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Τύπου
Κύριε Πρόεδρε,

Παρά την έντονη επιθυμία μου να παραστώ στην εκδήλωση που
διοργανώνετε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής
σας, ανειλημμένες υποχρεώσεις καθιστούν αδύνατη την αποδοχή της
τιμητικής για εμένα πρόσκλησής σας.
Δράττοντας την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τα μέλη σας
επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους σας και τον καθένα χωριστά για την
ουσιαστική συμβολή του στην έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση των
πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
Κατά κοινή παραδοχή ο επαρχιακός τύπος προσφέρει ένα έργο
διαφορετικό, αλλά συνάμα συμπληρωματικό από αυτό των εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας βιώνοντας και λειτουργώντας στην καρδιά των
τοπικών κοινωνιών, τις οποίες και αντιπροσωπεύει την κάθε μία
ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί σαν σύνολο. Ο τύπος, και ιδιαίτερα ο
επαρχιακός, συνιστά την καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος
που μεταφέρει τις αγωνίες και τις απόψεις των πολιτών στο δημόσιο
λόγο, καθώς και τα έργα των πολιτικών παραγόντων ώστε να ελέγχονται
από την κοινωνία.
Σε αυτές τις δύσκολές για την πατρίδα μας ώρες, το έργο που
πρέπει να επιτελέσει η έντυπη ενημέρωση είναι πιο δύσκολο από ποτέ.
Και αυτό διότι, στον κυκεώνα των πληροφοριών που δέχεται καθημερινά

ο πολίτης η ανάγκη για σωστή κρίση και συνεπώς για έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση, είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
Ως Κυκλαδίτης είμαι περήφανος για το γεγονός ότι η Ε.ΚΥ.Τ εκτός
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μάχιμες

δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας μας - είναι φορέας ενημέρωσης,
γνώσης και στήριγμα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια.
Αγαπητοί φίλοι,
Το αγαθό της ενημέρωσης είναι ευαίσθητο και όταν υπηρετείται με
γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και με σύμβουλο την καλόπιστη
κριτική, τότε ενισχύεται η εγκυρότητά του, αποβαίνοντας προς ωφέλεια
όλων.
Με τις σκέψεις αυτές,

σας εύχομαι καλή δύναμη, μέσα στη

δύσκολη οικονομική συγκυρία, καλό κουράγιο στον αγώνα σας για την
έγκυρη ενημέρωση και πάνω απ όλα υγεία και ευτυχία, σε σας και στους
ανθρώπους των εφημερίδων σας.

