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Η διοργάνωση του 25ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών είναι το αποτέλεσμα μια προσπάθειας που ξεκίνησε πριν
από πολλά χρόνια.
Ήταν ταυτόχρονα τιμή αλλά και πρόκληση.
Το Συνέδριο της ΔΟΔ θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, σε μια
περίοδο εξαιρετικά ευαίσθητη και κρίσιμη.
Από τη μια, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς
επικαιρότητας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Από την άλλη, ο Τύπος και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε
όλον τον κόσμο, καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους κάτω από
όλο και πιο δύσκολες συνθήκες:
Περιορισμοί και επεμβάσεις από εθνικές και υπερεθνικές
νομοθεσίες και αρχές, πολύπλοκα ιδιοκτησιακά καθεστώτα που
επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν τη δική τους λογική και να
επιβάλουν τις δικές τους θέσεις στον τρόπο άσκησης του
δημοσιογραφικού λειτουργήματος αποτελούν βασικά θέματα που θα
συζητηθούν εκτενώς στο Συνέδριο.
Την ευθύνη της διοργάνωσης του Συνεδρίου έχουν ο Γενικός

Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ Νίκος Μεγγρέλης και τα μέλη του Δ.Σ.
Κώστας Μπετινάκης και Φανή Πετραλιά, που έχουν κάνει σπουδαία
δουλειά.
Ως πρόεδρος της Ένωσης, δράττομαι της ευκαιρίας για να ζητήσω
από όλους εσάς και από όλους τους συναδέλφους, με αφορμή το
Συνέδριο, να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο για τα ζητήματα
που απασχολούν τον κλάδο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
στην Ελλάδα.
Η ΕΣΗΕΑ, αυτήν την περίοδο, συζητά τις νέες συλλογικές
συμβάσεις με τις εργοδοτικές οργανώσεις, σε ένα κλίμα που
απέχει πολύ από του να χαρακτηριστεί θετικό.
Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας
γίνονται όλο και δυσκολότερες. Νέες μορφές ιδιοκτησίας και
μαζί νέες προσπάθειες για καταπάτηση των δικαιωμάτων αλλά και
την απαξίωση της δημοσιογραφικής εργασίας και των
δημοσιογράφων, κάνουν την εμφάνισή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αντιμετωπίζει τα θέματα που
ανακύπτουν διαρκώς. Τα αποτελέσματα όμως δεν θα είναι
ικανοποιητικά, αν οι προσπάθειες του Δ.Σ. δεν πλαισιωθούν από
την προσπάθεια όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων, από όλους
τους χώρους.
Αφού ΕΣΗΕΑ δεν είναι μόνο το Δ.Σ..
ΕΣΗΕΑ είμαστε όλοι μας!
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΗΕΑ ΝΙΚΟΥ ΜΕΓΓΡΕΛΗ
«Δημοσιογράφοι εν δράσει»: Αυτό είναι το σύνθημα του 25ου
Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων που ξεκινά
την επόμενη εβδομάδα. Που, όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ, γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και για τη
χώρα μας και για τη δημοσιογραφία.
250 δημοσιογράφοι, από 100 χώρες του κόσμου, θα είναι στην
Αθήνα, δυόμισι μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε
μία περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο της
δημοσιότητας παγκοσμίως. Αν θα είναι αρνητική ή θετική η
εικόνα, είναι απολύτως στο χέρι μας. Η ΕΣΗΕΑ κάνει τη δική της
«μικρή Ολυμπιάδα». Για να φωτιστούν τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει η ενημέρωση, για να δοθεί νέα ώθηση στον αγώνα
για τη δημοκρατία και την ελευθερία του Τύπου, σε όποιο μέρος
της Γης, απειλείται.
Και θέλω να πω ότι αυτό το συνέδριο δεν θα γινόταν ποτέ
πραγματικότητα στην Ελλάδα, αν οι Πρόεδροι και τα Δ.Σ., απ το
1997 έως σήμερα, δεν το είχαν αγκαλιάσει και δεν το είχαν
υποστηρίξει με θέρμη.
Δημοσιογραφία εν δράσει: Αυτό είναι το σύνθημα του συνεδρίου.
Και οι δημοσιογράφοι είναι εν δράσει όταν καλύπτουν
Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι δημοσιογράφοι είναι εν δράσει όταν
καλύπτουν πολέμους. Και οι δημοσιογράφοι είναι εν δράσει όταν
αντιμετωπίζουν το σύγχρονο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης, όταν
διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους.
Αυτά ακριβώς δεν είναι μόνο συνθήματα αλλά και ενότητες του
συνεδρίου, που θα συζητηθούν διεξοδικά, με τη συμμετοχή, όπως
θα δείτε και στο πρόγραμμα, έγκυρων και έγκριτων συναδέλφων.
Μόνο στον πόλεμο του Ιράκ 12 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν τον
τελευταίο χρόνο, προσπαθώντας να καλύψουν μία και μόνη σύρραξη
και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Είναι μερικοί από τους
δημοσιογράφους που βρίσκονται εν δράσει κάθε μέρα σε όλον τον
κόσμο. Όπως και εν δράσει είναι ο Ινδονήσιος συνάδελφος
Σαντπόρο, ο οποίος έχει απαχθεί από αντάρτες και μόλις χθες,
μετά από πρωτοβουλία της IFJ, απελευθερώθηκε.
Όλους αυτούς τους συναδέλφους και όλους όσους είναι εν δράσει
καθημερινά, τιμώντας το δημοσιογραφικό επάγγελμα, θέλουμε να
φέρουμε στο επίκεντρο του 25ου Συνεδρίου της ΔΟΔ. Αυτούς
θέλουμε να βοηθήσουμε στην άσκηση του επαγγέλματός τους και
στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.
Το 25ο Συνέδριο γίνεται γι΄ αυτούς που θέλουν να διαφυλάξουν
και να υπερασπίσουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, καλύπτοντας
τα μεγάλα γεγονότα των καιρών μας: Από τους πολέμους ως τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τη μια ως την άλλη άκρη της γης, κάθε
δημοσιογραφική δουλειά της εποχής της παγκοσμιοποίησης είναι
σημαντική. Είναι σημαντική γιατί, όλοι το ξέρουμε, η ιστορία
γράφεται παντού και πάντα, με μικρά ή μεγαλύτερα ρεπορτάζ. Και
γιατί, όλοι το ξέρουμε, όταν δεν είναι παρόντες οι

δημοσιογράφοι, η ιστορία γράφεται από τους νικητές.

