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Θέμα:  
Άρθρο Ανδρέα Παράσχου στην εφημερίδα «Καθημερινή» 
10 Ιανουαρίου 2021 
 
 
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας άρχισε αυτεπάγγελτα, στη συνεδρίασή 
της, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2021, τη συζήτηση του θέματος που προέκυψε με: 

1) το άρθρο του Ανδρέα Παράσχου στην εφημερίδα «Καθημερινή», 
ημερομηνίας 10/01/2021, με τίτλο «Μας πήρε ο δαίμονας» 

2) τη διευκρίνιση επί του άρθρου που ανήρτησε η «Καθημερινή» στην 
ιστοσελίδα της στις 11/01/2021 

3) την επιστολή παραίτησης του Ανδρέα Παράσχου από τη θέση του Διευθυντή 
της εφημερίδας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε σε διάφορα μέσα στις 13/01/2021 

4) την ανακοίνωση της «Καθημερινής» για την παραίτηση, όπως αυτή 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στις 13/01/2021 

ως εκ του δικαιώματος που παρέχουν στην ΕΔΔ το Καταστατικό της και ο Κώδικας 
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, που καθορίζουν ότι: 
Καταστατικό ΕΔΔ: 
Σημείο 17 
Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή δύναται να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως συγκεκριμένης 
περιπτώσεως που δυνατό να συνιστά παραβίαση προνοιών του Κώδικα, λόγω της 
σημασίας και της σοβαρότητάς της. 
Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας: 
Γενικές Διατάξεις: 
…Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να προασπίζεται το δικαίωμα της Ελευθερίας Έκφρασης 
και ειδικότερα την ελευθερία έκφρασης των έντυπων και εκπεμπόντων ΜΜΕ. 
Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να προασπίζεται την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων. 
 
Σε έκτακτη ειδική συνεδρίασή της στις 03 Φεβρουαρίου 2021, η ΕΔΔ συνέχισε την 
αυτεπάγγελτη εξέταση όλων των πτυχών του θέματος, δεδομένης και της δημόσιας 
συζήτησης εξ αφορμής των γεγονότων που προαναφέρονται, και αποφάσισε συνέχιση 
της συζήτησης επί της ουσίας όλων των πτυχών που προκύπτουν. 
Στις 09 Φεβρουαρίου 2021 η ΕΔΔ έγινε δέκτης επιστολής από τον Διευθυντή του 
Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία επισυνάπτεται. 
Όπως επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας της, η Επιτροπή κοινοποίησε την επιστολή 
προς τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παράσχο και την εφημερίδα «Καθημερινή», ζήτησε 
τις απόψεις τους, και έλαβε γραπτές απαντήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται. 
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Στην τακτική συνεδρίασή της στις 17 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή εξέτασε το 
θέμα, στη βάση της επιστολής από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και των απαντητικών επιστολών. 
Η Επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι: 
Στο άρθρο του Ανδρέα Παράσχου στην εφημερίδα «Καθημερινή» ημερομηνίας 
10/01/2021 με τίτλο «Μας πήρε ο δαίμονας» και στην παράγραφο που αναφέρει : 
«…Είχε, όμως, αντιληφθεί ότι ‘τα χρυσά διαβατήρια’ ήταν η κότα με τα χρυσά αβγά, 
που όπως φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε μία νύχτα ευθυμίας στην Αθήνα, άφηνε στο 
Γραφείο του 300 εκατ. ετησίως, που τα πήγαινε μετά στις Σεϋχέλλες με ιδιωτικές 
πτήσεις…» 
υπάρχει παραβίαση του Σημείου 1 Ακρίβεια του Κώδικα Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας, που αναφέρει ότι: 
Τα ΜΜΕ μεριμνούν ώστε να μη δημοσιεύονται ανακριβείς, παραπλανητικές, 
φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια. 
Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο χωρούν σε άμεση διόρθωση ή απολογία.  
Τα ΜΜΕ ενώ έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλύσεις και να υποστηρίζουν 
συγκεκριμένες θέσεις, εν τούτοις θα πρέπει να καθιστούν σαφή τη διάκριση μεταξύ 
γεγονότος και ερμηνείας, σχολίου ή εικασίας… 
 
Παράλληλα, η Επιτροπή γνωστοποιεί ή/και υπενθυμίζει προς τους εμπλεκόμενους το 
Σημείο 20 από το Καταστατικό της ΕΔΔ που αναφέρει ότι: 
Η Επιτροπή λειτουργεί στη βάση της αυτορρύθμισης και ως εκ τούτου δεν επιβάλει 
οποιαδήποτε ποινή ή επιδικάζει αποζημιώσεις. Οι αποφάσεις και τα πορίσματα της 
Επιτροπής δημοσιοποιούνται. Το καθ’ ου η απόφαση μέλος των ΜΜΕ υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει τη σχετική απόφαση της Επιτροπής και να προβεί στις αναγκαίες 
θεραπείες που αποφασίζει η Επιτροπή. 
 
 
Για την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας 
 
ΕΛΛΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ 
Πρόεδρος 
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