ΜΕ ΑΝΤΙΝΑΤΟΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΩΝ
(σ.σ. Τη Δευτέρα, 3 Μαϊου 1999, με την ευκαιρία του γιορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας του Τύπου, διοργανώθηκε από την ΕΣΗΕΑ με
την υποστήριξη της ΠΟΕΣΥ, των Δημοσιογραφικών Ενώσεων όλης της
χώρας και των σωματείων όλων των εργαζομένων στον Τύπο και στα
ΜΜΕ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον πεζόδρομο της οδού
Βουκουρεστίου, στις 12 το μεσημέρι. Στο μεταξύ, είχε ήδη
κοινοποιηθεί από τις συνεργαζόμενες ενώσεις, από τις 28/4/1999
στα ΜΜΕ, το εξής σποτ):

“Οι εργαζόμενοι στον Τύπο και στα ΜΜΕ αντιστέκονται στη
βαρβαρότητα.
Να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τώρα.
Να γυρίσουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους.
Να ξεκινήσει αμέσως διάλογος για πολιτική λύση.
ΑΝΤΙΝΑΤΟΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ των εργαζομένων στον Τύπο
και στα ΜΜΕ Δευτέρα 3 Μαΐου 1999, στις 12μ. στον πεζόδρομο της
Βουκουρεστίου”.

(σ.σ. Στις 30/4/1999 είχε εκδοθεί από την ΕΣΗΕΑ σχετική
ανακοίνωση με το εξής περιεχόμενο):
“Η εφετινή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας του Τύπου και της
Ελευθεροτυπίας στις 3 Μαΐου, συμπίπτει με τις δολοφονικές και
προσχεδιασμένες νατοϊκές επιθέσεις που δέχτηκαν η ενημέρωση,
οι δημοσιογράφοι, οι άλλοι εργαζόμενοι στη Γιουγκοσλαβική
τηλεόραση, ο λαός της γειτονικής χώρας.

Η ΕΣΗΕΑ κήρυξε την Παρασκευή 23 Απριλίου 1999 ημέρα πένθους
και πραγματοποιεί ανήμερα στις 3 Μαΐου στην Αθήνα
πανδημοσιογραφική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καταδίκης του
πολέμου.
Η συγκέντρωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της
οδού Βουκουρεστίου, απέναντι από τα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α..
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι τονίζουν την επιτακτική ανάγκη να
τερματιστούν αμέσως οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί και ο ακήρυχτος
πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις
εστίες τους και να βρεθεί πολιτική λύση στο θέμα του Κοσόβου.
Ταυτόχρονα η ΕΣΗΕΑ αποκρούει τις επιθέσεις που δέχονται για
τον τρόπο που καλύπτουν τα γεγονότα οι Ελληνες ανταποκριτές
και οι απεσταλμένοι στη Γιουγκοσλαβία, στην Αλβανία, στη FYROM
και τονίζει πως η κάλυψη αυτή μέσα σε αντίξοες και επικίνδυνες
για τη ζωή τους συνθήκες γίνεται πολύ καλά και με αίσθημα
ευθύνης.
Η ΕΣΗΕΑ διακηρύσσει, για μια ακόμα φορά, την εμμονή της στις
αρχές της ελευθεροτυπίας και της ανεμπόδιστης διακίνησης των
ιδεών, των ειδήσεων και των πληροφοριών.
Καταδικάζει τις παντός είδους διώξεις, καταπιέσεις, φυλακίσεις
δημοσιογράφων στα διάφορα μέρη του κόσμου και επισημαίνει τον
τραγικό απολογισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δημοσιογράφων
για το 1998, που καταγράφει 31 νεκρούς ενώ παράλληλα
ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου άλλων 19 δημοσιογράφων.
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται για τα κρούσματα βίας
και είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την ελευθεροτυπία και
την ελευθερία των λειτουργών των ΜΜΕ απέναντι σε οποιονδήποτε
την επιβουλεύεται.”

