακριβείς
Η δημοσιογραφία που συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας απαιτεί την επανόρθωση και τη
διόρθωση δημοσιευμένων πληροφοριών που αποδεικνύονται ανακριβείς. Η υποχρέωση αυτή
κατοχυρώνεται με το άρθρο 6 του Παγκόσμιου Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, που
ορίζει ότι η επανόρθωση θα πρέπει να γίνεται με έγκαιρο, σαφή, ολοκληρωμένο και διαφανή
τρόπο.65 Ο Κώδικας Δεοντολογίας της SPJ διατυπώνει επίσης την αρχή της αναζήτησης της
αλήθειας και της μετάδοσής της μέσω τακτικής συλλογής, επικαιροποίησης και διόρθωσης
πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια ενός δημοσιεύματος. 66 Όλα τα νέα δεδομένα που
ανακαλύπτονται θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό με σκοπό να διασφαλιστεί η
αντικειμενική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της υπόθεσης. Σε περίπτωση λάθους, αυτό θα
πρέπει να αναγνωρίζεται, να διορθώνεται και να αποσαφηνίζεται, ώστε να μην μένουν
περιθώρια αμφιβολίας. Αυτός ο κανόνας δεοντολογίας αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο της
Ευρώπης στο Ψήφισμά του για τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία. Το εν λόγω ψήφισμα
δηλώνει ότι θα πρέπει να ισχύει εθνική νομοθεσία που να προβλέπει κυρώσεις και
αποζημίωση σε περίπτωση που τα ΜΜΕ δημοσιεύσουν ανακριβείς πληροφορίες ή γνώμες,
κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.67
Σε αρμονία με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ιταλική νομοθεσία απαιτεί
επανόρθωση των πληροφοριών μετά την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού ενός ατόμου.
Αυτή η δεοντολογική απαίτηση κατοχυρώνεται επίσης από τον ιταλικό Κώδικα Δεοντολογίας
Δημοσιογράφων (Testo unico dei obblighi del giornalista), ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 8 ότι
οι δημοσιογράφοι πρέπει πάντα και σε κάθε υπόθεση να σέβονται το τεκμήριο αθωότητας
των κατηγορουμένων και, σε περίπτωση που αθωωθεί ο κατηγορούμενος, θα πρέπει να
64
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γνωστοποιούν τη σχετική είδηση με επαρκώς προβεβλημένο δημοσίευμα, διορθώνοντας και
επανορθώνοντας όσα ίσως γράφτηκαν εκ των προτέρων.68 Η υπόθεση του φόνου του
Antonino Barbaro στην Ιταλία καταδεικνύει την αποτυχία των ΜΜΕ να επανορθώσουν
αποτελεσματικά τις εσφαλμένες κατηγορίες και τις λανθασμένες πληροφορίες και να
αποτρέψουν τις επιζήμιες επιπτώσεις στη ζωή των υπόπτων. Όπως προαναφέρθηκε, οι
κατηγορούμενοι υπέστησαν τις αρνητικές επιπτώσεις της κάλυψης από τα ΜΜΕ οι οποίες
περιορίστηκαν στις αρχικές φάσεις της διαδικασίας, δηλ. σύλληψη των υπόπτων σε
συνδυασμό με την καταγγελτική ρητορική στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν. Μετά την
αθώωση και την αποφυλάκιση των αδελφών Giaccotto, τόσοι τα ηλεκτρονικά όσο και τα
παραδοσιακά ΜΜΕ δεν επανόρθωσαν ποτέ τις πληροφορίες που είχαν ήδη παρουσιάσει ούτε
ενημέρωσαν το κοινό για την τελική απόφαση στην εν λόγω υπόθεση. Είναι αξιοσημείωτο ότι
οι αδελφοί Giaccotto ζήτησαν από τα ΜΜΕ να επανορθώσουν τις λανθασμένες πληροφορίες,
αλλά το αίτημά τους δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει ένα ακόμη
θεμελιώδες πρόβλημα γενικής τάξης – τη μη τήρηση του δικαιώματος στη λήθη.
Ένα παράδειγμα επανόρθωσης για εσφαλμένες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν
παρατηρούμε στην υπόθεση του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του
ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov. Η υπόθεση αυτή καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ, και ένα
από τα θέματα που τονίστηκαν ήταν ότι ο κατηγορούμενος έκανε χρήση ναρκωτικών και ήταν
εθισμένος σε αυτά. Αφότου η αστυνομία και η εισαγγελία ανακοίνωσαν το όνομα του οδηγού
και ότι το τεστ που του έγινε για χρήση ναρκωτικών έδωσε θετικό αποτέλεσμα,
δημοσιεύτηκαν αρκετά άρθρα σε διαδικτυακά και παραδοσιακά ΜΜΕ τα οποία αποκάλυψαν
συγκεκριμένα την εμπειρία του κατηγορουμένου με τα ναρκωτικά. Λόγου χάρη, ένα άρθρο με
τίτλο «Ο δολοφόνος του Milen Tsvetkov ήταν ειδικός στα ναρκωτικά, συζητούσε με φίλους τις
επιδράσεις τους στον εγκέφαλο και στο σώμα» δημοσίευσε μέρος της προσωπικής
αλληλογραφίας του κατηγορουμένου που αποκαλύφθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία,
στην οποία αυτός συζητούσε με φίλους του τις επιδράσεις διαφόρων ναρκωτικών. Στο άρθρο
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η φιλενάδα του νεαρού, που βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα
του δυστυχήματος, έπαιρνε και αυτή ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος αντέδρασε ζητώντας
επισήμως από τα ΜΜΕ να ζητήσουν δημοσίως συγνώμη για τις αναληθείς δηλώσεις που τον
αφορούσαν και είπε ότι η ανάγνωση του δημοσιεύματος επηρέασε σοβαρά την ψυχική του
υγεία. Τότε δημοσιεύτηκε μια συγνώμη και τα ΜΜΕ παραδέχτηκαν ότι μία από τις δηλώσεις
ήταν αναληθής. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέρος της εξήγησης που έδωσαν τα ΜΜΕ για το
σφάλμα τους δήλωνε: «Δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας εφόσον δεν είμαστε
διάδικοι. Βασιζόμαστε μόνο σε προφορικές πληροφορίες». Ο δημοσιογράφος αναμένεται να
αξιολογεί αν θα πρέπει να δημοσιεύσει κάποια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία σε σχέση με μια
εν εξελίξει ποινική υπόθεση, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η
δημοσίευση.
