ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ ME THN
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
Κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με την
αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά ο
Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μανώλης Μαθιουδάκης της εξέθεσε τα παρακάτω
θέματα που έχουν σχέση με την πολιτιστική δραστηριότητα και
κοινωνική προσφορά της ΕΣΗΕΑ:
1. Την παραχώρηση κτιρίου για τη στέγαση του Μορφωτικού
Ιδρύματος στην Αθήνα, δεδομένου ότι το κτίριο επί της οδού
Τριπόδων 32 που είχε παραχωρηθεί από τον προηγούμενο υπουργό
Πολιτισμού για την στέγαση του Ιδρύματος, ουσιαστικά ακυρώθηκε
λόγω της αναδείξεως σημαντικών αρχαιοτήτων στην αυλή του
κτιρίου.
2. Την εσωτερική ανακατασκευή του ιδιόκτητου διατηρητέου
κτιρίου επί της οδού Ζαΐμη 11, για να στεγαστεί η Βιβλιοθήκη
της ΕΣΗΕΑ.
Η ΕΣΗΕΑ απέκτησε κατά κυριότητα το νεοκλασικό αυτό κτίριο στα
Εξάρχεια για να στεγάσει την Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Τύπου
της Ενώσεως.
Η αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ το έχει χαρακτηρίσει αρχιτεκτονικό
κόσμημα και το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ συνέβαλε οικονομικά και
πραγματοποιήθηκε αναπαλαίωση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.
Ο εσωτερικός χώρος βρίσκεται σε κατάσταση που δεν επιτρέπει
την χρησιμοποίησή του και παράλληλα είναι απαραίτητη η στατική
ενίσχυση του κτιρίου για να χρησιμοποιηθεί ως Βιβλιοθήκη.
3. Την έγκριση πρότασης ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης μέσω του
προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Η πρόταση υπεβλήθη αλλά δεν ενεκρίθη από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης των προγραμμάτων, με την αιτιολογία ότι δήθεν
το περιεχόμενο της πρότασης δεν είναι πλήρες (δεν έχουν δηλαδή
συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα από τα ΤΔΕ/Υ πεδία). Η

ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου της ΕΣΗΕΑ είναι
έργο εθνικής σημασίας.
Το θέμα αυτό τέθηκε και κατά τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
με τον υπουργό Οικονομίας  Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη.
4. Τη χορηγία του υπουργείου Πολιτισμού σας για την
πραγματοποίηση του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημοσιογράφων που
θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 26 έως 30 Μαΐου από την ΕΣΗΕΑ σε
συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Το Συνέδριο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προβολή
των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

