
ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ ΜΠΟΡΝΣΩ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΤ 

  

Oι διακθρφξεισ αρχϊν δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ του Μπορντϊ (1954) και του 
Μονάχου (1971) αποτελοφν ςτακμό ςτθν ιςτορία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ 
των δθμοςιογράφων και των αγϊνων τουσ για περιςςότερθ ελευκερία και 
ανεξαρτθςία του δθμοςιογράφου, προσ εκπλιρωςθ του βαςικοφ χρζουσ του: να 
ενθμερϊνει τθν Κοινι Γνϊμθ, υπεραςπιηόμενοσ τθν ελευκεροτυπία ωσ εγγφθςθ του 
δικαιϊματοσ των πολιτϊν ςτθν πλθροφόρθςθ. 

Οι αρχζσ των δφο Διακθρφξεων ζχουν υιοκετθκεί από πολλζσ Ομοςπονδίεσ, 
Συνδικάτα και Ενϊςεισ Συντακτϊν και αποτελοφν, πολλζσ από αυτζσ, διατάξεισ των 
καταςτατικϊν τουσ ι μζροσ Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ (Γαλλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Αυςτρία, Βζλγιο, Σουθδία, Ιταλία, Νορβθγία και αλλοφ). 

   

Διακήρυξη του Μπορντώ 

Η Διακιρυξθ του Μπορντϊ ζχει ωσ εξισ: 

 Να ςζβεςτε τθν αλικεια διότι το κοινό ζχει δικαίωμα να τθν γνωρίηει. 
  

 Να υπεραςπίηεςτε τθν αλικεια, τθν ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ, των 
ςχολίων και τθσ κριτικισ. 
  

 Να δθμοςιεφετε μόνο τισ πλθροφορίεσ των οποίων είναι γνωςτι θ 
προζλευςθ. 
  

 Να μθν καταπνίγετε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ και να μθν πλαςτογραφείτε τα 
ζγγραφα και τα ςτοιχεία. 
  

 Να μθν χρθςιμοποιείτε παράνομεσ μεκόδουσ πλθροφοριϊν ι επίςθσ 
παράνομεσ μεκόδουσ για τθν απόκτθςθ των φωτογραφιϊν και των 
εγγράφων. 
  

 Να επανορκϊνετε κάκε δθμοςιευόμενθ πλθροφορία όταν ζχει αποδειχκεί 
ότι είναι λανκαςμζνθ. 
  

 Να διαφυλάςςετε το επαγγελματικό απόρρθτο και τθν πθγι των 
πλθροφοριϊν που πιρατε με εμπιςτευτικό τρόπο. 
  

 Απαγορεφεται θ λογοκλοπι, θ ςυκοφαντία, ο λίβελοσ, θ κακολογία και οι 
κατθγορίεσ χωρίσ επιχειριματα. Όπωσ επίςθσ και θ δωροδοκία για τθ 
δθμοςίευςθ ι τθν απόκρυψθ μιασ είδθςθσ. 
  



 Κάκε δθμοςιογράφοσ αντάξιοσ του τίτλου του είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί 
αυςτθρά τισ παραπάνω αρχζσ, αναγνωρίηοντασ το εςωτερικό δίκαιο κάκε 
κράτουσ. 
  

 Ο δθμοςιογράφοσ ςε επαγγελματικά ηθτιματα αποδζχεται μόνο τθν 
αρμοδιότθτα του επαγγελματικοφ του χϊρου, αποκλείοντασ κάκε 
κυβερνθτικι επζμβαςθ. 

  

Διακήρυξη του Μονάχου 

Στθ Διακιρυξθ του Μονάχου αναφζρονται μεταξφ άλλων: 

 Το δικαίωμα τθσ πλθροφόρθςθσ, ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τθν κριτικι, 
είναι μία από τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ του κάκε ανκρϊπου. Το ςφνολο, 
επομζνωσ, των κακθκόντων και των δικαιωμάτων των δθμοςιογράφων 
πθγάηει από αυτό το δικαίωμα του κοινοφ, να γνωρίηει τα γεγονότα και τισ 
απόψεισ. 
  