Τα λάθη μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να ποικίλλουν ως προς τον βαθμό της
σοβαρότητάς τους. Μεταξύ άλλων μπορεί να πρόκειται για εσφαλμένες παραθέσεις,
παραπλανητικές διατυπώσεις, γεγονότα που παρουσιάζονται με υπερβολικό τρόπο ή εκτός
του γενικότερου πλαισίου της υπόθεσης, ενοχοποιητικές ή δυσφημιστικές δηλώσεις. Τα
σφάλματα μπορούν επίσης να συντελέσουν σημαντικά στη διάβρωση της αξιοπιστίας των
68
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ΜΜΕ, να έχουν σοβαρές συνέπειες σε ορισμένες ομάδες και άτομα, καθώς και να
υπονομεύσουν τον βασικό σκοπό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, που είναι η ακριβής
πληροφόρηση του κοινού. Η διαδεδομένη εμμονή στην παραπληροφόρηση από μέρους των
ΜΜΕ είναι ζήτημα που αφορά το ευρύ κοινό. Ο απλούστερος τρόπος αντιμετώπισης αυτού
του προβλήματος θα πρέπει να είναι η επανόρθωση για την πρότερη δημοσίευση
εσφαλμένων πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Οι
πληροφορίες που δεν είναι αυθεντικές ή είναι παραπλανητικές πρέπει να διορθώνονται
πλήρως και εγκαίρως, με σκοπό την αποφυγή της παραπληροφόρησης και των παρανοήσεων
ως προς το αν κάποιος είναι αθώος ή ένοχος για τη διάπραξη εγκλήματος.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Πρώτον, θα πρέπει να επισημαίνεται η διάκριση μεταξύ ατόμων που χαρακτηρίζονται από
νομικής πλευράς ως ύποπτοι ή κατηγορούμενοι και εκείνων που έχουν καταδικαστεί για τη
διάπραξη εγκλήματος. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να θεωρούνται
αθώοι μέχρις ότου κριθούν ένοχοι από νόμιμο δικαστήριο. Επιπροσθέτως, οι κατηγορούμενοι
απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους κατά την ποινική διαδικασία, και τυχόν περιορισμοί
των βασικών δικαιωμάτων ενός υπόπτου θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο. Ο κατάλληλος σεβασμός για αυτή τη θεμελιώδη νομική αρχή της ποινικής
νομοθεσίας είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του δικαστικού
συστήματος, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και για την προάσπιση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου. Στα προηγούμενα κεφάλαια της έκθεσης παρουσιάστηκαν πολλά
παραδείγματα αμέλειας και επαγγελματικών παραπτωμάτων από μέρους των ΜΜΕ και των
εθνικών αρχών όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας. Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στις
συνηθέστερες επιπτώσεις και συνέπειες αυτών των αθέμιτων πρακτικών οι οποίες δεν
συνάδουν με τα πρότυπα που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για ποινικές
υποθέσεις.
Η ακατάλληλη γνωστοποίηση πληροφοριών για ποινικές διαδικασίες από τις αρχές και η
κάλυψη των υποθέσεων αυτών μέσω δημοσιεύσεων των ΜΜΕ δύναται να οδηγήσει σε
διάφορες αρνητικές συνέπειες που μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες οι
οποίες αφορούν: 1) το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας των υπόπτων και
των κατηγορουμένων· 2) το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, όσον αφορά την
επίδραση στην προσωπική τους ζωή και στη ζωή των οικογενειών τους· 3) τις κοινωνικές
διαδικασίες και την ευρύτερη πολιτική κατάσταση σε μια χώρα.

Οι επιπτώσεις στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και στο τεκμήριο αθωότητας των υπόπτων
και των κατηγορουμένων
Η ακατάλληλη γνωστοποίηση πληροφοριών και η δημοσίευση παραπλανητικών ειδήσεων
στον τύπο θα μπορούσε να έχει συνέπειες όπως η αρνητική αντίδραση του κοινού όσον
αφορά την έκβαση ποινικών υποθέσεων. Στις περιπτωσιολογικές μελέτες είδαμε
παραδείγματα διαδηλώσεων και απαιτήσεων από μέρους του κοινού για αυστηρότερες
ποινές από εκείνες που προβλέπει η ισχύουσα ποινική νομοθεσία. Θα πρέπει να επισημανθεί
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ότι η αρχή της «μη επιβολή ποινής άνευ νόμου» αποτελεί σταθερά εδραιωμένη αρχή της
διεθνούς νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο του
άρθρου 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι το εξής: «[Δεν]
επιβάλλεται βαρυτέρα πoιvή από εκείvηv η oπoία επεβάλλετo κατά τηv στιγμήv της
διαπράξεως τoυ αδικήματoς».69 Επιπλέον, το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αναφέρεται ρητά στην αρχή της αναδρομικής ισχύος της
ελαφρύτερης ποινής, αναφέροντας τα εξής: «Εάν, μετά τη διάπραξή του [αδικήματος] ο νόμος
προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν».70
Αντιθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις οι συλλογές υπογραφών με αίτημα την επιβολή
αυστηρότερων κυρώσεων ξεκίνησαν από ομάδες της τοπικής κοινωνίας κατά την προδικασία,
κατά τη διάρκεια της δίκης και μετά τη δίκη.
