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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αδελφών Ενώσεων Συντακτών
Κύπρου και ΕΣΗΕΑ, αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ενωσης με
επικεφαλής τον Πρόεδρο Ανδρέα Καννάουρο, πραγματοποίησε
επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.
Στην αποστολή της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου μετείχαν επίσης ο
Γενικός Γραμματέας Γιώργος Θεοδούλου, ο Ταμίας Χρήστος
Γεωργίου και τα μέλη του Δ.Σ. Λένια Καρατζά, Κορνήλιος
Χατζηκωστής και Κώστας Δεληγιάννης.
Οι αντιπροσωπείες των δύο Ενώσεων πραγματοποίησαν επισκέψεις
στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία και συναντήθηκαν κατά
σειράν, με τον υπουργό Επικρατείας Θόδωρο Ρουσόπουλο, την
Πρόεδρο της Βουλής Αννα Ψαρούδα- Μπενάκη, τον Πρόεδρο της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Γιώργο Παπανδρέου, τη Δήμαρχο
Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη και τον μουσικοσυνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη. Ολοι εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους σε
κάθε προσπάθεια για την ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση
του Κυπριακού.
Σήμερα το μεσημέρι οι δύο αντιπροσωπείες έγιναν δεκτές από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο οποίος χαρακτήρισε
τους Κύπριους δημοσιογράφους πρωτοπορία του μαχόμενου
Ελληνισμού και ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την Κύπρο, κατά πάσα
πιθανότητα, μέχρι το τέλος του έτους.
Η αντιπροσωπεία της Ενωσης Συντακτών Κύπρου επέδωσε τιμητική
πλακέτα και μετέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αγάπη κα
την εκτίμηση του δημοσιογραφικού κόσμου και του Κυπριακού λαού
για τη μακρά και πολύτιμη προσφορά του στην υπόθεση της
Κύπρου.
Συναντήθηκαν ακόμη με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ Χρήστο Παναγόπουλο
και συζήτησαν μαζί του για τα προβλήματα και τον τρόπο
λειτουργίας της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Παράλληλα, σε κοινές συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων
της ΕΣΗΕΑ με την Ενωση Συντακτών Κύπρου, εξετάσθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος και καθορίστηκαν τα πλαίσια συνεργασίας
και περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων τόσο μεταξύ των δύο

Ενώσεων, αλλά και με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Συμφωνήθηκε οι δύο Ενώσεις να προχωρήσουν σε σειρά κοινών
εκδηλώσεων σε Ελλάδα και Κύπρο για ζητήματα που αφορούν στη
δημοσιογραφία και να μελετήσουν τη δημιουργία κοινού φορέα για
την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση δημοσιογράφων.
Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου Ανδρέας Καννάουρος
επέδωσε πλακέτα εκτίμησης της Κυπριακής δημοσιογραφικής
οικογένειας στον Πρόεδρο Μανώλη Μαθιουδάκη και τα μέλη του
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για την πολύ σημαντική προσφορά τους στη
συνεργασία των αδελφικών οργανώσεων Κύπρου και Ελλάδος και την
ευόδωση της Κυπριακής υπόθεσης.
Η αντιπροσωπεία των Κυπρίων δημοσιογράφων αναχώρησε το
απόγευμα για τη Λευκωσία.

