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ΕΚΘΕΣΗΣ

“Οι σκιτσογράφοι του Αθηναϊκού Τύπου βομβαρδίζουν τον πόλεμο”.
Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης γελοιογραφίας, που η Ενωσις
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών εγκαινιάζει τη Δευτέρα,
24 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Συνεδρίων της
Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).
Στην έκθεση παίρνουν μέρος τριάντα περίπου σκιτσογράφοι του
Αθηναϊκού Τύπου, παρουσιάζοντας περί τα εκατό, δημοσιευμένα
στις αθηναϊκές εφημερίδες, σκίτσα τους με θέμα τον ανηλεή και
κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου βομβαρδισμό της
Γιουγκοσλαβίας.
Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας που οι δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν στις 3 Μαΐου
στο κέντρο της Αθήνας.
Οι σκιτσογράφοι μας είχαν τότε συμβάλει αποφασιστικά στην
επιτυχία της συγκέντρωσης, θέτοντας το ταλέντο, το χιούμορ και
την ευαισθησία τους στην υπηρεσία της Ειρήνης, υπερασπιζόμενοι
συγχρόνως τους δημοσιογράφους, που με αυταπάρνηση και κίνδυνο
της ζωής τους καλύπτουν τη δραματική αυτή Βαλκανική
περιπέτεια.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή, όσο διαρκεί αυτός ο ακήρυχτος
και εγκληματικός πόλεμος, σαν μια παρατεταμένη κραυγή
διαμαρτυρίας για τη φωτιά που οι Νατοϊκοί και η Νέα Παγκόσμια
Τάξη άναψαν στη γειτονιά μας.
Την έκθεση γελοιογραφίας εγκαινίασε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ.
Νίκος Κιάος με τον παρακάτω χαιρετισμό:
“Με συγκίνηση, με χαρά και με δικαιολογημένη υπερηφάνεια
εγκαινιάζουμε τη σημερινή έκθεση.

Στις βόμβες που σκοτώνουν την ελευθεροτυπία, στις βόμβες που
σκοτώνουν την ενημέρωση, στις βόμβες που σκοτώνουν
δημοσιογράφους, που σκορπίζουν τον όλεθρο στους ανθρώπους και
στη γειτονική χώρα, οι σκιτσογράφοι μας απαντούν:
Τα σκίτσα σκοτώνουν τις βόμβες, τα σκίτσα σκοτώνουν τον
πόλεμο.
Η έκθεση γελοιογραφίας, την οποία οργανώνει η ΕΣΗΕΑ εντάσσεται
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ένωσής μας, εναντίον του
πολέμου υπέρ της Ειρήνης στα Βαλκάνια.
Η έκθεση γίνεται μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Μαϊου
στο κέντρο της Αθήνας και μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στο Βελιγράδι, στην Πρίστινα, στα Σκόπια, όπου
συναντήθηκε με τους Έλληνες πολεμικούς απεσταλμένους και
ανταποκριτές, τους οποίους στηρίζει για τη δουλειά που κάνουν.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τα κείμενα, τα σκίτσα , με τις
φωτογραφίες, με τις εικόνες και βροντοφωνάζουμε:
Να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τώρα.
Να γυρίσουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους.
Να δοθεί πολιτική λύση μέσω της διπλωματικής οδού και του
διαλόγου.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους σκιτσογράφους και τιμούμε τη
δουλειά τους.
Ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε στα εγκαίνια”

