ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009, στα επί της οδού
Ακαδημίας 20 γραφεία του, υπό την προεδρεία της προέδρου
Ελένης Τράϊου και με την παρουσία των τακτικών μελών Μιμής
Τουφεξή, Μηνά Παπάζογλου, Γιάννη Κουτζουράδη, Γιώργου Δόγα,
καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να
εξετάσει τις εφέσεις των συν.Θεμιστοκλή Αναστασιάδη και
Αναστάσιου Καραμήτσου κατά της υπ αριθμ. 14/2008 απόφασης του
Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το ΠΠΣ στην υπ αριθμ. 30 η/26.02.08 συνεδρίαση, αποφάσισε την
αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη κατά των συν. Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου, Θέμου Αναστασιάδη και Αναστάσιου
Καραμήτσου, διότι δημοσίευσαν στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»,
φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές του πρώην γενικού γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού Χρήστου Ζαχόπουλου και της κας. Εύης
Τσέκου, κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α και θ του
Καταστατικού και άρθρου 2, παρ. β του Κώδικα Αρχών
Δεοντολογίας.
Για την υπόθεση αυτή, το ΠΠΣ εξέδωσε την υπ αριθμ. 14/2008
απόφασή του με την οποία έκρινε:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος συν. Ευθύμιος
(Μάκης) Τριανταφυλλόπουλος είναι μη ελεγκτέος
πειθαρχικά.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος συν. Θεμιστοκλής
(Θέμος) Αναστασιάδης είναι πειθαρχικά ελεγκτέος, κατά το
κατηγορητήριο.

Με ψήφους 4 έναντι 1 επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής
διαγραφής 2 ετών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία
τάχθηκε υπέρ της οριστικής διαγραφής.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος συν. Αναστάσιος
Καραμήτσος είναι πειθαρχικά ελεγκτέος, κατά το
κατηγορητήριο.
Με ψήφους 3έναντι 2 επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής
διαγραφής 1 έτους και 6 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.
Από τη μειοψηφία, ένα μέλος ψήφισε την προσωρινή
διαγραφή 1 έτους, ενώ το άλλο μέλος ψήφισε την προσωρινή
διαγραφή 20 μηνών.
Οι εφεσιβάλλοντες συνάδελφοι με τις υπ αριθμ. πρωτ.
2864/07.01.07 και υπ αριθμ. πρωτ. 2865/07.01.09 εφέσεις τους,
προσβάλουν την ως άνω απόφαση του ΠΠΣ για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτές.
Το ΔΠΣ έκρινε τις εφέσεις τυπικά βάσιμες, ως νόμιμες και
εμπρόθεσμες και προχώρησε στην εξέταση των εφέσεων κατ
ουσίαν.
Στη συνέχεια, το ΔΠΣ κάλεσε τους εφεσιβάλλοντες για
διευκρινίσεις. Οι συν. Θ. Αναστασιάδης και Α. Καραμήτσος
δήλωσαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία του ΔΠΣ
ότι παραπέμπουν στις εφέσεις τους.
Οι εγκαλούμενοι συνάδελφοι δεν όρισαν μάρτυρες για την
υπόθεση. Κλήθηκαν σε απολογία, αλλά δεν προσήλθαν, ούτε
απέστειλαν απολογητικό υπόμνημα, επαναλαμβάνοντας πως
αρκούνται σε όσα αναφέρουν στις εφέσεις τους.
Στην υπ αριθμ. πρωτ. 2864/07.01.09 έφεσή του, ο συν. Θέμος
Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων αναφέρει:
« Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, στο φύλλο της Κυριακής, 13
Ιανουαρίου 2008, δημοσίευσε επτά φωτογραφίες (οι δυο

