ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 3ης
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Πλήρη ενημέρωση για τις συνέπειες από τους βομβαρδισμούς στη
Γιουγκοσλαβία ζήτησαν οι δημοσιογράφοι της Μεσογείου,
επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια στην πληροφόρηση και
προστασία της υγείας του άμαχου πληθυσμού και των
ανταποκριτών.
Το “Σύνδρομο των Βαλκανίων” κυριάρχησε στην 3η Διάσκεψη των
Δημοσιογράφων της Μεσογείου, οι εργασίες της οποίας
ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου με την έγκριση της
“Διακήρυξης των Αθηνών”.
Η Διάσκεψη διοργανώθηκε από την Ενωση Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών, στις 12 και 13 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα
“Γεώργιος Καράντζας” της ΕΣΗΕΑ και με ιδιαίτερα ενισχυμένη
συμμετοχή (50 σύνεδροι, από 30 περίπου δημοσιογραφικά σωματεία
και 15 χώρες της Μεσογείου: Αίγυπτος, Αλβανία, Γαλλία,
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος,
Σλοβενία, Τουρκία, Τυνησία) καθώς και με την παρουσία του Γ.Γ.
της ΔΟΔ Αϊνταν Γουάιτ.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη Διάσκεψη ήσαν η “Δημοσιογραφική
Αλληλεγγύη στον καιρό της Παγκοσμιοποίησης” και οι “Νέες
Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Δημοσιογραφίας και της
Ελευθεροτυπίας”.
Οι εργασίες της έληξαν με την έγκριση της “Διακήρυξης των
Αθηνών”, που υπογραμμίζει τα εξής κορυφαία ζητήματα:
· Πλήρης ενημέρωση στην υπόθεση του “Συνδρόμου των Βαλκανίων”
και καταδίκη εκείνων (μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι των
Ενόπλων Δυνάμεων) που περιορίζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη
πληροφόρηση.

· Προστασία της υγείας αμάχων και ανταποκριτών.
· Καταγγελία κάθε μορφής λογοκρισίας.
· Αντιμετώπιση των φαινομένων της υπερσυγκέντρωσης των ΜΜΕ σε
μεγάλους οικονομικούς ομίλους, των καταστροφικών συνεπειών της
Παγκοσμιοποίησης, που επιβάλλει μια στερεότυπη ενημέρωση και
του αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Η Διάσκεψη των Αθηνών ενέκρινε επίσης ψήφισμα με το οποίο
καταδικάζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία, στην Παλαιστίνη και
στην κατεχόμενη Κύπρο και ψήφισμα με το οποίο αποφασίζεται η
ανάγκη στήριξης όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται στις
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η ανάγκη εγγραφής στη
Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων της “Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων
της Γιουγκοσλαβίας”, της “Ενωσης Δημοσιογράφων της Σερβίας”
και της “Ενωσης Δημοσιογράφων του Μαυροβουνίου”.
Η Διάσκεψη αποφάσισε επίσης να διεξαχθεί η επόμενη (4η )
μεσογειακή δημοσιογραφική συνάντηση στην Κύπρο, με διοργανωτή
την Ενωση Συντακτών Κύπρου.

