ΤΕΥΧΟΣ 18 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000
Επιστολή
Ενημερώσεως
Συνταξιούχων-Μελών ΕΣΗΕΑ

των

Συντάκτες οι εκπρόσωποι:
Αλέκος Κ. Μάλης – Κων/να Εξάρχου – Γιώργος Γιαννήλος
ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ 2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 18

1. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 24/11
Η σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2000 θα καταβληθεί από τα
ασφαλιστικά μας Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) στις 24 Νοεμβρίου,
ημέρα Παρασκευή.

2. ΕΔΟΕΑΠ – ΓΡΙΠΠΗ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ, από τις αρχές Οκτωβρίου
άρχισε ο αντιγριππικός εμβολιασμός των ασφαλισμένων, ο οποίος
γίνεται καθημερινά στα γραφεία του Β’ ορόφου του κτιρίου του
ΕΔΟΕΑΠ.
Συνιστάται σε όλους τους συνταξιούχους και τις οικογένειες
τους να σπεύσουν αμέσως να εμβολιασθούν, γιατί παρέρχεται η
περίοδος του αντιγριππικού εμβολιασμού.
3. ΤΣΠΕΑΘ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με αποφάσεις του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων
Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) συνταξιοδοτήθηκαν οι
συνάδελφοι, μέλη της ΕΣΗΕΑ:
1) Γεώργιος Κράλογλου,
2) Διονύσιος Αντύπας,
3) Νεόκοσμος Γρηγοριάδης,
4) Αννα Πέπονα και

5) Χρήστος Χριστοδούλου.
4. ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ο “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων – Αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης 1941-1944” εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στις
αρχαιρεσίες της 12ης Οκτωβρίου.
Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Νίκος Καραντηνός (Α’
Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ), αντιπρόεδρος ο Κώστας Νίτσος, γενικός
γραμματέας ο Βασίλης Καζάκος (Πρόεδρος ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ), ταμίας η
Ελένη Γονατοπούλου, έφορος ο Γιώργος Τσαπόγας (αντιπρόεδρος
ΤΣΠΕΑΘ) και μέλη οι Βάσος Γεωργίου, Γιώργος Μωραίτης, Χρήστος
Τσιντζιλώνης, Δημήτριος Σέρβος, Λάζαρος Αρσενίου και Γιάννης
Βουλδής.
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Ασημάκης Γιαλαμάς,
Σπύρος Μελετζής και Δήμος Αντωνιάδης.
Από τα 14 συνολικά μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής τα 8 είναι συνταξιούχοι.
5. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
Στους συναδέλφους συνταξιούχους που εορτάζουν τον Νοέμβριο, η
“ΕΠΙΣΤΟΛΗ” εύχεται ολοψύχως Χρόνια Πολλά.
Των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ (8/11) εορτάζουν οι Αγγελική
Σεγδίτσα, Σταματία Κανελλάκου-Κοτσαμπά, Αγγελική ΜενέγουΣταύρου, Σταμάτης Αναγνωστόπουλος, Αγγελος Βουτσέλης, Αγγελος
Λάμπρου, Αγγελος Μαρόπουλος, Αγγελος Μιχαηλίδης, Σταμάτης
Παπαζήσης, Σταμάτης Φιλιππούλης, Μιχ. Καραγιάννης, Μιχ.
Κομιώτης, Μιχ. Κωστόπουλος, Μιχ. Μαντάς, Μιχ. Πανίδης, Μιχ.
Σταματελάτος και Μιχ. Στυλιανού.
Των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου (11/11) εορτάζουν οι
Μηνάς Λαμπρινίδης και Μηνάς Παπάζογλου.
Του Αποστόλου Φιλίππου (14/11) εορτάζει ο Φιλ. Καββαδίας.
Της Αγίας Αικατερίνης (25/11) εορτάζουν οι Αικατερίνη
Δουλγεράκη, Αικατερίνη Δασκαλάκη, Καίτη Δρόσου, Αικατερίνη
Κωλέτση και Αικατερίνη Σχοινά.
Του Αγίου Στυλιανού (26/11) εορτάζουν οι Στυλιανή-Λιάνα Μπαλή
και οι Στέλιος Αρτεμάκης, Στυλιανός-Γαϊτάνος Ιωαννίδης,
Στυλιανός Πετρέλης, Στυλιανός Πουλάκης και Στέλιος Τραϊφόρος.

