ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΤΟΙΚΗΣ
ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
(σ.σ. Μετά τη βομβιστική επίθεση νατοϊκών αεροσκαφών στο
Ραδιομέγαρο του Βελιγραδίου, η ΕΣΗΕΑ συμμετείχε στις εξής
παρεμβάσεις):

Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ επισκέφθηκε σήμερα το
απόγευμα την υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης κ. Βάσω Παπανδρέου, η οποία αναπληροί τον
πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη.
Η αντιπροσωπεία επέδωσε στην κ. Παπανδρέου την κοινή
ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον
Τύπο και τα ΜΜΕ όλης της χώρας, με την οποία καταγγέλλουν και
καταδικάζουν τη δολοφονική ΝΑΤΟϊκή βομβιστική επίθεση κατά του
Μεγάρου της Ραδιοτηλεόρασης στο Βελιγράδι.

(σ.σ. Την ίδια μέρα, εξεδόθη από τις των συνεργαζόμενες
οργανώσεις, για τη βομβιστική επίθεση στο Ραδιομέγαρο του
Βελιγραδίου, η παρακάτω ανακοίνωση):

Αγαπητέ συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σας διαβιβάζει την
ανακοίνωση των συνεργαζομένων οργανώσεων δημοσιογράφων και
εργαζομένων στον Τύπο για τη δολοφονική επίθεση στην κρατική
ραδιοτηλεόραση του Βελιγραδίου.
Παρακαλούμε τα τηλεοπτικά μέσα να προβάλλουν μια “κάρτα” με το
μικρό αυτό κείμενο πριν από τα δελτία ειδήσεων.

Τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μεταδώσουν, επίσης, σχετικό
σποτ.
Τις εφημερίδες να συμπεριλάβουν αυτήν την ανακοίνωση σε
πλαίσιο σε κάποια σχετική με τον πόλεμο σελίδα τους.

(σ.σ. Την ίδια μέρα, κοινοποιήθηκε στα ΜΜΕ η καταγγελία που
ακολουθεί):

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον Τύπο όλης της χώρας,
καταγγέλλουν και καταδικάζουν την απροκάλυπτη, παράνομη και
εγκληματική νατοϊκή βομβιστική επίθεση κατά του Μεγάρου της
Ραδιοτηλεόρασης στο Βελιγράδι.
Καλούν τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) και τις Εθνικές Ενώσεις
Δημοσιογράφων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ να καταγγείλουν και να καταδικάσουν τη νέα δολοφονική
αυτή επίθεση, να συμβάλουν στην πληρέστερη ενημέρωση της
κοινής γνώμης για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και να
απαιτήσουν να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί.
Απαιτούν από τις κυβερνήσεις και τις δημοσιογραφικές ενώσεις
των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών
της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και τη ζωή των πολιτών τους
δημοσιογράφων, που βρίσκονται εκεί επιτελώντας το
δημοσιογραφικό τους καθήκον.
Καταγγέλλουν τη φονική αυτή ενέργεια που σκοπό δεν είχε να
πλήξει μόνο την ελευθεροτυπία και την ομαλή ροή των
πληροφοριών από το δοκιμαζόμενο Βελιγράδι, αλλά αποτελεί φόνο
ή απόπειρα φόνου εκ προμελέτης, καθώς στρεφόταν εναντίον της
ζωής των δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στον Τύπο.
Αρνούνται να δεχθούν την παρανοϊκή λογική, σύμφωνα με την
οποία το κτίριο της τηλεόρασης αποτελεί “στρατηγικό στόχο” και
ότι οποιεσδήποτε απώλειες σε ανθρώπους αποτελούν “παράπλευρες
συνέπειες του πολέμου”. Τονίζουν ότι η εγκληματική δράση των
επιτιθέμενων νατοϊκών δυνάμεων έχει προ πολλού ξεφύγει από τα

όρια της διεθνούς παρανομίας και της παραβίασης κάθε έννοιας
δικαίου και έχει περάσει στο χώρο του κοινού εγκλήματος.
Προειδοποιούν αυτούς που εξαπολύουν πυραύλους εναντίον
δημοσιογράφων ότι οι ενέργειές τους αποτελούν πλέον απλώς
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Διαμαρτύρονται για την κυνική φράση του Γενικού Γραμματέα του
ΝΑΤΟ Χαβιέ Σολάνα “έχουμε τα μέσα, έχουμε τη βούληση” και του
υπενθυμίζουν ότι για τη δράση που ανέπτυξε καλυπτόμενος από το
αξίωμά του θα λογοδοτήσει.
Επιτακτικό αίτημα των ελλήνων δημοσιογράφων και όλων όσων
τάσσονται με το μέρος της Αλήθειας και της Ειρήνης είναι οι
κυβερνήσεις των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ να ζητήσουν άμεση
διακοπή των βομβαρδισμών και να διαχωρίσουν τη θέση τους από
αυτούς που τους διατάσσουν.
Για τους δημοσιογράφους όλου του κόσμου η επέτειος από την
ίδρυση του ΝΑΤΟ, που συνέπεσε με τον βομβαρδισμό του κτιρίου
της τηλεόρασης στο Βελιγράδι, πρέπει να είναι ημέρα πένθους,
οργής και αγανάκτησης”.

(σ.σ. Την ίδια μέρα, κοινοποιήθηκε στον Τύπο το εξής σποτ):
Οι βόμβες του ΝΑΤΟ δολοφονούν τώρα τους εργαζομένους στον Τύπο
και την ενημέρωση. ΖΗΤΟΥΜΕ Αμεση διακοπή των βομβαρδισμών στη
Γιουγκοσλαβία, πολιτική λύση, επιστροφή των προσφύγων στις
εστίες τους.
Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις δημοσιογράφων και εργαζομένων
στον Τύπο
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