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(σ.σ. Στις 5/4/1999 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
“Ελευθεροτυπία” συνέντευξη του γενικού γραμματέα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) κ. Aidan White, στην οποία
χαρακτηρίζει την τοποθέτηση των ελλήνων ανταποκριτών
μονόπλευρη, υπέρ των Σέρβων.)

Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή στον
Γενικό Γραμματέα της Δ.Ο.Δ. κ. Aidan White:
“Κύριε Γενικέ,
Διαβάσαμε με προσοχή τη συνέντευξη σας που δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσπάθεια
να διακρίνουμε τα εντός και εκτός εισαγωγικών αποδιδόμενα σε
εσάς, σχετικώς με τη ροή πληροφοριών για την κρίση στη
γειτονική Γιουγκοσλαβία.
Επί του πολύ σοβαρού αυτού θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Σ.Η.Ε.Α. έχει να παρατηρήσει τα εξής:
Θεωρούμε εξαιρετικά ατυχή και εκτός πραγματικότητας τη
διατύπωση σύμφωνα με την οποία “οι ελάχιστοι δημοσιογράφοι
τους οποίους δέχτηκαν οι (γιουγκοσλαβικές) αρχές επιλεκτικά να
μείνουν πληρώνουν τίμημα για το προνόμιο τους”.
Το μόνο τίμημα που οι Ελληνες συνάδελφοι μας καταβάλλουν είναι
ο καθημερινός κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους, είτε από τις
βόμβες των Νατοϊκών αεροσκαφών, είτε επειδή βρίσκονται στην
εμπόλεμη ζώνη.

Διατηρούμε συχνή επικοινωνία με τους Ελληνες συναδέλφους μας
που βρίσκονται στη Γιουγκοσλαβία και από την ενημέρωση που
έχουμε εκ μέρους τους προκύπτει ότι:
1. Στη Γιουγκοσλαβία βρίσκονται αυτή τη στιγμή 600
δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο, χωρίς να έχουν εξαιρεθεί
δημοσιογράφοι οι προερχόμενοι από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.
2. Η ροή των πληροφοριών από τη Γιουγκοσλαβία δεν
αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα εκτός από αυτά που συνήθως
αντιμετωπίζουν οι πολεμικοί ανταποκριτές και που προκύπτουν σε
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Αλλωστε όπως προκύπτει έχει
επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και η Γιουγκοσλαβία βομβαρδίζεται
ανηλεώς.
3. Οι συνάδελφοι μας πολεμικοί ανταποκριτές, τους οποίους για
άλλη μια φορά αισθανόμαστε την υποχρέωση να συγχαρούμε για τον
καθημερινό αγώνα της ενημέρωσης παρά τις γνωστές σε όλους
δυσχέρειες που προκύπτουν κατά τις εμπόλεμες καταστάσεις, δεν
υφίστανται κανενός είδους λογοκρισία ως προς τα κείμενα τους.
Εμπειροι σε τέτοιες έκρυθμες καταστάσεις και με υψηλό αίσθημα
της ευθύνης και του καθήκοντος είναι σε θέση να σταθμίζουν με
υπευθυνότητα τα όσα μεταδίδουν και να μην προκαλούν πανικό
διασπείροντας φήμες ή ανεπιβεβαίωτες και αδιασταύρωτες
πληροφορίες.
4. Βέβαια οι μεταδιδόμενες εικόνες υπόκεινται σε έλεγχο, όπως
άλλωστε προβλέπεται σε συνθήκες πολέμου. Πολύ περισσότερο που
διαρκούν οι βομβαρδισμοί και πλάνα από στρατόπεδα, χωριά,
δεξαμενές πετρελαίου, καταφύγια θα μπορούσαν ενδεχομένως να
χρησιμοποιηθούν για περισσότερο “αποτελεσματικούς”
βομβαρδισμούς.
5. Στο Βελιγράδι στο Κέντρο Τύπου οι ανακοινώσεις και η
ενημέρωση που παρέχεται προέρχονται είτε από το ΝΑΤΟ, είτε από
τη Γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση.
6. Στην Πρίστινα (Κόσσοβο) υπάρχουν Ελληνες και Ρώσοι
δημοσιογράφοι, αλλά και μια συνάδελφος από την Τουρκία που
συνεχίζει να εργάζεται εκεί.
7. Η ροή των πληροφοριών και η ελευθεροτυπία πλήττονται από
τους βομβαρδισμούς. Όπως μάθαμε στο Βελιγράδι επλήγη και ετέθη
εκτός λειτουργίας ο αναμεταδότης, ενώ τα προβλήματα που

προκαλούν οι βομβαρδισμοί στη ηλεκτροδότηση έθεσαν εκτός
λειτουργίας τα FAX.
8. ΟΙ Ελληνες δημοσιογράφοι δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης
μεταχείρισης και ισχύουν και γι’ αυτούς όσα ισχύουν για τους
συναδέλφους των άλλων χωρών.
9. Οι Ελληνες δημοσιογράφοι φέρνουν με αξιοπρέπεια σε πέρας
την αποστολή τους και όσα γράφουν ανταποκρίνονται στα
γεγονότα.
10. Οι πολεμικοί μας ανταποκριτές θα κληθούν να φέρουν στην
Ε.Σ.Η.Ε.Α. πλήρεις εκθέσεις για όσα έζησαν και είδαν και για
τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν την κρίσιμη αυτή περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ε.Σ.Η.Ε.Α. πιστεύει ότι κορυφαίο
και κατεπείγον αίτημα των δημοσιογράφων όλου του κόσμου είναι
η άμεση διακοπή των βομβαρδισμών που αποτελούν βαρύτατο πλήγμα
για την ειρήνη στα Βαλκάνια, καθώς και η επιστροφή των
προσφύγων στις εστίες τους.
Μετά το τέλος αυτής της εξαιρετικά επικίνδυνης Βαλκανικής
περιπέτειας η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα συντάξει λεπτομερή έκθεση σχετικά
με τις συνθήκες που επικράτησαν στη Γιουγκοσλαβία όσον αφορά
στην άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος”.
Επίσης με ειδική επιστολή της, που ακολουθεί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα
ζητήσει από τη Δ.Ο.Δ. να λάβει μέτρα σχετικά με την απαγόρευση
να παρακολουθήσουν δημοσιογράφοι τη δίκη του Αμπντουλάχ
Οτσαλάν.