Στην Ισπανία, ένα αίτημα για την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στην κατηγορουμένη για τον
φόνο του Gabriel Cruz συγκέντρωσε τουλάχιστον 130.000 υπογραφές, παράλληλα με την
απαίτηση για την απέλασή της. Οι ακτιβιστές ζήτησαν από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι
θα εξέτιε την ποινή της στις φυλακές της Δομινικανής Δημοκρατίας όπου οι συνθήκες θα ήταν
άσχημες και να την κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ισπανία. Τα επιχειρήματα στα οποία
βασίστηκε αυτή η συλλογή υπογραφών ‒ συγκεκριμένα ότι «γνωρίζουμε ότι η ισπανική
δικαιοσύνη δεν θα επιβάλει επαρκή τιμωρία και θα φερθεί με υπερβολική επιείκεια στη
δολοφόνο» και ότι «[η δολοφόνος] θα απολαμβάνει τις ανέσεις των ισπανικών φυλακών» ‒
καταδεικνύουν ότι οι αρχές της ισότητας έναντι του νόμου και της ισότιμης μεταχείρισης
δύνανται να αγνοηθούν από το ευρύ κοινό και να αντικατασταθούν από διακρίσεις όταν
επικρατήσει πόλωση στην κοινή γνώμη. Λογικά, αυτά τα αιτήματα δεν θα είχαν διατυπωθεί
αν οι δημόσιες αρχές και τα ΜΜΕ είχαν ακολουθήσει πιο ισορροπημένη προσέγγιση έναντι
της κατηγορουμένης. Ειδικότερα, οι αρχές και τα ΜΜΕ συνέβαλαν στη διαμόρφωση
αρνητικής εικόνας για την Quezada μέσω αναφορών στην προσωπικότητα, το παρελθόν και
την εθνοτική καταγωγή της. Παρομοίως, ξεκίνησε συλλογή υπογραφών με αίτημα την επιβολή
της μέγιστης ποινής «στο άτομο που σκότωσε τον Milen Tsvetkov οδηγώντας υπό την επήρεια
ναρκωτικών» στην υπόθεση του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του
ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov. Το γεγονός ότι το θύμα ήταν διακεκριμένος δημοσιογράφος
σε συνδυασμό με την εκτεταμένη κάλυψη της υπόθεσης από τα ΜΜΕ ξεσήκωσε έντονες
κοινωνικές αντιδράσεις. Πολλοί άνθρωποι πρότειναν την αναθεώρηση της νομοθεσίας
προκειμένου να επιβάλλονται βαρύτερες ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή
άλλων ουσιών. Αυτό θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την ποινή του φερόμενου ως δράστη.
Συλλέχθηκαν πάνω από 25.000 υπογραφές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ποινικός
κώδικας προέβλεπε ποινή φυλάκισης 3 έως 15 ετών για την πρόκληση θανάτου μετά τη χρήση
αλκοόλ και οπιοειδών, η οποία, κατά την άποψη του κοινού, δεν ήταν επαρκής ποινή για τον
θάνατο του Βούλγαρου δημοσιογράφου. Λόγω της κατακραυγής που ξεσηκώθηκε, τα
κυβερνώντα κόμματα και η εισαγγελία υπέβαλαν στο βουλγαρικό κοινοβούλιο πρόταση για
την αναθεώρηση της νομοθεσίας ώστε να επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή κάθειρξης 15 έως
20 ετών ή ισόβια κάθειρξη, καθώς και κατάσχεση του οχήματος. 71

69

Συμβούλιο της Ευρώπης (1950), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 7 παράγραφος 1.
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (1966), Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 15
παράγραφος 1.
71
Ιστότοπος ARISA (2021), Περιπτωσιολογικές μελέτες, Το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο
δημοσιογράφος Milen Tsvetkov
70

37

ARISA 2: «Εκτίμηση του κινδύνου απομόνωσης των υπόπτων και των κατηγορουμένων:
Ο ρόλος των ΜΜΕ»

Συλλογή υπογραφών και διαδήλωση οργανώθηκαν επίσης για την υπόθεση του φόνου στο
Sotirya της Βουλγαρίας. Μολονότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη
χωρίς δικαίωμα αναστολής, ο ποινικός κώδικας προέβλεπε δυνητική μείωση της ποινής σε
30 έτη σε περίπτωση ομολογίας. Στο ευρύ κοινό δεν άρεσε αυτό το «νομικό παραθυράκι». Η
οικογένεια του θύματος και η κοινότητα στην οποία ζούσαν οργάνωσε συλλογή υπογραφών
με αίτημα να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας έτσι ώστε να μην παρέχει αυτή την ευκαιρία
σε άτομα που κατηγορούνται για σκόπιμο φόνο. Η συλλογή υπογραφών κατέστη εξαιρετικά
δημοφιλής και υποστηρίχθηκε από υπουργούς και βουλευτές, οι οποίοι ενέκριναν αργότερα
το σχετικό αίτημα στη βουλή.
