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“ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ”
Η συντονισμένη, απροκάλυπτη και εγκληματική επίθεση των
αμερικανοβρετανών εισβολέων στο ξενοδοχείο “Παλαιστίνη” της
Βαγδάτης, όπου διαμένουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον
κόσμο, όπως και στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Ιράκ, στις
εγκαταστάσεις του “Αλ Τζαζίρα” και του “Αμπού Ντάμπι TV“,
αποτελούν νέο βαρύτατο πλήγμα στο δικαίωμα της ενημέρωσης.
Οι μη ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι – πολεμικοί ανταποκριτές στο
Ιράκ, αποδεικνύουν με τίμημα δυστυχώς και τη ζωή τους πως δεν
αποτελούν εξαρτήματα παραγωγής “ενημερωτικών προϊόντων”, ούτε
εξαρτήματα στην καλοστημένη επιχείρηση παραπληροφόρησης και
προπαγάνδας.
Στο βαρύ φόρο αίματος του δημοσιογραφικού κόσμου για
αντικειμενική ενημέρωση, για έναν ειρηνικό κόσμο, αυτή τη φορά
προστέθηκαν οι θάνατοι δύο συναδέλφων του Ρόιτερ και του Αλ
Τζαζίρα και ο σοβαρός τραυματισμός τουλάχιστον άλλων πέντε.
Στόχος της νέας αυτής επίθεσης είναι – μέσω της εξόντωσης και
της τρομοκράτησης των δημοσιογράφων- να συσκοτιστεί η τραγωδία
της εν ψυχρώ σφαγής των αμάχων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός
επικοινώνησε με τους Έλληνες πολεμικούς ανταποκριτές που
διαμένουν στο ξενοδοχείο “Παλαιστίνη“, οι οποίοι ευτυχώς είναι
όλοι καλά, όπως και οι συνάδελφοι τεχνικοί.
Η Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ τους διαβεβαίωσε ότι στέκεται αμέριστα
στο πλευρό τους με αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης,
όπως και όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας και ο
ελληνικός λαός.
Παράλληλα η ΕΣΗΕΑ ζήτησε από τον υπουργό Τύπου κ. Χ. Πρωτόπαπα
η κυβέρνηση να προβεί σε έντονα διαβήματα προς την αμερικανική

και βρετανική μέσω των πρεσβευτών τους στην Αθήνα.
Να προβεί σε διάβημα προς τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της
Βρετανίας ζήτησε η ΕΣΗΕΑ και από τον Γεν.Γραμματέα της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων κ.Α.Γουάιτ.
Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να
σιγήσουν συμβολικά για ένα λεπτό στη διάρκεια των αποψινών
κεντρικών ειδησεογραφικών δελτίων τους και να μεταδώσουν ότι
αυτό γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση στην πληροφόρηση και
τους λειτουργούς της, όπως καταγγέλλει και τη “λογική” των
παράπλευρων απωλειών ως επιβεβαίωση της με κάθε τρόπο
προσπάθειας για επικυριαρχία, για έλεγχο των ενεργειακών πηγών
και του πλανήτη.

