ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 3ης ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
’ριχσαν σήμερα (Παρασκευή) και ολοκληρώνονται αύριο (Σάββατο)
οι εργασίες της 3ης Διάσκεψης των Δημοσιογράφων της Μεσογείου
με τη συμμετοχή σαράντα περίπου αιρετών εκπροσώπων από 15
χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλβανία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία,
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μαρόκο, Παλαιστίνη,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία) και τη Διεθνή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Η Διάσκεψη οργανώνεται από την ΕΣΗΕΑ και σ’ αυτήν συμμετέχουν
όλες οι ελληνικές Δημοσιογραφικές Ενώσεις (ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΜΘ,
ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΕ, ΕΣΠΤ) και θέμα της είναι: “Η δημοσιογραφική
αλληλεγγύη στον καιρό της παγκοσμιοποίησης”.
Κηρύσσοντας την έναρξη της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
Νίκος Κιάος υπογράμμισε την ανάγκη να τεθεί η παγκοσμιοποίηση
στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, της Ελευθεροτυπίας και των
εργαζομένων αλλά και της προστασίας των πολιτών από τον πόλεμο
και τις θανατηφόρες συνέπειές του.
Την Διάσκεψη χαιρέτησε και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Δ. Γκλαβάς,
ο οποίος αναφέρθηκε στα δεινά της παραπληροφόρησης και της
κατευθυνόμενης ενημέρωσης, ενώ ο Ιταλός δημοσιογράφος Αντόνιο
Βελούτο, μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους οι
δημοσιογράφοι της Μεσογείου θα συσφίξουν τις σχέσεις τους προς
όφελος της Δημοκρατίας και της Ελευθεροτυπίας.
Στη Διάσκεψη διαβάστηκε και το μήνυμα της Ενωσης Παλαιστινίων
Δημοσιογράφων και Συγγραφέων, που δεν στάθηκε δυνατόν να
εκπροσωπηθούν, λόγω του αποκλεισμού των παλαιστινιακών
περιοχών από τους Ισραηλινούς.
Στη διάρκεια της χθεσινής μέρας οργανώθηκαν δύο στρογγυλά
τραπέζια. Στο πρώτο με συντονίστρια το μέλος του Δ.Σ. της

ΕΣΗΕΑ και υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων κ. Φανή Πετραλιά,
συζητήθηκαν τρόποι και μορφές συνεργασίας για να αναπτυχθεί η
αλληλεγγύη των δημοσιογράφων στον καιρό της παγκοσμιοποίησης.
Στο δεύτερο με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ Νίκο
Μεγγρέλη και εισηγητική ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών Μιχάλη Μεϊμάρη, σκιαγραφήθηκαν οι ελπίδες αλλά και οι
κίνδυνοι για την ελευθερία της έκφρασης από την ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών.
Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώνονται αύριο Σάββατο με το
τρίτο στρογγυλό τραπέζι και συντονισμό από το μέλος του Δ.Σ.
Σοφία Βούλτεψη, στη διάρκεια του οποίου, οι σύνεδροι θα
εκθέτουν τις σκέψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και
θα καταγραφούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Προς τιμήν των συνέδρων ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δ. Αβραμόπουλος
παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής δείπνο στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Το Σάββατο οι σύνεδροι θα επισκεφθούν την Ακρόπολη και θα
ακολουθήσει γεύμα στον “Διόνυσο” με οικοδεσπότη τον υφυπουργό
Τύπου κ. Τ. Χυτήρη.
Το βράδυ του Σαββάτου, οι σύνεδροι θα διασκεδάσουν στην Πλάκα
και θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρόγραμμα του
Κρητικού Λαογραφικού Ομίλου “Κουρήτες” με Πρόεδρο τον Μανώλη
Παττακό.

