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1. ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ 2001
Με την Ανατολή του Καινούργιου Χρόνου, με αγάπη που τη φωτίζει
το Αστρο της Βηθλεέμ, ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς
μας σε όλους τους συνταξιούχους – μέλη της ΕΣΗΕΑ, στους εν
ενεργεία συναδέλφους, στα Διοικητικά Συμβούλια και το
προσωπικό της ΕΣΗΕΑ, της ΠΟΕΣΥ, του ΤΣΠΕΑΘ και του ΕΔΟΕΑΠ, ο
ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2001 που προβάλλει ελπιδοφόρος να είναι
ευλογημένος από το θεό, ειρηνικός, δημιουργικός, με υγεία και
κάθε δυνατή και επιθυμητή ευτυχία και χαρά.

2. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2001 – ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ
Η νέα τάξη πραγμάτων (παγκοσμιοποίηση) επέβαλε τον εορτασμό
λανθασμένως (και ηθελημένως;) της αρχής της νέας χιλιετίας ένα
χρόνο νωρίτερα (1-1-2000) ενώ η νέα χιλιετία (3η) και ο νέος
αιώνας (21ος) αρχίζουν στη 1-1-2001. Και τούτο διότι δεν
υπάρχει έτος μηδέν (0).
Με άλλα λόγια ο Χριστός γεννήθηκε το έτος 1 (ένα) και όχι το
έτος (0). Ετσι, ο 20ος αιώνας άρχισε στη 1-1-1901 και λήγει
στις 31-12-2000 (100 έτη) και η 2η χιλιετία άρχισε στη
1-1-1001 και λήγει επίσης στις 31-12-2000 (1000 έτη).

3.Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 24/1
Η σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2001 θα καταβληθεί από τα
ασφαλιστικά μας Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) στις 24 Ιανουαρίου
ημέρα Τετάρτη.

4. ΕΔΟΕΑΠ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 40.000 ΔΡΧ.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ καταβλήθηκε σε όλους τους
συνταξιούχους του και δικαιούχους του επίδομα θερμάνσεως
40.000 δρχ. Η καταβολή έγινε μαζί με τη σύνταξη Ιανουαρίου
2001 (στις 21/12/2000).

Ως εκπρόσωποι των συνταξιούχων εκφράζουμε τις θερμές
ευχαριστίες στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ για την έκτακτη, αλλά
αναγκαία, οικονομική ενίσχυση και πιστεύουμε να παγιωθεί και
να διπλασιασθεί το 2001.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε και ανάλογη εισήγηση του Δ.Σ.
της ΕΣΗΕΑ προς τον ΕΔΟΕΑΠ, με σχετικό έγγραφο που υπογράφουν ο
Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος Κιάος και ο Γενικός Γραμματέας
Μανώλης Μαθιουδάκης.

5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΣΗΕΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΤΙΝΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
Η εκ των εκπροσώπων των συνταξιούχων Ντίνα Εξάρχου με επιστολή
της προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ (αριθμ. πρωτ. 1433/30-11-2000) και
με κοινοποίηση προς όλα τα μέλη του Μικτού Συμβουλίου,
προτείνει να αντικατασταθεί το δώρο – καλάθι των Χριστουγέννων
από την ΕΣΗΕΑ με επιταγή 100.000 δρχ. προς όλους τους
συνταξιούχους μας.
Γράφει η συνάδελφος:
“Επανέρχομαι στην προφορική πρόταση που σας έκανα στο Μικτό
Συμβούλιο της 20/11/2000 για οικονομική ενίσχυση των
συνταξιούχων μελών της Ενώσεως εν όψει των Χριστουγέννων. Το
δυσβάστακτο κόστος της ζωής επιβάλλει την αλλαγή του ευγενικού
δώρου που μας στέλνετε κάθε Χριστούγεννα. Γι’ αυτό σας
παρακαλώ αντί για το καθιερωμένο πλέον καλάθι με τα ποτά να
εγκρίνετε την αποστολή επιταγής 100 χιλιάδων δραχμών στον κάθε
ένα από τους συνταξιούχους μας”.

6. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεχίζει την εξέταση
της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ που
αναφέρεται στους τρόπους υλοποιήσεως του επενδυτικού
προγράμματος της Ενώσεως Συντακτών.
Ηδη εκλήθησαν για διευκρινήσεις και κατέθεσαν σχετικά τα μέλη
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως δε πληροφορείται η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”
θα επακολουθήσει κλήτευση και των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.

7. ΤΣΠΕΑΘ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με αποφάσεις του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων
Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνταξιοδοτήθηκαν οι συνάδελφοι – μέλη
της ΕΣΗΕΑ:
1) Μπακανάκης Σωτήριος,
2) Τράμπας Στυλιανός,
3) Τζιόλας Ιωάννης.

8. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
Στους συναδέλφους συνταξιούχους της ΕΣΗΕΑ που εορτάζουν τον
Ιανουάριο, η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” εύχεται ολοψύχως Χρόνια Πολλά.
Του Αγίου Βασιλείου (1/1) εορτάζουν οι : Βασ. Γεωργίου, Βασ.
Δημάκης, Βασ. Καββαθάς, Βασ. Καζάκος (Πρόεδρος ΤΥΠ του
ΕΔΟΕΑΠ), Βασιλική Κακεπάκη, Βασ. Κοντοβαζαινίτης, Βασ.
Κοραχάης (τ. Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ), Βασ. Κουτουζής, Βασ. Κοχλατζής,
Βασ. Κυλλεκίδης, Βασ. Κωνσταντινίδης, Βασ. Α. Λαμπρόπουλος,
Βασ. Μαθιόπουλος, Βασ. Μητρόπουλος, Βασιλεία Ντόγκα, Βασ.
Γεωργ. Παπαδάκης, Βασ. Παπαθανασόπουλος, Βασ. Πετρομανιάτης,
Βασ. Πλάτανος, Βασ. Ροδόπουλος, Βασ. Τζαβέλλας, Βασ.
Τσιμπιδάρος, Βασ. Χριστοδούλου.
Των Θεοφανείων (6/1) οι: Φωτεινή Βασιλακάκη, Φάνης Κλεάνθης,
Φωτεινή Μαυροπούλου, Φωτεινή Πετραλιά (σύμβουλος ΕΣΗΕΑ).
Του Αγίου Ιωάννου (7/1) οι: Ιωάν. Αγγούρης, Ιωάν.
Αγγελόπουλος, Ιωάν. Αθανασούλιας, Ιωάν. Αποστολόπουλος, Ιωάν.
Βιτάλης, Ιωάννα Βουλοδήμου – Σιώκου, Ιωάν. Βούλτεψης, Ιωάν.
Βουτσινάς, Ιωάν. Γεωργακάκης, Ιωάν. Γιαχανατζής, Ιωάν. Γόλιας,
Ιωάν. Δημαράς, Ιωάν. Διακογιάννης, Ιωάν. Καιροφύλλας, Ιωάν.
Καραμήτσος, Ιωάν. Καψής, Ιωάν. Κολιάτσος, Ιωάν. Κορίδης, Ιωάν.
Κορωναίος, Μαρία-Ιωάννα Κουκλάκη, Ιωάν. Κυριακόπουλος, Ιωάννα
Κωτσάκη, Ιωάν. Λάμψας, Ιωάν. Μποτσιβάλης, Ιωάν. Παγώνης,
Ιωάννα Πάνζαρη, Ιωάν. Παπαδημητρόπουλος, Ιωάν. Παπάζογλου,
Ιωάν. Παράσχος, Ιωάν. Πριμηκύριος, Ιωάν. Σπανδωνής, Ιωάν.