Σε τρεις από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν με
ιδιαιτέρως δυσμενή τρόπο τόσο από τις δημόσιες αρχές όσο και από τα ΜΜΕ. Υπέστησαν
δημόσιο εξευτελισμό εφόσον δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά το παρελθόν τους και
την ιδιωτική τους ζωή. Επιπλέον, σε ορισμένα δημοσιεύματα εκφράστηκαν δημοσίως γνώμες
για τον «κακό» χαρακτήρα τους και την «κακή» προσωπικότητά τους. Οι ενοχοποιητικές
δηλώσεις αναπόφευκτα επηρέασαν τις αντιλήψεις του κοινού και υποκίνησαν εκδικητικές
τάσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η δύναμη που έχουν τα ΜΜΕ να διαμορφώνουν την κοινή
γνώμη δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Επιπροσθέτως, οι άνθρωποι συνήθως συμπαθούν
περισσότερο τα θύματα και τις οικογένειές τους, γεγονός που προκαλεί μίσος και εχθρότητα
για τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους. Όσον αφορά το υπό εξέταση ζήτημα, η
προκύπτουσα πίεση του κοινού δύναται να επηρεάσει την ποινική διαδικασία και τη
διασφάλιση δίκαιης δίκης, για παράδειγμα απαιτώντας βαρύτερες ποινές και «ειδικές»
κυρώσεις.
Παρότι οι δικαστές θεωρούνται ανεξάρτητοι από την πολιτική εξουσία και ανεπηρέαστοι από
το κοινό αίσθημα, τα νομοθετικά σώματα αποτελούνται από βουλευτές, οι οποίοι επιδιώκουν
την επιδοκιμασία του κοινού. Όπως φάνηκε, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να έχουν
τη μορφή νομοθετικών αλλαγών που προβλέπουν τη θέσπιση αυστηρότερων ποινών λόγω της
επιθυμίας του κοινού για εκδίκηση σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.
Η ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών ήγειρε το ερώτημα του κατά πόσον η πίεση που
ασκεί το κοινό είναι ικανή να επηρεάσει τις αποφάσεις των αρχών κατά την προδικασία. Ένα
τέτοιο παράδειγμα διακρίνουμε στην υπόθεση του καθηγητή «Φακελάκη» όπου ο
κατηγορούμενος καθηγητής προφυλακίστηκε επί 10 μήνες λόγω της σφοδρής επίθεσης των
ΜΜΕ εναντίον του και του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού για την υπόθεση. Επίσης,
τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το πανεπιστήμιο πολύ από την καταδίκη του, δεδομένου ότι το
πανεπιστήμιο επιθυμούσε να διαφοροποιηθεί και να διατηρήσει τη φήμη του. Ως εκ τούτου,
επηρεάστηκαν αρνητικά η φήμη του και η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία χωρίς καν να έχει
κριθεί ένοχος. Κατά τη διαδικασία που διεξήχθη για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο
έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov, η κατηγορούσα αρχή άλλαξε τις
κατηγορίες προκειμένου να επιτύχει βαρύτερη ποινή. Το αρχικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας
μετά τη χρήση αλκοόλ και οπιοειδών, που τιμωρούνταν με φυλάκιση 3 έως 15 ετών,
αντικαταστάθηκε από το σοβαρότερο αδίκημα της σκόπιμης ανθρωποκτονίας κατά την
οδήγηση οχήματος, που τιμωρούνταν με κάθειρξη 15 έως 20 ετών. Με αυτόν τον τρόπο,
παρότι δεν εγκρίθηκαν οι αλλαγές της νομοθεσίας, τα αιτήματα του κοινού για αυστηρότερη
ποινή ικανοποιήθηκαν εν μέρει. Μια άλλη περίπτωση όπου η ευρεία δημοσιότητα επηρέασε
την εξέλιξη της διαδικασίας ήταν αυτή που αφορούσε τις υποθέσεις των HIV οροθετικών
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γυναικών. Η κατηγορούμενες προφυλακίστηκαν επί έξι και πλέον μήνες μετά τη σύλληψή τους
και την άμεση δημοσιοποίηση των φωτογραφιών τους και των προσωπικών τους ιατρικών
αρχείων από τις ελληνικές αρχές. Από την πρώτη ημέρα της δημοσιοποίησης ευαίσθητων
πληροφοριών, οι κρατούμενες έλαβαν δωρεάν νομική υποστήριξη από διάφορους φορείς
(οργανώσεις, δικηγόρους, πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.). Εν τέλει, οι
γυναίκες αποφυλακίστηκαν, οι κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες αποσύρθηκαν και το
κατηγορητήριο άλλαξε, και οι γυναίκες αυτές αθωώθηκαν. Η συμπαράσταση και η δημόσια
στήριξη είναι βέβαιο ότι συνέβαλαν στην υπεράσπισή τους, στην πρόσβασή τους σε νομική
συνδρομή και στην πλήρη διασφάλιση του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη, του δικαιώματος
πραγματικής προσφυγής και άλλων αλληλένδετων δικαιωμάτων. Η παρούσα ανάλυση δεν
είναι σε θέση να εντοπίσει και να αποδείξει με βεβαιότητα την άμεση σύνδεση μεταξύ της
δημοσιότητας από τα ΜΜΕ και των μέτρων καταναγκασμού. Βασικός σκοπός της είναι να
προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία εγείροντας ερωτήματα και παρέχοντας
συγκεκριμένα παραδείγματα από πραγματικές υποθέσεις.

