
 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013 

 

Η ΕΣΠΗΤ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ εκφράζει τη διαμαρτυρία και κάθετη αντίθεσή του για 

τη δημοσίευση στο κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», 

φωτογραφίας του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, λίγο πριν τις τελευταίες του στιγμές. 
 

Πρόκειται για κατάφωρη και καταδικαστέα παραβίαση των κανόνων δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας, στην οποία όλοι οι συνάδελφοι πρέπει ενωτικά και δυναμικά να αντιταχθούμε.   

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφημερίδα παραβιάζει κάθε κανόνα 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Θυμίζουμε αμφιλεγόμενα δημοσιεύματα της ίδιας 

εφημερίδας στο πρόσφατο παρελθόν, όπως την προβολή της νεοναζιστικής οργάνωσης 

εντάσσοντάς την σε ένα ιδιότυπο lifestyle, καθώς και τις καταγγελίες για στημένο ρεπορτάζ 

με ηλικιωμένη συγγενή υποψήφιου βουλευτή της ΧΑ, την οποία δήθεν προστάτευαν έξω από 

ΑΤΜ τράπεζας. 
 

Πολλά ΜΜΕ λειτουργούν πλέον σε ένα ιδιότυπο καθεστώς αυθαιρεσίας -που οδηγεί σε 

πλήρη απαξίωση του Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο οφείλουν να υπηρετούν  όλα τα Μέσα 

Ενημέρωσης. 
  
Είναι χρέος και καθήκον όλου του δημοσιογραφικού κόσμου να αρνηθεί τη συμμετοχή του 

στα σχέδια της κυβέρνησης και των τροικανών για επιβολή καθεστώτος «έκτακτης ανάγκης» 

και τρομοκρατίας σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο ή τμήμα της κοινωνίας. 
 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι ο σεβασμός της προσωπικότητας 

του ατόμου, η διακριτικότητα και η ευαισθησία καθώς και ο σεβασμός τόσο του νεκρού όσο 

και των πενθούντων συγγενών και φίλων είναι πρωταρχική υποχρέωση του δημοσιογράφου 

(άρθρο 2 Αρχών Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος).  
 

Παράλληλα διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι: 

 

• Η δημοσιογραφία χρειάζεται πρωτίστως ήθος για να είναι αποτελεσματική και αδιάβλητη 

και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδεικνύουν σεβασμό προς τις κατακτήσεις του 

πολιτισμού και των ανθρώπινων αξιών. 

 

• Η δημοσιογραφία για να δικαιώνει το ρόλο της οφείλει να μην υποκύπτει στην ευκολία και 

στον εντυπωσιασμό. Αντιθέτως, πρέπει να είναι αποκαλυπτική και να υπηρετεί την αλήθεια, 

ξεσκεπάζοντας και αναδύοντάς την μέσα από σκοτεινά παρασκήνια και δόλιες μεθοδεύσεις. 

 

• Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, όπου κι αν εργάζονται, μέσα στις αντίξοες συνθήκες που 

βιώνει η χώρα μας και οι ίδιοι, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, οφείλουν με 

νηφαλιότητα να ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία. Να αποκαλύψουν στον ελληνικό λαό το 

πραγματικό πρόσωπο της «Χρυσής Αυγής», της δράσης των φασιστικών – ναζιστικών 

ομάδων, η οποία συμπληρώνει τις πολιτικές της εξαθλίωσης των εργαζομένων, καθώς και ότι 

παραμένει μία ναζιστική οργάνωση, η οποία έχει ενδυθεί τον μανδύα του κοινοβουλευτικού 

κόμματος. 

 

Η ΕΣΠΗΤ καλεί τους συναδέλφους να παραμείνουν πιστοί και αμετακίνητοι στις αρχές του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος, προστατεύοντας με ήθος και εντιμότητα τις Αξίες της 

Δημοκρατίας και του ανθρώπινου πολιτισμού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


