
 

ΕΣΗΕΜΘ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Απολογισμός πεπραγμένων  
 

Το Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΜΘ κατά την μέχρι τώρα 

θητεία του δεν λειτούργησε τυπικά με διακοσμητικό ρόλο, όπως ενδεχομένως θα 

επιθυμούσαν ορισμένοι, αλλά κατέβαλε προσπάθειες να προασπίσει την οντότητα 

του δημοσιογραφικού λειτουργήματος με αποφάσεις για απαρέγκλιτη τήρηση 

των κανόνων δεοντολογίας προς κάθε κατεύθυνση. 
 

Μεταξύ άλλων: 
 

 Επιλήφθηκε σε σειρά υποθέσεων, κατόπιν αναφορών, που έφτασαν στο 

Συμβούλιο είτε με απευθείας επιστολές μελών, είτε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέβη σε επισημάνσεις προς 

συναδέλφους – μέλη της ΕΣΗΕΜΘ για παραβάσεις του κώδικα, αλλά και 

σε περαιτέρω παραπομπές στα πειθαρχικά όργανα. 

 Επιλήφθηκε περιπτώσεων παράβασης του κώδικα από ραδιοτηλεοπτικά 

μέσα, καλώντας για εξηγήσεις διευθυντές και υπεύθυνους τομέων 

ενημέρωσης. 

 Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την περίπτωση ραδιοσταθμού, που φιλοξένησε 

συνεντεύξεις του κατάδικου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής Ηλία 

Κασιδιάρη με εισήγηση παραπομπής του διευθυντή του συγκεκριμένου 

μέσου. 

 Εξέφρασε άποψη υπό μορφή γνωμάτευσης για περίπτωση μέλους, που 

προσέφυγε ζητώντας να αποφανθεί το Συμβούλιό μας αν συνυπολογίζεται 

ως εργασιακή προϋπηρεσία η απασχόληση σε εφημερίδα συγκεκριμένου 

Δήμου.  

 Το Συμβούλιο προέβη σε επισημάνσεις για το θέμα των τοποθετήσεων 

νέων στελεχών σε δημόσια μέσα ενημέρωσης, χωρίς απόλυτη τήρηση των 

κανόνων αξιοκρατίας.  

 

 Παρενέβη στο σημαντικό θέμα της Λαγόμανδρας, που ήρθε προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ με εισήγηση για 

πώληση, μετά από μια ΜΟΝΟ προσφορά, χωρίς εχέγγυα διαφάνειας. Η 

απόφαση “πάγωσε” ύστερα από την έντονη αντίδραση του Συμβουλίου 

Δεοντολογίας, που έκρινε ότι το εν λόγω θέμα δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης, δοθέντος μάλιστα 

ότι υπήρξε και Συνεταιρισμός Μελών για την έκταση της Λαγόμανδρας, 

εν αγνοία των οποίων δεν είναι ηθικώς δυνατή οποιαδήποτε απόφαση.  

 Τέλος το Συμβούλιο Δεοντολογίας διαφώνησε με ορισμένες τροποποιήσεις 

του καταστατικού της ΕΣΗΕΜΘ, όπως είναι αυτή, που αναφέρεται στη 

συγχώνευση οργάνων και στην απόπειρα κατάργησης του ίδιου του 

Συμβουλίου Τιμής Δεοντολογίας. Ύστερα από έντονες αντιδράσεις για το 

γεγονός ότι δεν προβλεπόταν δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης για υποθέσεις 

του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου, αποφασίστηκε η 



σύσταση του Συμβουλίου Καταστατικού Ελέγχου και Δεοντολογίας Β΄ 

βαθμού.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
 

 

Είναι κοινή η πεποίθηση ότι η δημοσιογραφία πρέπει να ξαναβρεί την αξιοπιστία 

της και τον σεβασμό της από την κοινή γνώμη. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια φιγουράρει στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την αναξιοπιστία 

των μέσων ενημέρωσης. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και να 

υπηρετήσουμε πίστα τον κώδικα δεοντολογίας.  
(Η Ελλάδα είναι τρίτη-ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες- ως προς τον βαθμό 

αναξιοπιστίας των ΜΜΕ. Μόλις το 32% των πολιτών εμπιστεύεται τις ειδήσεις στα 

ΜΜΕ στη χώρα μας) 

 

Επίσης είναι κοινή η πεποίθηση ότι οι δημοσιογράφοι στη νέα εποχή πρέπει να 

συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους σε συνθήκες αξιοπρέπειας, 

ελευθερίας έκφρασης και νόμιμων αμοιβών. 
 

