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ΘΕΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Στην επισυναπτόμενη λίστα του Μορφωτικού Ιδρύματος της
ΕΣΗΕΑ, που περιλαμβάνει τα ονόματα των αποβιωσάντων
δημοσιογράφων, οι οποίοι θα απεικονιστούν σε συλλεκτική
σειρά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ (τιμής ένεκεν), με
αφορμή τη συμπλήρωση των «100 χρόνων από την ίδρυση της
ΕΣΗΕΑ», να συμπεριληφθούν οι ακόλουθοι:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ
ΒΛΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ
Ακολούθως, στη σειρά των δημοσιογράφων, εξεχουσών
προσωπικοτήτων του Τύπου, που θα απεικονιστούν σε
γραμματόσημα, το κόστος το οποίων θα καλυφθεί από την ΕΣΗΕΑ,
θα είναι οι εξής:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΧΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ
Την έγκριση ποσού, ύψους 5.000 ευρώ, για την έκδοση
γραμματοσήμων της σειράς των δημοσιογράφων που θα
απεικονιστούν σε γραμματόσημα.
Την αποδοχή χορηγίας της οικογένειας Δημητρίου Πουρνάρα
(πρώην Προέδρου της ΕΣΗΕΑ), για την έκδοση των
γραμματοσήμων της σειράς των αποβιωσάντων Προέδρων των
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ (1861-1920), ΣΠΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ (1882-1966), ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ (1883-1956), ΕΥ.
ΛΑΧΑΝΟΚΑΡΔΗΣ (1874-1938), ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ (1870-1951),
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (1872-1925), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΕΛΛΟΣ
(1866-1933), ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ (1874-1941), ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ (1871-1942), * Δ. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ, *Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ (1884-1959), ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ (1889-1958), ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ (1875-1952),

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ (1897-1991), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
(1900-1986), ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (1900-1967),
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΜΑΝΙΑΤΗΣ (1910-1969), ΠΑΝΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ
(1904-1987), ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ (1918-1991), ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ (1934-1999) και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
(1926-2010).
*Οι Δ. Καράπαυλος και Α. Κωνσταντινίδης δεν θα συμπεριληφθούν
στην έκδοση των γραμματοσήμων, διότι παρ’ όλες τις επισταμένες
αναζητήσεις δεν βρέθηκε κανένα βιογραφικό τους στοιχείο.
Την έκθεση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΣΗΕΑ με
τα έργα της πινακοθήκης και άλλα εκθέματα, τα εγκαίνια
της οποίας θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κάρολος Παπούλιας, κατόπιν πρόσκλησης που απηύθηνε το
Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.
Για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου αλλά και όσα από τα μέλη του το επιθυμούν, να
παρευρεθούν σε συνάντηση με τον κ. Παπούλια, προκειμένου να
προσκληθεί επισήμως. Το Μορφωτικό Ίδρυμα θα εκπροσωπηθεί από
τους κ.κ.: Δ. Γκιώνη, Α’ Αντιπρόεδρο και Φανή Πετραλιά, Γεν.
Γραμματέα.
Επιπλέον, θα σταλεί πρόσκληση για τα εγκαίνια της έκθεσης,
στους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων εξαιρουμένης της Χρυσής
Αυγής.
Την απονομή αναμνηστικής τιμητικής πλακέτας προς τους
κ.κ. Γιώργο Αναστασόπουλο, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο
Κοραχάη, Εμμανουήλ Μαθιουδάκη, Αριστείδη Μανωλάκο, Πάνο
Σόμπολο και Δημήτρη Τρίμη, που διετέλεσαν Πρόεδροι της
ΕΣΗΕΑ. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το μέλος κ. Ν. Νταουντάκη,
να επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθούν
για τη βράβευση.
Την επικοινωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, για παροχή
οικονομικής υποστήριξης προκειμένου να διαμορφωθεί ο
χώρος του 1 ου ορόφου κατάλληλα, ώστε να φιλοξενηθεί με

