ΤΕΥΧΟΣ 15 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2000
Επιστολή
Ενημερώσεως
Συνταξιούχων-Μελών ΕΣΗΕΑ

των

Συντάκτες οι εκπρόσωποι:
Αλέκος Κ. Μάλης – Κων/να Εξάρχου – Γιώργος Γιαννήλος
ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ 2ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2000 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Λόγω των θερινών διακοπών, η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” μας δεν θα εκδοθεί τον
Αύγουστο.
Θα κυκλοφορήσει κανονικά τον Σεπτέμβριο , πλήρως ενημερωμένη
όπως πάντοτε.
Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους “Καλό
Καλοκαίρι και καλές διακοπές”.

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΣΠΕΑΘ
Η σύνταξη του μηνός Αυγούστου θα καταβληθεί από τα ασφαλιστικά
μας Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) στις 24 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα.
Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί από το ΤΣΠΕΑΘ και το επίδομα
αδείας 2000 (δηλαδή το ήμισυ μιας συντάξεως).
2. ΕΣΗΕΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σημαντικά αιτήματα που αφορούν τους συνταξιούχους
δημοσιογράφους υπέβαλε η ΕΣΗΕΑ προς την Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα με πρόσφατο υπόμνημά της προς τον υφυπουργό
εργασίας Νίκο Φαρμάκη, η ΕΣΗΕΑ ζητεί να αναπροσαρμοσθούν οι
καταβαλλόμενες συντάξεις του ΤΣΠΕΑΘ και να επανασυνδεθούν οι
αυξήσεις των συντάξεων με εκείνες των ΣΣΕ (εν ενεργεία).
Επίσης ζητείται να χορηγείται από το ΤΣΠΕΑΘ επίδομα θερινών
διακοπών, όχι μικρότερο των 150.000 δραχμών. Τέλος
επισημαίνεται στο υπόμνημα της ΕΣΗΕΑ ότι οι συντάξεις του

ΤΣΠΕΑΘ για τους παλαίμαχους του χώρου βρίσκονται σε απαράδεκτα
χαμηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της “ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ”, το
ΤΣΠΕΑΘ υποστηρίζει τις προτάσεις της ΕΣΗΕΑ, ενώ η απάντηση του
υπουργείου θα δοθεί μετά το καλοκαίρι.
3. ΕΣΗΕΑ – ΠΟΕΣΥ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την αυτοτέλεια της ΕΣΗΕΑ και των
λοιπών δημοσιογραφικών Ενώσεων που συγκροτούν την ΠΟΕΣΥ
δημιουργήθηκε από την Ομοσπονδία στην άτυπη σύσκεψη που έγινε
στην Πάτρα στις 24 Ιουνίου.
Η ΠΟΕΣΥ ζήτησε την έκδοση ενιαίας πανελλαδικής ταυτότητας, την
οποία θα υπογράφουν μόνο οι Πρόεδροι των Ενώσεων,
καταργουμένης της υπογραφής του αρμοδίου Γενικού Γραμματέως
και θα επικυρώνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της
ΠΟΕΣΥ. Υποδείγματα της ενιαίας ταυτότητας έστειλε στον Πρόεδρο
της ΕΣΗΕΑ η ΠΟΕΣΥ.
Η ΕΣΗΕΑ με επιστολή της προς την ΠΟΕΣΥ απορρίπτει ως
απαράδεκτη την πρόταση. Συγκεκριμένα τονίζει, μεταξύ άλλων:
“Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την ΠΟΕΣΥ είναι η
αυτοτέλεια των Ενώσεων που τη συγκροτούν. Αυτοτέλεια, η οποία
σαφώς παραβιάζεται με το σχέδιο που προτείνετε.
Γι’ αυτό έχουμε υποχρέωση, σεβόμενοι το Καταστατικό της ΠΟΕΣΥ
αλλά και της Ενώσεώς μας, να απορρίψουμε την πρόταση σας για
την ενιαία ταυτότητα”.
Σημειώνεται ότι τα μέλη των δημοσιογραφικών Ενώσεων δεν είναι
μέλη της ΠΟΕΣΥ, της οποίας μέλη είναι ΜΟΝΟ οι Ενώσεις
Συντακτών.
4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ε.Ε.)
οι έλληνες δημοσιογράφοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι)
δικαιούνται δωρεάν ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής
περιθάλψεως, εφόσον βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι
εφοδιασμένοι με σχετική βεβαίωση από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Η βεβαίωση (Ε111) χορηγείται από τον ΕΔΟΕΑΠ κατόπιν αιτήσεως
του ενδιαφερόμενου δημοσιογράφου με τον χρόνο της