πανομοιότυπες), από τις 46 συνολικά που αποτελούν το
περιεχόμενο της Έκθεσης Εργαστηριακής Εξέτασης της Αστυνομίας
του dvd, που περιέχεται στον φάκελο της δικογραφίας της
υπόθεσης της απόπειρας αυτοκτονίας του πρώην Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ
Χρήστου Ζαχόπουλου
Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν προέρχονται και
περιλαμβάνονται στην έκθεση της Αστυνομίας και η δημοσίευσή
τους έγινε στο πλαίσιο του καθήκοντος της πληροφόρησης του
κοινού σχετικά με το πόρισμα της Αστυνομίας, ότι δηλαδή το
άτομο που βιντεοσκοπούσε το συγκεκριμένο βίντεο, απ όπου
προέρχονται οι φωτογραφίες, ήταν το ίδιο ο φορέας του
μηχανήματος βιντεοσκόπησης ».
Και συνεχίζει:
« Η εφημερίδα μας δημοσίευσε (…) δύο μόνον φωτογραφίες από της
46, στις οποίες φαίνεται το πρόσωπο του πρώην Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ,
απ όπου προκύπτει η ταυτότητά του και δεν απεικονίζεται
πουθενά το πρόσωπο της κατηγορούμενης, ούτε βεβαίως
απεικονίζονται επίμαχα σημεία του σώματος, είτε της
κατηγορούμενης ή του πρώην Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ. Η εφημερίδα στο
πλαίσιο της δημοσιογραφικής της έρευνας είχε λάβει γνώση από
πηγές, που βεβαίως καλύπτονται από το δημοσιογραφικό απόρρητο,
όλων των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην έκθεση της
Αστυνομίας, δημοσίευσε δε απ αυτές εκείνες μόνον που
περιλαμβάνουν τα λιγότερα δυνατά προσωπικά στοιχεία, που είναι
όμως επαρκή για να καταδείξουν τη σχέση της κατηγορούμενης με
την βιντεοσκόπηση, καθώς και τη σχέση της με τον πρώην Γ.Γ.
του ΥΠ.ΠΟ, την οποία η ίδια είχε αρνηθεί
Η αποκάλυψη του τρόπου βιντεοσκόπησης, του φορέα του
μηχανήματος βιντεοσκόπησης και της σχέσης της κατηγορούμενης
με τον πρώην Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ είναι και το μόνον που ενδιέφερε
την εφημερίδα
Η αποσπασματική δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών που δεν
έχουν αποκλειστικά τον χαρακτήρα προσωπικών στιγμών ».

Σε άλλο σημείο του εφέσεώς του υποστηρίζει ότι:
« Ως δημόσια πρόσωπα θεωρούνται τα πρόσωπα, στα οποία έχει
αποδοθεί δημόσια εξουσία, αλλά και τα επονομαζόμενα πρόσωπα
απόλυτης επικαιρότητας, δηλαδή τα πρόσωπα που κατέχουν μια
ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία, όπως και οι πολιτικοί. Για τα
πρόσωπα αυτά λέγεται ότι συνειδητά βρίσκονται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος (
), ενώ παράλληλα θεμιτό είναι το
ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου να πληροφορηθεί λεπτομέρειες
της προσωπικής τους ζωής
Επιτρέπεται επομένως σύμφωνα με το Νόμο η δημοσίευση
αποκλειστικά για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος
ευαίσθητων δεδομένων ακόμη και αν αυτά σχετίζονται με την
ερωτική ζωή στελέχους της κυβέρνησης, εφόσον συσχετίζονται με
την άσκηση του δημοσίου λειτουργήματός του, αλλά και προσώπου
της σχετικής επικαιρότητας ».
Ο συν. Αναστ. Καραμήτσος στην υπ αριθμ. πρωτ. 2865/07.01.09
έφεσή του, η οποία δεν διαφέρει στην ουσία από εκείνη του συν.
Θεμ. Αναστασιάδη, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής:
« Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δημοσιογράφους
φαίνεται να έχει επιλεκτική μνήμη των γεγονότων και επιλεκτική
κρίση σχετικά με τα πρόσωπα που ελέγχει, για λόγους, που
προφανώς δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τις πράξεις, τις
οποίες δήθεν ελέγχουν
Ως μέλος της συντακτικής ομάδας ενήργησα μέσα στο πλαίσιο των
Αρχών Δεοντολογίας με αίσθηση ευθύνης απέναντι τόσο στους
Έλληνες πολίτες, στους οποίους όφειλα και οφείλω πάντοτε την
πλήρη ενημέρωση για θέματα της άμεσης επικαιρότητας που
σχετίζονται ευθέως με το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ακόμη προς
τα άτομα που απεικονίζονται στις εν λόγω φωτογραφίες ».
Κατόπιν τούτων, το ΔΠΣ αφού έλαβε υπόψη του τις εφέσεις και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:
Καταρχήν, ο συν. Θ. Αναστασιάδης εξακολουθεί να είναι μέλος