Σπυριδάκης, Ιωάν. Σώπασης, Ιωάν. Τσάμης, Ιωάν. Φύτρας, Ιωάν.
Χιωτάκης, Ιωάν. Ψιστάκης.
Του Αγίου Θεοδοσίου (11/1) η : Θεοδοσία Γιούλη.
Του Αγίου Αντωνίου (17/1) οι : Αντ. Αντωνιάδης, Αντ.
Μαρμαρινός, Αντ. Μοσχοβάκης, Αντ. Ραφαλέτος, Αντ.
Σπηλιόπουλος, Αντ. Συγκελάκης.
Του Αγίου Αθανασίου (18/1) οι : Αθαν. Βασιλειάδης, Αθαν.
Γεωργίου, Αθαν. Ζαφειρόπουλος, Αθαν. Ζορμπάς, Αθαν.
Κανταρτζής, Αθανασία Συγγελάκη, Αθαν. Τσαγκανέλλιας.
Του Αγίου Ευθυμίου (20/1) οι: Ευθ. Λέκκας, Ευθ. Παπαγεωργίου.
Του Αγίου Γρηγορίου (25/1) ο : Γρηγ. Χρηστίδης.
Του οσίου Ξενοφώντος (26/1) ο : Ξενοφών Λάδης.

9. ΤΣΠΕΑΘ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΑΓΩΓΕΣ
Τέλη Ιανουαρίου και μέσα Φεβρουαρίου συζητούνται στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας οι εννιά αγωγές που έχουν
καταθέσει 51 γυναίκες συνταξιούχοι δημοσιογράφοι ζητώντας από
το ΤΣΠΕΑΘ την καταβολή επιδόματος συζύγου.
Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα αυτό καταβάλλεται στις συντάξεις
των ανδρών δημοσιογράφων ενώ δεν καταβάλλεται στις συντάξεις
των γυναικών. (Περισσότερες πληροφορίες από την κ. Ντίνα
Εξάρχου τηλ. 8024752).

10. ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΠΟΤΣΗ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ – ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ – ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου
και σε τελετή που έγινε στο ΧΙΛΤΟΝ (12/12) απονεμήθηκαν τα
δημοσιογραφικά Βραβεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος προαγωγής
Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση.
Βραβείο, μεταξύ άλλων, απονεμήθηκε στο συνταξιούχο συνάδελφο
Σπύρο Λιναρδάτο για τη συμμετοχή και προσφορά του στην Εθνική
Αντίσταση και στην έρευνά του στη σύγχρονη ιστορία του Τύπου,
ενώ τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων στους
συναδέλφους συνταξιούχους Σπύρο Αυλωνίτη για την όλη προσφορά
του στη δημοσιογραφία και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του

αθλητικού ρεπορτάζ και στον Δημήτρη Χαλιβελάκη για το
πολύχρονο δημοσιογραφικό του έργο και τη συμβολή του στη
δημοσιογραφική εκπαίδευση.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους δημοσιογράφους Αλέξη Παπαχελά,
Γιάννη Μπεχράκη, Δημήτρη Γουσίδη (Θεσ/κης), Νίνα Βλάχου,
Γιάννη Αργυρίου, Γιάννα Μπαλή, Γιώργο Αυτιά, Νανά Νταουντάκη,
Κάτια Πετροπούλου.
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στην Ενωση Ανταποκριτών
Ξένου Τύπου, την ημερήσια εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” Πύργου, στα
“Ναυτικά Χρονικά”, στο περιφερειακό Δίκτυο συνεργαζομένων
τηλεοπτικών σταθμών και στον δημοσιογράφο Φάνο Κωνσταντινίδη
(Κύπρος).
Η τελετή άρχισε με σύντομη ομιλία και παρουσίαση του
προγράμματος από τον διευθυντή του Ιδρύματος συνάδελφο Δημήτρη
Ζαννίδη και ακολούθησαν ομιλίες του Προέδρου του Ιδρύματος Σπ.
Αβαρκιώτη και του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Ν. Κιάου και στη συνέχεια
έγινε η βράβευση.