προβλεπόμενης απουσίας του στην αλλοδαπή.
Όλα τα έξοδα της οποιασδήποτε περιθάλψεως στο εξωτερικό
αναλαμβάνει ο ΕΔΟΕΑΠ, μέσω των οικείων ασφαλιστικών φορέων της
αλλοδαπής.
5. ΤΣΠΕΑΘ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με αποφάσεις του ΤΣΠΕΑΘ συνταξιοδοτήθηκαν οι συνάδελφοι, μέλη
της ΕΣΗΕΑ:
1) Γκούνη Παναγούλα, 2) Κάμμερ Σεβαστή, 3) Κανταρτζής
Αθανάσιος, 4) Κοντογιάννης Γεώργιος του Ιωάννου, 5) Λατίφης
Κων/νος, 6) Πετάση – Κούνδουρου Ελένη, 7) Στεργιανός
Ευστάθιος, 8) Φούρα Γαλήνη και 9) Ψιστάκης Ιωάννης.
6. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
Στους συναδέλφους που εορτάζουν τον Ιούλιο ευχόμαστε Χρόνια
Πολλά.
Των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (1/7) εορτάζουν οι
Αργυριάδης, Κοκκινάκης και Παναγόπουλος.
Της Αγίας Λουκίας (4/7) η Λουκία Πετρίτση. Του προφήτου Ηλία
(20/7) οι Μαλάτος, Δημητρακόπουλος, Καλαποθαράκος, Μακρίδης,
Μίχαλος, Ξείνης, Σκουλάς και Σπορίδης.
Του Αγίου Παντελεήμονος (27/7) οι Αθανασιάδης, Ιωαννίδης και
Παντελής.
7. ΤΣΠΕΑΘ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΑΓΩΓΕΣ
Την άσκηση αγωγών με τις οποίες διεκδικούν το επίδομα συζύγου
έχουν ξεκινήσει πενήντα γυναίκες συνάδελφοι συνταξιούχοι
δημοσιογράφοι. Όπως είναι γνωστό τα διοικητικά δικαστήρια της
Αθήνας – Πρωτοδικείο και Εφετείο – έχουν κάνει δεκτές
παρόμοιες αγωγές που είχαν ασκήσει γυναίκες συνταξιούχοι του
ΤΣΠΕΑΘ μέλη της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
(ΕΠΗΕΑ).
8. ΕΣΗΕΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΚΙΝΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ Νικ. Κιάος και ο ταμίας της Δημ.
Πολίτης επικεφαλής ομάδος δημοσιογράφων μετέβησαν στην Κίνα,
ύστερα από πρόσκληση της Πανκινεζικής Ενώσεως δημοσιογράφων,
με την οποία η ΕΣΗΕΑ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις.

9. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Στα πλαίσια της εορτής των Ποσειδωνίων τιμήθηκαν από τις
Ναυτιλιακές Ενώσεις με πλακέτες οι συνάδελφοι συνταξιούχοι
ναυτιλιακοί συντάκτες Πέτρος Λινάρδος, Γιάννης Καραμήτσος,
Στάθης Μπάτης, Ηλίας Καλαποθαράκος, Γιώργος Κόμης, Δημήτρης
Τσαπραλής, Γιάννης Φύτρας, Κώστας Δούκας, Σωτήρης Αράπης και
Στέλιος Τραϊφόρος.
10. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΟΥ
Ολες οι σχετικές διατάξεις που πρόβλεπαν την απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα για χρέη προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ (λόγω
ασφαλιστικών εισφορών στην τελευταία περίπτωση) έχουν
καταργηθεί με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 2768/99. Οι μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εκδοθείσες αποφάσεις
απαγορεύσεως εξόδου από τη χώρα ανακαλούνται οίκοθεν από τα
αρμόδια όργανα του ΙΚΑ.
11. Ο “ΛΟΓΟ” ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Από 23 Μαΐου 2000 οριστικοποιήθηκε η εγγραφή του ως τακτικού
μέλους της ΕΣΗΕΑ του Ιωάννη Αναστασίου Λογοθέτη, γνωστού ως
“ΛΟΓΟ”.
12. ΕΣΗΕΑ – ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
Βραβείο στη μνήμη της δημοσιογράφου Λίας Αργυριάδου (κόρης του
συναδέλφου Αργύρη Αργυριάδη, που εφονεύθη σε αυτοκινητιστικό
ατύχημα πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 35 ετών) αποφάσισε να
θεσπίσει το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Το Δ.Σ. αποδέχθηκε την προσφορά των 10 εκατομμυρίων δραχμών
του συναδέλφου Αργύρη Αργυριάδη και κατέθεσε το ποσό στην
Τράπεζα για τον ανωτέρω σκοπό.(ΣΣ Η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” στο φύλλο
Ιανουαρίου 2000, αρ. 9, έχει κάνει εκτενή αναφορά για τον
τραγικό θάνατο της δημοσιογράφου Λίας Αργυριάδου και την
προσφορά στην ΕΣΗΕΑ του πατέρα της ποσού 10 εκατομμυρίων
δραχμών για τη χορήγηση κάθε χρόνο δύο οικονομικών βραβείων σε
παιδιά – μελών της ΕΣΗΕΑ στη μνήμη της Λίας Αργυριάδου)
13. ΕΙΗΕΑ – ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της

Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) για τη
διετία 30 Μαΐου 2000 έως 30 Μαΐου 2002, ως εξής:
Πρόεδρος: Πάνος Καραγιάννης (Απογευματινή), Αντιπρόεδρος:
Γιώργος Μπόμπολας (Εθνος, Ημερησία), Γεν. Γραμματέας: Χρήστος
Λαμπράκης (Τα Νέα, Το Βήμα), Ταμίας: Δημήτρης Καλοφωλιάς
(Εξπρές), Αναπληρωματικά Μέλη: Ευάγγελος Σέμπος (Ωρα για Σπορ)
και Δημήτρης Ρίζος (Αδέσμευτος Τύπος).
14. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ – ΘΑΝΑΤΟΙ
Τέσσερις συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη ζωή το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Συγκεκριμένα πέθαναν η Μάγδα Καϊναδά (στις 2/4), ο
Αντώνης Θεοφιλόπουλος (στις 26/5), η Αγγελική Κωνσταντοπούλου
(στις 28/5) και η Τίνα Πολίτη (στις 7/6).
15. ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ
Κοινή Επιτροπή συγκροτήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της
ΕΣΗΕΑ και της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ),
Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 5 Ιουνίου στη
Λευκωσία και συζήτησε επαγγελματικά και άλλα θέματα, που
αφορούν τους δημοσιογράφους της Αθήνας και της Κύπρου. Κατά
την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΑ (Ν. Καραντηνός, Π.
Σόμπολος και Μ. Μαθιουδάκης) στην Κύπρο έγινε εκδήλωση στο
χωριό Φαρμακά το περιφερειακό δημοτικό σχολείο το οποίο
υιοθέτησε η ΕΣΗΕΑ.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για το δεύτερο
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
16. ΕΣΗΕΜΘ – ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης με την
ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Γουσίδης, Αντιπρόεδρος:
Παντελής Σαββίδης, Γεν. Γραμματέας: Βασίλης Παπαδημούλης,
Ταμίας: Μόσχος Βοϊτσίδης, έφορος κτιρίου και αναπληρωτής Γεν.
Γραμματέας: Πέτρος Τανανάκης, αναπληρωτής Ταμίας: Νικόλαος
Καρράς, σύμβουλοι: Γεώργιος Αδάμ, Δημήτρης Ασπροπούλης και
Χαράλαμπος Γιαννακίδης.
17. ΕΣΗΕΑ – ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 30 Μαΐου, κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής στην ΕΣΗΕΑ, εξελέγησαν τακτικά μέλη οι: Πίνη Μαρία
(Πρόεδρος), Καζάκος Κυριάκος, Ντελέζος Κωνσταντίνος, Κακολύρη
Αθηνά, Αξελός Γεώργιος, Ρηγόπουλος Ανδρέας και Γρηγοριάδης
Νεόκοσμος. Αναπληρωματικοί οι: Νικολαϊδου Εύα, Ριζεάκου Ελένη,
Προυκάκης Χρήστος και Στεφανής Γεώργιος.
18. ΕΔΟΕΑΠ – Η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
“Τα οικονομικά του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση
και ελπίζουμε ότι θα συνεχισθεί αυτή η θετική πορεία και στο
μέλλον”.
Αυτό τονίσθηκε στην λογοδοσία του Προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ Ορέστη
Φαράκου στην απολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού, που έγινε στις 30 Μαΐου και στην οποία
υπογραμμίσθηκε επίσης ότι στο διάστημα του χρόνου που πέρασε
επιτελέσθηκε σημαντικό έργο που συνεχίζεται με επιτυχία, προς
όφελος όλων των ασφαλισμένων.
Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Γκοτσίνας παρουσίασε
εν συντομία τα έργο του Δ.Σ. που επιτελέσθηκε από το Ιούνιο
1999 μέχρι σήμερα, κυρίως στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών
αλλά και στον ιατρικό κλάδο του Οργανισμού που εμπλουτίσθηκε
με νέες ειδικότητες και λειτουργεί με 35 ιατρεία και σύγχρονο
εξοπλισμό, με αποτέλεσμα ο ΕΔΟΕΑΠ να αποτελεί πρότυπο στο χώρο
παροχής υπηρεσιών υγείας.
Επίσης μίλησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Μαν. Κανδυλάκης, η ταμίας κ.
Γεωργία Κανουπάκη, ο Πρόεδρος του ΤΥΠ κ. Βασ. Καζάκος,
σύμβουλοι και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Δ. Γκλαβάς
και της ΕΣΗΕΑ κ. Ν. Κιάος.
Τέλος, μίλησαν συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και
τελικά, μετά την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν
ομόφωνα ο απολογισμός και ο ισολογισμός 1999 και ο
προϋπολογισμός του 2000.

19. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΜΕΡ (ΕΥΡΩ
– η γιγάντωση της ανεργίας).

Τις τυπικές διαδικασίες και τις ουσιαστικές αρνητικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονομία από την ένταξη της Ελλάδας
στην ΟΝΕ (31-12-2000) περιγράφει, αναλύει και συνθέτει ο
συνάδελφος ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΜΕΡ στο νέο βιβλίο του “ΕΥΡΩ – η
γιγάντωση της ανεργίας” (Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ).
Ο τίτλος του βιβλίου (240 σελίδες) για όσα υποστηρίζει ο
συγγραφέας τα λέει όλα. Και μερικότερα κεφάλαια: “Το Ευρώφιάσκο”, “Το ΕΥΡΩ θα ανεβάσει τον πληθωρισμό”, “Η ΟΝΕ θα
πλήξει τους συνταξιούχους”, “Μηχανή ανεργίας το ΕΥΡΩ”, “Με το
ΕΥΡΩ θα φτωχύνουμε” κ.α.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ (Υδρα νήσος εντελής Δρυόπων). Είναι το 8ο
βιβλίο του συναδέλφου για την αγαπημένη πατρίδα του, την Υδρα.
“Το Υδρα, νήσος εντελής Δρυόπων” (300 σελίδες, Έκδοση Δήμου
Υδραίων) περιλαμβάνει πλούτο Υδραϊκών θεμάτων, γραμμένα με το
προσωπικό γλαφυρό ύφος του συγγραφέα και αποτελεί εγχειρίδιο
γνώσεων για όλους τους Υδραίους και τους φίλους του ξακουστού
νησιού, αναφορικά με την ιστορία και λαογραφία μέχρι και τα
περίεργα ανέκδοτα, που κυκλοφορούν στην Υδρα.
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (Ιστορία). Κυκλοφόρησε το περιοδικό “Ιστορία”,
Ιουνίου 2000 (εικονογραφημένη έκδοση του Παπύρου), που
συμπλήρωσε 32 χρόνια συνεχούς εκδόσεως. Διευθύνεται από τον
συνάδελφο συνταξιούχο Νίκο Αγγελή και συνεργάζονται τακτικά οι
συνάδελφοι Κώστας Ψαλτήρας, Παντελής Αθανασιάδης, Παναγιώτης
Βενάρδος, Γιώργος Αγγελής κ.α. Η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” εύχεται στην
“Ιστορία” να τα εκατοστήσει.

