
Παρουσίαση του ομιλητή Κώστα Σερέζη. 
 
Θα αναφερθώ με συντομία και με στοιχεία στην προσφορά του Κώστα Σερέζη 
ως ανθρώπου που κυριάρχησε στα τηλεοπτικά πράγματα για 40 χρόνια, 
ως βασικό στέλεχος του ΡΙΚ επί 15 χρόνια και της ΕΡΤ για άλλα 25 χρόνια.  
 
Ως δημοσιογράφος κάλυψε για την ΕΡΤ γεγονότα σε πολλές χώρες και στις 
πέντε ηπείρους. Στην έντυπη δημοσιογραφία διετέλεσε columnist της 
εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” της Λευκωσίας και άλλα κείμενά του 
δημοσιεύτηκαν σε αθηναϊκά έντυπα κύρους. Μερικά απ’ αυτά στην 
«Καθημερινή», «Το Βήμα» και τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο». Έχει εκδόσει 
συνολικά πάνω από 12 βιβλία τα οποία εγκωμίασε η κριτική. 
 
Ουσιαστική ήταν η δραστηριότητά του στο χώρο της Τέχνης με την ίδρυση της 
Γκαλερί Αργώ πρώτα στη Λευκωσία, το 1970, και στην Αθήνα μετά, το 1976, 
που λειτουργεί ως σήμερα.  
 
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1937. Ζει στην Αθήνα από το 1974. Σπούδασε στη 
Δραματική Σχολή του Γιώργου Αρβανιτάκη και μετεκπαιδεύτηκε στην ηλεκτρο-
νική δημοσιογραφία και στην παραγωγή και σκηνοθεσία τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων στη Γλασκώβη της Σκωτίας και για ένα μικρό διάστημα στο BBC 
στο Λονδίνο με βρετανική υποτροφία.  
 
Παρέδωσε μαθήματα τηλεόρασης στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας στην Αθήνα και σε σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
οργάνωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
 
Η δραστηριότητά του είναι πολύπλευρη: τηλεπαρουσιαστής, συντονιστής 
συζητήσεων, ρεπόρτερ, κειμενογράφος, πολιτικός συντάκτης, δημιουργός 
εκπομπών ποικίλου περιεχομένου, ερευνητής, σκηνοθέτης και παραγωγός 
ντοκυμαντέρ σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τον ελληνισμό όπου γης, 
ζωντανές μεταδόσεις από χώρες και στις πέντε ηπείρους και πολλά άλλα.  
 
Σταχυολογώ μερικές φράσεις από δημόσιες δηλώσεις τριών πολιτικών στην 
Ελλάδα από διαφορετικούς κομματικούς χώρους ο καθένας. ΄Εγιναν 
τηλεοπτικά το 1999:  
 
Ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου καθηγητής, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, είπε: 
«Θέλω να τονίσω πόσο αφοσιωμένος είναι ο Κώστας Σερέζης στα μεγάλα 
θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι πολύ 
μορφωμένος άνθρωπος με την έννοια ότι γνωρίζει πολλά θέματα και είναι 
αφοσιωμένος στη μετάδοσή τους με ακρίβεια στο ευρύτερο κοινό. Επεδίωκε 
πάντα ένα υπεύθυνο αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη πάνω στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η Ελλάδα».  
 
Η άποψη του Λεωνίδα Κύρκου, ιστορικής ηγετικής φυσιογνωμίας της 
Αριστεράς: «Ο Κώστας Σερέζης δεν έχει παρασυρθεί στη δίνη της αγοραίας 
δημοσιογραφίας. Είναι ένας νηφάλιος άνθρωπος του διαλόγου, που σέβεται 
την ανάγκη του κοινού του να το πληροφορήσει χωρίς να παρεμβάλλει τους 
φανατισμούς και το πάθος ή τις μονομέρειες. Ένας Κύπριος, ο οποίος μένει 



μακριά από τις οξύτατες αντιπαλότητες. Ο λόγος του έχει πάντοτε μια ηρεμία 
και μια διάθεση προσέγγισης στα θέματα, φιλοσοφικής θα έλεγα. Είναι ένας 
άγγελος του πολιτισμού της Κύπρου, της νηφάλιας σκέψης, της αναζήτησης 
διεξόδων και κατά τούτο η συνεισφορά του είναι σημαντική, την υπογραμμίζω 
και την εξαίρω!» 
 
Ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός, από το χώρο της Δεξιάς: «Ο Κώστας 
Σερέζης είναι από τους λίγους λειτουργούς του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος που εγνώρισε τη γενική εκτίμηση και αποδοχή. Έχει σπάνιο 
ήθος και ευπρέπεια. Έχει βαθιά καλλιέργεια και χαρακτηρίζεται από 
αντικειμενικότητα, που του έχουν προσδώσει τη σφραγίδα του κύρους και της 
σοβαρότητας στο επάγγελμά του. Θα έλεγα ότι είναι από τους λίγους 
λειτουργούς του δημοσιογραφικού επαγγέλματος που δεν θυσίασαν την 
ποιότητα στον εύκολο εντυπωσιασμό και στους κανόνες της αγοράς. Η μακρά 
του πορεία ετίμησε το λειτούργημα του. Η όλη του συμπεριφορά και ο πόνος 
του για τα εθνικά θέματα του προσδίδουν επίσης το χαρακτηρισμό του 
ανθρώπου με μια μεγάλη προσφορά στην υπόθεση του ελληνισμού”. 
 
Από την τηλεόραση της ΕΡΤ, εκτός των άλλων, ενημέρωνε το ελλαδικό κοινό 
σε θέματα της Κύπρου επί 12 χρόνια. Ακολούθησαν άλλα 13 χρόνια με 
εκπομπή που έστελλε από την Ελλάδα στην Κύπρο. Για τη συμβολή του στη 
σύσφιγξη των σχέσεων με τις δυο αδελφές χώρες τιμήθηκε από ιδιωτικούς 
φορείς στην Ελλάδα. 
 
Καταλυτική ήταν η ενημέρωση που έκανε στην Ελλάδα σε θέματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με κορύφωση την περιγραφή, το 1980, της ιστορικής 
σημασίας τελετή της υπογραφής της συμφωνίας για την ελληνική ένταξη. 
Γενικά για το ήθος και τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ιδέα τιμήθηκε από την 
Ένωση Ευωπαίων Δημοσιογράφων με ευρωπαϊκό βραβείο με χρηματοδότη 
την Εθνική Τράπεζα.  
 
Είναι γνωστή στο πανελλήνιο η εκτίμηση που του είχε, ως επαγγελματία, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον 
οποίον κάλυπτε στις μεγάλες αποστολές του. Επίσης είχε στενή φιλία με τον 
Νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη και με τον Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος τον 
καλούσε επί 20 χρόνια στις περιοδείες του στο εξωτερικό από τη Γερμανία και 
την Πολωνία ως την Αμερική, τον Καναδά και τη Χιλή. Ως αποτέλεσμα 
προέκυψε το βιβλίο του “Μίκης Θεοδωράκης, ο οικουμενικός”. 
 
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της “Επιτροπής Ενημερώσεως 
για τα Εθνικά Θέματα” που είχε συστήσει ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλος και χωρίς να ανήκει σε κόμμα 

υπηρέτησε ως Εκπρόσωπος την Κυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη το 1999. 

Το 2004 τιμήθηκε από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Αθήνα 
για τη συγγραφική του δραστηριότητα και το 2008 από την Κυπριακή 
Πρεσβεία στην Ελλάδα για το σύνολο της προσφοράς του.  ••• 
 


