ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Από 1-4 Ιουλίου πραγματοποιείται φέτος στη Σαμοθράκη το 8ο
Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο, που οργανώνουν η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εβρου, ο Δήμος Σαμοθράκης και οι
Δημοσιογραφικές Ενώσεις ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜΘ, με τη
συμπαράσταση του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου παρουσίασαν σήμερα στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ενώσεως Συντακτών ο Νομάρχης Εβρου Γιώργος
Ντόλιος, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Κιάος και οι Γενικοί
Γραμματείς της ΠΟΕΣΥ Γιώργος Σαββίδης και της ΕΣΗΕΜΘ Μάκης
Βοϊτσίδης.
Όπως τόνισε ο κ. Ντόλιος “το συνέδριο έχει γίνει πλέον θεσμός.
Η μεγάλη σημασία του έγκειται στη συζήτηση επίκαιρων για τους
ανθρώπους των ΜΜΕ και την κοινωνία θεμάτων ενώ επιπροσθέτως
δίνει τη δυνατότητα σύσφιξης των σχέσεων των επαγγελματιών της
χώρας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδος”.
Οι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:
“Η Βαλκανική κρίση και τα ΜΜΕ”,
“Η ενότητα των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ, αναγκαιότητα
για το μέλλον”,
“Οι διανοούμενοι και ο πόλεμος”,
“Δημοσιογραφία – Λογοτεχνία”.
Στην πρώτη ενότητα “Βαλκανική κρίση και ΜΜΕ” τη συζήτηση θα
συντονίσουν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Κιάος και ο Γεν.
Γραμματέας της ΠΟΕΣΥ Γ. Σαββίδης.
Εισηγητές θα είναι: Κ. Αδάμ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), Ν. Βουλέλης
(Δ/ντης Σύνταξης ΑΠΕ), Σ. Βούλτεψη (Μέλος Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ), Κ.
Μπετινάκης (ΤΑ ΝΕΑ – ΝΕΤ), Γ. Πρετεντέρης (ΤΟ ΒΗΜΑ – ΑΝΤΕΝΝΑ),

Χρ. Τελλίδης (ΕΘΝΟΣ), Π. Τσίμας (ΤΑ ΝΕΑ – MEGA).
Στη συζήτηση για την “Ενότητα των εργαζομένων στον Τύπο και τα
ΜΜΕ – αναγκαιότητα για το μέλλον”, συντονιστής θα είναι ο Α’
Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Καραντηνός και θα συμμετάσχουν
εκπρόσωποι της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΗΕΜΘ, της Ενωσης Συντακτών Κύπρου
και όλων των συνεργαζομένων σωματείων προσωπικού και τεχνικών
των εφημερίδων, εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων
Τύπου.
Στη συζήτηση για τους “Διανοούμενους και τον πόλεμο”, την
οποία θα συντονίσει ο Φ. Δρακονταειδής, θα συμμετάσχουν οι
συγγραφείς Μίλοραντ Πάβιτς, Ρέα Γαλανάκη, Νίκος Μπακόλας,
Δημήτρης Νόλλας και Τάκης Θεοδωρόπουλος.
Οι συζητήσεις στο Συνέδριο κλείνουν με το θέμα: “Δημοσιογραφία
και Λογοτεχνία”.
Συντονιστής θα είναι ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος και εισηγητές
οι δημοσιογράφοι Αννα Δαμιανίδη, Κατερίνα Δασκαλάκη, Κ.
Δεληγιάννης, Π. Μακρής, Π. Μπουκάλας, Γ. Σκαμπαρδώνης και Γ.
Σταματόπουλος.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Ν. Κιάος στάθηκε ιδιαιτέρως στη σημασία
που έχει η συζήτηση για τη “Βαλκανική κρίση και τα ΜΜΕ”, όπου
έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν όλοι οι δημοσιογράφοι
πολεμικοί ανταποκριτές στον “ακήρυχτο πόλεμο” του ΝΑΤΟ κατά
της Γιουγκοσλαβίας.
Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΕΣΥ Γ. Σαββίδης υπογράμμισε ότι “στο
Συνέδριο ακούγονται όλες οι απόψεις εμπλουτίζοντας τον
προβληματισμό των δημοσιογράφων στα θέματα που τους
απασχολούν”, ενώ ο Γεν. Γραμματέας της ΕΣΗΕΜΘ Μ. Βοϊτσίδης
τόνισε την αναγκαιότητα της συστηματικής συνεργασίας των
Δημοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας.

