
Ακρως... 
αφόρητα

Aποκλειστικα

  Eταιρίες-κοράκια «αρπάζουν» σπίτια πριν από τους πλειστηριασμούς ΣΕΛ. 8-9

«Λίφτινγκ» 
στο προφίλ του 
πρωθυπουργού 

μέσω ΗΠΑ

Ρεπορτάζ που δεν «άντεχαν» να δημοσιευτούν 
στον  «Ελεύθερο Τύπο» και κόπηκαν είτε με εντολές άνωθεν 
είτε από «παραμάγαζα» που είχαν στηθεί μέσα στην εφημερίδα

Διαχρονικό 
«έλλειμμα»

μεταναστευτικής 
πολιτικής

Ο Τσίλντρες 
«καρφώνει» 

στον Ε.Τ.

10.000 κυκλοφορία και συνεχίζουμε...

Aπόφαση  του 
ΣτΕ  «καταργεί»

το «πόθεν έσχες»

Kερδοσκοπία 
από τις τράπεζες

με τα 28 δισ. €

Τοξική βόμβα 
42 μεγατόνων
στο νερό που 

πίνουμε 

Αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο. Οι πολίτες επιζητούν και οι 
άνθρωποι του Τύπου οφείλουν να ακολουθήσουν το δρόμο 
της καθαρής, χωρίς σκοπιμότητες και διαμεσολαβήσεις 
δημοσιογραφίας. Το «πείραμα» του «Εναλλακτικού Τύπου», 
πέτυχε. Επίσημη κυκλοφορία του περασμένου Σαββάτου 
ήταν περίπου 10.000 φύλλα. Χωρίς καμπάνιες, προσφορές, 
κατασκευασμένες εντυπώσεις και σκοπιμότητες αλλά 
με δημοσιογραφικά θέματα, όπως η αποκάλυψη για τις 
Πανελλαδικές, που επιβεβαιώθηκε από το υπ. Παιδείας, 
και η έρευνα για τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα, που 
συζητήθηκε ευρύτατα. Οι δημοκρατικοί πολίτες-αναγνώστες 
μάς αποζημίωσαν. Η ιδιοκτησία του «Ελεύθερου Τύπου» ακόμη 
το σκέπτεται να αναλάβει τις υποχρεώσεις της απέναντι στις 
οικογένειες των εργαζομένων, τις οποίες πέταξε βορά στην 
κρίση. Εμείς, με το κεφάλι ψηλά, συνεχίζουμε.
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 Ε
αφού δεν υπάρχει ψωμί, δώστε τους παντεσπάνι. Ως 
άλλη Μαρία Αντουανέτα, η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, 
αφού έκλεισε τον «Ελεύθερο Τύπο» και τον City, 
επειδή δεν είχε να δώσει «ψωμί» στους εργαζόμε-
νους, τώρα μοιράζει παντεσπάνι, για να μαζέψει τα 
ασυμμάζευτα. Ετσι πρόσφατα μόνο για μια κατα-

χώριση σε 21 εφημερίδες το ζεύγος Αγγελοπούλου πλήρωσε 
150.000 ευρώ. Δηλαδή το 10% της μηνιαίας μισθοδοσίας των 
εργαζομένων, περιλαμβανομένων και των ακριβοπληρωμέ-
νων στελεχών του.

Ιδού όμως ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα των φαραωνι-
κών υπερβολών που οδήγησαν τα δύο ΜΜΕ στο ναυάγιο, με 
απόλυτη ευθύνη της κ. Αγγελοπούλου και του περιβάλλοντός 
της. Φέτος τον Απρίλιο το ζεύγος Αγγελοπούλου αποφάσισε να 
προβεί σε περικοπές, επειδή είχε «ξεχειλώσει» το μισθολόγιο. 
Και μείωσε κατά 10% με 20% τους παχυλούς μισθούς 23 στελε-
χών της εταιρίας. Μείωση που αντιστοιχεί στο 3,7% των μισθών 
που ελάμβαναν οι 340 εργαζόμενοι ετησίως στον ΕΤ. Αν ληφθεί 
υπόψη μάλιστα ότι οι αποζημιώσεις που δίδουν οι ιδιοκτήτες 
των δύο ΜΜΕ για να ξεφορτωθούν τους εργαζόμενους είναι 
περί τα 7,5 εκατ. ευρώ (ούτε τα μισά χρήματα από τις απολαβές 
κάποιων στελεχών που το ζεύγος προσέλαβε), φαίνεται πεντα-
κάθαρα ότι ο ΕΤ και ο City, με μια στοιχειώδη εξυγίανση, είναι 
βιώσιμες εταιρίες. Να σημειωθεί ότι τα 2/3 των εργαζομένων 
λαμβάνουν μισθούς που ορίζει η Συλλογική Σύμβαση ή κοντά 
σε αυτήν. Το μέτρο της περικοπής μέρους των αμοιβών κάποιων 
υψηλόμισθων ελήφθη μόλις προ τεσσάρων μηνών. Μπορεί λοι-
πόν να φανταστεί κανείς τα τεράστια ποσά που έπεσαν στη μαύ-
ρη τρύπα της χρυσοποίκιλτης βιτρίνας και της «αυλής» της κ. Γ. 
Αγγελοπούλου τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και τώρα η κυρία, 
που ήθελε να γίνει παράγων του τόπου, με εφαλτήριο την εφη-
μερίδα και το σταθμό, συνεχίζει να εμπαίζει τους εργαζόμενους 
και να προκαλεί -σε συνθήκες οικονομικής κρίσης- τον ελληνικό 
λαό, οργανώνοντας αυτές τις ημέρες πάρτι αποφοίτησης του 
γιου της σε in κλαμπ, έναντι 110.000 ευρώ!

Ιδού μερικά επιπλέον κατατοπιστικά στοιχεία που δείχνουν 
ότι την αποκλειστική ευθύνη για τα ελλείμματα έχουν το ίδιο το 
ζεύγος και οι σύμβουλοί του. Η κ. Αγγελοπούλου μετέφερε τον 
ΕΤ στο λουξ κτίριο Blue Land στο Μαρούσι, με ενοίκιο 78.000 
ευρώ το μήνα. Δηλαδή 936.000 ετησίως. Ποσό που μαζί με τα 
κοινόχρηστα ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ετησίως. Την ίδια στιγμή 
άφησε ανεκμετάλλευτο το παλαιό κτίριο του ΕΤ στον Αλιμο 
(10.000 τετραγωνικά μέτρα, με 5.172 τ.μ. κτίριο). Να πιάσουμε 
την εκτύπωση και άλλα έξοδα της εφημερίδας προς την Τυπο-
εκδοτική; E λοιπόν, ενώ το 2006 ήταν 951.119,31 ευρώ, το 2008 
είχαν δεκαπλασιαστεί (9.858.217,72). Διάφορες άλλες δαπάνες 
αυξήθηκαν μέσα σε δυόμισι χρόνια κατά 1135% (από 123.554 ευρώ 
«σκαρφάλωσαν» στο 1.526.426). Στο ίδιο διάστημα τα έξοδα δι-
οικητικής λειτουργίας σημείωσαν κάθετη απογείωση (+427%). 
Ετσι από 1,1 εκατ. το 2006 έφτασαν το 2008 στα 4,7 εκατ. ευρώ. 
Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 2006 ήταν 1.491.641,97 
και το 2008 6.693.385,40 (!). Ουδείς αμφιβάλλει ότι το ζεύγος 
Αγγελοπούλου έριξε πολλά λεφτά στο εκδοτικό του εγχείρημα. 
Κάποια απ’ αυτά μάλιστα επιβαλλόταν να δοθούν. Τα περισσό-
τερα όμως έπεσαν στην πίθο των Δαναΐδων.

Φαραωνισμός, το ανώτατο στάδιο της υπεροψίας στα ΜΜΕ
editorial
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Ο «Ελεύθερος Τύπος» δεν ήταν διαπλεκόμε-
νη εφημερίδα με την κλασική έννοια του 
όρου, καθώς οι ιδιοκτήτες της δεν είχαν 

δουλειές με το Δημόσιο για να πιέζουν μέσω 
αυτής την κυβέρνηση. Ωστόσο, σε κρίσιμους 
τομείς, όπου υπάρχουν «δουλειές» με το κράτος, 
η εφημερίδα πήρε σαφώς θέση υπέρ της μιας ή 
της άλλης πλευράς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενέρ-
γεια. Και δεν μιλάμε για τη συμμαχία ΔΕΗ -Χα-
λυβουργικής του κ. Κ. Αγγελόπουλου, η οποία 
ήταν αναμενόμενο να δεχθεί τα «πυρά» της 

