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1. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Η έκδοση της “Επιστολής” συνεχίζεται χωρίς τη συμμετοχή -δυστυχώςτων συναδέλφων Αλέκου Μάλη και Γιώργου Γιαννήλου, οι οποίοι δεν

επιθυμούν πλέον να είναι συντάκτες του Δελτίου. Ο Αλέκος Μάλης
αποχωρεί διότι εκδίδει δικό του έντυπο εκτός Ενώσεως Συντακτών. Ο
Γιώργος Γιαννήλος αποχωρεί διότι δεν θέλει -όπως υποστηρίζει- να είναι
συντάκτης του Δελτίου εφόσον απουσιάζει από αυτό έστω και ένας από
τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους των συνταξιούχων.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκλεκτούς συναδέλφους για τη μέχρι τώρα
μέγιστη προσφορά τους στην έκδοση της “Επιστολής” και τους
διαβεβαιώνουμε ότι οι σελίδες της -αν τις χρειαστούν- θα είναι ανοιχτές
στα κείμενά τους όπως είναι άλλωστε και στα κείμενα όλων των
συνταξιούχων δημοσιογράφων.

2. ΕΣΗΕΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το νέο Προεδρείο της ΕΣΗΕΑ, το οποίο εξελέγη στον δεύτερο γύρο των
εκλογών (ψηφοφορία 15ης και 16ης Μαΐου) αποτελείται από τους συναδέλφους
Μανωλάκο Αριστείδη Πρόεδρο, Πετραλιά Φανή Α’ Αντιπρόεδρο, Σόμπολο Πάνο Β’
Αντιπρόεδρο, Νανά Νταουντάκη Γενική Γραμματέα, Δημήτρη Τσαλαπάτη Ταμία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη στον πρώτο γύρο των εκλογών
(ψηφοφορία 3ης και 4ης Μαΐου) αποτελείται από τους συναδέλφους Γ. Στεφανή, Γ.
Βλαβιανό, Β. Δεληπέτρο, Μ. Μητσό, Π. Ράμμο και Ν. Μεγγρέλη.
Σημειώνεται ότι ο Π. Ράμμος κατέλαβε τη θέση του Ν. Καραντηνού, ο οποίος
εξελέγη με το ψηφοδέλτιο της “Δημοσιογραφικής Συνεργασίας” και παραιτήθηκε.
Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εξελέγησαν στον δεύτερο γύρο.
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό αποτελείται από τους συναδέλφους Αφροδίτη
Ξυπολιτίδου (Πρόεδρο), Παναγιώτη Τσίρο, Αικατερίνη Δουλγεράκη, Παναγιώτη
Βενάρδο και Παναγιώτη Τερζή.
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό αποτελείται από τους συναδέλφους Λυκούργο
Κομίνη (Πρόεδρο), Μιμή Τουφεξή, Γκουΐντο Τσιόφφι, Δημήτρη Καπράνο και ΧρήστοΑνδρέα Πριτσαπίδουλα (Γιαννακόπουλο).
Τα μέλη του Μορφωτικού Ιδρύματος εξελέγησαν στον δεύτερο γύρο. Από τα
τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ – μέλη αντιστοίχων με τη δραστηριότητά τους
οργανώσεων εξελέγησαν οι συνάδελφοι Σοφία Μαλτέζου και Ευάγγελος Ψυρράκης.
Από τα τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ εξελέγησαν οι συνάδελφοι Παντελής Μπουκάλας,
Θεόδωρος Καρζής, Μηνάς Βιντιάδης και Γιάννης Καιροφύλας.
Από τους συνταξιούχους εξελέγησαν τρεις εκπρόσωποι στο Μικτό Συμβούλιο:
Στον πρώτο γύρο η συνάδελφος Ντίνα Εξάρχου-Τσιγκούνη και στον δεύτερο γύρο

οι συνάδελφοι Αλέκος Μάλης και Γιώργος Γιαννήλος. Ακολουθούν οι επιλαχόντες
Τίνυ Μαυροπούλου, Χρήστος Τσιντζιλώνης, Μήτσος Κασόλας και Αριστούλα
Ελληνούδη-Περλέγκα.

