
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ 

Είμαστε εδώ απόψε γιατί αισθανθήκαμε την ανάγκη να γιορτάσουμε τα 10 

χρόνια από τη «γέννηση» της εφημερίδας μας. Μιας εφημερίδας που όλα αυτά τα 

χρόνια έγινε η φωνή μας, έγινε το μέσο για να επικονωνούμε με τον κόσμο της 

περιοχής ευθύνης μας. Φιλοξένησε απόψεις, αποτύπωσε προβλήματα και 

προτάσεις, για την επίλυσή τους, απεικόνισε τις δράσεις και την παρουσία του 

Συλλόγου, όπου υπήρξε ανάγκη. 

Οι ομιλητές μας, τους ευχαριστώ πολύ για την παρουσία τους και τον κόπο 

που έκαναν, θα τονίσουν την σημασία του Τύπου στην ανάδειξη και επίλυση των 

προβλημάτων που απασχολούν μια σύγχρονη κοινωνία. 

Ευχαριστώ επίσης και τον συντονιστή, τον κ. Απόστολο Βουλδή, συντονιστή 

με όλη τη σημασία της λέξης, με τις πολύτιμες δημοσιογραφικές του γνώσεις, μας 

βοήθησε πάρα πολύ στο στήσιμο αυτής της εκδήλωσης. 

Ευχαριστούμε όλους αυτούς που τόσα χρόνια στήριξαν αυτή την προσπάθεια και 

μας έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα. 

Στην εκδήλωσή μας παρευρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος Παπαγεωργίου, ως 

εκπρόσωπος του Μητροπολίτου, ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, αντιπεριφερειάρχης 

Δυτικής Ελλάδας, η κ. Ήρα Κουρή, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, όπως 

επίσης και πολλοί εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής. 

Θα καλέσω στο βήμα τον πατέρα Δημήτριο Παπαγεωργίου για έναν 

χαιρετισμό. 

Ο πατήρ Παπαγεωργίου στον χαιρετισμό που απήυθηνε, μετέφερε τις ευχές του 

σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου για τα 10 χρόνια της 

εφημερίδας του Συλλόγου. 

Στη συνέχεια χαιρετισμό απήυθυνε ο κ. Γ. Αγγελόπουλος, ως εκπρόσωπος 

της Περιφέρειας, η οποία ήταν συνδιοργανώτρια στην εκδήλωση, ο οποίος τόνισε 

τα 10 χρόνια αδιάλλειπτης παρουσίας της εφημερίδας στην ευρύτερη περιοχή, η 

οποία με την δικήτ της κριτική στάση και άποψη έχει καταφέρει να είναι παρούσα 

στα γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Όπως είπε ο κ. Αγγελόπουλος πρόκειται για 

μια  εφημερίδα στοχευμένη, μια εφημερίδα η  οποία προσεγγίζει θέματα του 

περιβάλλοντος, όπου έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο κυρίως, με την 

ύφεση που επικρατεί στη χώρα και τόνισε ότι το περιβάλλον και οι δράσεις του θα 

πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. 

Η κα Τσανάκα, μετά το πέρας των χαιρετισμών, τόνισε: «Θέλω να κλείσω τη 

δική μου παρέμβαση με μία ευχή «η αποψινή εκδήλωση εύχομαι να γίνει 

εφαλτήριο για την απογείωση της εκδοτικής μας προσπάθειας. Εύχομαι να είμαστε 

όλοι μαζί πάλι, να είμαστε όλοι υγιείς να γιορτάσουμε τα επόμενα γενέθλια που 

ίσως να σημάνουν και την ενηλικίωση του εντύπου μας. Θα δώσω τον λόγο στον κ. 

Βουλδή για να σας «ανοίξει» την εκδήλωση».  

Ευχαριστώ. 


