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Ο σάλος που τον τελευταίο καιρό έχει ξεσπάσει, μετά τις
συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις τραγικές συνέπειες από τις
βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, υποχρεώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ να προχωρήσει σε μια σειρά διαπιστώσεις.
– Επιβεβαιώνεται με τον πιο οδυνηρό τρόπο η στάση που κράτησε
η ΕΣΗΕΑ στη διάρκεια της νατοϊκής επιδρομής κατά της
Γιουγκοσλαβίας, καταγγέλλοντας τους εγκληματικούς
βομβαρδισμούς.
– Δικαιώνονται οι θέσεις της ΕΣΗΕΑ, τόσον όσον αφορά στην
παράνομη και χωρίς άδεια του ΟΗΕ επίθεση εναντίον μιας
κυρίαρχης χώρας, όσο και όσον αφορά στις εφιαλτικές συνέπειες
από πλευράς πρόκλησης ανυπολόγιστου ανθρώπινου πόνου και
τεράστιας οικολογικής καταστροφής, με οδυνηρά αποτελέσματα
στην υγεία στρατιωτικών και πολιτών.
– Αποδεικνύεται ότι η επιβληθείσα, δια του Τζέιμι Σέι,
εκπροσώπου του τότε γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Χαβιέ Σολάνα,
καταστολή στην ενημέρωση, βύθισε στο σκοτάδι την ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη και δια του ελέγχου της ροής των πληροφοριών,
προκάλεσε μεγαλύτερη καταστροφή και από τις βόμβες.
Η ΕΣΗΕΑ είχε στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις τους Ελληνες
πολεμικούς ανταποκριτές, που μόνοι υποστήριξαν την αλήθεια
υπακούοντας μόνο στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας
και στην ανάγκη για αντικειμενική ενημέρωση της ελληνικής
κοινής γνώμης.

Κατά την πρώτη επέτειο των βομβαρδισμών, η ΕΣΗΕΑ οργάνωσε στην
Αθήνα Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Πόλεμος και ενημέρωση, η
εμπειρία του Κοσσυφοπεδίου” και με τη συμμετοχή σημαντικών
προσωπικοτήτων (Πέτερ Χάντκε, Ρόμπερτ Φισκ, Τζον Πίλτζερ, ΗβΑνν Πρέντις, Φίλιπ Νάιτλι). Στη διάρκεια του συνεδρίου
μάλιστα, καταγγέλθηκαν τόσο οι συνέπειες των βομβαρδισμών στην
υγεία (Ρόμπερτ Φισκ “Ο πόλεμος είναι καρκίνος”), όσο και η
παραπληροφόρηση και η εκ μέρους του ΝΑΤΟ “εναλλακτική
ενημέρωση”.
Η ΕΣΗΕΑ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής
Ατομικής Ενεργείας κ. Καμαρινόπουλο και ζήτησε να εξετασθούν
στον “Δημόκριτο” όλοι οι άνθρωποι της ενημέρωσης
(δημοσιογράφοι, φωτοειδησεογράφοι, κάμεραμεν) που κάλυψαν τα
δραματικά γεγονότα στη Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο και στη
Σερβία.
Το αίτημα της ΕΣΗΕΑ έγινε δεκτό και επομένως οι συνάδελφοι
μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενεργείας (Τηλ. 6515194, 6516209) για να κλείσουν τα ραντεβού
τους.

