ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το συντονισμό για την εφαρμογή προγράμματος δράσης, που αφορά
το δημοσιογραφικό κόσμο Ελλάδας και Κύπρου, αποφάσισαν το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου και τριμελής
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που επισκέφθηκε τη Λευκωσία από
τις 21 έως τις 25 Μαρτίου 1997, με πρόσκληση του Δ.Σ. της
Ε.Σ.Κ. Η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ αποτελείτο από τον Πρόεδρο
Αριστείδη Μανωλάκο, τον Α’ Αντιπρόεδρο Νικήτα Γαβαλά και τον
Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Λεονταρίτη.
Κατά τις συνομιλίες ΕΣΚ – ΕΣΗΕΑ, που έγιναν μέσα σε θερμή
ατμόσφαιρα, εξετάστηκαν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι δημοσιογράφοι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.Δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ενεργειών του
δημοσιογραφικού κόσμου, που στοχεύουν στην προώθηση του
εθνικού θέματος.
Οι αντιπροσωπείες των δύο Ενώσεων συζήτησαν εκτενώς την
κατάσταση που παρατηρείται σήμερα στα έντυπα και στα
ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην Κύπρο και στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα της
δεοντολογίας,
της
κατοχύρωσης
του
δημοσιογραφικού
επαγγέλματος, του νόμιμου πλαισίου που διέπει τη λειτουργία
των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., των διεθνών σχέσεων των δύο Ενώσεων,
καθώς και κοινών αποστολών στο εξωτερικό, στα κέντρα όπου
διαμορφώνονται αποφάσεις που αφορούν και το Κυπριακό πρόβλημα.
Οι αντιπροσωπείες των Ενώσεων, επίσης, αποφάσισαν τη
διοργάνωση – το ερχόμενο φθινόπωρο στη Λευκωσία ή στην Αθήνα –
συμποσίου που θα αφορά θέματα των Μ.Μ.Ε. Συμφωνήθηκε, ακόμη η
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα
διοργανωθεί εκδήλωση για τον ήρωα-ποιητή Ευαγόρα Παλλικαρίδη.
Στα σχέδια των δύο Ενώσεων περιλαμβάνονται έκθεση Τύπου, τόσο

στη Λευκωσία όσο και στην Αθήνα, η καθιέρωση κοινού
δημοσιογραφικού βραβείου ή κοινού δημοσιογραφικού διαγωνισμού,
η διοργάνωση έκθεσης συγγραφικού και καλλιτεχνικού έργου
δημοσιογράφων και η πραγματοποίηση συστηματικών ενημερωτικών
και επαγγελματικών συσκέψεων δημοσιογράφων από Ελλάδα προς
Κύπρο και αντίστροφα και η τακτική αλληλοενημέρωση των δύο
Ενώσεων για τις επαγγελματικές και άλλες δραστηριότητές τους.
Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν η ΕΣΚ και η
ΕΣΗΕΑ τακτικές επαφές.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. προσκάλεσε αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Κ. να
επισκεφθεί την Αθήνα το ερχόμενο φθινόπωρο για την προώθηση
όλων των θεμάτων. Για το σκοπό αυτό αποφάσισαν τη σύσταση
κοινής επιτροπής από μέλη των Δ.Σ. των δύο Ενώσεων.
Στα πλαίσια του προγράμματος της επίσκεψής της στην Κύπρο, η
αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη, παρισταμένων του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου κ. Γιαννάκη Κασουλίδη, του Διευθυντή του Γραφείου
Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Σταύρου Φραγκόπουλου και είχε
συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ.
Γιαννάκη Μάτση, τον Γεν. Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Δημήτρη
Χριστόφια, το Γεν. Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος κ.
Στάθη Κιττή, τον Πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ κ.
Βάσο Λυσσαρίδη και τον Πρόεδρο των Ενωμένων Δημοκρατών κ.
Γιώργο Βασιλείου, οι οποίοι εξέθεσαν τις θέσεις, απόψεις και
εκτιμήσεις τους για το Κυπριακό, τις τρέχουσες διεργασίες και
τις προοπτικές. Συναντήθηκε, επίσης, με τον Πρέσβη της Ελλάδας
κ. Αλέξανδρο Σάνδη και το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της
Ελληνικής Πρεσβείας κ. Σταύρο Φραγκόπουλο.
Τόσο κατά τις επαφές της με την κρατική και πολιτική ηγεσία
της νήσου, όσο και κατά τις συνομιλίες της με το Δ.Σ. της ΕΣΚ,
η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ διερμήνευσε την αμέριστη
συμπαράσταση του δημοσιογραφικού κόσμου της Ελλάδας και των
επαγγελματικών του φορέων στον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού
για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την αποκατάσταση
της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της

Κύπρου. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ εξέφρασε βαθιά εκτίμηση και
ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη υποστήριξη και βοήθεια της ΕΣΗΕΑ,
των δημοσιογράφων και του λαού της Ελλάδας, γενικά, στην
Κυπριακή απελευθερωτική υπόθεση.
Η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ τίμησε τους πρωτομάρτυρες Τάσο Ισαάκ
και Σολωμό Σολωμού, καταθέτοντας στεφάνια στους τάφους τους
στο Παραλίμνι και επιδίδοντας πλακέτες στους οικείους τους, σε
μία συγκινητική ατμόσφαιρα, παρουσία του Δημάρχου Παραλιμνίου
κ. Νίκου Βλίττη. Επίσης, επισκέφθηκε το οδόφραγμα της
Δερύνειας, όπου ενημερώθηκε από τους Δημάρχους Αμμοχώστου κ.
Ανδρέα Πούγιουρο και Δερύνειας κα Φλώρα Ιωάννου, για τα
συγκλονιστικά γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού και τα
αποτρόπαια εγκλήματα των κατοχικών δυνάμεων και των φασιστικών
ορδών των Γκρίζων Λύκων.
Η αποστολή της ΕΣΗΕΑ κατέθεσε στεφάνια στα Φυλακισμένα Μνήματα
και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και παρακολούθησε την
παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου από το οίκημα
της Ελληνικής Πρεσβείας.