εφημερίδας, δεδομένης της γνωστής διαμά-
χης των δύο αδελφών. Στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας ο ΕΤ υπερασπίστηκε τα συμφέροντα 
Μυτιληναίου (ήταν ο μοναδικός επιχειρηματίας 
του χώρου που είχε δώσει και συνέντευξη στην 
εφημερίδα) και το ερώτημα είναι αν αυτό συνέ-
βη κατόπιν άνωθεν εντολών ή είχαν στηθεί «πα-
ραμάγαζα» μέσα στη ναυαρχίδα… Η «γραμμή» 
αυτή διατηρήθηκε μέχρι πριν από λίγους μήνες, 
οπότε ο εκλεκτός επιχειρηματίας του Blue Land 
Center συμμάχησε με τον Βαρδινογιάννη, «προ-
αιώνιο» εχθρό της κυρίας. Τότε ορισμένα golden 

boys κόντεψαν να χάσουν τον ύπνο τους και ο 
«νέος και ωραίος» επιχειρηματίας δεν έβαλε 
τη γάτα του να κλαίει, αλλά το Ποντίκι του. Στα 
πετρέλαια η ισορροπία ήταν δύσκολη, καθώς 
υπάρχουν από τη μία η Μότορ Οϊλ του Βαρδινο-
γιάννη και από την άλλη τα Ελληνικά Πετρέλαια 
του Λάτση, με τον οποίο το ζεύγος έχει καλές 
σχέσεις. Από τον όμιλο Λάτση απέκτησαν ο Θε-
όδωρος και η Γιάννα (…«Γιαταγιάννα» για τους 
εργαζόμενους…) το Blue Land Center, ενώ στα 
εγκαίνια του γειτονικού Golden Hall, ιδιοκτησίας 
Λάτση, η κυρία έδωσε το «παρών». Επίσης ο ΕΤ 

χτυπούσε (με επίκληση εύλογων περιβαλλοντι-
κών αιτιάσεων) τη μονάδα ΔΕΗ-Χαλυβουργικής 
που θα γίνει στην Ελευσίνα, αλλά δεν έδειχνε τον 
ίδιο ζήλο για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου 
των ΕΛΠΕ (πρώην Πετρόλα) στην ίδια πόλη. Με 
κάτι τέτοια (και πολλά άλλα, βέβαια) έχασαν οι 
εφημερίδες την αξιοπιστία και τους αναγνώστες 
τους.  Για να μην επεκταθούμε και σε ορισμένους 
φερέλπιδες νέους που κλήθηκαν προσφάτως 
να κάνουν ρεπορτάζ αγοράς, χωρίς (;) κανείς να 
γνωρίζει ή να ενδιαφερθεί για το γεγονός πως 
ήταν προμηθευτές αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Blue Land vs Kalatrava
Το 2007 η Γιάννα Αγγελοπούλου μετε-
γκατέστησε τα δύο ΜΜΕ της στο κτί-
ριο Blue Land Center στο Μαρούσι. Το 
αγόρασε με λίζινγκ από την οικογένεια 
Λάτση. Στον πέμπτο όροφο έχει το δικό 
της γραφείο (διαθέτει και άλλα δύο στο 
κέντρο της Αθήνας). Στον κάτω όροφο 
είναι το γραφείο του Θ. Αγγελόπουλου. 
Απέναντί της το Ολυμπιακό Στάδιο και 
το φαραωνικό έργο του Καλατράβα. 
Προφανώς, ήθελε να βλέπει καθη-
μερινώς την ακριβοπληρωμένη ολυ-
μπιακή «επιτυχία» της. Μόνο που το 
ενοίκιο που πλήρωναν ο ΕΤ και ο City 
99,5, όπως και οι άλλες εταιρίες που 
στεγάζονται εκεί, ήταν πανάκριβο.

Μεγιστάνες
Ο μεγαλοεφοπλιστής Θεόδωρος Αγ-
γελόπουλος φημίζεται για τις αγορα-
πωλησίες πλοίων, ως μεγιστάνας της 
χαλυβουργίας και ως ο μεγαλύτερος 
ιδιώτης επενδυτής της ελβετικής τρά-
πεζας UΒS. Μιας από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες του πλανήτη. Στην Ελλάδα 
δεν έχει αξιόλογη επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, πέραν της εκμετάλλευσης 
μερικών ακινήτων και κάποιας συμμε-
τοχής σε μεγάλη τράπεζα. Η οικογένεια 
ισχυρίζεται ότι έγινε φτωχότερη κατά 
περίπου 70 εκατ. ευρώ εξαιτίας του ΕΤ 
και City. Βέβαια, μόνο το mega yacht 
της οικογένειας, Alpha Nero, κοστίζει 
περίπου 100 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα 
είναι αστείο, αν ληφθεί υπόψη ότι η 
προσωπική περιουσία του Θ. Αγγελό-
πουλου προσέγγιζε τα 10 δισ. ευρώ. 
Μετά την οικονομική κρίση εκτιμάται 
ότι έχει χάσει μεταξύ 2,5 και 4 δισ…

Από το «Εθνος» στον ΕΤ
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η κυ-
ρία Αγγελοπούλου επιχείρησε να αγο-
ράσει το κεντρο-αριστερό «Εθνος». Το 
ποσό που προτάθηκε θεωρήθηκε πολύ 
υψηλό (120 εκατ. ευρώ). Τότε, λέγεται, 
ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα υγείας 
στον Θ. Αγγελόπουλο. Τον κεντροδε-
ξιο-δεξιό ΕΤ αγόρασε το 2006 έναντι 
11 εκατ. Μόνο και μόνο τα άλματα από 
τη μία όχθη στην άλλη δείχνουν ότι 
δεν ήθελε μια εφημερίδα συγκεκρι-
μένης πολιτικής κατεύθυνσης, αλλά 

μια οποιαδήποτε για να ικανοποιήσει 
τις προσωπικές και πολιτικές φιλοδο-
ξίες της.

Πώς πέρασε 
η εφημερίδα στη Γιάννα
Το 2006 ομάδα εφοπλιστών (με επι-
κεφαλής τον κ. Δαλακούρα, διοικητή 
του Αγίου Ορους) αγόρασε την εφημε-
ρίδα. Ο εφοπλιστής κ. Ε. Μαρινάκης, 
κουμπάρος της οικογένειας Μπακο-
γιάννη, ήταν ένας από αυτούς. Ομως, 
μέσα σε μισή ώρα από τη στιγμή που 
την πήραν, τη μεταπώλησαν στην 
κυρία Αγγελοπούλου. Η πλευρά των 
εφοπλιστών υποστηρίζει ότι η μετα-
βίβαση ήταν εις γνώσιν του Μεγάρου 
Μαξίμου. Ο κ. Μαρινάκης, μετά το 
λουκέτο στον ΕΤ, ισχυρίστηκε ότι ουδε-
μία υπόγεια διαβούλευση με την κυρία 
Αγγελοπούλου είχε για την πώληση. Το 
2007 αναφέρθηκε ότι ο κ. Μαρινάκης 
συναντήθηκε το ίδιο έτος δύο φορές 
με τη Γ. Αγγελοπούλου. Ουδέποτε δι-
αψεύσθηκε.

Επιχειρηματικό 
«κατόρθωμα»
Ο Θεόδωρος και η Γιάννα Αγγελοπού-
λου έριξαν πράγματι πολλά χρήματα 
στο εκδοτικό εγχείρημά τους. Στο 
«ναυάγιο» οδήγησαν τα δύο ΜΜΕ κυ-
ρίως η κυρία Αγγελοπούλου και οι επι-
λογές που έκανε σε συνεργάτες της. 
Εάν σκεφτεί κανείς ότι ο ΕΤ, προτού 
τον αγοράσει η κυρία Αγγελοπούλου, 
σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, εξακολούθησε να είναι η 
μεγαλύτερη εφημερίδα της Κεντρο-
δεξιάς, και έβαλε λουκέτο μέσα σε 
δυόμισι χρόνια από τη στιγμή που την 
πήρε το ζεύγος, πράγματι πρόκειται 
για πρωτόγνωρο επιχειρηματικό επί-
τευγμα.

Λογική PacMan
Η κυρία Αγγελοπούλου τοποθέτησε 
στο τιμόνι του ΕΤ τα golden boys της. 
Καλοπληρωμένοι μάνατζερ και σύμ-
βουλοι, ως επί το πλείστον από το περι-
βάλλον της και την Ο.Ε. «Αθήνα 2004». 
Να σημειωθεί πως, αν και είχε κάνει 
προτάσεις σε γνωστούς δημοσιογρά-
φους για διευθυντές, ουδείς δέχτηκε. 

Επειδή, όμως, «κάτι» δεν της άρεσε, 
μέσα σε δυόμισι χρόνια άλλαξε πέντε 
(!) διευθυντές. Κάτι που προφανώς 
αποτελεί το δικό της ολυμπιακό ρεκόρ. 
Στο μεταξύ, τα έξοδα αυξάνονταν, ενώ 
οι κυκλοφορίες μειώνονταν. 

Παλινωδιών συνέχεια
Οταν μετά το «σκάνδαλο Ζαχόπουλου» 
τα βέλη στράφηκαν κατά του εκδότη 
της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», Θέ-
μου Αναστασιάδη, ο ΕΤ ακολούθησε 
μια αλλοπρόσαλλη τακτική. Μια ημέρα 
είχε ως κύριο πρωτοσέλιδο θέμα της τη 
δήλωση Αναστασιάδη, με φωτογρα-
φία του μάλιστα, και μετά από μερικές 
ημέρες τον έστηνε στα τρία μέτρα ως 
κομιστή του περίφημου DVD. Ως γνω-
στόν, μεταξύ Ρουσόπουλου - Αναστα-
σιάδη υπήρχε πολυετής «βεντέτα».