Επιπτώσεις στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των υπόπτων και των
κατηγορουμένων
Εκτός από τις δυνητικές επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ποινική διαδικασία
και τη δίκη, οι ύποπτοι, οι κατηγορούμενοι και οι οικογένειές τους μπορεί να υποστούν
διάφορες αρνητικές συνέπειες στην ιδιωτική τους ζωή. Εξαιτίας της ευρείας δημοσιότητας, τα
άτομα αυτά συχνά στοχοποιούνται, διαπομπεύονται και υφίστανται σημαντικές αλλαγές στη
ζωή τους άσχετα με το αν θα καταδικαστούν ή θα αθωωθούν τελικά. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η υπόθεση της Κατερίνας, μιας από τις HIV οροθετικές γυναίκες. Υπό την
πίεση του κοινού και την ακραία προβολή από τα ΜΜΕ, η ψυχική υγεία της Κατερίνας
επιδεινώθηκε, η ίδια ξανάπεσε στη χρήση ναρκωτικών και το τραγικό είναι ότι τελικά
αυτοκτόνησε προτού εκδοθεί η οριστική απόφαση. Η περιπτωσιολογική μελέτη παρέθεσε τα
λόγια μιας εθελόντριας από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης που προσέφερε μεγάλη στήριξη
στις κατηγορούμενες:
«Ένα ερώτημα ήταν αυτό που βασάνιζε το μυαλό όλων τους. Η Κατερίνα συχνά αναρωτιόταν:
‘Γιατί μας διαπόμπευσαν;’ Δεν τις πείραζε τόσο η φυλακή. Αυτό που τις ενοχλούσε ήταν η
δημόσια διαπόμπευση».72
Η εξέταση της υπόθεσης στρέφει την προσοχή στην αρνητική εμπειρία που είχαν και οι
υπόλοιπες κατηγορούμενες. Η μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας, που σημαδεύτηκε από
σκάνδαλα και τεράστια δημοσιότητα, επηρέασε τη ζωή των ίδιων των γυναικών και των
οικογενειών τους. Η δήλωση μιας από τις κατηγορούμενες που παρατίθεται κατωτέρω
περιγράφει την κατάστασή τους:
«Τέσσερα χρόνια μετά αναρωτιέμαι πόσο πουλάει ακόμη αυτή η υπόθεση. Πόσο διασυρμό
και πόσο εξευτελισμό χωράει ακόμη. Ακόμη και σήμερα στις ειδήσεις που μας αφορούν
είμαστε ‘οι οροθετικές’. [...] Και οι φωτογραφίες μας συνεχίζουν να παραμένουν αναρτημένες
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στο διαδίκτυο. Ας σταματήσει τώρα ο στιγματισμός όσων νοσούν ή αποκλίνουν από την
‘κανονικότητα’. Ας σταματήσει η ατίμωση και ο διασυρμός μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο».73
Οι επιπτώσεις στα μέλη των οικογενειών της Κατερίνας και των υπόλοιπων γυναικών είναι
εξίσου σημαντικές. Με βάση την εξέταση της υπόθεσης, ο πατέρας της Κατερίνας
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και έχασε την εργασία του μετά τη σύλληψη της κόρης του.
Συγγενείς και άλλων κατηγορουμένων έχασαν επίσης την εργασία τους, παιδιά και αδέλφια
αποβλήθηκαν από το σχολείο, και ολόκληρες οικογένειες έγιναν αντικείμενο φημών και
κοινωνικού στιγματισμού. Μέλη των οικογενειών των υπόπτων και των κατηγορουμένων
καθώς και άτομα συνδέονται με αυτούς συχνά μοιράζονται το φορτίο με τον κατηγορούμενο
συγγενή και χάνουν την ανωνυμία τους.
Η υπερβολική προβολή από τα ΜΜΕ είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
ζωές των υπόπτων και των κατηγορουμένων καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Από
τη μια μεριά, η ανεπαρκής πληροφόρηση του κοινού θα μπορούσε να είναι επίσης
αντιδεοντολογική και να βλάψει τη ζωή των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Λόγου χάρη,
η κάλυψη της υπόθεσης του φόνου του Antonino Barbaro περιορίστηκε στη σύλληψη των
υπόπτων και στις πρώτες ημέρες της διαδικασίας,κυρίως από τα τοπικά ΜΜΕ. Ωστόσο, η
αντιδεοντολογική γνωστοποίηση πληροφοριών περιλάμβανε τη ζωντανή μετάδοση της
σύλληψης και τη διατύπωση αστήρικτων κατηγοριών από τους δημοσιογράφους. Επιπλέον,
τα ΜΜΕ δεν φρόντισαν να επανορθώσουν τα σφάλματά τους ακόμη και όταν οι ύποπτοι
αδελφοί απελευθερώθηκαν έπειτα από 130 ημέρες προφυλάκισης λόγω έλλειψης στοιχείων
που να στηρίζουν την ενοχή τους. Τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα επηρέασαν την κοινή
γνώμη, ιδίως στην τοπική κοινότητα. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις γίνονται φανερές από
τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι αδελφοί στο αίτημα αποζημίωσης που υπέβαλαν για την
άδικη προφυλάκισή τους:
«Αυτό το λυπηρό δικαστικό συμβάν παρεμποδίζει κάθε προοπτική [για τους αδελφούς] και
έχει ρίξει σε απόλυτη απελπισία όλα τα μέλη των οικογενειών [τους], τα οποία, εκτός από τα
βάσανα που υφίστανται εξαιτίας της άδικης φυλάκισης του συγγενή τους, γίνονται και
αντικείμενο χλευασμού λόγω της περιθωριοποίησης από το κοινωνικό σύνολο».74
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι είναι σύνηθες για τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν μια ποινική υπόθεση να διερευνούν εξονυχιστικά την ιδιωτική ζωή των
κατηγορουμένων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για προβεβλημένες υποθέσεις που
αφορούν δημοφιλή πρόσωπα. Στην υπόθεση του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο
έχασε τη ζωή του ο δημοσιογράφος Milen Tsvetkov, εμφανίστηκαν στον τύπο προσωπικές
πληροφορίες, φωτογραφίες και διάφοροι ισχυρισμοί για την οικογένεια του κατηγορουμένου
και για άτομα του στενού του κύκλου. Λίγο μετά τη σύλληψη του υπόπτου και τη