11. ΔΡΑΧΜΗ – ΕΥΡΩ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ – ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Με απόφαση της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, από 1-1-2001 και
καθόλη τη μεταβατική περίοδο (30-6-2002) κατά την ανταλλαγή
ΕΥΡΩ με δραχμές οι Ελληνικές Τράπεζες δεν θα εισπράττουν
προμήθεια.
Ως γνωστόν από 1-1-2001 η δραχμή αντικαθίσταται σταδιακά από
το ΕΥΡΩ και η ισοτιμία έχει “κλειδωθεί” 1 ΕΥΡΩ = 340,75
δραχμές.
Τη δραχμή ως νόμισμα επέβαλε στην Αρχαία Ελλάδα ο Βασιλεύς
(Τύραννος) του Αργους Φείδων ο Β’ τον 7ο π.χ. αιώνα όταν
αντικατέστησε τον οβολό και καθόρισε την “ισοτιμία” 1 δραχμή =
6 οβολοί. Η λέξη δραχμή προέρχεται από το ρήμα “δράττω”,
δηλαδή όσους οβολούς μπορούσε να δράξει (πιάσει) η παλάμη. Και
η παλάμη “έπιανε” 6 οβολούς.
Ετσι, με την ένταξη της δραχμής στην “Ευρωζώνη” από 1-1-2001
τερματίζεται για το εθνικό μας νόμισμα μια ιστορία 2.700 ετών
κατά τη διάρκεια των οποίων, η δραχμή πολλές φορές

υποτιμήθηκε, πάμπολλες διολίσθησε και μια φορά ανατιμήθηκε.
Κυριώτερες υποτιμήσεις: 1953 (Μαρκεζίνης), 1983 (Αρσένης) και
1998 (Σημίτης).

12. ΒΙΒΛΙΟ – Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΥΤΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ
Σε εκδήλωση στις 5 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πειραϊκού
Συνδέσμου (στον Πειραιά) έγινε η επίσημη παρουσίαση του
βιβλίου “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΥΤΗΣ” ή “Αγιος Νικόλαος” του εκλεκτού
συναδέλφου Ευσταθίου Μπάτη. (βιβλιοκριτική μας βλέπετε
“ΕΠΙΣΤΟΛΗ” φύλλο 16 Σεπτέμβριος 2000).
Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο συνάδελφος και λογοτέχνης
κ. Νέστορας Μάτσας με το δικό του τρόπο, που ενθουσίασε το
ακροατήριο, ενώ παρέστησαν οι εκ των εκπροσώπων των
συνταξιούχων Αλέκος Μάλης και Γιώργος Γιαννήλος.
Είναι το 11ο βιβλίο του συναδέλφου Ευσταθίου Μπάτη, ο οποίος
διετέλεσε ναυτιλιακός συντάκτης με πολυετή θητεία στις
εφημερίδες των Αθηνών, στο Κρατικό Ραδιόφωνο και στον
οικονομικό Τύπο.
Το 1965 εξέδωσε ένα από τα εγκυρότερα περιοδικά της ναυτιλίας
την “ΑΡΓΩ”, που διηύθυνε μέχρι το 1990.
Ο Ευστάθιος Μπάτης παρακολούθησε από κοντά και κατέγραψε τις
πιο σημαντικές φάσεις της εντυπωσιακής πορείας του ελληνικού
πλοίου και του Ελληνα ναυτικού, ολόκληρο το δεύτερο μισό του
20ου αιώνα.

13. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” – ΔΗΜ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
Συγκινητικό γράμμα πήραμε από τον συνάδελφο Δημήτριο Καλούμενο
που μας συγχαίρει για την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”.
Ο συνάδελφος και συγγραφέας, που εξακολουθεί να αρθρογραφεί
και να εκδίδει βιβλία, παρά την ηλικία του (88 ετών) και παρά
τη στέρηση από τη φύση της οράσεώς του, γράφει, δι’
υπαγορεύσεως, πώς βλέπει την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” με τα μάτια της ψυχής
του.
Το καθ’ υπαγόρευση γράμμα, με τη βοήθεια του Θ. Μ. (ο ίδιος

δεν επιθυμεί τη δημοσιότητα), έχει ως εξής:
“Αν και καθυστερημένα, θεωρώ υποχρέωση να σας ευχαριστήσω για
την ενημέρωση με το δελτίο που μου στέλλετε. Σας συγχαίρω για
την πρωτοβουλία σας για την έκδοση του δελτίου ενημερώσεως.
Γι’ ένα απόμαχο γέροντα δημοσιογράφο και μάλιστα ανάπηρο
οράσεως στα 88 μου έτη, όταν μου διαβάζουν το δελτίο σας
συγκινούμαι με την ενθύμηση των συναδέλφων και της δράσεως μας
και χαίρω για την ενημέρωση. Εγώ παρά την αναπηρία μου, με
ψυχική και πνευματική δύναμη και χάρη στη βοήθεια του
επιστήθιου φίλου μου (Θ.Μ. αναγράφει πλήρες το όνομα) δι’
υπαγορεύσεως προσπαθώ να αγωνισθώ και να αρθρογραφώ σχετικά με
τα Ελληνοτουρκικά. Εχω εκδώσει και βιβλία, τα οποία όμως έχουν
εξαντληθεί. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω διότι η προσπάθεια σας
αυτή έχει δημοσιογραφική και πνευματική αξία, και είναι
παρηγορία για τους καθηλωμένους γέροντες συναδέλφους”.

14. ΕΣΗΕΑ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
Τον κορυφαίο ποιητή Γιάννη Ρίτσο τίμησε το Μορφωτικό Ιδρυμα
της ΕΣΗΕΑ στις 4 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα
χρόνων από το θάνατο του.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και Πρόεδρος του
Μορφωτικού Ιδρύματος Νίκος Κιάος, ενώ μίλησαν η επίκουρη
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τζίνα Καλογήρου και ο
δημοσιογράφος Παντελής Μπουκάλας.
Αποσπάσματα από έργα του Γιάννη Ρίτσου απήγγειλαν οι ηθοποιοί
Αλέκα Παίζη, Ασπασία Παπαθανασίου και Εφη Ροδίτη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η σύζυγος του ποιητή κ. Γαρυφαλιώ
Γεωργιάδου-Ρίτσου και η κόρη του κ. Εφη Ρίτσου.

15. ΕΣΗΕΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας ασχολήθηκε στις 12
Δεκεμβρίου το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου έγινε ενημέρωση των μελών,
συζήτηση και προτάσεις, εν όψει της υπογραφής της νέας

συλλογικής συμβάσεως εργασίας με την ΕΙΗΕΑ.

16. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τους 52 δημοσιογράφους – συγγραφείς που εξέδωσαν βιβλία το
2000 τίμησε το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε μια ενδιαφέρουσα
λογοτεχνική βραδιά, που έγινε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στις 8
μ.μ.
Τα βιβλία των συναδέλφων που ήταν αρκετές δεκάδες παρουσίασε η
αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος Σοφία Μαλτέζου.

17. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ (Βασίλης Κουτουζής).
Ελάβαμε την ενημερωτική έκδοση “ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ” (φύλλο 26 της
10-12-2000) που με πολύ μόχθο και μεράκι εκδίδει ο συνάδελφος
συνταξιούχος Βασίλης Κουτουζής (Εβρου 108, Πειραιάς).
Η μικρή “το δέμας” έκδοση περιλαμβάνει ενδιαφέρουσα ύλη:
“Το αεροδρόμιο της Αργολίδας”, “Ζητείται η επέκταση του ΜΕΤΡΟ
σε Νίκαια, Κερατσίνι και Πέραμα”, “Το αρχαιότερο λιοτρίβι στην
Τροιζήνα”, “Οι αρχαιότητες στη Μαγούλα” κ.λ.π.
ΕΠΗΕΑ (περιοδικό “Επικοινωνία”). Με πλούσια και ενδιαφέρουσα
ύλη κυκλοφόρησε η περιοδική έκδοση της ΕΠΗΕΑ, υπό τον τίτλο
“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”, που εκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ.
Αποστέλλεται δωρεάν σ’ όλα τα μέλη της Ενώσεως και τους
συνταξιούχους της.

18. “ΕΦΥΓΑΝ”: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΔΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ
ΨΑΛΤΗΡΑΣ
Τρεις συνάδελφοι συνταξιούχοι πέρασαν τον Αχέροντα τις
τελευταίες ημέρες.
Πρόκειται για τους Κώστα Παράσχο, Χριστόφορο Μπιτσίδη και
Κώστα Ψαλτήρα.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ. Η οικογένεια των συνταξιούχων έχασε ένα
εκλεκτό μέλος της. Τον διακεκριμένο συνάδελφο Κώστα Παράσχο,
που πέθανε στις 3/12 σε ηλικία 88 ετών.
Ο Κώστας Παράσχος είχε γεννηθεί στις Κυδωνίες Μ. Ασίας το
1912.
Πτυχιούχος των Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αθηνών εργάσθηκε περισσότερο από 40 χρόνια ως
ρεπόρτερ, χρονογράφος, πολιτικός συντάκτης, σχολιογράφος και
αρθρογράφος στις εφημερίδες “Πρωία”, “Η Βραδυνή”, “Μάχη”,
“Εμπρός”, “Ελευθερία” κ.α. Επίσης επί πολλά χρόνια εργάσθηκε όπως και ο μικρότερος αδελφός του Γιάννης Παράσχος– στην
εφημερίδα “Εθνικός Κήρυξ” που εξέδιδε ο μεγαλύτερος αδελφός
τους Αθανάσιος Παράσχος. Παράλληλα συνεργάσθηκε σε διάφορα
περιοδικά.
Από το 1957 μέχρι το 1970 ήταν διευθυντής του γνωστού
περιοδικού “Διάπλασις των Παίδων” στο οποίο έγραφε τις
“Αθηναϊκές Επιστολές” και άλλα λογοτεχνικά κείμενα.
Πραγματοποίησε πολλές αποστολές στην Ελλάδα, την Ευρώπη,
Αίγυπτο, Τουρκία και Αμερική και κάλυψε την ειδησεογραφία
μεγάλων γεγονότων.
Ελαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και εργάσθηκε ως συντάκτης
στην παράνομη εφημερίδα “Μαχόμενη Ελλάς”.
Το συγγραφικό του έργο καλύπτει την ποίηση, πεζογραφία,
χρονογράφημα, δοκίμιο, μυθιστόρημα και την ταξιδιωτική
λογοτεχνία, ενώ για τις πνευματικές του δραστηριότητες
τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” αποχαιρετούν τον εκλεκτό
και διακεκριμένο συνάδελφο που υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια
την Ελληνική δημοσιογραφία και εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά
τους στους οικείους του.
Στην κηδεία του έγινε στις 6/12 στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης,
τον αποχαιρέτησαν με μεστά λόγια ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Νίκος
Κιάος και ο Πρόεδρος των εκπροσώπων των συνταξιούχων Αλέκος
Μάλης ενώ παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΗΕΑ Μανώλης
Μαθιουδάκης και ο εκ των εκπροσώπων των συνταξιούχων Γιώργος
Γιαννήλος.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΔΗΣ. Πέθανε στις 7/12 σε ηλικία 74 ετών και
κηδεύθηκε την 8/12 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο Χριστόφορος
Μπιτσίδης παλαίμαχος δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και
πρωτοπόρος της κρατικής τηλεοράσεως.
Ο Χριστόφορος Μπιτσίδης γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα, σπούδασε
οικονομικά και ήταν πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ.
Τη δημοσιογραφική του καριέρα άρχισε το 1954 στη “Βραδυνή” ως
πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος. Παράλληλα, από τον
Νοέμβριο του 1957 εργάσθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
(ΑΠΕ) αρχικά ως προϊστάμενος συντάξεως και έπειτα ως Γενικός
Διευθυντής του πρακτορείου.
Το “Υστατο Χαίρε” εκ μέρους της ΕΣΗΕΑ και των συνταξιούχων,
απηύθυνε ο Πρόεδρος των εκπροσώπων των συνταξιούχων της ΕΣΗΕΑ
Αλέκος Μάλης ενώ παρέστη και ο εκ των εκπροσώπων των
συνταξιούχων Γιώργος Γιαννήλος.
ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΛΤΗΡΑΣ. Ενας ακόμη από την παλιά φρουρά των
λειτουργών του Τύπου ο Κώστας Ψαλτήρας, που υπηρέτησε τη
δημοσιογραφία με ήθος, ευθύνη, αρετή και προσήλωση, πέθανε
στις 18 Δεκεμβρίου 2000 από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 74
ετών.
Ο Κώστας Ψαλτήρας γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 25-3-1926,
σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και άρχισε την επαγγελματική
του σταδιοδρομία το 1942 στην εφημερίδα της Καλαμάτας τα ΝΕΑ
όπου διετέλεσε αρχισυντάκτης.
Μετά το 1961 που ήλθε στην Αθήνα εργάσθηκε σε πολλές Αθηναϊκές
εφημερίδες (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ΚΕΡΔΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΠΡΩΪΝΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ) ως συντάκτης ύλης, αστυνομικός
ρεπόρτερ, του ελευθέρου, της Βουλής και επιδόθηκε σε
τουριστικά θέματα και ιστορικές έρευνες μέχρι το 1983 οπότε
και συνταξιοδοτήθηκε.
Στην κηδεία, που έγινε στις 19-12-2000, στο Πρώτο Νεκροταφείο
παρέστησαν οι Πρόεδροι της ΠΟΕΣΥ Δ. Γκλαβάς και της ΕΣΗΕΑ Ν.
Κιάος, ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Π. Σόμπολος και ο εκ των
εκπροσώπων των συνταξιούχων Γιώργος Γιαννήλος.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων
συλλυπούνται του οικείους του Κ. Ψαλτήρα.

19. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ “ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ”. Με 553 σελίδες και
νέα κείμενα κυκλοφόρησε η Γ’ έκδοση του βιβλίου “Το Συναξάρι
του Γένους (1969, 1974)” του γνωστού και καταξιωμένου
συγγραφέως και εκλεκτού συναδέλφου Κώστα Σαρδελή, από τις
εκδόσεις “Αρμός” του Γιώργου Χατζηιακώβου. Όπως αναφέρεται
στον πρόλογο, η έκδοση αυτή συμπληρώθηκε με νέα κείμενα, όπως
ο Αγιος Αθανάσιος ο Πάριος, οι αδελφοί Λειχούδες και το πρώτο
ρωσσικό Πανεπιστήμιο, ο Νεομάρτυς Δημήτριος ο εκ Σαμαρίνης και
οι πρωτομάρτυρες του Ελλαδικού κράτους Χριστόφορος Παπουλάκος
και Κοσμάς Φλαμιάτος. Επίσης στα παλαιά μελετήματα για τον
Ρήγα Βελεστινλή και τον Ανθιμο Γαζή προσετέθησαν κείμενα που
δίνουν νέες διαστάσεις στα θέματα αυτά. Ο Κώστας Σαρδελής
γνωστός μαχητής στην πρώτη γραμμή των παραδόσεων του Γένους
και στην Ορθοδοξία, που με τα 42 χρόνια της πνευματικής
παρουσίας του προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη Νεοελληνική
Γραμματεία, βασιζόμενος σε εξαντλητική γνώση του θέματος του,
αλλά και στο ταλέντο που τον διακρίνει, μας δίνει με το
“Συναξάρι του Γένους” ένα βιβλίο πολλαπλής εθνικής προσφοράς
ιδιαίτερα επίκαιρο κυρίως σήμερα με τους κινδύνους και τις
κοσμογονικές ανακατατάξεις που αντιμετωπίζουμε.
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΖΗΣ “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ”.
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη το νέο βιβλίο του γνωστού
ιστορικού και διακεκριμένου συγγραφέως και εκλεκτού συναδέλφου
Θόδωρου Καρζή, η “Ιστορία και ο Πολιτισμός της Κίνας”.
Πρόκειται για ένα έργο αξίας, μοναδικό στην ελληνική
βιβλιογραφία, στο οποίο η πολυτέλεια της εκδόσεως
συναγωνίζεται την ποιότητα της γραφής. Με 600 σελίδες μεγάλου
σχήματος, τεκμηριωμένο με πλούσια βιβλιογραφία και
εικονογραφημένο με 300 έγχρωμες φωτογραφίες, συνοδευόμενο και
από αγγλικό κείμενο 142 σελίδων, το έργο αποτελεί την πρώτη
πλήρη, αναλυτική, κριτική εξιστόρηση, της πολυσύνθετης πορείας
του κινεζικού λαού στη διάρκεια των χιλιετιών. Επί πλέον η
έκδοση συμπίπτει με τις τεράστιες προόδους της Κίνας σ’ όλους