Σε θολό τοπίο
Οι ακροβατισμοί του ΕΤ ήταν το κύριο 
χαρακτηριστικό στην πολιτική γραμμή 
του. Κάποια στιγμή, σημειώνοντας ότι 
«η κυβέρνηση χάνει έδαφος, η ψαλίδα 
κλείνει, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει», 
προέβαλε, εμμέσως πλην σαφώς, τη 

δημιουργία ενός τρίτου πόλου. Αλλο-
τε στήριζε Καραμανλή, άλλοτε έκανε 
τούμπες προς Παπανδρέου και -γιατί 
όχι;- προς τον Τσίπρα. 

Γενναία χορηγός
Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, προκει-
μένου να οικοδομήσει συμμαχίες με 
τους ισχυρούς παράγοντες του τόπου, 
επανειλημμένως κατέθεσε τον παχυλό 
οβολόν της. Το 2006, αλλά και πολλές 
φορές ακόμα, έδωσαν γενναία χορηγία 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πρό-
εδρος του οποίου είναι ο κ. Χρήστος 
Λαμπράκης.

Το image πάνω απ’ όλα
Η κυρία Αγγελοπούλου για να καλλιερ-
γήσει το «λαϊκό» προφίλ της πήγε και σε 
εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι». Κατόπιν, 
πήρε τα DVD των εκπομπών (πήγαν 
καλά) ως προσφορές με την εφημερί-
δα. Επανειλημμένως, επίσης, λέγεται 
πως είχε παραγγείλει δημοσκοπήσεις 
για τον εαυτό της. 
Οσον αφορά στις φωτογραφήσεις 
της με τους πολιτικούς, είναι πολλές. 
Και όλους τούς ήθελε στα γραφεία-

παλάτι της.  Ο κ. Καραμανλής, η κυρία 
Μπακογιάννη, δύο φορές ο κ. Π. Παυ-
λόπουλος, πλειάδα άλλων πρωτοκλα-
σάτων κυβερνητικών στελεχών, και 
ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπα-
κωνσταντίνου, παρήλασαν από το Blue 
Land Center.

Με την Ντόρα
Τον Ιούλιο του 2006 έγινε ο γάμος του 
υιού της Ντόρας Μπακογιάννη στο 
Καρπενήσι. Εκεί το «παρών», εκτός 
του κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου, τότε 
επικεφαλής της Siemens Hellas, έδω-
σε και το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννας 
Αγγελοπούλου. Προφανώς πρόκειται 
για σύμπτωση. Πόσω μάλλον που στο 
γάμο παρήλασε όλο το επιχειρημα-
τικό τζετ σετ της Ελλάδας. Πάντως, 
«άνθρωποι» του περιβάλλοντος του 
ζεύγους είχαν χειριστεί κάποιες πτυχές 
κρίσιμων και πανάκριβων προμηθειών 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ίδιο και 
η Siemens.

Ολυμπιακοί και  
Μεσογειακοί Αγώνες
Ο σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη, 
Ισίδωρος Κούβελος, είναι πρόεδρος 
της Επιτροπής Διεκδίκησης των Με-
σογειακών Αγώνων 2013. Λέγεται ότι γι’ 
αυτή τη θέση είχε και έχει τη στήριξη 
της κυρίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά. Το 
Γραφείο Τύπου της Επιτροπής το έχει 
ο τελευταίος διευθυντής του «Ελεύ-
θερου Τύπου», Σεραφείμ Κοτρώτσος. 
Ο κ. Κούβελος είναι και πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ιππασίας, στην οποία 
σπόνσορας ήταν η Siemens Hellas. 
Ο κ. Κοτρώτσος ήταν επικεφαλής του 
τομέα επικοινωνίας του «Αθήνα 2004». 
Λέγεται ότι έγινε εκλεκτός της Φάνης 
Πάλλη-Πετραλιά, η οποία ήταν τότε 
υπεύθυνη της Ν.Δ. για το 2004. 
Η κυρία Πετραλιά φημίζεται για τις 
καλές σχέσεις της με την κυρία Γιάννα 
Αγγελοπούλου ήδη από τους Ολυμπι-
ακούς. Η κυρία Πετραλιά, όμως, είναι 
σήμερα υπουργός Απασχόλησης και 
καλείται να λύσει από τη θεσμική θέση 
που κατέχει το πρόβλημα του λουκέτου 
στον ΕΤ και των μαζικών απολύσεων. 
Αραγε, θα τους βοηθήσει και θα ασκή-
σει το θεσμικό της ρόλο;

παρασκηνιο

Υπέρ μεγαλοεπιχειρηματιών
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Α
ν υπάρχει μια κατηγορία 
ανθρώπων που βρίσκονται 
διαρκώς σε αναζήτηση ερ-

γασίας, αυτή είναι των ηθοποιών, 
οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία 
τρεις φορές το χρόνο: στις αρχές 
του καλοκαιριού για τα χειμερινά 
θέατρα, στις αρχές της άνοιξης για 
τις καλοκαιρινές παραστάσεις, ενώ 
την ίδια περίοδο έχουν τα μάτια τους 
ανοιχτά για τα σίριαλ της επόμενης 
σεζόν. Με δεδομένο ότι η ερχόμενη 
χρονιά θα περιλαμβάνει το πολύ 15 
σειρές (!), όλοι καταλαβαίνουμε ότι 
οι ηθοποιοί και το σύνολο των εργα-
ζομένων σε συναφή επαγγέλματα 
(σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, κά-
μεραμαν, μακιγιέρ, φωτιστές, ηχο-
λήπτες κ.ά.) κάνουν αγώνα δρόμου 
για μια θέση στον τηλεοπτικό… ήλιο. 

Μη φανταστείτε, βέβαια, ότι αυτή η 
«θέση» ισοδυναμεί με τζακ ποτ. Οι 
συλλογικές συμβάσεις ορίζουν μίνι-
μουμ αμοιβής για ένα επεισόδιο τα 
120 ευρώ (μικτά), ενώ αρκετοί ηθο-
ποιοί δέχονται τη χωρίς αμοιβή «φι-
λική συμμετοχή», μόνο και μόνο για 
να «υπάρχουν» στο χώρο. Την κατά-
σταση επιδεινώνει η δραστική μεί-
ωση των διαφημιστικών εσόδων, 
η οποία έχει ήδη υποχρεώσει τους 
σταθμούς να μειώσουν το μπάτζετ 
των παραγωγών κατά 30-40%. Για 
παράδειγμα, οι εβδομαδιαίες σει-
ρές, από 120.000 ευρώ το επεισό-
διο, έχουν συμπιέσει το κόστος τους 
στα 75.000 ευρώ (κάποιοι θέλουν να 
το κατεβάσουν στα 55.000 ευρώ), 
ενώ αντίστοιχα οι καθημερινές σει-
ρές, που απασχολούν και τους πε-

ρισσότερους ηθοποιούς, θέλουν να 
βάλουν «ταβάνι» τα 30.000 ευρώ. 
Σημειώστε επίσης ότι η πληρωμή 
για ένα εβδομαδιαίο σίριαλ γίνεται 
έξι με οκτώ μήνες μετά την προβο-
λή του επεισοδίου. Η ντιρεκτίβα της 
μείωσης των αμοιβών γίνεται θέμα 
όταν αφορά σε πρωτοκλασάτα ονό-
ματα, όμως το πρόβλημα δεν είναι 
οι 20 ή 30 τηλεοπτικές φίρμες που 
δίνουν τηλεοπτικό «παρών» σε κάθε 
σεζόν, αλλά οι περίπου 5.000 ηθο-
ποιοί που πηγαίνουν από οντισιόν σε 
οντισιόν για να εξασφαλίσουν ένα 
ρολάκι. Την ίδια στιγμή, τα κανάλια 
δείχνουν να προτιμούν τη λύση των 
πρωτοεμφανιζόμενων: με το άλλοθι 
ότι προωθούν φρέσκα πρόσωπα πε-
τυχαίνουν ουσιαστικές (;) περικοπές 
στον προϋπολογισμό.