γνωστοποίηση του ονόματός του από τις αρχές, οι δημοσιογράφοι διενήργησαν έρευνες για
τα μέλη της οικογένειάς του, τις επιχειρήσεις τους και τους δεσμούς τους με πολιτικά
πρόσωπα. Δημοσιεύτηκαν επίσης φωτογραφίες από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όλα τα μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να διαγράψουν
τα προφίλ τους. Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του υπόπτου προσέλκυσαν
73
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επίσης την προσοχή των ΜΜΕ, εφόσον το ένα από αυτά ήταν η φιλενάδα του υπόπτου. Η
κοπέλα εμπλεκόταν στη νομική διαδικασία όχι ως ύποπτη, αλλά ως μάρτυρας. Τα ΜΜΕ
παραβίασαν την ιδιωτική της ζωή δημοσιεύοντας φωτογραφίες της και αποκαλύπτοντας τον
λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έγινε αντικείμενο επιθέσεων από
οργισμένους χρήστες. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί διαδικτυακή παρενόχληση. Ορισμένα
άρθρα περιείχαν ισχυρισμούς ότι η κοπέλα έπαιρνε ναρκωτικά κρίνοντας αποκλειστικά και
μόνο από την εντύπωση και την «εμφάνιση» που έδινε στις φωτογραφίες της, χωρίς να δοθεί
καμία απόδειξη που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς.75

Επιπτώσεις στις κοινωνικές διαδικασίες και την ευρύτερη πολιτική κατάσταση
Οι ποινικές υποθέσεις που προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ΜΜΕ δύνανται
να φέρουν ορισμένα ζητήματα στην προσοχή του κοινού και στην πολιτική ατζέντα. Οι
περιπτωσιολογικές μελέτες που εξετάσαμε περιείχαν ενδεικτικά παραδείγματα των
επιπτώσεων στην κοινωνία και στις πολιτικές διαδικασίες στις αντίστοιχες χώρες. Ορισμένες
υποθέσεις που άπτονται υφιστάμενων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η μετανάστευση, οι
διακρίσεις ή η ριζοσπαστικοποίηση, συνήθως ενοχλούν το κοινό και δημιουργούν θυελλώδεις
αντιδράσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε επιθέσεις, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Αυτό
παρατηρήθηκε στην περίπτωση του φόνου του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας,
όπου οι κατηγορούμενοι ήταν αλλοδαποί. Υπό το πρίσμα του τοπικού ζητήματος της
μετανάστευσης που απασχολούσε τότε τη χώρα, η πορεία που οργάνωσε η τοπική κοινότητα
για να τιμήσει τη μνήμη του θύματος μετατράπηκε σε διαμαρτυρία κατά του αυξανόμενου
αριθμού μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή, των οποίων η παρουσία δημιουργούσε
αισθήματα ανασφάλειας και φόβου στους ντόπιους.
Δεδομένου ότι η πολιτική ακολουθεί τη δυναμική του κοινωνικού συνόλου και αντιδρά σε
αυτήν, τα πολιτικά κόμματα τείνουν να χρησιμοποιούν τις ποινικές υποθέσεις που λαμβάνουν
δημοσιότητα για να προωθήσουν ορισμένα από τα ζητήματα και ορισμένους από τους
στόχους των κομματικών τους προγραμμάτων με σκοπό να προσελκύσουν ψηφοφόρους κατά
την προεκλογική τους εκστρατεία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η υπόθεση του φόνου του
Μανώλη Καντάρη. Ένα ακροδεξιό πολιτικό μόρφωμα χρησιμοποίησε την υπόθεση στην
εκστρατεία του, η οποία χαρακτηρίζεται από την προπαγάνδα φασιστικών ιδεών, τον
εθνικισμό και τις βίαιες διαδηλώσεις. Το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι κατάγονταν από το
Αφγανιστάν και το Πακιστάν χρησιμοποιήθηκε για να υποκινήσει το μίσος και τη μισαλλοδοξία
κατά των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά κορυφώθηκαν με την
πρόκληση ταραχών που κατέληξαν στον τραυματισμό δεκάδων μεταναστών, ακόμη δε και
στον θάνατο ενός νεαρού μετανάστη από το Μπαγκλαντές.76 Παρόμοια, στην Ιταλία,
ξεσηκώθηκε δημόσια κατακραυγή για τον φόνο της Pamela Mastropietro, για τον οποίον
κατηγορήθηκε ένας Νιγηριανός υπήκοος. Η υπόθεση καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ και
είχε μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις. Επέφερε δύο σημαντικές συνέπειες: μια ξενοφοβική
επίθεση και την εκμετάλλευση της επίθεσης αυτής κατά τις προεκλογικές εκστρατείες πριν
από τις εθνικές εκλογές του 2018. Η πρώτη διαδήλωση οργανώθηκε από έναν Ιταλό πολίτη
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που επηρεάστηκε έντονα από τον φόνο και αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του
ανοίγοντας πυρ ενάντια σε μια ομάδα σκουρόχρωμων ατόμων αφρικανικής καταγωγής που
συνάντησε τυχαία. Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο δράστης δήλωσε ότι αρχικά σκόπευε να πάει
στο δικαστήριο και να δολοφονήσει τον κατηγορούμενο στην υπόθεση της Pamela
Mastropietro, αλλά άλλαξε γνώμη και αποφάσισε «να ανοίξει πυρ σε μαύρους που θα
συναντούσε τυχαία».77 Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης της επίθεσης συμμετείχε σε
ένα ακροδεξιό κόμμα που επέκρινε και καταδίκαζε τη μετανάστευση και συνέβαλλε ενεργά
στην πόλωση που επικρατούσε στην Ιταλία γύρω από αυτό το ζήτημα. Η μετανάστευση
αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην εθνική προεκλογική εκστρατεία, και η ανάλυση της
περιπτωσιολογικής μελέτης κατέδειξε τη διαδικασία πόλωσης γύρω από το ζήτημα της
