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Μήνυμα Ανδρέα Καννάουρου
για τον εθελοντισμό

Κορυφαίας ανθρωπιάς και καλοσύνης επιφοίτηση
και δημιούργημα και του Θεού μεγάλη ευλογία είναι
ο εθελοντισμός. Τέλεια, ζωντανή έκφραση των πιο
ωραίων, ευγενικών ανθρώπινων και κοινωνικών αρετών και αξιών. Τέλεια, έμπρακτη εκδήλωση της πιο
ανιδιοτελούς προσφοράς βοήθειας, συμπαράστασης, αλληλεγγύης, υποστήριξης, στήριξης και αγάπης προς τους πάσχοντες, παθόντες, πληγέντες,
δυσπραγούντες, αναξιοπαθούντες και, γενικά, τους
πονεμένους συνανθρώπους μας, τις πάσχουσες
κοινωνικές ομάδες και στο κοινωνικό σύνολο. Χάρη
στον Εθελοντισμό έχουμε υγιέστερους και λιγότερο
δυστυχισμένους και πονεμένους ανθρώπους. Η
μαγεία και το μεγαλείο του Εθελοντισμού είναι η
ευτυχία, η ελάχιστη έστω ευτυχία, που βιώνει και
απολαμβάνει ο πάσχων που παίρνει αλλά και ο
Εθελοντής που από της πλούσιας ανθρωπιάς και
της ευαίσθητης ψυχής του το πλημμύρισμα και
ξεχείλισμα προσφέρει και δίνει. Ύψιστης ανθρώπινης
και κοινωνικής ανάγκης και επιταγής είναι η διαρκής
και μεγίστη δυνατή ενδυνάμωση και επέκταση του
Κινήματος του Εθελοντισμού και του ωραίου, θεάρεστου έργου του και ζωτικής προσφοράς και υπηρεσίας του στον άνθρωπο και στην κοινωνία.
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Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1932 στην Πέγεια-Πάφος.
Δευτεροβάθμια μόρφωση: Ελληνικό Κολλέγιο Πάφου.
Ανώτερες σπουδές: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών – Αθήνα (ένα ακαδημαϊκό έτος).
Δημοσιογράφος από το τέλος του 1952, με ξεκίνημα
από την καθημερινή εφημερίδα «Νέος Δημοκράτης».
Αρχισυντάκτης
της
καθημερινής
εφημερίδας
«Χαραυγή» από το 1968 έως το 1987 και της εβδομαδιαίας «Εμπρός» από το τέλος του 1987 έως τις αρχές
του 1990. Στη συνέχεια και για σειρά ετών πολιτικός
συντάκτης και υπεύθυνος εκπομπών σε
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (1959)
και κατά περιόδους Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της. Από το 1979 Πρόεδρος της έως το τέλος του
2010. Διεδραμάτισε ενεργό ρόλο στη σύνταξη και εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και
τη σύσταση και λειτουργία αντίστοιχης Επιτροπής, στην
ετοιμασία των Νομοθεσιών περί Τύπου και Ραδιοτηλεοράσεως, στη διασφάλιση και προστασία με Συλλογική
Σύμβαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, στην κατοχύρωση της ελευθεροτυπίας, του
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα.

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
2015
«συνέχεια» Βιογραφικό

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΡαδιοφωνίαςΤηλεόρασης της Κύπρου. Μέλος διαφόρων κοινωνικών
και εθελοντικών οργανώσεων και φορέων (Εθνικού
Οργανισμού Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, Μαραθώνιου Αγάπης
Αγνοουμένων, κ.ά.). Παρών σε πορείες και άλλες εκδηλώσεις του κινήματος εθελοντισμού για τη στήριξη πασχόντων και παθόντων.
Συμμετέσχε σε αρκετά διεθνή και περιφερειακά συνέδρια
δημοσιογράφων και διεδραμάτησε ενεργό ρόλο στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και ενίσχυση στενών
σχέσεων συνεργασίας των δημοσιογραφικών Ενώσεων
Κύπρου και Ελλάδας η Ενωση Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) τον ανακήρυξε σε Επίτιμο
Μέλος της.
Εργάστηκε για την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με την οργάνωση των Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, με στόχο την από κοινού συμβολή στον τερματισμό της διαίρεσης της πατρίδας μας, του τερματισμού της κατοχής και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού
Έγραψε σωρεία άρθρων, αναλύσεων, ερευνών και μελετών για τη δημοσιογραφία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την κυπριακή και τη διεθνή πολιτική επικαιρότητα και για οικονομικά, κοινωνικά και άλλα θέματα.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο θυγατέρες, μίαν εγγονή
και δύο δισέγγονα.