Παράθυρο  
στα media  
Ενα ένα πέφτουν τα κάστρα 
της ενημέρωσης στην τηλε-
όραση, με τα περισσότερα 
κανάλια να μετατρέπονται 
από επίδοξα CNN, σχεδόν 
24ωρης επιφυλακής, σε 
χλιαρά E!Entertainment. 
▪ Πέρυσι άρχισαν να κόβουν 
τα νυχτερινά δελτία, φέτος θα 
προχωρήσουν σε περικοπές 
από το πρωί, με στόχο να 
συρρικνωθεί το 24ωρο σε 
μάξιμουμ 15 ώρες «ζωντανής» 
λειτουργίας των μηχανισμών 
ενημέρωσης. 
▪ Ηδη ο Alpha θέτει την ώρα 
έναρξης στις 8 π.μ. και, όπως 
ακούσαμε από υπεύθυνα 
χείλη, «οι Γερμανοί δεν 
προτίθενται να πληρώσουν 
για οτιδήποτε μετά τις 11 μ.μ.». 
Η απόφαση φαίνεται να δημι-
ουργεί συζητήσεις στα μετόπι-
σθεν όλων των καναλιών, που 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
βάλουν πιο αργά τα ξυπνητή-
ρια της ενημέρωσης. 
▪ αντίστοιχα, το Alter μετα-
κινεί όλες του τις βραδινές 
εκπομπές στις 9 το βράδυ, 
ώστε να «κατεβάζει το γενικό» 
μέχρι τα μεσάνυχτα. την ίδια 
στιγμή, τείνει προς εξαφάνιση 
η πρωινή ενημερωτική ζώνη 
του σαββατοκύριακου. 
▪ Μετά την απόφαση του 
Alpha να κόψει το «στούντιο 
Alpha», ο αντ1 εξετάζει 
το ενδεχόμενο να κόψει 
το δικό του πρωινό, ενώ η 
ΕΡτ ανακοίνωσε στον τάκη 
σπηλιόπουλο και την κατερίνα 
Μπακογιάννη ότι δεν θα 
συνεχίσουν του χρόνου το 
«σαββατοκύριακο στη νΕτ». 
Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η διοίκηση δεν έχει πάρει 
οριστική απόφαση για την εξ 
ολοκλήρου κατάργηση της 
ζώνης, στην οποία –πιθανό-
τατα– θα ενταχθεί άλλη εκπο-
μπή, με έναν παρουσιαστή.
▪ την ίδια στιγμή, η κλήση του 
προέδρου της ΕΡτ, Χρήστου 
Παναγόπουλου, σε ακρόαση 
στη Βουλή από βουλευτές 
του Πασοκ λέγεται ότι φέρνει 
το τέλος της εποχής των… 
ημετέρων στο Ραδιομέγαρο. 
▪ Θα δούμε να ενεργοποι-
ούνται νέα πρόσωπα; Ή 
θα συνεχιστεί η εκπομπή 
παρουσιάστριας, η οποία 
εξασφαλίζει την παραμονή 
της στον «κρατικό αέρα» 
χάρη στη μαζική μετακίνηση 
ψηφοφόρων που πραγματο-
ποιεί συγγενικό της πρόσωπο 
με… μπλε πούλμαν;

Υπο-city-
σμός στην 
ενημέρωση

Γιατί σίγησαν τα 
μικρόφωνα του 
ραδιοσταθμού

«Να φύγετε, να πάτε αλλού». Αυτή 
η φράση από τη διαφήμιση παγω-
τού, με τον ηλικιωμένο που θέλει 
να διώξει τους «θορυβώδεις» νέ-
ους από την ήσυχη πολυκατοικία, 
φαίνεται πως ταιριάζει γάντι στην 
περίπτωση του City 99,5 και του 
εκκαθαριστή (επομένως του ζεύ-
γους Αγγελοπούλου), παρόλο που 
ο παραλληλισμός αδικεί το συμπα-
θέστατο υπερήλικα.

Την προπερασμένη Παρασκευή 
(10/7) και ενώ το πρόγραμμα των 
εργαζομένων έβγαινε στον αέρα, 
απροειδοποίητα διακόπηκε η πρό-
σβαση των δημοσιογράφων στους 
υπολογιστές, ενώ «έπαψαν» και 
τα τηλέφωνα. Αποτέλεσμα ήταν 
να καταστεί σχεδόν αδύνατη η 
σύνταξη άρα και η εκφώνηση 
των ειδήσεων. Αυτό όμως μπορεί 
να εξηγήσει τη σιγή των μικρο-
φώνων; Σίγουρα, όχι. Πριν από 
την ανακοίνωση των ιδιοκτητών 
για κλείσιμο του ραδιοφωνικού 
σταθμού, το πρόγραμμα του City 
καλυπτόταν από 22 παραγωγούς 
τις καθημερινές και άλλους 14 τα 
Σαββατοκύριακα, σύνολο 36, ανά-
μεσά τους και πολιτικοί διαφόρων 
παρατάξεων. Τη Δευτέρα (13/7) δεν 
είχαν μείνει περισσότεροι από 5. 
Πού ήταν οι υπόλοιποι; Κανείς δεν 
μπορεί να κατηγορήσει όσους δια-
φώνησαν με το εγχείρημα να βγει 
το πρόγραμμα των εργαζομένων. 
Τι γίνεται, όμως, με όσους συμφώ-
νησαν;  Στις πρώτες συνελεύσεις 
ηχηρά ονόματα του ραδιοφώνου 
μιλούσαν για αυτοδιαχείριση. 
Οταν το σώμα των εργαζομένων 
αποφάσισε να βγάλει πρόγραμμα 
χωρίς να διαφωνήσουν κατά την 
ψηφοφορία, κάποιοι εξαφανίστη-
καν. Ορισμένοι δεν είχαν το θάρρος 
ούτε καν να εξηγήσουν τη στάση 
τους, όχι μόνο στους συναδέλφους 
τους αλλά ούτε στους ακροατές 
τους. Βέβαια, δεν θα περίμενε 
κανείς απ’ όλους τους πολιτικούς, 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
του σταθμού, να πάρουν το μικρό-
φωνο, ούτε να εμφανίζονται και να 
συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Θα 
μπορούσαν, όμως, οι κατά τ’ άλλα 
λαλίστατοι πολιτικοί να πάρουν 
σαφή θέση υπέρ των 130 απολυ-
μένων. Φυσικά, οι προσδοκίες εί-
ναι μεγαλύτερες όταν ο πολιτικός 
είναι δημοσιογράφος και μάλιστα 
εργαζόμενος στο συγκεκριμένο 
ραδιοφωνικό σταθμό.

Τα... απόνερα από  
τη μείωση των σίριαλ
Δραματικές οι επιπτώσεις των περικοπών μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Στη δίνη της ανεργίας και χιλιάδες ηθοποιοί. ΑΠΕ 
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Ο
ι απολύσεις στα ΜΜΕ τον 
τελευταίο καιρό, με πιο πρό-
σφατο επεισόδιο το «κανόνι» 

στον «Ελεύθερο Τύπο», είναι ένα ου-
σιαστικό γεγονός που μέχρι στιγμής 
έχει λάβει δυσανάλογη προσοχή 
αναλογικά με τη σημασία του. 

Απέναντι στα «αμήχανα» επιχειρή-
ματα περί κάποιου είδους «νεότευ-
κτης κρίσης», θυμίζουμε ότι μια κρί-
ση δεν μπορεί να αποτιμηθεί απλώς 
ως κάτι εξωτερικό. Η «κρίση» -εγγε-
νές στοιχείο του καπιταλισμού- έχει 
δομικές, οικονομικές και πολιτικές 
αιτίες, αλλά, κυρίως, έχει υλικότατα 
αρνητικές συνέπειες για τη ζωή όλων 
μας. Για τουλάχιστον δύο δεκαετίες 
η κυρίαρχη σκέψη, επικουρούμενη 
και από τα ΜΜΕ, προσπάθησε να 
μας πείσει για το «τέλος της Ιστορί-
ας» και τη «φυσική» επικράτηση του 

ιδιωτικού/καταναλωτικού μοντέλου 
ζωής. Παράλληλα, το ίδιο το εμπό-
ρευμα-πληροφορία απώλεσε το 
όποιο «διαφωτιστικό» περιτύλιγμα 
και ντύθηκε με τα φανταχτερά χρώ-
ματα του life-style και της διαφήμι-
σης. Ελα που όμως η ίδια η κοινωνία, 
που παρουσιάζεται σαν μια απαθής 
μάζα καταναλωτών-τηλεθεατών, 
εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων (π.χ., Διαδί-
κτυο), αναζητώντας ένα διαφορετι-
κό μοντέλο αντιεμπορευματικής και 
συμμετοχικής ενημέρωσης, απαξι-
ώνοντας το ελεγχόμενο προϊόν των 
αστικών ΜΜΕ και επιφέροντας καί-
ριο πλήγμα στα διαφημιστικά έσοδα 
αυτών. 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για 
παραπάνω κέρδη όμως παραμένει 
και τα «σπασμένα» καλούνται να τα 

πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.  Η 
τρομοκρατία των μαζικών απολύ-
σεων έρχεται να συμπληρώσει την 
οικονομική ανέχεια, ενώ οι ίδιες οι 
απολύσεις χρησιμοποιούνται για 
την περαιτέρω προώθηση των επι-
σφαλών εργασιακών σχέσεων. Στην 
περίπτωση των ΜΜΕ η κρίση παρου-
σιάζεται ως μια «καλή ευκαιρία» για 
να αυξηθούν τα «μπλοκάκια» και οι 
άμισθοι-«μαθητευόμενοι», εργασια-
κές σχέσεις που, εκτός από παραπά-
νω κέρδη, επιφέρουν και στενότερο 
έλεγχο της ενημέρωσης από την 
πλευρά των ιδιοκτητών ΜΜΕ. 

Κι έτσι φτάνουμε στα πολιτικά 
παρεπόμενα μιας γενικότερης επί-
θεσης, που δεν βιώνεται ως τέτοια. 
Ο άθλιος ρόλος που έχουν επιδείξει 
αρκετοί (μεγαλο)δημοσιογράφοι 
απέναντι στους αγώνες άλλων ερ-

γαζομένων επιστρέφεται απέναντι 
στο σύνολο των εργαζομένων στη 
βιομηχανία των ΜΜΕ ως ενός είδους 
«κοινωνικός αυτοματισμός» από την 
ανάποδη. 

