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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με κοινή τους ανακοίνωση τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Συ-

ντακτών (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε και ΕΣΠΗΤ), 

εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα φαινόμενα παραπληροφό-

ρησης και fake news αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού  που 

αναπαράγονται από ανθρώπους που δεν ανήκουν στην επαγγελματική 

δημοσιογραφική οικογένεια και επικαλούνται αναληθώς τη δημοσιογρα-

φική ιδιότητα, μερίδα πολιτών που φέρουν άλλες διάφορες ιδιότητες και 

επαγγελματικές ταυτότητες, αλλά κάνουν παράλληλα ψευδή επίκληση 

της δημοσιογραφικής ιδιότητας, επιβεβαιώνοντας τη ρήση ότι «στην Ελ-

λάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». 

 

Ειδικότερα, οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις της χώρας, προτρέπουν και ε-

φιστούν την προσοχή στους πολίτες να ενημερώνονται για τα θέματα της 

πανδημίας και των όποιων εξελίξεων για τον Covid 19, από τις επίσημες 

πηγές πληροφόρησης,  από επαγγελματίες δημοσιογράφους που έχουν 

αποδείξει έμπρακτα με το έργο και τη διαδρομή τους την αξιοπιστία και 

την προσήλωσή τους στη δημοσιογραφική δεοντολογία. 

 

Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των εφημερίδων, των τηλεοπτικών 

σταθμών, των ραδιοφωνικών σταθμών και των επίσημων ιστοσελίδων, 

απέδειξαν κατά την διάρκεια της καραντίνας, ότι μπορούν να προσφέ-

ρουν, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, από αξιόπιστες πηγές με δια-

σταυρωμένα στοιχεία. 

 

Οι «διάττοντες» αστέρες των κοινωνικών δικτύων, με χιλιάδες κλικ ή 

like  στο διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστή-

σουν την επίσημη ιατρική πληροφόρηση αλλά και τη δημοσιογραφική 

αξιοπιστία, οδηγώντας, σε πολλές περιπτώσεις, σε ενορχηστρωμένες εκ-

στρατείες παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων με άκριτη, κερδο-

σκοπική και τυχοδιωκτική χρήση. 
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Η διασταύρωση της είδησης είναι ο βασικός κανόνας της δημοσιογραφί-

ας αλλά όπως αποδεικνύεται στην πράξη, οι εκατοντάδες «θεωρίες συ-

νωμοσίας» που μοιράζονται άδηλα και αβάσιμα στα κοινωνικά δίκτυα, 

βρίσκουν ευήκοα ώτα, τα οποία για να δικαιολογήσουν την υποστήριξη 

τους σε όλα αυτά, επικαλούνται το «παρασκήνιο» της χρηματοδότησης 

των ΜΜΕ, τη στιγμή μάλιστα που είναι σε όλους γνωστό ότι πρώτες οι 

δημοσιογραφικές ενώσεις ζήτησαν τη δημοσιοποίηση των σχετικών 

στοιχείων και τη διαφάνεια. Τους ενημερώνουμε λοιπόν, ότι εκατοντάδες 

δημοσιογράφοι εντάχθηκαν στα ίδια μέτρα του Υπουργείου Εργασίας 

που ίσχυσαν για χιλιάδες εργαζομένους της χώρας.  

 

Τέλος, όλοι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της Ελλάδας, εκφράζουν 

την συμπαράσταση τους στα αιτήματα που διατυπώνει το ιατρικό, νοση-

λευτικό και διοικητικό προσωπικό των δομών υγείας για τη θωράκιση 

του συστήματος υγείας, καθώς και στον τιτάνιο αγώνα που δίνουν, ώστε 

να  ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί 

από τα εκατοντάδες κρούσματα κορωνοϊού, που καταγράφονται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και από την αρχή αυτής της πρωτοφα-

νούς πανδημίας που έχει πλήξει και συνεχίζει να πλήττει σφοδρά την αν-

θρωπότητα. 
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