 Οι ευκφνεσ του δθμοςιογράφου απζναντι ςτο αναγνωςτικό κοινό, 
υπεριςχφουν κάκε άλλθσ ευκφνθσ και ειδικότερα τθσ ευκφνθσ απζναντι των 
προϊςταμζνων τουσ και των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Η αποςτολι τθσ 
πλθροφόρθςθσ, επιτρζπει αναγκαςτικά οριςμζνα όρια, όπου ιδθ οι 
δθμοςιογράφοι επιβάλλουν αυκορμιτωσ. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ τθσ 
διακιρυξθσ των κακθκόντων μασ. 
  

 Τα κακικοντα όμωσ αυτά δεν μπορεί να γίνουν ςεβαςτά ςτθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ του δθμοςιογράφου, εφόςον δεν τθροφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ επαγγελματικισ ανεξαρτθςίασ και αξιοπρζπειασ. 

Τα βαςικά κακικοντα του δθμοςιογράφου ςτθν ζρευνα, ςτθ ςφνταξθ και το 
ςχολιαςμό είναι: 

 Α) Να ςζβεται τθν αλικεια, όποιεσ και αν είναι οι ςυνζπειεσ για τον ίδιο. 
  

 Β) Να υπεραςπίηεται τθν ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ, του ςχολιαςμοφ και 
τθσ κριτικισ. 
  

 Γ) Να μθ ςυγχζει το επάγγελμα του δθμοςιογράφου με εκείνο του 
διαφθμιςτι και προπαγανδιςτι. 
  

 Δ) Να μθ δζχεται επιρροζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ από τουσ διαφθμιςτζσ. Να 
απορρίπτει κάκε πίεςθ και να μθ δζχεται παρά μόνο από τουσ υπεφκυνουσ 
τθσ Σφνταξθσ ανάλογεσ οδθγίεσ. 

 



Στθν ίδια Διακιρυξθ γίνεται αναφορά και ςτα δικαιϊματα των δθμοςιογράφων: 

 Ο δθμοςιογράφοσ διεκδικεί τθν ελεφκερθ επαφι με κάκε πθγι 
πλθροφόρθςθσ και το δικαίωμα να διερευνά ελεφκερα όλα τα γεγονότα που 
ςυνιςτοφν τον δθμόςιο βίο. 
  

 Το απόρρθτο των δθμοςίων ι ιδιωτικϊν υποκζςεων δεν μπορεί να ζρχεται 
ςε αντίκεςθ με τθν αποςτολι του δθμοςιογράφου παρά μόνο ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ και όταν εξθγοφνται κακαρά οι λόγοι. 
  

 Ο δθμοςιογράφοσ ζχει το δικαίωμα να αρνείται κάκε υποταγι που κα ιταν 
αντίκετθ με τθ γενικι γραμμι του δθμοςιογραφικοφ οργάνου, με το οποίο 
ςυνεργάηεται, όπωσ είναι διατυπωμζνθ εγγράφωσ ςτο ςυμβόλαιο εργαςίασ. 
  

 Ο δθμοςιογράφοσ δεν μπορεί να εξαναγκαςτεί ςτθν εκτζλεςθ μιασ 
επαγγελματικισ πράξθσ ι ςτθν ζκκεςθ μιασ άποψθσ που κα ιταν αντίκετθ 
ςτισ πεποικιςεισ και ςτθ ςυνείδθςι του. 
  

 Ο δθμοςιογράφοσ λαμβάνοντασ υπόψθ το λειτοφργθμα και τισ ευκφνεσ του, 
ζχει δικαίωμα όχι μόνο ςτθν ωφζλεια των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, αλλά και 
ςε προςωπικι ςφμβαςθ που κα του εξαςφαλίςει τθν θκικι και υλικι 
αςφάλεια εργαςίασ, όπωσ επίςθσ και ςε χρθματικζσ απολαβζσ, που να 
ανταποκρίνονται ςτο κοινωνικό του ρόλο και οι οποίεσ είναι αρκετζσ για να 
εγγυθκοφν τθν οικονομικι του ανεξαρτθςία. 