Του Αποστόλου Ανδρέα (30/11) εορτάζουν οι Ανδριανή Θεοδωράκη –
Λουλέ, Ανδρέας Ιωσήφ, Ανδρέας Ρηγόπουλος, Ανδρέας Κουλόπουλος,
Ανδρέας Λαμπίκης, Ανδρέας Ξυφτίλης, Ανδρέας Σακαλής και
Ανδρέας Φραγκιάς.
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ελευθερία του Τύπου, που είναι συνταγματικώς εγγυημένη στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κινδυνεύει τώρα από την ίδια την
Ε.Ε.. Και τούτο διότι με αλλαγές στον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αναφέρονται στην ελευθερία του
Τύπου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποβαθμίζει τις εγγυήσεις σε
απλό “σεβασμό” του Τύπου.
Συγκεκριμένα, ενώ στις αρχικές προτάσεις του κειμένου
περιλαμβανόταν ότι η ελευθερία του Τύπου είναι εγγυημένη, στο
νέο κείμενο η εγγύηση, “διολίσθησε” σε απλό σεβασμό στον
Τύπου.
Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως Εκδοτών Εφημερίδων (ΕΝΡΑ), που προειδοποίησε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνάντηση της 13ης Οκτωβρίου 2000 ότι
δεν θα δεχθεί υποβάθμιση των εγγυήσεων και ζήτησε την απόρριψη
των αλλαγών της τελευταίας στιγμής.
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Πάντως οι νέες αλλαγές θα συζητηθούν στη σύνοδο του
Συμβουλίου, τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική
Συνταγματική παράδοση, που ξεκινά από το 1832 και
ενσωματώνεται σήμερα στο άρθρο 14 του Συντάγματος του 1975
είναι παράδοση αυστηρής προστασίας του Τύπου.
7. ΕΔΟΕΑΠ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει (από φέτος)
κάθε χρόνο 500.000 δρχ. στο δημοτικό σχολείο Μελίας Λαρίσης
όπου – όπως είναι γνωστό – δολοφονήθηκε το 1946 ο
διακεκριμένος δημοσιογράφος – μέλος της ΕΣΗΕΑ – Κώστας
Βιδάλης.
Επιγραφή σχετική με το θάνατο του αείμνηστου δημοσιογράφου

έχει εντοιχισθεί στη Μελία από τις δημοσιογραφικές οργανώσεις
και από τον “Πανελλήνιο Σύνδεσμο Δημοσιογράφων Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης 1941-1944”. Από τους ίδιους φορείς
βραβεύονται κάθε χρόνο από το 1986 τα αριστούχα παιδιά της
Μελίας.
8. ΕΣΗΕΑ – ΑΝΗΛΙΚΟΙ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συνέδριο με θέμα “Μ.Μ.Ε. και Κακοποίηση Ανηλίκων: Τα διλήμματα
της Δημοσιογραφίας”, διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Διεθνής
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών
ενώσεων από τις δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η
ΕΣΗΕΑ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Φανή Πετραλιά και Σοφία Βούλτεψη.
Η ελληνική αντιπροσωπεία υπενθύμισε ότι η ΕΣΗΕΑ είναι το ένα
από τα έξι συνολικά δημοσιογραφικά σωματεία σε όλον τον κόσμο
που έχει συμπεριλάβει στις Αρχές Δεοντολογίας
Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος ειδική παράγραφο για

