Δελτίο
Τύπου
Μορφωτικού
Ιδρύματος για την εκδήλωση
που
πραγματοποιήθηκε
αφιερωμένη
στον
Βασίλη
Κοραχάη
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών και του Μορφωτικού Ιδρύματος ακολουθώντας
την παράδοση από συστάσεως της Ενώσεως οργάνωσαν εκδήλωση
αφιερωμένη στην προσωπικότητα του αείμνηστου προέδρου της
ΕΣΗΕΑ και βουλευτή Βασίλη Κοραχάη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ιστορικής βιβλιοθήκης
«Δ. Ι. Πουρνάρας» στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ (2ος όροφος, Ακαδημίας
20).
Ομιλητές:

Νίκος Κιάος, μέλος ΕΣΡ και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

Γιώργος Ρωμαίος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πρώην υπουργός και
Γιάννης Πανούσης, καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην υπουργός
Παρουσιάστηκε η προσωπογραφία του Β. Κοραχάη που φιλοτέχνησε ο
καταξιωμένος ζωγράφος Δημήτρης Ανδρεαδάκης, καθηγητής στο
πολυτεχνείο Κρήτης.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση η κυρία Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος
του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος, αναφέρθηκε
στην καθοριστική συμβολή του Βασίλη Κοραχάη που υπήρξε ο
συνδετικός κρίκος με την οικογένεια του προέδρου Δημήτρη
Πουρνάρα, δωρεά της οποίας είναι η ανάπλαση της ιστορικής
βιβλιοθήκης, μετά από δεκαετίες που ήταν κλειστή.
Και
θυμήθηκε την συμβουλή του, όταν στην αρχή της σταδιοδρομίας
της υπέδειξε, να μη λησμονήσει ποτέ το έργο του ρεπόρτερ.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης επεσήμαναν τις αρχές,
την
καλλιέργεια και την παιδεία, που διέκριναν τον τιμώμενο σε
όλη τη μακρά δημοσιογραφική του πορεία. Την ακράδαντη
πεποίθηση του Βασίλη Κοραχάη ότι η δημοσιογραφία επιτελεί το
λειτούργημα της ενημέρωσης όταν τηρεί πιστά τις αρχές
δεοντολογίας
του επαγγέλματος και τον καθοριστικό ρόλο τον
οποίο διαδραματίζει ο ρεπόρτερ δημοσιογράφος.
Οι ομιλητές υπογράμμισαν το ήθος και την αφοσίωση με την οποία
ο Βασίλης Κοραχάης υπηρέτησε ως συνδικαλιστής τον κλάδο και
αργότερα ως βουλευτής την ελληνική κοινωνία,
πορευόμενος
πάντα πιστός στις αρχές του.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής
Γιώργος
Κυρίτσης εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής, ο
αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γενικός
γραμματέας του ΥΨΠΤΕ Γιώργος Φλωρεντής, η Βουλευτής Σοφία
Βούλτεψη, ο Νίκος Αγγελόπουλος του Antenna, ο δήμαρχος Ανδρου
Θεοδόσης Σουσούδης, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης ,
πολλοί συνάδελφοι του τιμώμενου και φίλοι της οικογένειας
Κοραχάη.

