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                                               ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

                               H ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΕΚ LINES ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

 O Πρόεδρος της Ναυτιλιακής εταιρείας της ΑΝEΚ LINES  κος .Γιώργος 
Κατσανεβάκης και η Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα Νικολακάκη υποδέχτηκαν 
την  αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Κρητών
Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τα  Ιδρυτικά μέλη της , στα 
γραφεία της ΑΝΕΚ LINES στα Χανιά την Τετάρτη  11 Αυγούστου 2021.

Την αντιπροσωπεία του Δ.Σ με τον Πρόεδρο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε , κο. Γεώργιο 
Μοσκοβίτη, ,τον Β’ Αντιπρόεδρο κο. Νικόλαο Μπιμπάκη την Γενική Γραμματέα 
& Yπεύθυνο τύπου κα. Μαρία Πολάτου , τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κο. 
Παναγιώτη Δρόσο ,και τον Έφορο κο. Νικόλαο Γιάνναρη , συνόδεψαν στην 
επίσκεψη αυτή ,τα ιδρυτικά της μέλη , ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής 
κος. Γιάννης Παρασύρης, , η κα. Κατερίνα Βάζου μέλος του πειθαρχικού και του 
γραφείου τύπου και το Τακτικό μέλος μας κος. Δημοσθένης Βλαχάκης .

Μέσα σε εγκάρδιο, φιλικό και ανθρώπινο κλίμα έγινε ,η πλήρης ενημέρωση για 
την νεοϊδρυθείσα « Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης» στον πρόεδρο κύριο Γιώργο Κατσανεβάκη και στην αγαπημένη 
φίλη Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα Νικολακάκη που μας υποδέχτηκαν με πολύ 
χαρά , και έδειξαν αρκετό  ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων που 
προγραμματίζονται να γίνουν στον Πειραιά αλλά στο νησί από την ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & 
Μ.Μ.Ε το έτος  2022.

Η ΑΝΕΚ LINES θα είναι στο πλευρό σας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος κύριος Γιώργος 
Κατσανεβάκης και η αγαπημένη φίλη μας Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα 
Νικολακάκη  την αντιπροσωπεία της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε και θα βοηθήσουμε όσο 
το δυνατόν μπορεί περισσότερο ,για να έχουν επιτυχία οι εκδηλώσεις αυτές  .
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Επίσης ο πρόεδρος της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε παρέδωσε στον πρόεδρο κύριο Γιώργο
Κατσανεβάκη και στην Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα Νικολακάκη , όλα τα 
έγραφα του Υπουργείου εξωτερικών για την επικύρωση της απόφασης του 
Ειρηνοδικείου & του Πρωτοδικείου Αθηνών της αναγνώρισης του 
καταστατικού και την ίδρυση της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ&Μ.Μ.Ε από το διεθνές δικαστήριο 
της Χάγης.

Τα θέματα που ξεδιπλώθηκαν πάνω στο τραπέζι μπορούμε να πούμε ήταν 
πολλά , όμως το επίκεντρο τους ήταν οι Εκδηλώσεις του Φεβρουαρίου και 
Σεπτεμβρίου του 2022 και η συμβολή της ΑΝΕΚ σε αυτές. 

Τα μέλη της αντιπροσωπείας μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από την 
Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα Νικολακάκη στις κτηριακές εγκαταστάσεις της 
ΑΝΕΚ LINES και φυσικά όλα τα μέλη μας παρέλαβαν από τους οικοδεσπότες της 
ΑΝΕΚ LINES και καταπληκτικά δώρα εις ανάμνηση της επίσκεψης αυτής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη μας, που ήταν στην σημερινή μας 
συνάντηση με τον  πρόεδρο της ΑΝΕΚ LINES  κύριο Γιώργο Κατσανεβάκη και 
στην Υπεύθυνη Χορηγιών κα. Άννα Νικολακάκη στα Χανιά ,τους ευχαριστούν 
πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιέρωσαν κατά την διάρκεια της 
παραμονής μας στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΝΕΚ LINES, και για το ενδιαφέρον 
τους στην προσπάθεια της Ένωσης μας για αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις 
που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2022 .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα μέλη της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε που παρευρέθησαν στην 
συνάντηση αυτή στην ΑΝΕΚ LINES ,είναι εμβολιασμένα κατά του Covid-19………

                                    Το φωτογραφικό υλικό είναι του Παναγιώτη Δρόσου.

                                                                               Για το Δ.Σ 

          Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ &                         Γραφείου Τύπου                                  

                  Γραφείου Τύπου                                                                                                                              

              Μαρία Πολάτου                                                            Kατερίνα Βάζου                      

                      

                                   Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων   Παναγιώτης Δρόσος 
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