ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Στην Αθήνα φιλοξενήθηκε φέτος η 3η Διάσκεψη των Δημοσιογράφων
της Μεσογείου, που διοργάνωσε η Ενωσις Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών στην Αίθουσα “Γεώργιος Καράντζας” της
Ε.Σ.Η.Ε.Α., με θέμα “Η Δημοσιογραφική Αλληλεγγύη στον καιρό
της Παγκοσμιοποίησης”.
Πενήντα σύνεδροι, που εκπροσωπούσαν τριάντα περίπου
δημοσιογραφικά σωματεία δεκαπέντε μεσογειακών χωρών,
συγκεντρώθηκαν στο κλεινόν άστυ και συζήτησαν όλα τα θέματα
που σχετίζονται με την ελεύθερη και την αντικειμενική
ενημέρωση.
Κυρίαρχη θέση στη Διάσκεψη είχε το “Σύνδρομο των Βαλκανίων”
και με την Διακήρυξη των Αθηνών οι δημοσιογράφοι της Μεσογείου
ζήτησαν πλήρη ενημέρωση για το πρόβλημα, καταδίκη όσων
περιορίζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη πληροφόρηση, προστασία
της υγείας αμάχων και ανταποκριτών, ενώ για άλλη μια φορά
καταγγέλθηκε κάθε μορφή λογοκρισίας και ζητήθηκε η
αντιμετώπιση των φαινομένων υπερσυγκέντρωσης των Μ.Μ.Ε., των
συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης στην ενημέρωση και του
αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Οι σύνεδροι καταδίκασαν με ψήφισμά τους τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης στην
Τουρκία, στην Παλαιστίνη και στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ με
άλλο ψήφισμα αποφάσισαν να στηρίξουν τους Σέρβους
δημοσιογράφους στο αίτημά τους να γίνουν μέλη της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Το “παρών” άλλωστε στη Διάσκεψη
έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αϊνταν Γουάιτ.
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Διάσκεψης ήταν βαρύ,
κυρίως επειδή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την
αποκάλυψη του “Συνδρόμου των Βαλκανίων”, βρέθηκε ο χρόνος για
να απολαύσουν οι φιλοξενούμενοι της Ε.Σ.Η.Ε.Α. την παραδοσιακή

ελληνική φιλοξενία. Δείπνησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με
αμφιτρύωνα τον Δήμαρχο Δημήτρη Αβραμόπουλο, επισκέφθηκαν την
Ακρόπολη, παρακάθησαν σε γεύμα που παρέθεσε ο υφυπουργός Τύπου
Τηλέμαχος Χυτήρης, πήραν γεύση από ελληνικό γλέντι και, εκεί
στην Πλάκα, ενθουσιάσθηκαν και καταχειροκρότησαν τους χορούς
και τα τραγούδια του κρητικού Λαογραφικού Ομίλου “Κουρήτες” με
Πρόεδρο τον Μανώλη Παττακό.
Πριν αποχαιρετήσουν την Αθήνα, οι δημοσιογράφοι της Μεσογείου
φρόντισαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον επόμενο
χρόνο, αποφασίζοντας ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει την επόμενη
δημοσιογραφική μεσογειακή διάσκεψη.