Ωστόσο, υπάρχουν πάντα κι οι αντι-
στάσεις, τόσο ως ζήτημα  προσωπι-
κής αξιοπρέπειας όσο και συλλογικής 
επιβίωσης. Απλά, αλλά δύσκολα λό-
για σ’ ένα «δυσώδη» χώρο: Συναδελ-
φική αλληλεγγύη ανεξάρτητα από 
Μέσο και ειδικότητα, ταξική αλλη-
λεγγύη σε κάθε κλάδο εργαζομένων 
που χτυπιέται, ενίσχυση, τέλος, της 
δικής μας φωνής, της φωνής αυτών 
που παράγουν τα πάντα σε αυτόν τον 
κόσμο.

Συνέλευση έμμισθων, άμισθων, μπλοκά-
κηδων, φοιτητών στα ΜΜΕ (katalipsiesiea.
blogspot.com)

Ε
άν αυτό που βιώσαμε πριν 
από λίγες βδομάδες συ-
νέβαινε σε άλλη χώρα, θα 

είχε προκληθεί δημοσιογραφικός 
και πολιτικός σεισμός. Από τις 
μεγαλύτερες εφημερίδες στην 
Ελλάδα, το κυριακάτικο «Βήμα», 
όχι μόνον ανέφερε ως δεδομένη 
την επίσκεψη του Τούρκου πρω-
θυπουργού Ταγίπ Ερντογάν αλλά 
περιέγραφε με λεπτομέρειες όσα 
συζητήθηκαν με τον Eλληνα ομό-
λογό του Κώστα Καραμανλή. Δη-
λαδή αναφέρθηκε στην επίσκεψη 
ενός υψηλού προσκεκλημένου, 
που ουδέποτε ήλθε στην Ελλάδα. 
Κάποια στελέχη της εφημερίδας 
πήραν τις πληροφορίες από τη δι-
πλωματική ατζέντα και τις μετέ-
τρεψαν σε γεγονός. Η εφημερίδα 

δεν απαλλάσσεται των ευθυνών 
της επειδή η συγκεκριμένη έκ-
δοση κυκλοφόρησε μόνο σε ορι-
σμένες περιοχές της περιφέρειας, 
ούτε επειδή προ της κατακραυγής 
ο διευθυντής της αναγκάστηκε να 
ζητήσει δημόσια συγγνώμη, πα-
ραδεχόμενος την γκάφα ολκής. 

Θα περίμενε κανείς πολλές 
παραιτήσεις σε όλα τα κλιμά-
κια και εκ βάθρων αναδιάταξη. 
Δυστυχώς, το γεγονός πέρασε 
μέσα από το φίλτρο της γενικευ-
μένης αδιαφορίας και επρόκειτο 
να καταλαγιάσει αν δεν μεσο-
λαβούσαν τα blogs. Το τι έγινε 
στην μπλογκόσφαιρα λίγο μετά 
τη δημοσιοποίηση της εικονικής 
επίσκεψης και της διάψευσης δεν 
περιγράφεται. Ολα μαζί εν χορώ 

και μεμονωμένα έβαλαν κατά του 
«Βήματος», του διευθυντή του και 
του συγκροτήματος. Ευέλικτα, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
τις επικαιρότητας και με την ευ-
θύτητα που επιβάλλει ο γνήσιος 
δημοσιογραφικός λόγος, τα πε-
ρισσότερα ελληνικά blogs έκαναν 
αυτό που έπρεπε. Εκριναν και κα-
τέκριναν το απίστευτο ατόπημα 
και κατά κάποιον τρόπο διέσωσαν 
την τιμή της ελληνικής δημοσιο-
γραφίας, προ της κατ’ επανάληψη 
απούσας ΕΣΗΕΑ. Και για να είναι 
ακόμη πιο δίκαια εκτόξευσαν τα 
βέλη τους και κατά δυο άλλων 
μεγάλων εφημερίδων, της «Ελευ-
θεροτυπίας» και του «Εθνους», 
που είχαν αναπαράγει παρόμοιες 
«ειδήσεις». Ο πόλεμος από τον…

Γολιάθ των ΜΜΕ δεν άργησε να 
κηρυχθεί. 

Η συζήτηση περί άρσης του 
απορρήτου, η περιβόητη γνωμο-
δότηση Σανιδά και η «δυνατότη-
τα» να μπαίνει η Δίωξη σε σπίτια 
για το πλημμέλημα της εξύβρισης 
ή συκοφαντικής δυσφήμησης εί-
ναι τα επακόλουθα.  Τα πράγμα-
τα στη θέση τους ήρθε να βάλει 
η Αρχή Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) με 
την πρόσφατη επιστολή της στη 
Βουλή: με βάση την εθνική και 
κοινοτική νομολογία το απόρρη-
το των επικοινωνιών, που ισχύσει 
και για το Internet, είναι εξίσου 
ισχυρό συνταγματικό δικαίωμα 
με τη δικαστική προστασία του 
θιγόμενου. 

Bloggers… εναντίον Γολιάθ

Αρωμα χαρτιού και εφημερίδας. Ωράριο ανύ-
παρκτο. Μελάνι στα δάχτυλα και η είδηση τυπω-
μένη. Εφημεριδάς από τα 19 - λίγο επάγγελμα, 
πολύ περισσότερο ψύχωση. Ρεπορτάζ δρόμου, 
καφές στο πόδι, πίσω στο γραφείο να γράψει 
γρήγορα σήμερα αυτό που οι άλλοι θα διαβά-
σουν αύριο. Μαθαίνει σιγά σιγά και τις νέες τε-
χνολογίες, τις σέβεται, τις εκτιμά, αλλά σαν την 
εφημερίδα του τίποτα. Και μετά λουκέτο. Πάει 
ο ΕΤ… «Να στήσουμε blog, να διατηρήσουμε 

τη φωνή μας», πέφτει η ιδέα το βράδυ εκείνης 
της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Η ανάγκη επιτακτική. 
Το ergazomenoieleftherostipos.blogspot.com 
δημιουργείται από εκείνον, τον εφημεριδά, με 
τις ελάχιστες γνώσεις blogging. 
Από την πρώτη στιγμή κάνουν παρατηρήσεις, 
«μεγάλο το όνομα», «δεν λειτουργούν τα links». 
Τσατίζεται. «Ας το έφτιαχνες εσύ που ήξερες», 
η απάντησή του. 
Βήμα το βήμα, η φωνή των συναδέλφων του 

βγαίνει στον ιντερνετικό αέρα. Του αρέσει αυτή 
η αμεσότητα, «συμβαίνει τώρα…», να ανέβει κι 
αυτό, να φτιάξουμε κι εκείνο. Μηνύματα, σχό-
λια, εικόνες, μια ηλεκτρονική «έκδοση». Ενας 
νέος κόσμος. Και η εφημερίδα, η… ερωμένη 
του; Ωρες ώρες νιώθει πως την… απατά. Αλλά 
γιατί να είναι έτσι; Μπορεί να έχει πολλές αγά-
πες παράλληλες, να καλύπτουν ίδιες και δια-
φορετικές ανάγκες. Αλλωστε, ταγμένος ήταν 
πάντα σε μία, στην ενημέρωση.

Η δική μας ηλεκτρονική φωνή

Ενα καθόλου τυφλό χτύπημα 

 Τ
ον περασμένο χειμώ-
να μια ομάδα Γάλλων 
freelance συντακτών 
βρέθηκε στην Αθήνα 
για τα γεγονότα του Δε-
κεμβρίου. Δικτυωμένοι 

με διεθνή ΜΜΕ είχαν ως αποστο-
λή να τα τροφοδοτήσουν με ήχο, 
εικόνα, κείμενο, προωθώντας ένα 
νέο μοντέλο δημοσιογραφίας: χω-
ρίς μεγάλες απολαβές, με ομαδι-
κό πνεύμα, αυτοδιαχειριστική λο-
γιστική και αυξημένη ταυτόχρονα 
αίσθηση ατομικότητας, οι νέοι 
αυτοί επαγγελματίες μπορούσαν 
να ασκήσουν το επάγγελμά τους. 
Η περίπτωσή τους είναι ευτυχής, 
καθίσταται όμως σαφές ότι μετα-
φράζει κρίσιμες μεταβολές στην 
οργάνωση της δημόσιας σφαίρας 
παγκοσμίως. Στην πραγματικότη-
τα το ίδιο το μοντέλο του επαγγελ-
ματία δημοσιογράφου διανύει μια 
περίοδο κρίσης. Ο πληθωρισμός 
της είδησης αποδιαρθρώνει την 
κάθετη δομή της εφημερίδας. 
Κομιστές της μαρτυρίας ή εκ-
φραστές γνώμης δεν είναι σήμε-
ρα μόνον οι έμμισθοι δημοσιο-
γράφοι. Είναι και οι «ερασιτέχνες 
ανταποκριτές» κάθε είδους. Οι 
εκφραστές της αυθεντικής μαρ-
τυρίας στέλνουν σήμερα οικειο-
θελώς την εικόνα και το κείμενό 
τους στα μεγάλα ενημερωτικά 
δίκτυα, μα και οι απανταχού σχο-
λιαστές (bloggers) εμπλέκονται 
ολοένα και περισσότερο με τις 
παραδοσιακές δομές ενημέρω-
σης.Οι νέοι παίκτες-εθελοντές της 
ενημέρωσης καταλήγουν έτσι να 
δρουν ως σημαντικοί τροφοδότες 
της πληροφορίας. Κατά μόνας ή 
συνεισφέροντας στα παραδοσι-
ακά media, διασπούν τους πα-
λαιούς ρόλους της ενημέρωσης. 
Οι εσωτερικές ιεραρχίες και η 
γραφειοκρατία των ΜΜΕ έχουν 
κλονιστεί από την αξιοποίηση των 
εθελοντών. Ο παλιός αναγνώστης 
μπορεί να γίνει χρονικογράφος, 
το θύμα του πολέμου πολεμικός 
ανταποκριτής, ο δικηγόρος δικα-
στικός ρεπόρτερ κ.λπ.