(σ.σ. Την ίδια μέρα (30/4/99), είχε εκδοθεί από την ΕΣΗΕΑ η
εξής ανακοίνωση για στάση εργασίας):
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποφάσισε να κηρύξει
στάση εργασίας σε όλα ανεξαιρέτως τα Μ.Μ.Ε., τη Δευτέρα 3
Μαίου 1999 και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 μ.μ., κατά τη
διάρκεια της συγκέντρωσης των εργαζομένων στον Τύπο και στα

Μ.Μ.Ε. στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου.
Καλούνται τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. να πάρουν μέρος μαζικά στη
συγκέντρωση της Δευτέρας και να διατρανώσουν τη θέλησή τους να
τεθεί τέρμα στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία.”

(σ.σ. Το δημόσιο κάλεσμα της ΕΣΗΕΑ στο συλλαλητήριο της 3ης
Μαϊου , έγινε με την παρακάτω αναλυτική ανακοίνωση):
“Η ΕΣΗΕΑ καλεί όλους εκείνους που καθημερινά δίνουν την ιερή
μάχη της ενημέρωσης και τους πολίτες που πιστεύουν και
στηρίζουν την ελευθεροτυπία να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα
του Τύπου, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των δημοσιογράφων
και τεχνικών της τηλεόρασης που έπεσαν θύματα της
προμελετημένης, τρομοκρατικής βομβιστικής επίθεσης στο Μέγαρο
της Ραδιοτηλεόρασης στο Βελιγράδι.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας για να σταματήσει η
βαρβαρότητα των νατοϊκών βομβαρδισμών και να διασφαλισθεί η
ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και
φίλες:
ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Καταδικάζουμε:
Τους παράνομους και εγκληματικούς Νατοϊκούς βομβαρδισμούς.
Τις δολοφονικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων.
Την μετατροπή των δημοσιογραφικών γραφείων σε “στρατηγικούς
στόχους”.
Απαιτούμε:
Να μπει τέρμα στη βαρβαρότητα
Να προστατευθεί η ελευθεροτυπία.
Να προστατευθεί η ζωή των λειτουργών του Τύπου.
Ολοι μαζί στη μάχη για την Ειρήνη, την Αλήθεια, την Ελεύθερη
Ενημέρωση.
ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, στον πεζόδρομο
της Βουκουρεστίου.”

Οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
πραγματοποίησαν το μεσημέρι στον πεζόδρομο της οδού
Βουκουρεστίου μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καταδίκης
των Νατοϊκών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία αλλά και τιμής
στους διωκόμενους δημοσιογράφους σ’ ολόκληρο τον κόσμο με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Τύπου.
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Δημήτρης
Γκλαβάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Νίκος Κιάος, οι εκπρόσωποι
της Ενωσης Συντακτών Κύπρου κ.κ. Χρήστος Γεωργίου και Μιχάλης
Χατζηβασίλης, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ κ. Γιάννης
Χρυσάφης, ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΠΤ κ. Γιάννης Πλαχούρης, ο
Πρόεδρος της ΕΠΗΕΑ κ. Τάσος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος της ΕΤΗΠΤΑ
κ. Στέλιος Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος της Ενωσης
Εφημεριδοπωλών Αθηνών κ. Χρήστος Μητρόπουλος, ο Πρόεδρος της
Ενώσεως Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων κ. Χρήστος
Πισπιρίγκος, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Φωτοειδησεογράφων Ελλάδας
κ. Ζήσης Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-44 κ. Νίκος
Καραντηνός και η κ. Ηρώ Βαρσάμη εκ μέρους των Γιατρών του
Κόσμου.
Η συγκέντρωση ενέκρινε ψήφισμα το οποίο έχει ως εξής:
” Σήμερα, 3 Μαίου, Παγκόσμια Ημέρα του Τύπου, ο οποίος
δοκιμάζεται σε όλο τον κόσμο, ο οποίος δολοφονείται και
διώκεται στις εμπόλεμες περιοχές και όπου υπάρχουν ανελεύθερα
καθεστώτα, οι Έλληνες δημοσιογράφοι και οι συνεργαζόμενες
Ενώσεις συγκεντρωθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας.
Υψώνουμε τη φωνή μας και:
Διαμαρτυρόμαστε, καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε τους
εγκληματικούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη γειτονική μας
Γιουγκοσλαβία, που προκαλούν εκατόμβες αθώων θυμάτων και
τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία
και ιστορικά μνημεία του πολιτισμού.
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ
κατά της Γιουγκοσλαβικής Τηλεόρασης και την εν ψυχρώ δολοφονία
δημοσιογράφων και άλλων εργαζόμενων στα ΜΜΕ με στόχο τη φίμωση