3. ΕΔΟΕΑΠ: ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ
Με διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 31 Μαΐου η Γενική Συνέλευση
του ΕΔΟΕΑΠ. Στη συνέλευση κυριάρχησε ο προβληματισμός για την
τύχη του Οργανισμού ενόψει της κρίσης στο Ασφαλιστικό και
τονίστηκε η ανάγκη της διατήρησης της αυτοτέλειάς του ως
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

4. ΕΔΟΕΑΠ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Ο ΕΔΟΕΑΠ προηγείται στην καταβολή του επιδόματος αδείας στους
συνταξιούχους. Φέτος το επίδομα (μισή σύνταξη) θα καταβληθεί
από τον Οργανισμό στις 22 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, μαζί με τη
σύνταξη του Ιουλίου.
Το ΤΣΠΕΑΘ θα καταβάλει στους συνταξιούχους το επίδομα αδείας
(μισή σύνταξη) στις 24 Ιουλίου μαζί με τη σύνταξη του
Αυγούστου.

5. ΕΔΟΕΑΠ: “ΕΞΥΠΝΗ” ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
“Κασκάρντ” όχι για ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες αλλά για την
είσοδό μας στα νοσοκομεία ετοιμάζει ο ΕΔΟΕΑΠ! Είναι η
λεγόμενη “έξυπνη κάρτα υγείας”, η οποία θα περιέχει όλο το
ιατρικό ιστορικό μας. Με το “χτύπημα” της κάρτας στο ειδικό
μηχάνημα, που θα τοποθετήσει ο ΕΔΟΕΑΠ σε όλα τα συμβεβλημένα
νοσοκομεία, οι γιατροί που θα υποδέχονται τον ασθενή θα
διαβάζουν αμέσως το ιατρικό ιστορικό του. Πρόκειται για μια
πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη ασφαλιστική ταυτότητα που θα έχουμε
στα χέρια μας τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

6. ΕΣΗΕΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ –
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις 17 Μαΐου αμέσως μετά την εκλογή του συνεδρίασε για πρώτη
φορά το νέο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ παρόντων του πρώην Προέδρου Νίκου
Κιάου και του πρώην μέλους του Δ.Σ. Χρήστου Κυρίτση. Ανάμεσα
στα άλλα το νέο Δ.Σ.:
· Συγκρότησε επιτροπή διαπραγματεύσεων με την ΕΙΗΕΑ μέλη της
οποίας ορίσθηκαν ο Πρόεδρος Αριστείδης Μανωλάκος, η Γενική
Γραμματέας Νανά Νταουντάκη, ο Ταμίας Δημήτρης Τσαλαπάτης και
τα μέλη Βαγγέλης Δεληπέτρος και Γιώργος Στεφανής.
· Εξέλεξε Ειδικό Γραμματέα, σύμφωνα με το Καταστατικό, το
μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλη Δεληπέτρο.
· Εκανε τον πρώτο καταμερισμό εργασίας μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., που αφορά το Μορφωτικό Ιδρυμα, τις Διεθνείς Σχέσεις, την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κ.α.
· Αντιμετώπισε επείγοντα οικονομικά ζητήματα.

7. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
Την ελπίδα του ότι οι εργαζόμενοι στον Τύπο σύντομα θα
δημιουργήσουν Συνδικάτο Τύπου εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
Αριστείδης Μανωλάκος στην πρώτη συνάντηση της νέας διοίκησης
της Ενωσης με το Προεδρείο της ΓΣΕΕ στις 21 Μαΐου στα Γραφεία
της Συνομοσπονδίας.
Η βούληση των εργαζομένων στον Τύπο για ενιαία συνδικαλιστική
έκφραση με τη δημιουργία Συνδικάτου Τύπου υπογραμμίσθηκε και
σε συνάντηση εκπροσώπων σωματείων εργαζομένων στον Τύπο που
έγινε στην ΕΣΗΕΑ στις 24 Μαΐου.

8. ΕΔΟΕΑΠ: “ΕΥΧΗ” Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Την ευχή του να αναπροσαρμόσει τα εφάπαξ που έχουν εισπράξει

οι συνταξιούχοι μέτοχοι – μέλη του ΕΔΟΕΑΠ κληροδότησε το
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στο νέο. Αν η
ευχή γίνει πράξη κάθε συνταξιούχος θα εισπράξει – ανάλογα με
το έτος που βγήκε στη σύνταξη – ποσό που θα κυμαίνεται μεταξύ
500 χιλιάδων δρχ. και τριών εκατομμυρίων.

9. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο Ιούνιος έχει κάμποσες γιορτές: Πέτρου και Παύλου, των Αγίων
Αποστόλων, του Αγίου Νικηφόρου. Στους συναδέλφους που
γιορτάζουν από καρδιάς χρόνια πολλά.

10. ΕΣΗΕΑ: ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ
Με τις διαπραγματεύσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
και με τα εργασιακά προβλήματα στα ΜΜΕ απασχολήθηκε το Μικτό
Συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις (28 Μαΐου & 11 Ιουνίου), στις
οποίες τονίσθηκε η ανάγκη της αγωνιστικής επαγρύπνισης του
κλάδου και της διατήρησης της απεργιακής επιτροπής της ΕΣΗΕΑ
σε εγρήγορση.

11. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ: (56 Ελληνες ζωγράφοι μιλούν για την τέχνη τους)

Από τις σελίδες της παλιάς “Φιλολογικής Βραδυνής” μας έρχονται
56 συνεντεύξεις – ντοκουμέντα διακεκριμένων Ελλήνων ζωγράφων.
Τις συνεντεύξεις είχαν δώσει οι καλλιτέχνες στον συνταξιούχο,
σήμερα, δημοσιογράφο Γιάννη Βουτσινά στη διετία 1954 – 1956.
Σαράντα έξι ολόκληρα χρόνια έμειναν οι συνεντεύξεις αυτές
καταχωνιασμένες στη βιβλιοθήκη του συναδέλφου. Σήμερα μπορεί
κανείς να τις διαβάσει συγκεντρωμένες σε ένα πολύ ενδιαφέρον
βιβλίο (εκδόσεις Γκοβόστη).
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΣ (Η Παλαιά Διαδρομή)

Είκοσι εννέα ποιήματα σε τρεις ενότητες μας ανοίγουν ένα μικρό

δρόμο επικοινωνίας με τη μεγάλη ευαισθησία και το ταλέντο του
συνταξιούχου δημοσιογράφου Σπύρου Κατσίμη (εκδόσεις
Γαβριηλίδης). Είναι το δέκατο τρίτο βιβλίο του συναδέλφου από
το 1952 που εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του. Από τα 13
βιβλία του μόνο το ένα περιέχει διηγήματα. Όλα τα άλλα είναι
ποιητικές συλλογές. Μια από αυτές, ο “Τρελός” (εκδόσεις
Κείμενα” πήρε το 1983 έπαινο από την Εταιρία Ελλήνων
Λογοτεχνών σαν το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς.
12. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΒΟΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
Η δημοσιογραφική οικογένεια έχασε το μεγαλύτερο σε ηλικία
μέλος της, τον υπεραιωνόβιο Κάρολο Βοττάρο που νικήθηκε στις
24 Μαΐου σε μάχη με μια ολιγόμηνη ασθένεια και έφυγε από τον
κόσμο αυτό σε ηλικία 100 ετών και δύο μηνών.
Συριανός Ερμουπολίτης ο Κάρολος Βοττάρος, γόνος Γενοβέζικης
ιταλικής οικογένειας, γλεντζές, πεζοπόρος και κολυμβητής μέχρι
τα 98 του χρόνια τίμησε την ελληνική δημοσιογραφία με την
εργατικότητα, τη μόρφωση και τις επτά γλώσσες που γνώριζε
άπταιστα. Εργάσθηκε σε αρκετές εφημερίδες και περιοδικά και
διακρίθηκε για τη σεμνότητα και τις άψογες μεταφράσεις του.
Στις 21 Μαρτίου έκλεισε τα εκατό άρρωστος στο κρεβάτι
αναπολώντας τον ρομαντισμό, την ευγένεια της ψυχής και την
αλληλεγγύη που είχαν όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά και
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία τον παλιό καλό καιρό της νιότης
του. Καθ’ οδόν προς τον θάνατο τους τελευταίους δύο μήνες δεν
έκρυβε τη λύπη του όχι μόνο γιατί δεν ήθελε να πεθάνει αλλά
και γιατί πέθαινε μέσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνική
αγριότητα.
Τρεις μέρες πριν από το θάνατο του Κάρολου Βοττάρου στις 21
Μαΐου ο δημοσιογραφικός κόσμος έχασε τον Αχιλλέα Χατζόπουλο
που έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 62
ετών.
Ο Αχιλλέας Χατζόπουλος γεννήθηκε στο Γάζωρο των Σερρών. Σε
μικρή ηλικία ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα από τις
εφημερίδες “Μακεδονία” και “Θεσσαλονίκη”. Στη συνέχεια

εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στην “Καθημερινή”,
“Απογευματινή” και “Ελευθεροτυπία”.
Επί δέκα χρόνια ήταν επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στην
εφημερίδα “Εθνος” με διευθυντή τον Αλέκο Φιλιππόπουλο.
Συνεργάστηκε ακόμη με ελληνικά και ξένα περιοδικά και ήταν
μέχρι την ημέρα του θανάτου του διευθυντής του “Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων” στην Αθήνα.

13. ΑΝΤΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Λίτσα Παπαντωνίου, συναδέλφισσα και φίλη, Εσύ και η οικογένειά
σου δεν φεύγετε στιγμή από το μυαλό μας. Σας αγαπάμε. Και τον
Αντώνη, τον γιο σας, τον σύζυγο, τον πατέρα, τον ταλαντούχο
φωτορεπόρτερ που έφυγε τόσο νέος δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

14. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
-Η αγάπη και η ψήφος σας μου χάρισαν σ’ αυτές τις εκλογές μια
μεγάλη νίκη. Με ανέδειξαν πρώτη εκπρόσωπο των συνταξιούχων στο
Μικτό Συμβούλιο από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 64%. Μέσα από
την καρδιά μου σας ευχαριστώ και σας διαβεβαιώνω ότι θα
ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις στη μεγάλη ευθύνη.
Ντίνα Εξάρχου
– Σας ενόχλησα, το ξέρω, ζητώντας την ψήφο σας από το τηλέφωνο. Ζητώ
συγνώμη και σας ευχαριστώ όσους με τιμήσατε με την ψήφο σας. Κι ακόμα
ευχαριστώ όσους δεν με ψήφισαν αλλά μου έδωσαν την ευκαιρία να έχω μια ζεστή
και συναδελφική κουβέντα μαζί τους.
Τίνυ Μαυροπούλου
-Θεωρώ χρέος μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους τους
συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους τόσο κατά την πρώτη ψηφοφορία
όσο και κατά την δεύτερη στην οποία τετραπλασιάστηκαν οι ψήφοι εμπιστοσύνης
στο πρόσωπό μου.
Χρήστος Τσιντζιλώνης

– Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συναδέλφους με τίμησαν με την ψήφο τους.
Μήτσος Κασόλας
– Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο
τους στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη των
εκπροσώπων των συνταξιούχων δημοσιογράφων στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Αριστούλα Ελληνούδη – Περλέγκα

15. “ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ”
-Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο επισκέφθηκε στις 7
Ιουνίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και τον ενημέρωσε για την
κατάσταση στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, για τα θέματα που απασχολούν
τους δημοσιογράφους και για τα γενικότερα ζητήματα ενημέρωσης της κοινής
γνώμης.
– Δεκαήμερο ταξίδι στην Κίνα (18-27 Μαίου) πραγματοποίησε 15μελής
αντιπροσωπεία Ελλήνων δημοσιογράφων με επικεφαλής τον Ταμία της ΕΣΗΕΑ
Δημήτρη Τσαλαπάτη και το μέλος του Δ.Σ. Νίκο Μεγγρέλη. Το ταξίδι έγινε στα
πλαίσια των Ελληνοκινεζικών ανταλλαγών δημοσιογραφικών αποστολών σε
συνεργασία με την Πανκινεζική Ενωση Δημοσιογράφων. Οι Ελληνες συνάδελφοι
επισκέφθηκαν το Πεκίνο, τη Σαγκάη και την Επαρχία Σαντόνγκ, της οποίας η
πρωτεύουσα Σινιάν είναι η γενέτειρα του Κομφούκιου.