της ΕΣΗΕΑ και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του δεν είναι
βάσιμοι.
Στο υπ αριθμ. 151/13.01.08 φύλλο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»
και στο πρωτοσέλιδο του εντύπου, δημοσιεύεται φωτογραφία από
προσωπικές στιγμές των ατόμων που αναφέρονται στο
κατηγορητήριο, τα οποία απεικονίζονται ημίγυμνα. Ανάλογες
φωτογραφίες δημοσιεύονται και στις σελίδες 40, 41, 42 και 43.
Ο ισχυρισμός που προβάλλεται και από τους δυο εφεσιβάλλοντες
πως δήθεν η δημοσίευση των επίμαχων φωτογραφιών είναι στο
πλαίσιο της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, είναι εντελώς
απαράδεκτος. Επίσης, η επίκληση του γεγονότος πως οι
φωτογραφίες αυτές υπάρχουν στο φάκελο της αστυνομίας είναι
τελείως διαφορετικό θέμα, που έχει σχέση με την ανακριτική
διαδικασία, στην οποία συγκεντρώνεται κάθε στοιχείο και
διέπεται από μυστικότητα.
Η δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών παραβιάζει κατάφωρα την
δημοσιογραφική δεοντολογία, διασύροντας τα εικονιζόμενα άτομα
με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας της εφημερίδας. Και οι δύο
εφεσιβάλλοντες ήταν επικεφαλείς της συντακτικής ομάδας και ως
εκ τούτου, συνυπεύθυνοι για την εν λόγω ενέργεια, δεδομένου
μάλιστα πως ήταν και συνιδιοκτήτες της εφημερίδας. Πρωταρχικό
ρόλο διαδραμάτισε ο συν. Αναστασιάδης. Και στην όλη μεθόδευση
ακολούθησε ο δεύτερος εφεσιβάλλων συν. Καραμήτσος.
Κατόπιν αυτών, το ΔΠΣ απορρίπτει ομόφωνα κατ ουσίαν την έφεση
του εφεσιβάλλοντος συν. Θεμιστοκλή Αναστασιάδη. Τον κρίνει
παμψηφεί πειθαρχικά ελεγκτέο, για παράβαση του άρθρου 7, παρ.
1, εδ. α και θ του Καταστατικού και άρθρου 2, παρ. β του
Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.
Ως προς την ποινή, παμψηφεί διατηρεί την πρωτόδικη ποινή,
δηλαδή την προσωρινή διαγραφή 2 ετών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.
Επίσης, το ΔΠΣ απορρίπτει ομόφωνα κατ ουσίαν την έφεση του
εφεσιβάλλοντος συν. Αναστάσιου Καραμήτσου. Τον κρίνει παμψηφεί
πειθαρχικά ελεγκτέο, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α

και θ του Καταστατικού και άρθρου 2, παρ. β του Κώδικα Αρχών
Δεοντολογίας.
Ως προς την ποινή, παμψηφεί διατηρεί την πρωτόδικη ποινή,
δηλαδή την προσωρινή διαγραφή 1 έτους και 6 μηνών από τα
μητρώα της ΕΣΗΕΑ.
Η απόφαση καθαρογράφηκε την Πέμπτη, 14.05.09.
Η πρόεδρος
Η γραμματέας
Ελένη
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