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ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας και οι εργαζόμενοι στον
Τύπο παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στη γειτονική
Γιουγκοσλαβία και εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους γι’ αυτόν
τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά των Βαλκανίων.
Οι Ελληνες δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στον Τύπο
καταδικάζουν τις Νατοϊκές αεροπορικές επιδρομές σε πόλεις και
χωριά της Γιουγκοσλαβίας, που αποτελούν βαρύτατο πλήγμα κατά
της ειρήνης.
Ζητούν να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί και να δοθεί
πολιτική λύση.
Τονίζουν ότι η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του
Γιουγκοσλαβικού λαού.
Υπενθυμίζουν ότι συστηματικά η Διεθνής Κοινότητα έχει αγνοήσει
τις δίκαιες υποθέσεις του Κυπριακού και του Κουρδικού λαού.
Και στέκουν στο πλευρό των Γιουγκοσλάβων δημοσιογράφων, που
κάτω από αντίξοες συνθήκες δίνουν τον αγώνα της ενημέρωσης.
Οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις και οι εργαζόμενοι στον Τύπο
θεωρούν υποχρέωση τους να συγχαρούν τους Ελληνες
δημοσιογράφους που βρίσκονται σε αποστολή στις εμπόλεμες
περιοχές με κίνδυνο της ζωής τους.
Είμαστε βέβαιοι ότι σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες οι Ελληνες
δημοσιογράφοι, ακολουθώντας το παράδειγμα των ρεπόρτερς που
και στο παρελθόν βρέθηκαν στη φωτιά του πολέμου, θα συνεχίσουν
να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελούν το
καθήκον τους με αντικειμενικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Οι Ελληνικές Δημοσιογραφικές Ενώσεις και οι Ενώσεις των
εργαζομένων στον Τύπο αποστέλλουν αυτή την ανακοίνωση –
διαμαρτυρία στις Διπλωματικές Αντιπροσωπείες των χωρών που
διατηρούν Πρεσβείες στην Ελλάδα, στις Δημοσιογραφικές
Γιουγκοσλαβικές Ενώσεις, στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
και σε όλες τις Διεθνείς Δημοσιογραφικές Ενώσεις με την ελπίδα
ότι οι δημοσιογράφοι όλου του κόσμου θα συμβάλουν με τα
ρεπορτάζ και τις αναλύσεις τους στην εκτόνωση της κρίσης και
στην καταδίκη του πρώτου, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
ευρωπαϊκού πολέμου, υπερασπιζόμενοι την ειρήνη στα Βαλκάνια
και στον κόσμο.
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