του
την

προστασία της παιδικής ηλικίας.
9. ΕΣΗΕΑ – ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
-Πολυμελής
αντιπροσωπεία
της
Πανκινεζικής
Ενώσεως
Δημοσιογράφων ήλθε στην Αθήνα και είχε συνομιλίες στην ΕΣΗΕΑ
με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η επίσκεψη αυτή έγινε με την
βοήθεια του υπουργείου Τύπου που κάλυψε όλα τα έξοδα της
Κινέζικης αποστολής, στα πλαίσια συνεργασίας της ΕΣΗΕΑ με την
Πανκινεζική Ενωση Δημοσιογράφων.
-Αρχισαν οι δίκες δημοσιογράφων που δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως
το “Πόθεν Εσχες”, όπως είχαν υποχρέωση από το Νόμο. Η ΕΣΗΕΑ
συμπαρίσταται στους συναδέλφους.
-Την 16/10 καταγγέλθηκε από την ΕΣΗΕΑ η συλλογική σύμβαση με
την ΕΡΤ.
– Επιτυχία σημείωσε η στάση εργασίας των δημοσιογράφων που
κήρυξαν ΠΟΕΣΥ και ΕΣΗΕΑ στην πανεργατική απεργία της ΓΣΕΕ
(10/10). Στη συγκέντρωση που οργάνωσε η ΓΣΕΕ στο Πεδίο του
Αρεως παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες των Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της
ΠΟΕΣΥ.

10. ΕΚΔΗΛΩΣΗ – Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
” Το μείζον εθνικό ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως
λαός και ως έθνος κατά τον 21ο αιώνα, είναι το γλωσσικό μας
ζήτημα”.
Αυτό τονίσθηκε σε εκδήλωση – συζήτηση που έγινε την Τετάρτη 27
Σεπτεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, από την Λέσχη Διαλόγου ΗΓΗΣΙΠΟΛΗΣ και
τον εκδοτικό οίκο “Ι. ΣΙΔΕΡΗ”.
Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της παρουσιάσεως του βιβλίου
του συγγραφέως και καθηγητού σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής
Παύλου Τζερμιά “Ελληνική Γλώσσα και Παγκοσμιοποίηση”.
Μίλησαν ο συγγραφέας και ο καθηγητής Σαράντος Καργάκος και
έκαναν παρεμβάσεις οι βουλευτές Γ. Καλός και Σ. Παπαθεμελής.
“Η Ελληνική Γλώσσα – τόνισε ο κ. Τζερμιάς – άντεξε πολλές
καταιγίδες και θα ανθέξει και τώρα, αλλά απαιτείται
αντίσταση”.
Οι ομιλητές υπογράμμισαν για την παγκοσμιοποίηση, ότι αυτή
εφαρμόζεται όπως την θέλει η Νέα Τάξη πραγμάτων, η pax
americana και οι πολυεθνικές. Η νέα συμμαχία των πολυεθνικών
θέλει να εξαλείψει την ύπαρξη των εθνών και των γλωσσών, όπως
είναι η ελληνική. Το σχέδιο είναι να μην υπάρχουν γλώσσες
διανοήσεως, αλλά συνεννοήσεως, ως απλό εργαλείο. Τόνισαν ακόμα
ότι οι υπερασπιστές της ελληνικής γλώσσας λοιδορούνται “από τα
διάφορα χαλκεία”.
Τέλος απεκάλεσαν εχθρούς της ελληνικής γλώσσας την τηλεόραση,
το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και τα αθλητικά γήπεδα.
11. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, οι Γιώργος Κόμης και Κώστας Σαρδελής
απέστειλαν συγχαρητήριες επιστολές στην “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”. Τους
ευχαριστούμε θερμώς.
Ο Γιώργος Κόμης γράφει: “Καίρια, εύστοχα, επιγραμματικά,
ουσιαστικά. Λίγα λόγια και σταράτα, που λέει ο λαός μας. Και
για τα βιβλία μου (σας ευχαριστώ εγκάρδια) και για τις
επαγγελματικές και άλλες ειδήσεις της “Επιστολής” του
Οκτωβρίου, που πήρα σήμερα 2/10 με το ταχυδρομείο. Απόλυτη
αισθητική ισορροπία των κειμένων και καλαισθησία εμφανίσεως.
Υπόδειγμα το ενημερωτικό αυτό δελτίο των συνταξιούχων της