ασφάλεια, η έκθεση των έργων της πινακοθήκης της ΕΣΗΕΑ.
Την ανάθεση στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ
διαμόρφωσης προϋπολογισμού του συνολικού κόστους του
στησίματος της έκθεσης της πινακοθήκης για τα 100 χρόνια
της ΕΣΗΕΑ στον 1 ο όροφο (συντήρηση έργων, διαμόρφωση
χώρου, κανόνες ασφαλείας, εκτύπωση μουσειακού καταλόγου
και προσκλήσεων κ.α.) προς έγκριση από το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ.
Κατόπιν

κατάθεσης

κι
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προϋπολογισμού από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, για ανέγερση
προτομής του Ιωάννη Κονδυλάκη (πρώτου Προέδρου της
ΕΣΗΕΑ), εξουσιοδοτείται το μέλος κ. Χρ. Κυρίτσης να
προβεί σε συνεννόηση με τον γλύπτη που θα φιλοτεχνήσει
το εν λόγω έργο.
Απονομή έως τριών (3) μεταλλίων «ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ» στους κ.κ.:
Ανδρέα Καννάουρο για την τριαντάχρονη προσφορά του ως
Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) και
Κώστα Νίτσο, Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου
Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ‘41-’44, ενώ
ο τρίτος παραλήπτης θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο.
Την έγκριση της εισηγήσεως του Ταμία κ. Δ. Κοτταρίδη, με
τίτλο «Τύπος της Εμπόλεμης Ελλάδας 1940-1949», σχετικά
με την απόκτηση από την Ένωση της μοναδικής συλλογής του
Παράνομου Ελληνικού Τύπου και την παρουσίασή της στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Ένωσης. Σε
επόμενη συνεδρίαση ο κ. Κοτταρίδης, θα εκθέσει αναλυτικά
όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες της σχετικής εισήγησης,
ώστε να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.
Την ανάθεση στους κ.κ. Γ. Γιουκάκη Α’ Αντιπρόεδρο και Ν.
Νταουντάκη μέλος του Δ.Σ., να καταθέσουν προτάσεις για
εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από
την ίδρυση της ΕΣΗΕΑ, για τη δημοσιογραφία σήμερα.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΣΗΕΑ – WEBOLUTIONS-ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ:
–
Των αποφάσεων που λαμβάνει το Δ.Σ., χωρίς την
καταγραφή των ψηφοφοριών και εισηγήσεων των μελών του Δ.Σ. με
αποκλειστικά υπεύθυνη, ως προς ανάρτηση των αποφάσεων, τη Γεν.
Γραμματέα κ. Μ. Κατσίμη,
–
των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες της Ενώσεως,
με τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα e-mail για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών.
Τη διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία, ως προς την
ανάρτηση των ονομάτων των μελών στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ, για το εάν εμπίπτουν στην κατηγορία των
προσωπικών δεδομένων. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε
επόμενη συνεδρίαση με επισυναπτόμενη τεκμηριωμένη
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα κοινοποιηθεί
στα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ETUC
Το Δ.Σ. αποφασίζει την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στο Σεμινάριο της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστών Ενώσεων ETUC
(αρ.πρωτ:1943/14-7-14) με θέμα: «Ο τρόπος παρακολούθησης και
άσκησης επιρροής στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην Ε.Ε. από
τη σκοπιά των συνδικαλιστικών σωματείων», από την Τετάρτη, 1η
Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014, στις
Βρυξέλλες, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Γ. Γιουκάκη.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΔ
Το Δ.Σ. αποφασίζει την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στην Ετήσια
Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων ΕΟΔ
(αρ.πρωτ:1927/11-7-14) με θέμα: «Η στήριξη των Δημοσιογράφων
στην εποχή των συρράξεων. Η ατιμωρησία, η προσωπική ασφάλεια
και η δεοντολογία», την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 έως και το
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014, στη Μόσχα από τους Συμβούλους του
Δ.Σ. κ.κ. Αγγ. Γυπάκη ή κ. Γ. Φιλιππάκη, κατόπιν συνεννοήσεως.

