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ΣΤΗ

Δημοσιογραφικό Τηλεοπτικό Βραβείο στη μνήμη της νεαρής
Ιταλίδας δημοσιογράφου Ιλάρια Αλπι πρόκειται να απονεμηθεί για
ενδέκατη φορά τον Ιούνιο 2005 στην πόλη Ρικόνε, της επαρχίας
Ρίμινι. Η δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από στρατιώτες το 1994,
στο Μογκαντίσου μαζί με την εικονολήπτη Μίραν Χροβάτιν. Η
Ιλάρια Αλπι ήταν απεσταλμένη από το κανάλι TG3 της δημόσιας
Ιταλικής Ραδιοτηλεόρασης στη Σομαλία, προκειμένου να καλύψει
την εμπόλεμη κατάσταση στην αφρικανική χώρα.
” Το βραβείο αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται σε δημοσιογράφους
για ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου που έχουν προβληθεί και
από ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι
συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν έως και τρία τηλεοπτικά
ρεπορτάζ, ελάχιστης διάρκειας 12 λεπτών, στα ελληνικά με
αγγλικούς υπότιτλους.
” Τα θέματα που εμφανίζονται πολύ συχνά στον διαγωνισμό είναι:
η ελευθερία του Τύπου, η εργασία των πολεμικών ανταποκριτών, η
δημοσιογραφική χρήση της τεχνολογίας αλλά και οι “ξεχασμένοι”
πόλεμοι που συνεχίζονται σε όλη την υφήλιο, όπως και η
δημοσιοποίηση “εντυπωσιακών” ειδήσεων που αποσκοπούν
αποκλειστικά να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.
” Ο σκοπός του βραβείου είναι η προώθηση της δημοσιογραφίας
που αποσκοπεί στην έγκυρη τηλεοπτική ενημέρωση. Τη
δημοσιογραφία που αναζητεί την αλήθεια με εξονυχιστική έρευνα
των πληροφοριών όπως αναδεικνύονται από τα γεγονότα.
” Οι κριτές του βραβείου είναι γνωστοί Ιταλοί δημοσιογράφοι
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του γραπτού Τύπου.
Επιβραβεύονται συνάδελφοι για την εργασία τους που με ευφυΐα
και απλότητα εξετάζουν και ερευνούν τα γεγονότα με θάρρος και
ευαισθησία.
Στη διοργάνωση που φέτος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 2
έως 4 Ιουνίου 2005 στην πόλη Ρικόνε, θα μιλήσουν πολλές

διεθνείς φυσιογνωμίες της δημοσιογραφίας και παράλληλα θα
παρουσιαστούν τα θέματα που διαγωνίζονται. Το κοινό έχει
ελεύθερη πρόσβαση στα διαγωνιζόμενα θέματα, ιδιαίτερα τα
σχολεία και ομάδες νεαρών ατόμων με ενδιαφέρον για τα
κοινωνικά θέματα. Τα διαγωνιζόμενα ρεπορτάζ χρησιμοποιούνται
και για διδακτικούς σκοπούς από πνευματικά ιδρύματα.
Το “Δημοσιογραφικό Τηλεοπτικό Βραβείο Ιλάρια Αλπι”, δίδεται με
τη χορηγία της Προεδρίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του
Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας και του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη δημόσια
Ιταλική Ραδιοτηλεόραση και την Περιφερειακή Δημοσιογραφική
Ενωση Εμίλια Ρομάνα και τη συνδρομή της Εθνικής Ιταλικής
Ομοσπονδίας Τύπου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και
άλλων αναγνωρισμένων διεθνών δημοσιογραφικών οργανώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια
υπηρεσία του Βραβείου και τον υπεύθυνο κ. Μπ. Μπαστιανέλι στο
τηλέφωνο 0039 0541 691640 – 0039 338 9788342 και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση bbastianelli@ilariaalpi.it. Περισσότερες
πληροφορίες για το Βραβείο και το Παρατηρητήριο Ενημέρωσης
Ιλάρια Αλπι, στο Διαδίκτυο www.ilariaalpi.it.

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα σωματείο που το έλεγαν ΕΣΗΕΑ.
Ήταν ένα όμορφο σωματείο, όπως και όλα τα άλλα στην πατρίδα
μας: κανονικό, με πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, με
γραμματεία και ταμείο, με όλα τα καλά! Είχε κι ένα κτίριο εκεί
στο κέντρο της μικρής μας πόλης (τι μικρή, 4 εκατομμύρια
κατοίκους έχει, τρομάρα της…).
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