μετανάστευσης και την εκμετάλλευση της ποινικής υπόθεσης κατά την εκστρατεία. Οι
ακροδεξιοί πολιτικοί χρησιμοποίησαν την υπόθεση για να μεταδώσουν το μήνυμα ότι οι
παράνομοι μετανάστες αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την κοινωνία και υποσχέθηκαν να
λάβουν έκτακτα και αυθαίρετα μέτρα, όπως ο επαναπατρισμός 600.000 παράνομων
μεταναστών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών η ακροδεξιά αύξησε
το εκλογικό της ποσοστό από 0,69% σε 17.4% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές.78
Επιπλέον, ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του φόνου στο Sotirya ανήκε στην εθνότητα των
Ρομά, και η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε από τα βουλγαρικά ακροδεξιά κόμματα για να
αποκομίσουν εκλογικά οφέλη. Η αντίληψη ότι οι Ρομά είναι εγκληματίες είναι πολύ
διαδεδομένη μεταξύ των Βουλγάρων. Πολιτικοί του ακροδεξιού κόμματος VMRO μιλούσαν
δημοσίως για την υπόθεση της δολοφονίας όχι μόνο για να ενισχύσουν αυτά τα στερεότυπα,
αλλά και για να υποκινήσουν εντάσεις και διαιρέσεις μεταξύ της εθνότητας των Βουλγάρων
και των κοινοτήτων των Ρομά. Μέλη του VMRO διατύπωσαν επίσης μια ριζοσπαστική
πρόταση αναθεώρησης του ποινικού κώδικα για την εφαρμογή χημικής στείρωσης σε άτομα
που καταδικάζονται για παιδοφιλία. Δεν γνωρίζουμε αν υποβλήθηκε επίσημη πρόταση στο
κοινοβούλιο, οπότε συμπεραίνουμε ότι οι δηλώσεις αυτές είχαν σκοπό να εξασφαλίσουν τη
στήριξη ψηφοφόρων που βρίσκουν τα ριζοσπαστικά μέτρα ελκυστικά. Άλλο ένα τέτοιο
παράδειγμα βρίσκουμε στην υπόθεση «η Αγέλη», όπου η κατακραυγή του κοινού που
προκλήθηκε από τη σεξουαλική παρενόχληση οδήγησε σε πολλές διαδηλώσεις σε ολόκληρη
τη χώρα, οι οποίες έλαβαν δημοσιότητα και υποστηρίχθηκαν από τα βασικά δεξιά πολιτικά
κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του τότε κυβερνώντος κόμματος PSOE. Αντιδρώντας στην
οργή του κοινού, το δεξιό κόμμα ανακοίνωσε δημοσίως την πρόθεσή του να αναθεωρήσει την
ενότητα του ισπανικού ποινικού κώδικα που αφορά τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και της προστασίας της γενετήσιας ζωής μέσω της υιοθέτησης βαρύτερων ποινών.
Η υπόθεση της Κατερίνας, μιας από τις HIV οροθετικές γυναίκες είχε επιπτώσεις όχι μόνο στην
προσωπική ζωή των κατηγορουμένων και των οικογενειών τους, αλλά και στην ελληνική
κοινωνία γενικότερα, ακόμη δε και σε διεθνές επίπεδο. Στην υπόθεση αυτή υπήρξε σοβαρή
παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του ιατρικού απορρήτου μιας ευάλωτης
ομάδας HIV οροθετικών γυναικών. Στο κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε για να
στηρίξει τις κατηγορούμενες συμμετείχαν διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, μαζί με μεγάλο
μέρος του πληθυσμού και θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με την προάσπιση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη. Ξεκίνησε εκτεταμένος δημόσιος
διάλογος σχετικά με τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της δημοσιοποίησης πληροφοριών βάσει των
77
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ανησυχιών για τη δημόσια υγεία και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του
ανθρώπου, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που εδράζονται στον ευρωπαϊκό νομικό
πολιτισμό. Μέρος αυτού του διαλόγου εστίασε στον ρόλο των ΜΜΕ και στις πρακτικές που
ακολουθούν για τη μετάδοση τέτοιων πληροφοριών στο κοινό. Η Ένωση Συντακτών
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών καταδίκασε τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από
εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ιστοτόπους, που «συνήργησαν στο δημόσιο εξευτελισμό
ορισμένων γυναικών, καταπατώντας κάθε έννοια του κώδικα δεοντολογίας και
επαγγελματικής ηθικής των δημοσιογράφων». Επιπλέον, το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών για το HIV/AIDS (UNAIDS) εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο εξέφρασε την ανησυχία του
για τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που περιλάμβαναν τη σύλληψη, την κράτηση, την
υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για HIV, τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών
και προσωπικών στοιχείων και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των γυναικών. 79
Επιπροσθέτως, η φημισμένη αυτή υπόθεση αναλύθηκε από πολιτική σκοπιά. Οι γυναίκες
συνελήφθησαν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης για την καταπολέμηση «των αυξημένων
ποσοστών AIDS λόγω της παράνομης πορνείας και των παράνομων μεταναστών», η οποία
ξεκίνησε κατ’ εντολήν του Υπουργού Υγείας. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι οι πολίτες που
επέκριναν την παράνομη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές θεωρούσαν
της ενέργειες τους «προεκλογικό κυνήγι μαγισσών». Αυτό δείχνει ότι το τεκμήριο αθωότητας,
μεταξύ αρκετών άλλων δικαιωμάτων, μπορεί να παραβιαστεί στον βωμό της επιδίωξης
πολιτικών σκοπών.
Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διάφορα δίκτυα παρέχουν πλατφόρμες στις
οποίες πολλοί μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα τρέχοντα γεγονότα, μεταξύ άλλων
και για ποινικές διαδικασίες που γίνονται γνωστές μέσω των ΜΜΕ, ακόμη δε και να
συστήσουν ακτιβιστικά κινήματα και ομάδες. Τα κινήματα που οργανώνονται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης συνήθως εξαπλώνονται ταχύτατα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατύπωση και τη διάδοση
ριζοσπαστικών απόψεων, συμπεριλαμβανομένων απόψεων που εκφράζουν τις δύο πλευρές
μιας ποινικής υπόθεσης ‒ την κατηγορούσα αρχή ή την υπεράσπιση. Όσο περισσότερα άτομα
εμπλέκονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή και η πίεση του κοινωνικού συνόλου που
ασκείται στη νομική διαδικασία. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι τα
κοινωνικά κινήματα μπορούν να έχουν τη μορφή ετικετών (hashtags), ομάδων, συζητήσεων
κ.λπ. Η καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση αντί για βιασμό στην υπόθεση «η αγέλη»
ξεσήκωσε μεγάλη οργή, η οποία οδήγησε σε εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μέσω των ετικετών (hashtags) #noesno ή #yositecreo. Έγιναν 466.864 αναρτήσεις στο Twitter
αναφορικά με την καταδίκη μέσα σε τρεις ώρες.80
Η ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών αποκάλυψε ορισμένα παραδείγματα της
αρνητικής επίδρασης που ασκεί η αντιδεοντολογική προβολή από τα ΜΜΕ και η ακατάλληλη
δημοσιοποίηση πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις, αλλά οι επιπτώσεις και οι συνέπειες θα
μπορούσαν να είναι τόσο ποικίλες όσο και οι πολλές ιδιαιτερότητες μιας ποινικής υπόθεσης.
Η περαιτέρω εξέταση και άλλων υποθέσεων πιθανώς θα ρίξει φως και σε άλλες επιπτώσεις.
Η παρούσα ανάλυση είχε σκοπό να καταδείξει την επίδραση που έχει στις απόψεις, τις
αντιλήψεις και τις γνώμες του κοινού η εκτεταμένη δημοσιότητα για εν εξελίξει ποινικές
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διαδικασίες η οποία δεν υπόκειται σε ρυθμιστικούς κανόνες. Η επίδραση αυτή συνίσταται σε
πολυεπίπεδες αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, στις
οικογένειές τους και στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να
αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θεσπιστούν γενικοί και
υποχρεωτικοί κανόνες και πρότυπα για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με ποινικές
διαδικασίες και να παρακολουθείται η τήρησή τους. Ένα θετικό βήμα προόδου θα ήταν να
ενσωματωθούν τα υφιστάμενα πρότυπα, όπως διατυπώνονται στα προαναφερθέντα διεθνή
επίσημα κείμενα, σε ένα κατάλληλο έγγραφο που θα διασφάλιζε υψηλότερο επίπεδο
συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή αυτορρύθμισης των δικαστικών και
αστυνομικών αρχών και των ΜΜΕ μέσω της ίδρυσης φορέα παρακολούθησης. Εναλλακτικά,
η συμμόρφωση με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μεταφοράς
τους σε συναφή εθνικά νομοθετήματα ή διεθνή νομικώς δεσμευτικά επίσημα κείμενα.
Επιπλέον, συστήνεται η διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και δραστηριοτήτων
αύξησης της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που θα εστιάζουν στο ζήτημα της μετάδοσης
πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις και στις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν
προκύψουν από αυτήν στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι
δραστηριότητες αυτές θα συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και στον
εντοπισμό λύσεων μέσω συζητήσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών και των ΜΜΕ στις οποίες
θα συμμετείχαν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τη σύνταξη υποχρεωτικών κανονισμών,
είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ των διάφορων
δικαιωμάτων (π.χ. μεταξύ του δικαιώματος στην πληροφόρηση και του δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή). Τα πρότυπα που προτείνονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται σε διεθνώς
αναγνωρισμένα επίσημα κείμενα και δύνανται να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για την
περαιτέρω έγκριση κανονισμών.
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