ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ
ROYAUMONT)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
(ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Διήμερη Συνάντηση εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δημοσιογραφικών
Ενώσεων, διοργανώνει η ΕΣΗΕΑ με την υποστήριξη του υπουργείου
Τύπου και Μ.Μ.Ε., από 30 έως 31 Μαρτίου 1998, στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ROYAUMONT για την ενίσχυση της
σταθερότητας και καλής γειτονίας στα Βαλκάνια. Εχουν κληθεί να
μετάσχουν οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις από τις 15 χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις χώρες των Βαλκανίων και παρατηρητές από
τις Ενώσεις των Η.Π.Α., της Ρωσίας, της Κύπρου, της Τσεχίας,
της Σλοβακίας και της Μολδαβίας, καθώς, επίσης, η Διεθνής
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα.
Σκοπός της Συνάντησης των Αθηνών για τα Μ.Μ.Ε. — η πρώτη στα
πλαίσια της Πρωτοβουλίας ROYAUMONT — είναι να συμφωνήσουν οι
δημοσιογράφοι σε μια κοινή δήλωση για την εγκαθίδρυση της
ελεύθερης διακίνησης και έκφρασης πληροφοριών και ιδεών, η
ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δημοσιογράφων και, τέλος, η
ανάληψη δραστηριοτήτων για την επιμόρφωση των δημοσιογράφων
της Βαλκανικής, καθώς και η οργάνωση δικτύου αλληλοενημέρωσης.
Τα θέματα των συζητήσεων της Συνάντησης των Αθηνών
εναρμονίζονται με τους γενικότερους στόχους της Πρωτοβουλίας
ROYAUMONT, αλλά και με τους ειδικότερους, που αφορούν στην
ανάπτυξη της συνεργασίας του δημοσιογραφικού κόσμου των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ν.Α. Ευρώπης.
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δημοσιογράφοι που έχει το θέμα “Ο Ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην
ανάπτυξη καλής γειτονίας και συνεργασίας στα Βαλκάνια”, θα
συμμετάσχουν σε ένα από τα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια για την

ανάπτυξη και επεξεργασία των εξής θεμάτων, αντίστοιχα:
Η ανεμπόδιστη ροή της πληροφόρησης μεταξύ των χωρών-μελών της
Ε.Ε. και των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.
Η συμβολή των δημοσιογράφων στη διασφάλιση της σταθερότητας,
της ειρήνευσης και της ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας στην
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης
Η Δημοσιογραφία ως λειτούργημα και οι πιθανές επιπτώσεις
Ανταγωνισμού / συνεργασίας μεταξύ ανόμοιων επαγγελματικών
χώρων (εφημερίδες, ραδιόφωνο, κρατική / δημόσια Τηλεόραση,
ΜΜΕ, συνδεδεμένα με τη νέα τεχνολογία).
Η οφειλόμενη προς το κοινό έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση
σε παράλληλη θέση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
δημοσιογράφων.