Οι επαγγελματικές σταθερές 
της δημοσιογραφίας τείνουν λοι-
πόν να αλλάξουν. Ενα μέρος από 
τα καθιερωμένα δημοσιογραφικά 
προνόμια έχει σήμερα μοιραστεί 
πέραν του επαγγέλματος ... 

*O Παναγής Παναγιωτόπουλος είναι 
Λέκτορας Κοινωνιολογίας στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Του Π. Παναγιωτόπουλου*

αρθρο

Εθελοντές της 
ενημέρωσης 
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Ρεπορτάζ
από χέρι 
κομμένα…
Στη δημοσιογραφία 
υπάρχει το φαινόμενο 
της αυτολογοκρισίας. Της 
αυτοφίμωσης, δηλαδή. Ο 
δημοσιογράφος ξέρει τι 
πρέπει να γράψει. Για την 
ακρίβεια μέχρι που του 
επιτρέπει ο τοποθετημένος 
από τον ιδιοκτήτη 
διευθυντής του να γράψει. 
Λόγοι οικονομικών και 
προσωπικών συμφερόντων, 
πρόσκαιρων ή μόνιμων 
συμμαχιών με άλλους 
μεγαλοεπιχειρηματίες και 
συμφέροντα, «ισορροπίες» 
με πολιτικούς και κάθε 
λογής άλλους χώρους, 
επιβάλλουν –συχνά- μια 
αδιαπέραστη κρισάρα, μέσω 
της οποίας η είδηση και η 
πληροφορία φτάνουν στον 
πολίτη «πετσοκομμένες». 
Σήμερα, παρουσιάζουμε 
ορισμένα, από τα πολλά, 
δείγματα ωμής λογοκρισίας 
στον ΕΤ. Κάποιες εξ’αυτών 
των περιπτώσεων εγείρουν 
σοβαρά ερωτηματικά. 
Υπάρχει βέβαια, και πλειάδα 
άλλων θεμάτων που οι 
δημοσιογράφοι, όχι μόνον 
δεν τα έγραψαν, αν και είχαν 
τα απαραίτητα στοιχεία στα 
χέρια τους, αλλά ούτε καν 
σκέφτηκαν να τα προτείνουν. 
Κι’αυτό, διότι ήταν από χέρι … 
κομμένα! 

Ο «Ελεύθερος Τύπος» της κ. Αγγελοπούλου ήταν 
ένα άνευρο και απολιτίκ φύλλο. Οι δε πολιτικοί 
ακροβατισμοί του ήταν άνευ προηγουμένου. Ηταν 
κάτι ανάμεσα σε εφημερίδα και λάιφ στάιλ (που 
ούτε λάιφ ούτε και στάιλ ήταν) περιοδικό. Στην 
πραγματικότητα δεν ήταν τίποτε από τα δύο. Εκεί 
λοιπόν, με εξαίρεση κάποιες μικρές χρονικές περι-
όδους, η μάχιμη δημοσιογραφία αποθαρρυνόταν. 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση των γεγονότων του 
Δεκεμβρίου 2008. Ενώ τη μια μέρα έβγαινε με 

πρώτο θέμα «Ιντιφάντα μαθητών», την άλλη τους 
«ισοπέδωνε». Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του 
ΕΤ, ειδικά στα μεγάλα γεγονότα, δεν είχε προηγού-
μενο. Για να μη μιλήσει κανείς για την περίπτωση 
του φωτορεπόρτερ Κώστα Τσιρώνη, ο οποίος -αν 
και έκανε μια σημαντική δημοσιογραφική επιτυ-
χία- αμείφθηκε διά της απολύσεως. Ως γνωστόν, 
είχε φωτογραφίσει άνδρα των ΜΑΤ που κατά τη 
διάρκεια των διαδηλώσεων κράδαινε το πιστόλι 
του. Η φωτογραφία κρατήθηκε στο συρτάρι διευ-

θυντή. Μετά από επίμονες διεργασίες, δημοσιεύ-
θηκε, αν και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, 
«θαμμένη» στο εσωτερικό της εφημερίδας, δίχως 
καν «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα. Πολλοί δημο-
σιογράφοι ακόμα και σήμερα διερωτώνται πώς 
είναι δυνατόν να κρατάει κάποιος επαγγελματίας 
τόσες ημέρες ένα «καυτό» θέμα, σαν τη φωτο-
γραφία, στα χέρια του και να μην το δημοσιεύει. 
Η απάντηση είναι απλή. Πρέπει να πιστεύει στη 
μάχιμη δημοσιογραφία.

  Οι καλοί «αμείβονται» με απόλυση 

«Φίλοι» μας οι τράπεζες…
Προς τα τέλη Ιανουαρίου, η εντολή ήρθε άνωθεν: «Δεν αγγίζουμε τους χορηγούς»

Ο
ι τράπεζες είναι “φίλοι” 
μας». Αυτή ήταν η εντολή-
απάντηση που έλαβαν από 

τη διεύθυνση οι συντάκτες του οικο-
νομικού ρεπορτάζ προς το τέλος Ια-
νουαρίου όταν εξέφρασαν την απορία 
τους για τη στροφή 180 μοιρών όσον 
αφορά τη δημοσιογραφική κάλυψη 
του κλάδου. Πρακτικά η αλλαγή του 
κλίματος -γιατί μέχρι τότε η αλήθεια 
είναι πως στο εν λόγω ρεπορτάζ οι 
παρεμβάσεις ήταν περιορισμένες- 
σήμαινε ότι αποκλειστικά θέματα που 
«χτυπούσαν» το χρηματοπιστωτικό 
τομέα θα έμεναν στο συρτάρι. 

Οπως και έγινε με ένα ρεπορτάζ 

για την εκρηκτική αύξηση των «κόκ-
κινων δανείων» και τα σχέδια της 
Τράπεζας της Ελλάδος να επιβάλει σε 
ορισμένα ιδρύματα κυρώσεις. Θέμα 
που θα προκαλούσε αντιδράσεις, 
στον ΕΤ δεν έπαιξε ποτέ, αλλά έγινε 
πρωτοσέλιδο μερικές εβδομάδες 
μετά σε άλλες εφημερίδες. Η απά-
ντηση στο τι «άλλαξε» δεν άργησε 
να έρθει: ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 
έλαβε δάνειο 170 εκατ. ευρώ από με-
γάλη τράπεζα. Για περίπου ένα δίμη-
νο τα ρεπορτάζ έγιναν πιο… απαλά, 
πιο φιλικά προς τους μεγάλους χο-
ρηγούς, τις τράπεζες. Στη συνέχεια 
η εντολή χαλάρωσε, εξασθένησε. 

Τα ρεπορτάζ αυτο-λογοκρίνονταν, 
αλλά έμπαιναν… Πιθανόν δεν ανα-
φερόταν το όνομα της Χ τράπεζας, 
αλλά με κάποιο τρόπο τη «φωτογρά-
φιζαν». Στην περίοδο ανακοίνωσης 
οικονομικών αποτελεσμάτων, όπου 
οι «φίλοι» μας δεν είχαν πάει καλά, το 
κείμενο ξεκινούσε από κάποιο μέγε-
θος που είχε θετική ανάπτυξη ή από 
τη δήλωση αισιοδοξίας του εκάστοτε 
διευθύνοντος συμβούλου... Αλλω-
στε, οι δημοσιογράφοι ξέρουν τι ση-
μαίνει «διαφημιστικό budget», είναι 
προσεκτικοί στο πώς γράφουν κι αν 
θέλουν μπορούν να «σφάξουν με το 
βαμβάκι».

Το ρεπορτάζ 
για την εκρη-
κτική αύξηση 
των «κόκκινων 
δανείων», 
θέμα που θα 
προκαλούσε 
αντιδράσεις, 
στον ΕΤ δεν 
έπαιξε ποτέ, 
αλλά έγινε 
πρωτοσέλι-
δο μερικές 
εβδομάδες 
μετά σε άλλες 
εφημερίδες. 
Στα «ψιλά»: 
Ο Θόδωρος 
Αγγελόπουλος 
έλαβε δάνειο 
170 εκατ. ευρώ 
από μεγάλη 
τράπεζα…
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Το έγγραφο της KGB για το 
μέλος του ΚΚΕ το 1927-1928 
και του συνδικάτου εργατών 
υφαντουργίας «Μπαλφούρ 
Ερικ Κάρλοβιτς». Το πραγμα-
τικό όνομά του ήταν Κωνστ. 
Γεωργιάδης και είχε συλλη-
φθεί 3 φορές στην Ελλάδα 
πριν φύγει στην ΕΣΣΔ.

