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Παυλόπουλος θα εγκαινιάσει τη
Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 μ., η Α.Ε. ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος θα
εγκαινιάσει την πλήρως ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
Συντακτών, η οποία ανοίγει τις πύλες της στον δημοσιογράφο,
τον ερευνητή αλλά και τον απλό αναγνώστη, μετά από δύο
δεκαετίες που παρέμενε κλειστή.
Η Βιβλιοθήκη ήταν πρωτόλειο έργο και όραμα του διακεκριμένου
δημοσιογράφου της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Παναγιώτη Πατρίκιου,
ο οποίος ξεκινώντας τη δεκαετία του ’60 έκανε έναν τιτάνιο
αγώνα και συγκέντρωσε περίπου 60.000 τόμους, έγγραφα και
σπάνια αρχεία ενώ περιέσωσε έργα που αποτελούσαν τον
πνευματικό πλούτο της Ενώσεως. Στους κόλπους της φυλάσσεται
μεγάλο μέρος της ιστορίας του δημοσιογραφικού Κλάδου, υλικό
από την αρχαία ελληνική και βυζαντινή γραμματεία, σπάνιες
εκδόσεις, αρχεία προσωπικά αλλά και λεξικά, εγκυκλοπαίδειες,
τίτλοι ιστορίας και λογοτεχνίας.

Η ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την
γενναιόδωρη προσφορά των Ελένη Καρκαζή-Πουρνάρα και Νίκου
Πουρνάρα, τέκνων του πρώην Προέδρου της Ενώσεως Δημήτρη
Πουρνάρα, η δωρεά των οποίων στη μνήμη του πατέρα τους έδωσε
τη δυνατότητα να υλοποιηθεί με επιτυχία το σπουδαίο αυτό έργο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, κατά τη διάρκεια της
τελετής των εγκαινίων, θα απονείμει στους δωρητές το ανώτερο
εύσημο της ΕΣΗΕΑ, τον αργυρό Ξενοφώντα, ενώ η Βιβλιοθήκη της
Ενώσεως, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς αυτής,
θα φέρει πλέον το όνομα του πρώην Προέδρου.
Την αρχιτεκτονική μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής της
Βιβλιοθήκης «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» διεκπεραίωσε ο διαπρεπής
αρχιτέκτων και ιστορικός του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος
ενώ την βιβλιολογική οργάνωση ανέλαβε ο φιλόλογος, ιστορικός,
ερευνητής και Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών στον Τομέα
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης.

Νεοελληνικών

Ερευνών

κ.

Επιδιώκουμε η Βιβλιοθήκη «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» να είναι
σημείο αναφοράς για τον δημοσιογραφικό Κλάδο και προσδοκούμε
να αποτελέσει μια κυψέλη πολυποίκιλης δράσης. Με την
επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης τονίζεται ο πνευματικός μας
ρόλος και αναδεικνύεται η ιστορία μας.
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