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Επαγγελματικά και άλλα θέματα που αφορούν τους δημοσιογράφους
της Αθήνας και της Κύπρου συζητήθηκαν κατά την πρώτη
συνεδρίαση της κοινής επιτροπής, που συγκροτήθηκε από τα
Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της Ένωσης Συντακτών
Κύπρου, την περασμένη Δευτέρα (5-6-2000) στη Λευκωσία. Η κοινή
επιτροπή αποτελείται από τους, Α’ Αντιπρόεδρο Νίκο Καραντηνό,
Β΄ Αντιπρόεδρο Πάνο Σόμπολο και τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη
Μαθιουδάκη από την ΕΣΗΕΑ και τους Αντιπρόεδρο Αντώνη Μακρίδη,
Γενικό Γραμματέα Λούκα Πάρπα και Ταμία Γιώργο Θεοδούλου από
την Ένωση Συντακτών Κύπρου.
Καταρτίσθηκε πρόγραμμα δράσης των δύο Ενώσεων και αποφασίσθηκε
να προταθεί στα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της Ενωσης
Συντακτών Κύπρου να οργανωθούν δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα και
τη Λευκωσία, για το Κυπριακό και τη Δεοντολογία.
Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, κατά την οποία θα
συζητηθούν οι λεπτομέρειες των δύο εκδηλώσεων, ορίσθηκε για το
δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
Κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΑ στην Κύπρο
έγινε εκδήλωση στο χωριό Φαρμακά, το περιφερειακό δημοτικό
σχολείο του οποίου υιοθέτησε η ΕΣΗΕΑ, προσφέροντας κατ’ αρχήν,
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια, η ΕΣΗΕΑ θα
ενισχύσει τη βιβλιοθήκη του σχολείου με βιβλία και θα
φιλοξενήσει τέσσερα παιδιά από τον Φαρμακά, μαζί με άλλα
Κυπριωτόπουλα, το καλοκαίρι στην Αθήνα.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΑ, συναντήθηκαν στο μικτό
χωριό Πύλα, που βρίσκεται στην περιοχή της βρετανικής βάσης
και είναι στη νεκρή ζώνη, με τον εκδότη της εφημερίδας
“AVRUPA”, Σενιέρ Λεβέντ και τον συντάκτη της ίδιας εφημερίδας

Χαρούν Ντενιζκάν. Η εφημερίδα κυκλοφορεί στην κατεχόμενη Κύπρο
και διώκεται προσωπικά από τον Ραούφ Ντενκτάς και το
στρατιωτικό καθεστώς, με παραπομπές των υπευθύνων στα
“δικαστήρια” του ψευδοκράτους και με εξοντωτικές καταδίκες.
Η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ, που πλαισιωνόταν από τον Πρόεδρο
της ΕΣΚ Ανδρέα Καννάουρο και το μέλος του Δ.Σ. Κώστα
Δεληγιάννη, διαβεβαίωσε τους Σενιέρ Λεβέντ και Χαρούν
Ντενιζκάν ότι η ΕΣΗΕΑ, όπως και η Ένωση Συντακτών Κύπρου, θα
συνεχίσουν τη συμπαράστασή τους προς την εφημερίδα και τους
εργαζομένους σ’ αυτήν στη δύσκολη προσπάθειά τους να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, να διατυπώνουν ελεύθερα τη
γνώμη τους και να εκδίδουν χωρίς προβλήματα την “AVRUPA”
.