ΕΣΗΕΑ που θάπρεπε να διδάσκεται στις δημοσιογραφικές σχολές.
Τα ίδια λόγια θέλω να σας γράφω κάθε μήνα που παίρνω την
“Επιστολή” στα χέρια μου αλλά φοβάμαι πως εύλογα θα
παρεξηγηθώ. Το κάνω τώρα που θέλω να σας ευχαριστήσω για την
αναφορά στα δύο βιβλία μου”.
Ο Κώστας Σαρδελής γράφει, μεταξύ άλλων: “Πολλές φορές μίλησα
στον κ. Μάλη τηλεφωνικώς με λόγια καρδιάς και νεανικό
ενθουσιασμό, παρά την ηλικία μου, για την εμπνευσμένη
“Επιστολή” σας. Πρωτόγνωρη, πρωτοποριακή, ενημερωτική, που την
περιμένουμε με λαχτάρα να μάθουμε τα νέα από το μέτωπο των
συνταξιούχων. Μας βγάλατε από την απομόνωση και τη μοναξιά.
Μεγάλο πράμα. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ και γραπτώς”.
12. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ
Πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου και κηδεύτηκε τη Δευτέρα 2
Οκτωβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αιτωλικό
Αιτωλοακαρνανίας, ο συνάδελφος και αγωνιστής της Εθνικής
Αντιστάσεως Κώστας Μαυροσκότης, σε ηλικία 86 ετών.
Ο Κώστας Μαυροσκότης απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής
Ακαδημίας εργάσθηκε από το 1956 ως επιμελητής εκδόσεων και
διορθωτής στον “Εθνικό Κήρυκα”, την “Αθηναϊκή” και από το 1965
έως το 1981 που συνταξιοδοτήθηκε στην ημερησία οικονομική
εφημερίδα “Εξπρές”.
Ανακοινώσεις και

συλλυπητήρια

εξέδωσαν

η

οργάνωση

δημοσιογράφων του ΚΚΕ, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και ο “Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-44”.
Η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” συλλυπείται την οικογένειά του.
13. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Επιτροπή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με επικεφαλής την σύμβουλο Σοφία
Βούλτεψη ανέλαβε την οργάνωση Μεσογειακού Συνεδρίου για τα ΜΜΕ
που υπολογίζεται να γίνει στην Αθήνα αρχές Ιανουαρίου του
2001.
Στο συνέδριο θα μετάσχουν περισσότεροι από 30 δημοσιογράφοι
Μεσογειακών κρατών. Το προηγούμενο Μεσογειακό Συνέδριο είχε
γίνει πέρυσι στο Μαρόκο.
14. ΕΣΗΕΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ MEDRANO 2000

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με πρωτοβουλία του μέλους του Σοφίας
Βούλτεψη και με βοήθεια του παλιού συναδέλφου Σταύρου Αλατά
εξασφάλισε 5.000 δωρεάν προσκλήσεις για το τσίρκο MEDRANO 2000
με τους καλλιτέχνες του ΤΣΙΡΚΟ της ΚΙΝΑΣ για τα παιδιά των
μελών της ΕΣΗΕΑ και τους συνοδούς τους.
Οι προσκλήσεις ισχύουν μέχρι 19 Νοεμβρίου 2000, θα σταλούν
στους συναδέλφους συνταξιούχους με το ταχυδρομείο και οι εν
ενεργεία συνάδελφοι θα τις παραλάβουν από τους εκπροσώπους στα
ΜΜΕ όπου εργάζονται.

15. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ (Πρόκληση): Πολιτική μαρτυρία για την
αντίσταση και τον εμφύλιο αποτελεί το βιβλίο “ΠΡΟΚΛΗΣΗ” του
εκλεκτού συναδέλφου Γιάννη Βούλτεψη, το οποίο κυκλοφόρησε
πρόσφατα, με πρόλογο του Παναγιώτη Φωτέα.
Κεντρικό θέμα είναι η εθνική αντίσταση και η διαστροφή του
ενωτικού πνεύματός της.
Το βιβλίο απευθύνεται “στους πλαστογράφους και τους
ευθυνόφοβους ιστοριογράφους”, ενώ είναι μια “πρόκληση” προς
όλους τους σκεπτόμενους Ελληνες για αλήθεια και αυτογνωσία
μέσα από την αναφορά σε δοκιμασίες εθνικές και προσωπικές.
Το βιβλίο είναι επανέκδοση του 1986 και είχε δημοσιευθεί σε
συνέχειες στα “πολιτικά θέματα”.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΔΗΣ (Τα ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια): Μια
ανθολογία διαφορετική από τις άλλες και που αγκαλιάζει το
Δημοτικό Τραγούδι απ’ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και τις
αλησμόνητες πατρίδες αποτελεί το βιβλίο του συναδέλφου
συνταξιούχου δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιάννη Κορίδη.
“Τα ωραιότερα Δημοτικά Τραγούδια” (Εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ, Βαλτετσίου
15), που έχουν συγκεντρωθεί σε έναν τόμο 448 σελίδων με
πρόλογο του καθηγητού Λαογραφίας του πανεπιστημίου Αθηνών Μιχ.
Μερακλή και ταξινομηθεί σε κατηγορίες (Ακριτικά, ιστορικά,
κλέφτικα, της Εθνικής Αντιστάσεως, της αγάπης και του έρωτα,
Μοιρολόγια, της Ξενιτιάς, Παραλογές), είναι μια μεγάλη

προσφορά στην ιστορία και την παράδοση της χώρας μας.
ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κουβεντιάζοντας με τον εγγονό μου): Ο
συνάδελφος και συγγραφέας Βάσος Γεωργίου, σπούδασε νομικά,
αλλά τον κέρδισε η δημοσιογραφία και αφοσιώθηκε στη συγγραφή,
ενώ διετέλεσε πρόεδρος της “Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών” την
περίοδο 1994-1996.
Ο τίτλος του νέου του βιβλίου “Κουβεντιάζοντας με τον εγγονό
μου” τα λέει όλα και είναι το 19ο κατά σειρά.
Η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” εύχεται στο συνάδελφο υγεία και νέες συγγραφικές
επιτυχίες.
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Δοκίμια): Δύο ενδιαφέρουσες ανάτυπες
εργασίες και δοκίμια κυκλοφόρησαν πρόσφατα και σε περιορισμένο
αριθμό αντιτύπων που έγραψε ο συνάδελφος δημοσιογράφος και
συγγραφέας Βασίλης Α. Λαμπρόπουλος.
Μερικά από τα πρωτότυπα και ενδιαφέροντα θέματα: Η Ευρώπη των
θρησκειών, Χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους, Εκκλησιαστική
Λογοτεχνία, Το χάος μέσα από τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων, Ελληνες ή Γραικοί;, ο Ελληνισμός της διασποράς, Η
οικουμενικότητα του Αποκαλυπτικού λόγου του Ιωάννη, κ.λπ.
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (Ιστορία): Κυκλοφόρησε το υπ. αριθμ. 388 τεύχος
(Οκτώβριος 2000) του περιοδικού “Ιστορία” (εικονογραφημένη
έκδοση του “Παπύρου”) με ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ύλη. Μεταξύ
των άλλων δημοσιεύονται: “14 Οκτωβρίου 1940, Ντούτσε και
στρατηγοί αποφασίζουν εισβολή”, “Κωστής Παπαδάκης: Ο πρώτος
νεκρός δημοσιογράφος στην Αλβανία”, “Ρωσία: Ποια δημοκρατία;”,
“Η Αγία Σκέπη της Παναγίας”, “Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας
στο Βυζάντιο”, “Πομάκοι, οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Θράκης”,
“Θεώνη Δρακοπούλου – η Μυρτιώτισσα”, Λευκάδιος Χερν: Ο Ελλην
της Ιαπωνίας” κ.λπ. Η ιστορία διευθύνεται από τον συνάδελφο
Νίκο Αγγελή.

