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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. απέστειλε στη Διεύθυνση
της εφημερίδας “THE WALL STREET JOURNAL EUROPE” την ακόλουθη
επιστολή σε απάντηση του άρθρου του πρώην υπουργού κ. Ανδρέα
Ανδριανόπουλου, το οποίο είχε δημοσιευθεί στην ίδια εφημερίδα:
“Κύριε Διευθυντά,
Σχετικώς με το άρθρο του πρώην υπουργού κ. Α. Ανδριανόπουλου,
που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας υπό τον τίτλο “NATO ‘S Odd
Man Out”, η Ενωσις Συντακτών Ημερησίων Αθηνών έχει να
παρατηρήσει τα εξής:
Σε αντίθεση με τον κ. Ανδριανόπουλο, η ελληνική κοινή γνώμη
και οι Ελληνες δημοσιογράφοι δεν αισθάνονται την ανάγκη να
απολογηθούν για την αντιπολεμική στάση του συνόλου σχεδόν (96%
– 98% σύμφωνα με σφυγμομέτρηση) του ελληνικού λαού.
Οι Ελληνες καταδικάζουν τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία που δολοφονούν αμάχους και έδωσαν την ευκαιρία
να προωθηθούν τα σχέδια απομάκρυνσης από τις εστίες τους των
Αλβανικής καταγωγής κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου, διακηρύσσουν
την ανάγκη για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους και
εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την τεράστια οικολογική
και πολιτιστική καταστροφή, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην
περιοχή των Βαλκανίων.
Από την άλλη πλευρά, οι Ελληνες προσφέρουν την αμέριστη
συμπαράστασή τους στους πρόσφυγες.
Μέχρι στιγμής η Ελληνική βοήθεια ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια
δολλάρια.
Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στη Γιουγκοσλαβία και όλοι οι
Ελληνες γνωρίζουν για τα καραβάνια των προσφύγων, που έκαναν
την εμφάνισή τους μετά την έναρξη των βομβαρδισμών.
Η επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας αποτελεί παραβίαση του

διεθνούς δικαίου και πρωτοφανή παρανομία, αφού γι’ αυτήν την
επίθεση δεν ζητήθηκε προηγουμένως άδεια του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν τα ρεπορτάζ των
πολεμικών τους ανταποκριτών χωρίς την παραμικρή παρέμβαση.
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα στη
Γιουγκοσλαβία δεν υφίστανται λογοκρισία ως προς τα κείμενά
τους και περιγράφουν την αλήθεια τιμώντας την Ιστορία της
ελληνικής δημοσιογραφίας.
Η ενημέρωση του ελληνικού λαού είναι αντικειμενική και
πλουραλιστική και η αναφορά του κ. Ανδριανόπουλου, σύμφωνα με
την οποία “οι ρεπόρτερς παπαγαλίζουν απλώς την επίσημη σέρβικη
προπαγάνδα”, επιστρέφεται ως απαράδεκτη και υβριστική.
Είναι αλήθεια ότι στην Ένωσή μας έφθασαν κάποιες επιστολές,
αλλά αυτές δεν ξεπερνούν τις πέντε, ενώ η Ενωσή μας αριθμεί
2.500 μέλη.
Η Ενωση Συντακτών δεν έχει ταχθεί με το μέρος των Σέρβων, όπως
ατυχώς αναφέρει ο κ. Ανδριανόπουλος, αλλά με το μέρος της
Αλήθειας και της Ειρήνης.
Οι ανταποκριτές μας στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα ουδέποτε
λογοκρίθηκαν από τους διευθυντές και τους αρχισυντάκτες τους,
όπως προσβλητικά αναφέρει ο κ. Ανδριανόπουλος.
Ο κ. Ανδριανόπουλος συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε πλέον
προβεβλημένων Ελλήνων πολιτικών και είναι τουλάχιστον αστείο
να διαμαρτύρεται επειδή δυο συνεντεύξεις του δεν έχουν ακόμη
δημοσιευθεί. Αλλωστε, η μια από τις δυο αυτές συνεντεύξεις
στις οποίες αναφέρεται, δημοσιεύθηκε ήδη την Κυριακή 18
Απριλίου.
Κύριε Διευθυντά
ο κ. Ανδριανόπουλος, που δεν δίστασε να μιλήσει για έξαρση του
αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα, είναι Ελληνας, έχει
επανειλημμένα τιμηθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού και ο
ελληνικός λαός είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει τον ίδιο
και τη φράση του “η πολιτισμική σχιζοφρένεια της Ελλάδας”.
Θα θέλαμε απλώς να θυμίσουμε δια της εφημερίδας σας στον φίλο

αμερικανικό λαό, ότι αυτήν ακριβώς τη μοναχική ελληνική
“σχιζοφρένεια” (πρόκειται για ελληνική λέξη) λάτρεψαν οι
Αμερικανοί, που πολέμησαν μαζί με τους Ελληνες στους μεγάλους
αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας
μας”.

