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Με τον καθορισμό του προγράμματος δράσης για την επόμενη
τριετία συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 25ου Παγκόσμιου
Συνεδρίου Δημοσιογραφίας, το οποίο διοργανώνει η Διεθνής
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) σε συνεργασία με την Ενωση
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Παράλληλα, γίνεται προετοιμασία των ψηφισμάτων που θα εκδοθούν
για τα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του
συνεδρίου της Αθήνας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών
και την κατάρτιση των συμπερασμάτων αύριο, Σάββατο, θα γίνουν
οι εκλογές για τα θεσμικά όργανα της ΔΟΔ. Σημειώνεται ότι για
πρώτη φορά φέτος υπάρχει ελληνική υποψηφιότητα για την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΔ. Ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ
Νίκος Μεγγρέλης θα είναι υποψήφιο μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας, με την υποστήριξη πολλών μελών.
Η συζήτηση των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου ολοκληρώθηκε
χθες με το θέμα: «Ποιότητα, Ανεξαρτησία και Αρχές Δημοσίου
Συμφέροντος», στην οποία μεταξύ άλλων προτάθηκε και η
υιοθέτηση ενός συστήματος προδιαγραφών ποιότητας για την
δημοσιογραφική εργασία στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Ο Γκιγιώμ Σενεβιέρ, πρόεδρος του ιδρύματος για τα ΜΜΕ και την
Κοινωνία αναφέρθηκε στο σύστημα πιστοποίησης ISO, με βάση την
αντικειμενικότητα στην ενημέρωση, που συζητείται ήδη σε
αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Στην εισήγησή του, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ζαν Ρεβεγιόν, αναφέρθηκε στην ανάγκη
ελέγχου στην συνεχιζόμενη υπερσυγκέντρωση στο χώρο των ΜΜΕ και
τόνισε ότι «η υπεράσπιση της διαφορετικότητας και του

πλουραλισμού είναι βασικοί παράγοντες για την ομαλή λειτουργία
της δημοκρατίας σε κάθε μεριά του πλανήτη».
Από την πλευρά της, η Μαρτίν Σιμονίς, της Ενωσης Επαγγελματιών
Δημοσιογράφων Βελγίου τόνισε ότι «αποστολή των δημοσιογράφων
πρέπει να παραμένει πάντα η ενημέρωση της κοινής γνώμης και
γι΄ αυτό θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να εμπιστευτούν τον εαυτό
τους και τη δουλειά τους στην δυνατότητα της κοινής γνώμης να
αντιλαμβάνονται και να κρίνουν».
Αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΕ της αφρικανικής
ηπείρου έκανε ο Γκαμπριέλ Μπάγκλο, διευθυντής της
περιφερειακής οργάνωσης της ΔΟΔ για την Αφρική. «Οι ανάγκες
στην μαύρη ήπειρο είναι τελείως διαφορετικές» είπε, «αφού το
στοίχημα για τα εκεί ΜΜΕ είναι η επιτυχής μετάβαση από τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης σε ανεξάρτητες εταιρίες ενημέρωσης με
σκοπό την ενημέρωση και το συμφέρον των πολιτών».
Αύριο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των
ψηφισμάτων της ΔΟΔ, οι σύνεδροι θα παρακολουθήσουν συναυλία
του Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο, με χορηγία του Υπουργείου
Τουρισμού. Την Κυριακή, οι σύνεδροι θα επισκεφθούν την Πάρο,
προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι του Δήμου και του δημάρχου
του νησιού, κ. Γιάννη Ραγκούση.