της πληροφόρησης και τη χειραγώγηση της ενημέρωσης που
επιχειρείται, από τα ΝΑΤΟϊκά κέντρα προπαγάνδας.
Συμπαραστεκόμαστε στους Γιουγκοσλάβους δημοσιογράφους και
στους συναδέλφους μας πολεμικούς ανταποκριτές, που δίνουν
καθημερινά τη μάχη της ενημέρωσης.
Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι βάρβαροι ΝΑΤΟϊκοί
βομβαρδισμοί και να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στις εστίες
τους, να επικρατήσει η ειρήνη στα Βαλκάνια, να βρεθεί πολιτική
λύση στο Κοσσυφοπέδιο.
Διακηρύσσουμε ότι αγωνιζόμαστε κατά του ελέγχου της ενημέρωσης
και υπέρ της απρόσκοπτης ροής των πληροφοριών.
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα πένθους και τιμής για τους 500
δημοσιογράφους που κατά τη δεκαετία 1988-1998 έπεσαν στη μάχη
της ενημέρωσης και για τα 36 θύματα των τελευταίων τεσσάρων
μηνών, από τα οποία τα 27 στη Γιουγκοσλαβία συνολικά.
Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα διαμαρτυρίας για τους 117
φυλακισμένους δημοσιογράφους σε 25 χώρες και τα μέτρα φίμωσης
του Τύπου σε 119 χώρες.
Διατρανώνουμε την πίστη μας στην ειρήνη και στην
ελευθεροτυπία, ύψιστα αγαθά για ολόκληρη την ανθρωπότητα”.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε πορεία μέχρι
τη Βουλή, όπου αντιπροσωπεία επέδωσε το ψήφισμα στον πρόεδρο
της Βουλή κ. Απόστολο Κακλαμάνη.
Ο Πρόεδρος της Βουλής χαιρέτησε την κινητοποίηση των
εργαζομένων στα ΜΜΕ, παρέλαβε με ικανοποίηση το ψήφισμα και
είπε ότι θα το διαβάσει στη σημερινή συνεδρίαση του Σώματος
κατά τη συζήτηση, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, για τον πόλεμο
στη Γιουγκοσλαβία.
Ο κ. Κακλαμάνης καταδίκασε τους βομβαρδισμούς και τόνισε ότι
πλήττονται τα ΜΜΕ στη Γιουγκοσλαβία , επειδή στους τόπους του
εγκλήματος δεν πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες.
Το ψήφισμα επιδόθηκε στη συνέχεια, στον Υπουργό Τύπου και
κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Δημήτρη Ρέππα, ο οποίος είπε ότι
συμμερίζεται την πρωτοβουλία των δημοσιογράφων και των άλλων
εργαζομένων στα ΜΜΕ.
Ο κ. Ρέππας υπογράμμισε ότι με τον πόλεμο δεν λύνονται τα

προβλήματα, τουναντίον δημιουργούνται και τάχθηκε υπέρ της
διπλωματικής οδού και της πολιτικής λύσης για το Κοσσυφοπέδιο.
Η αντιπροσωπεία ζήτησε από την Κυβέρνηση να ενεργήσει αμέσως
προς πάσα κατεύθυνση για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και ο
πόλεμος.
Η ΕΣΗΕΑ θα αποστείλει το ψήφισμα της συγκέντρωσης στις
πρεσβείες των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την
Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων.