Κλειδωμένα μυστικά  
και ντοκουμέντα για το C4i
Οι αποκαλύψεις για το «ολυμπιακό σκάνδαλο» κόπηκαν χωρίς την παραμικρή εξήγηση. Ωστόσο, όταν 
αργότερα ήρθαν στο φως από άλλη εφημερίδα, ο  κ. Μαρκογιαννάκης πέρασε την πόρτα του  ανακριτή…

Στα αζήτητα  
ο «μαύρος» 
φάκελος της KGB 
από την «πρέσα» των διευθύν-
σεων του Ετ πέρασε και ένας 
μεγάλος, πολυσέλιδος φάκελος με 
ανέκδοτα έως τώρα ντοκουμέντα 
για εκτελέσεις, εκτοπίσεις και 
διωγμούς ιστορικών στελεχών του 
κκΕ και του κομμουνιστικού κόμ-
ματος κύπρου (ακΕλ σήμερα) στη 
σοβιετική Ενωση κατά τη σταλινική 
περίοδο. αυτό κι αν ήταν έκπληξη. 
να «κοπεί» ένα τέτοιο υλικό, το 
οποίο εδίδετο προς έγκριση επί 
δύο χρόνια και συνεχώς απορρι-
πτόταν. Γιατί άραγε; Η δικαιολογία, 
που λεγόταν όμως ψιθυριστά στο 
αφτί, ήταν: «τυπωνόμαστε στην 
τυποεκδοτική του κκΕ. Πώς να το 
βάλουμε;». αυτή ήταν η «ανεξάρ-
τητη» εφημερίδα της «οικονομικά 
ανεξάρτητης» Γιάννας αγγελοπού-
λου που δεν υποκύπτει σε πιέσεις. 
Ως γνωστόν, τα ετήσια εκτυπωτικά 
έξοδα του Ετ ήταν πάνω από 
εννέα εκατομμύρια ευρώ (!). Η 
τυποεκδοτική, επίσης σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες, από τη 
στιγμή που πήρε τη «δουλειά» από 
το ζεύγος αγγελοπούλου έκανε 
μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες 
τώρα όμως της έμειναν… αμανάτι. 
ο φάκελος λοιπόν παρουσίαζε με 
έγγραφα και φωτογραφίες μέσα 
από τα αρχεία του κομμουνιστικού 
κόμματος σοβιετικής Ενωσης, 
της KGB, της Εισαγγελίας της 
Μόσχας και άλλες πηγές, μια από 
τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 
κομμουνιστικού κινήματος στην 
Ελλάδα, που γράφτηκε στην ΕσσΔ. 
Δεκάδες Ελληνες κομμουνιστές, 
πολλοί από τους οποίους ήταν 
πρωτοκλασάτα, ιδρυτικά στελέχη 
του κκΕ και του ακΕλ είχαν βρει 
καταφύγιο στη «μεγάλη σοσιαλι-
στική πατρίδα», κατά τη διάρκεια 
των μαζικών σταλινικών διώξεων, 
βρέθηκαν είτε στα «γκούλαγκ», 
είτε στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Ε
να μεγάλο θέμα, που αποτε-
λεί κομμάτι του περιβόητου 
σκανδάλου Siemens, είναι 

το ακριβοπληρωμένο ηλεκτρονικό 
σύστημα ασφαλείας των Ολυμπια-
κών Αγώνων, C4i. Το 2008, λοιπόν, 
εδόθησαν στη διεύθυνση του «Ελεύ-
θερου Τύπου» σοβαρά ντοκουμέ-
ντα, από τα οποία προέκυπτε ότι το 
σύστημα που παρέλάβε το Ελληνικό 
Δημόσιο, μόνο για να το χρησιμοποι-
ήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
ήταν άκρως προβληματικό. Κι αυτό 
διότι, αν και λειτουργούσαν ορισμέ-
να περιφερειακά υποσυστήματά 
του, η καρδιά του και ο εγκέφαλός 
του ήταν άχρηστα. Κοντολογίς, οι 
Ελληνες φορολογούμενοι πολίτες 
καλούνταν να πληρώσουν 270 εκατ. 
ευρώ στην αμερικανική SAIC, τη γερ-
μανική Siemens, καθώς και σε άλλες 
ισραηλινές και αμερικανικές εταιρίες, 
δίχως το σύστημα που είχε παραγγεί-
λει η χώρα μας να δουλεύει. 

Αδιάσειστα στοιχεία
Τα στοιχεία που εδόθησαν στη διεύ-
θυνση του ΕΤ, περιλάμβαναν υπηρε-
σιακές εκθέσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., 
ένορκες καταθέσεις συμβούλων των 
υπουργείων Δημόσιας Τάξης και 
Αμύνης, επιστολές προς αρμόδιους 
υπουργούς μετά το 2004, και άλλα 
σοβαρά στοιχεία. Το θέμα «κόπη-
κε» δίχως την παραμικρή εξήγηση. 
Μπορεί, βέβαια, η διεύθυνση του ΕΤ 
να μην το δημοσίευσε, αλλά προφα-
νώς, επειδή η εφημερίδα δεν έχει το 
μονοπώλιο της ενημέρωσης, άλλη, 
μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα το 
δημοσίευσε πρωτοσέλιδο. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι, μετά τη δημοσίευση, 
στις 17 Απριλίου 2008, περνούσε την 
πόρτα του ανακριτή ο νυν υφυπ. Δη-
μόσιας Τάξης, κ. Μαρκογιαννάκης, 
προκειμένου να καταθέσει για το 
σκάνδαλο του C4i. Να σημειωθεί ότι 
ο κ. Μαρκογιαννάκης, κατά την πρώ-
τη του θητεία στο ίδιο υπουργείο, 
μετά τις εκλογές του 2004, ήταν ο 
αποκλειστικός χειριστής αυτού του 
πανάκριβου έργου που παρέλαβε η 
Ν.Δ. από την κυβέρνηση Σημίτη. 

Ακόμα και σήμερα παραμένει 
άγνωστο γιατί η -διορισμένη από 
την κ. Αγγελοπούλου- διεύθυνση του 
ΕΤ πέταξε στο καλάθι  ένα θέμα που 
προκάλεσε παρέμβαση της Δικαιο-
σύνης. Αναμφισβήτα, υπήρξαν «άν-

θρωποί» της, οι οποίοι, στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας των Ολυμπιακών, 
βρέθηκαν σε κέντρα λήψης αποφά-
σεων. Εχει γίνει επίσης γνωστό ότι 
επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται 
για λογαριασμό των συμφερόντων 
του ζεύγους Αγγελόπουλου, ενεπλά-

κησαν και στην υπόθεση του C4i. Οι 
ίδιοι διαβεβαιώνουν ότι επρόκειτο 
απλά για συμβουλές προς το Ελληνι-
κό Δημόσιο, κι εμείς ουδεμία πρόθε-
ση έχουμε να μην τους πιστέψουμε. 
Από αυτού του σημείου, όμως, μέχρι 
να πέσει «ψαλίδι» σε ένα τέτοιο ρε-

πορτάζ, η απόσταση είναι μεγάλη. 
Υπερβάλλων ζήλος κάποιων καλο-
θελητών-τοποτηρητών του ζεύγους; 
Οπως και να ’χει, δεκάδες θέματα 
που σχετίζονταν με προμήθειες -και 
αμυντικές- ουδέποτε είδαν το φώς 
της δημοσιότητας στον «Ελ. Τύπο».

Ο Χριστοφοράκος «δικό μας παιδί»;
«Ψαλίδι» στα στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη επίσκεψή του στο  Βατοπαίδι

Τ
ο Φεβρουάριο του 2009 η διεύθυνση του 
«Ελεύθερου Τύπου» έβαλε ένα ακόμα σοβαρό 
θέμα στο χρονοντούλαπο. Επρόκειτο για έγ-

γραφα που συνέδεαν τα δύο μεγάλα σκάνδαλα που 
αναστάτωσαν την πολιτική και κοινωνική ζωή της 
χώρας. Αυτά των υποθέσεων Siemens και Βατοπαι-
δίου. Οσο κι αν δεν ήθελε η διεύθυνση να μην προ-
βεί στην αποκάλυψη, ένα τέτοιο «καυτό» θέμα δεν 
θα μπορούσε παρά να δει -αργά ή γρήγορα- το φως 
της δημοσιότητας. Οπερ και εγένετο σε άλλη, πολύ 
μεγάλη εφημερίδα. Ειδικότερα, όπως αναφερόταν 
στο ρεπορτάζ που παραδόθηκε στη διεύθυνση της 
εφημερίδας, «η Μονή Βατοπαιδίου είχε γίνει κέντρο 
επισκέψεων υψηλών προσώπων. Μάλιστα, μεταξύ 
εκείνων που επρόκειτο να την επισκεφθούν, ήταν 
και ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens Ελλάς, κ. 
Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος φέρεται ως ένας 
εκ των χειριστών μαύρων κονδυλίων του γερμανικού 
κολοσσού, που διοχετεύονταν με στόχο να διασφα-
λίζει η εταιρία μεγάλες “δουλειές”». Είναι πράγματι 
απορίας άξιον γιατί «κόπηκε» ένα θέμα που απλώς 
έδειχνε ότι ο κ. Χριστοφοράκος, λίγους μήνες προ-
τού φύγει από το πόστο του επικεφαλής της Siemens 
Hellas σχεδίαζε να πάει εκεί, μαζί με πρωτοκλασά-
τους μπίζνεσμαν και πολιτικούς της Βαυαρίας. Προς 
τι άραγε αυτή η σπουδή της διεύθυνσης του ΕΤ στο 