Πως θα γίνουν τα επόμενα βήματα αν δεν έχουμε καθαρές συνδικαλιστικές 

δράσεις, χωρίς παρεϊστικες νοοτροπίες, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, 

κομματικές καθοδηγήσεις και ιδιοτελή συμφέροντα; 
 

Πρόταση μας είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα να εκδίδεται το Ενημερωτικό 

Δελτίο, που στελνόταν παλαιότερα στα μέλη κάθε μήνα, για να μαθαίνουμε ποια 

θέματα συζητούνται, αλλά και ποια ζητήματα απασχολούν τον κλάδο.  

 Χαρακτηριστικό είναι το θέμα της Λαγόμανδρας: Μπήκε το θέμα της 

πώλησης χωρίς τα μέλη μας να γνωρίζουν τίποτα σχετικό. Η απόφαση 

“πάγωσε” ύστερα από έντονη αντίδραση του Συμβουλίου Δεοντολογίας. 

Πληροφορηθήκαμε την τελευταία στιγμή ότι θα συζητηθεί το θέμα στο 

ΔΣ και με επιστολές αλλά και τηλεφωνικές μας παρεμβάσεις ζητήσαμε τα 

αυτονόητα. Δηλαδή να ενημερωθούν όλα τα μέλη και αν κριθεί αναγκαία 

η πώληση να γίνει με διαφάνεια, με ανοιχτές διαδικασίες και φυσικά όχι 

με «απευθείας ανάθεση»… Ζητήσαμε τα πρακτικά των συζητήσεων για 

να ενημερωθούμε και δεν μας τα έδωσαν. Δεν πήραμε τα πρακτικά ενώ 

όπως είναι γνωστό, οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη. 

Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο Γραμματέας της Ένωσης να μας 

«απαγορεύσει» την επικοινωνία με την γραμματέα του Συμβουλίου 

Δεοντολογίας… 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι.  

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η Ένωση δεν είναι “μαγαζάκι”, ούτε 

τσιφλίκι κανενός. Η γραμματεία, τα γραφεία της Ένωσης και όλα τα 

περιουσιακά της στοιχεία ανήκουν σε όλα τα μέλη. Δεν εκποιούνται ούτε 

μεταβιβάζονται άρον άρον …  

Πρέπει να μπει φρένο σε αυτές τις παράλογες λογικές που προσπαθούν να 

επιβάλουν ορισμένοι. Εδώ και έναν αιώνα τα μέλη της Ένωσης δίνουν αγώνες 



για να διατηρήσουν αυτά τα κεκτημένα. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τα 

εκποιήσει αντί πινακίου φακής… 

Τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας πιστεύουν ότι η Ένωση, έναν αιώνα μετά 

την ίδρυση της, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο.  

Αντί να ξεπουλήσει τα «ασημικά» της, πρέπει να αγωνιστεί τα διατηρήσει τα 

δικαιώματα των μελών της και να ανοίξει τους προσανατολισμούς και τους 

ορίζοντές της στην κοινωνία και στην πολιτεία, ως ένας ιστορικός πνευματικός 

φάρος στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. 

 Ο προσανατολισμός της θα πρέπει να έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, 

όχι με την στενή έννοια του επιχειρείν, αλλά με την προοπτική της 

πραγματικής προόδου, της καλύτερης οικονομικής διαχείρισης και των 

πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν την οντότητά της και την εμβέλειά 

της. 

 Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει μια έγκυρη ιστοσελίδα 

ενημερωτικού περιεχομένου με έμφαση στα θέματα των ΜΜΕ και στην 

προβολή του έργου των Βορειοελλαδιτών δημοσιογράφων, αλλά και 

γενικότερα της υποστήριξης του τύπου της Βόρειας Ελλάδας με στόχο και 

την προσέλκυση εσόδων από χορηγίες και ειδικά προγράμματα. Θα 

μπορούν εδώ να απασχολούνται συνάδελφοι από το υπάρχον προσωπικό, 

αλλά και από πίνακα ανέργων με κοινωνικά κριτήρια, όπως επίσης να 

αρθρογραφούν όσοι επιθυμούν, είτε συνταξιούχοι, είτε εν ενεργεία.  

 Θα πρέπει να προχωρήσει σε συνέργειες με φορείς της Θεσσαλονίκης και 

σε παρεμβάσεις προς οργανισμούς και υπηρεσίες όχι μόνο για να 

ανακτήσει το χαμένο κύρος της και τον σεβασμό των πολιτών απέναντι 

στην επαγγελματική αξιοπιστία των μελών της αλλά να στελεχώσει τα 

γραφεία τύπου με άνεργους συναδέλφους.  

 Θα πρέπει να ασκεί την επιρροή της προς τις εκάστοτε κυβερνητικές 

δομές, τα αρμόδια υπουργεία, τις Γενικές Γραμματείες κ.λ.π. ώστε να 

διασφαλίζει τα θεσμικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των 

δημοσιογράφων, αλλά και να δίνει μάχες για νέες διεκδικήσεις, όπως 

επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των νόμιμων 

αμοιβών από υπερωρίες κ.λ.π. 

 Θα πρέπει να είναι το άγρυπνο μάτι απέναντι στις εργοδοτικές 

επιχειρήσεις με άσκηση πίεσης για τήρηση της δεοντολογίας χωρίς 

παρεμβάσεις στο έργο των δημοσιογράφων, αλλά και για πάταξη 

κρουσμάτων αυθαιρεσίας σε στενή συνεργασία με το ΕΣΡ. 

 Θα πρέπει να επιδιώξει την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για 

τα ηλεκτρονικά μέσα μέσω πιστοποίησης για τις επίσημες ενημερωτικές 

ιστοσελίδες, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της παραπληροφόρησης 

και των FAKE NEWS, που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και 

καταρρακώνουν την αξιοπιστία των δημοσιογράφων.  

 Θα πρέπει σε στενή συνεργασία με τις άλλες ενώσεις, την ΠΟΕΣΥ και τις 

διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων να θωρακίσει την νομική μορφή 

του ΕΔΟΕΑΠ και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, 

ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης και 

της περιφέρειας. 

 Θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της, όπως και αυτού της Λαγόμανδρας με 



διαφορετική αντίληψη, όπως είναι αυτή της παραχώρησης έναντι 

ενοικίου μετά από διαγωνισμό και διαφάνεια για διαχείριση και 

εκμετάλλευση του χώρου, αλλά με ισχυρές αντιπαροχές προς την 

ΕΣΗΕΜΘ και με διασφάλιση του δικαιώματος των μελών για πρόσβαση 

στην παραλιακή ζώνη, διατηρώντας το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
 

Ως κλάδος θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, στη νέα εποχή της 

δημοσιογραφίας, λέγοντας ναι στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην πρόοδο, αλλά 

διατηρώντας το ανθρώπινο πρόσωπο και τις αξίες του δημοσιογραφικού 

λειτουργήματος. Να μην ξεχνάμε τον βασικό μας κανόνα: υπηρετούμε τον λαό 

και την αλήθεια πάντα με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας.  
 

Με εκτίμηση τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας  
 

Νίκος Ασλανίδης 

Νίκος Δημαράς 

Παύλος Νεράντζης 

Σωτήρης Θεολογίδης  

Νίκος Βολωνάκης.  
 


