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(σ.σ. Με την παρακάτω ανακοίνωση, η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει το
περιεχόμενο δύο δημοσιευμάτων, που έχουν θέμα τον τρόπο
λειτουργίας των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στην Ελλάδα: Το
πρώτο αφορά στις δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή κ. Νίκολας
Μπερνς στην εφημερίδα “Καθημερινή της Κυριακής” και το δεύτερο
στο άρθρο του πρώην υπουργού κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλου στην
εφημερίδα “Γουόλ Στρητ Τζέρναλ”).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, επαναβεβαιώνοντας τις
θέσεις των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ για ανάγκη άμεσης
διακοπής των Νατοϊκών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία, που
έχουν θύματα και αμάχους και επιφέρουν μεγάλες καταστροφές,
για εξεύρεση πολιτικής λύσης και επιστροφή των προσφύγων στις
εστίες τους, εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τον
επιχειρούμενο αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και
καταγγέλλει:
Τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή κ. Νίκολας Μπερνς που
διατυπώθηκαν σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” της
Κυριακής.
Το άρθρο του πρώην υπουργού κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλου που

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Γουόλ Στρητ Τζέρναλ”.
Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Μπερνς το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στον Αμερικανό πρεσβευτή ότι οποιαδήποτε
παρέμβαση στη λειτουργία του Τύπου αποτελεί καταπάτηση του
βασικού άρθρου του Συντάγματος που προστατεύει την
ελευθεροτυπία.
Επισημαίνουμε στον κ. Μπερνς ότι οι Ελληνες πολεμικοί
ανταποκριτές καλύπτουν τα γεγονότα με αίσθημα ευθύνης, μέσα σε
συνθήκες ιδιαίτερα αντίξοες και έχουν τη στήριξη της Ενωσης.
Η Ελλάδα δεν είναι ο κατάλληλος τόπος για να παραδίδει ο κ.
Μπερνς μαθήματα Δημοκρατίας και ελευθεροτυπίας, έννοιες τις
οποίες η χώρα μας τιμά εδώ και 3.000 χρόνια.
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι και η ΕΣΗΕΑ έχουν παράδοση, Ιστορία
και αρχές πάνω στις οποίες πορεύονται και αγωνίζονται.
Θα προτείναμε στον κ. Μπερνς να κρατήσει τα σεμινάρια του για
άλλους, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ κ.
Τζέημς Ση, ο οποίος κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων
ανερυθριάστως είπε ότι “μια Σέρβα παρομοίασε τον ήχο των
Νατοϊκών αεροπλάνων με εκείνον των . φτερών αγγέλων”!
Σχετικά με το άρθρο του πρώην υπουργού κ. Ανδρέα
Ανδριανόπουλου στην “Γουόλ Στρητ Τζέρναλ” όπου οι Ελληνες
δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ κατηγορούνται ως “παπαγάλοι της
σερβικής προπαγάνδας” το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έχει να παρατηρήσει τα
εξής:
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, φέρνουν
σε πέρας την αποστολή τους χωρίς δεσμεύσεις και δεν υπόκεινται
σε κανενός είδους λογοκρισία.
Η ελευθεροτυπία πλήττεται από τους βομβαρδισμούς.
Η Ενωση Συντακτών δεν έχει ταχθεί με το μέρος κανενός εκτός
από εκείνο της ειρήνης στα Βαλκάνια. Μάλιστα η ΕΣΗΕΑ σε
συνεργασία με τις άλλες ενώσεις στο χώρο του Τύπου προσφέρει
ήδη την ανθρωπιστική της βοήθεια χωρίς διακρίσεις.
Ουδείς έχει φιμώσει τις αντιτιθέμενες φωνές που ακούγονται και
διατυπώνονται καθημερινώς.
Αλλωστε σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν σε πολλές άλλες χώρες η

ενημέρωση στην Ελλάδα είναι η πλέον πλουραλιστική.
Οι κατηγορίες που ο κ. Ανδριανόπουλος εκτοξεύει περί
διαστρεβλώσεων των ανταποκρίσεων καταγγέλλονται ως υβριστικές
και απαράδεκτες. Η ΕΣΗΕΑ θα απαντήσει στο άρθρο του κ.
Ανδριανόπουλου με επιστολή που θα απευθύνει στην “Γουόλ Σρητ
Τζέρναλ”.