τους τομείς και την πολυσήμαντη σύσφιγξη των σχέσεων της με
την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο Θόδωρος Καρζής που είναι και
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας – Κίνας την
τελευταία 12 ετία, ανάλωσε τα χρόνια αυτά στη συστηματική σε
βάθος μελέτη της μακροτάτης ιστορικής και πολιτισμικής
διαδρομής του κινεζικού λαού. Επίσης, έχει διατελέσει Γενικός
Διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ (Μικρά Ασία – Ο ιερός χώρος των Ελλήνων).
Ο πολυγραφότατος και ίσως ο πιο ειδήμων (άλλοτε φωτογράφος της
Πατριαρχικής Αυλής) συγγραφέας και συνάδελφος Δημήτριος
Καλούμενος στο μικρό σε σχήμα βιβλίο του (150 σελίδες και με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ) επιχειρεί μια
συνοπτική αλλά ενδιαφέρουσα επισκόπηση των απηνών διωγμών, που
έχει υποστεί το Ελληνικό γένος – από την άνοδο των νεοτούρκων
στην εξουσία το 1908. Διωγμοί που προσλαμβάνουν τη μορφή
εθνοκαθάρσεως και της γενοκτονίας. Η Μικρά Ασία, η απέναντι
πλευρά του Αιγαίου – επισημαίνει ο συγγραφέας – αποτελεί
πάτριον έδαφος, όπου ακόμη και οι επί των λίθων και μνημείων
και μαρμάρων επιγραφές μαρτυρούν την ιστορική κυριότητα του
χώρου. Το 1915 στα σημερινά όρια του Τουρκικού Κράτους
διαβιούσαν 2.500.000 Ελληνες, ενώ μετά τη συνθήκη της Λωζάνης
(1923) κατέφυγαν στην Ελλάδα 1.300.000 και 100.000 σε άλλες
χώρες. Επομένως, υπάρχει ένα κενό 1.000.000 και πλέον Ελλήνων,
που αποτελούν θύματα της γενοκτονίας από τους νεότουρκους και
της σεκταριστικής συνέχειας, τον Κεμαλισμό.