πρόσωπο του πρώην επικεφαλής της Siemens Hellas;  
 Το άκρως ενδιαφέρον στοιχείο των εγγράφων ήταν 
ότι από τη Μονή θα παρήλαυνε, μαζί με τον κ. Χρι-
στοφοράκο, όλη η βαυαρική πολιτική, οικονομική, 
δικαστική και δικηγορική ελίτ. Κάποια άτομα εξ αυ-
τών μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
βρίσκονται πίσω από την «προστασία» που παρέχεται 
στον πρώην μάνατζερ από τη στιγμή που δραπέτευσε 
στο Μόναχο. Κάποιοι απ’ αυτούς αναπτύσσουν επιχει-
ρηματική δραστηριότητα και στην Ελλάδα και έχουν 
στενές σχέσεις με Ελληνες επιχειρηματίες που δρα-
στηριοποιούνται μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Οι 
Βαυαροί «φιλέλληνες» επισκέπτονταν συχνά το Αγιον 
Ορος με πρωτοβουλία Ελληνα δικηγόρου στο Μόνα-
χο. Ο τελευταίος φαίνεται πως συνδεόταν από παλιά 
με τον κ. Χριστοφοράκο.  

Ο δικηγόρος, σε συνομιλία του με τον ΕΤ, αρχικώς 
αρνήθηκε ότι είχε βάλει στη λίστα του ελληνικού 
προξενείου και το όνομα του πρώην επικεφαλής της 
Siemens μαζί με τους υπόλοιπους Βαυαρούς. Τελικά 
«θυμήθηκε» ότι πράγματι τον είχε βάλει, αλλά αυτός 
δεν ταξίδεψε επειδή ήταν… άρρωστος. Σύμφωνα με 
έγγραφα, τα οποία περιήλθαν εσχάτως στη διάθεση 
του «Εναλλακτικού Τύπου», ο κ. Χριστοφοράκος είχε 
επανειλημμένες επαφές με το συγκεκριμένο δικηγό-
ρο που οργάνωνε τις «ιερές τουρνέ».
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Π
λήρη ανατροπή του νομοθετι-
κού καθεστώτος για το «πόθεν 
έσχες» και τα τεκμήρια της 

Εφορίας προκαλεί απόφαση-βόμβα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδό-
θηκε το 2008 και αποκαλύπτει σήμερα 
ο ΕΤ. Με την απόφαση αυτή καθίσταται 
ουσιαστικά ανενεργό το «πόθεν έσχες», 
καθώς αίρεται ο περιορισμός της φορο-
λογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον 
οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να δι-
καιολογεί στην Εφορία δαπάνες για την 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με-
γάλης αξίας μόνο με τα ποσά των τόκων 
από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του 
Δημοσίου ή μόνο με το ποσό της υπε-
ραξίας από την πώληση μετοχών εισηγ-
μένων στο Χρηματιστήριο. Η απόφαση 
δίδει το δικαίωμα σε κάθε φορολογού-
μενο να επικαλείται το σύνολο των πο-
σών που έλαβε από την πώληση των 
τίτλων του Δημοσίου ή από την πώληση 
των μετοχών για να καλύπτει το «πόθεν 

έσχες» της αγοράς ακινήτων, αυτοκινή-
των, σκαφών αναψυχής και άλλων πε-
ριουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας 
καθώς και τα τεκμήρια διαβίωσης για 
τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.

Σήμερα η φορολογική νομοθεσία, 
όπως εφαρμόζεται από το υπουργείο 
Οικονομικών, δεν επιτρέπει την κάλυψη 
του «πόθεν έσχες» και των τεκμηρίων 
διαβίωσης με κεφάλαια που προέκυ-
ψαν από τη ρευστοποίηση ομολόγων 
και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
ή με ποσά που εισπράχθηκαν από την 
πώληση μετοχών, παρά μόνο με τα 
ποσά της υπεραξίας ή του κέρδους που 
τυχόν προκύπτει από τη ρευστοποίηση 
ή την πώληση των τίτλων.

Αυτό πλέον ανατρέπεται, καθώς με 
την υπ’ αριθμόν 849/2008 απόφαση 
του Β’ Τμήματος του ΣτΕ έγινε δεκτό 
ότι ολόκληρο το ποσό που εισέπραξε 
φορολογούμενος από την εκποίηση τίτ-
λων του Δημοσίου -κι όχι μόνο το ποσό 
των τόκων των τίτλων αυτών- μπορεί 
να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη τεκ-

μηρίων απόκτησης περιουσιακών στοι-
χείων καθώς και τεκμηρίων διαβίωσης 
με τα οποία ο φορολογούμενος αυτός 
βαρύνεται. Με την απόφαση αυτή δι-
καιώθηκε φορολογούμενος, ο οποίος 
για την κάλυψη της αγοράς οικοπέδου 
αξίας 10.500.000 δραχμών είχε επικα-
λεστεί στη φορολογική δήλωση του οι-
κονομικού έτους 1996 ποσό 12.000.000 
δραχμών που εισέπραξε την 31η-1-1995 
από την πώληση εντόκων γραμματίων 
του Δημοσίου.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου ανοίγει το δρόμο σε χιλιάδες άλ-
λους φορολογούμενους να δικαιολο-
γούν με εύκολο και νομιμοφανή τρόπο 
μεγάλου ύψους δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιήσει για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, 
όπως ακίνητα, πισίνες, ΙΧ αυτοκίνητα, 
σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη. Δί-
δει τη δυνατότητα κάλυψης του «πόθεν 
έσχες» της Εφορίας και των τεκμηρίων 
διαβίωσης με τα συνολικά ποσά από την 
πώληση ομολόγων, εντόκων γραμματί-
ων του Δημοσίου και μετοχών εισηγμέ-
νων στο Χρηματιστήριο, χωρίς να έχει 
προηγηθεί η αφαίρεση των ποσών που 
διατέθηκαν για την αγορά αυτών των 
τίτλων! Η απόφαση επιτρέπει σε κάθε 
φορολογούμενο να καλύπτει τεκμήρια 
επικαλούμενος ποσά από την εκποίηση 
τίτλων του Δημοσίου ή μετοχών, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εκποίηση έχει λά-
βει χώρα σε έτος μεταγενέστερο αυτού 
της αγοράς. Εάν η αγορά και η πώληση 
των τίτλων έχουν πραγματοποιηθεί 
εντός του ιδίου έτους, τότε -σύμφωνα 
με την απόφαση- επιτρέπεται στο φο-
ρολογούμενο να επικαλεστεί μόνο την 
τυχόν υπεραξία (κέρδος) που έχει προ-
κύψει και όχι το σύνολο του κεφαλαίου 
που αποκτήθηκε από την πώληση. 

Συνεπώς, όσοι έχουν αγοράσει 
έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του 
Δημοσίου ή μετοχές εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο μέχρι το τέλος του 
2008 και έχουν πουλήσει φέτος τους 
τίτλους αυτούς ή σκοπεύουν να τους 
πουλήσουν εντός του 2009 ή των 
επόμενων ετών μπορούν πλέον να 
χρησιμοποιήσουν τα συνολικά ποσά 
που έχουν εισπράξει ή θα εισπράξουν 
από τις πωλήσεις αυτές προκειμένου 
να δικαιολογήσουν αγορές περιουσι-
ακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

Bόμβα ΣτΕ στο 
«πόθεν έσχες»  
της Εφορίας

Τ
ην κότα που κάνει τα χρυσά αβγά 
έχουν ανακαλύψει οι τράπεζες 
σ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει 

να αποκαλούμε δημόσιο χρέος και 
το οποίο τους τελευταίους έξι - επτά 
μήνες αυξάνεται με ρυθμούς εποχής 
δραχμής. Σε δημόσιες δηλώσεις τους 
οι μεγάλοι τραπεζίτες έχουν αποκαλέ-
σει μάλιστα την περίπτωση αυτή ως 
μία «επιχειρηματική ευκαιρία», η οποία 
κατά την εκτίμησή τους πιθανό να ισο-
σκελίσει τις απώλειες που έχουν από 
την τραπεζική κρίση και την απότομη 
μείωση της πώλησης δανείων. Ποια 
είναι αυτή η επιχειρηματική ευκαιρία 
και τελικά ποιος την πληρώνει; Για να 
εντοπίσει κανείς την πηγή αυτής της 
κερδοφορίας αρκεί να ακολουθήσει 
το χρήμα:
▪ Με το ξέσπασμα της τραπεζικής 
κρίσης η ελληνική κυβέρνηση μαζί με 
τις άλλες ευρωπαϊκές ανακοίνωσαν 
πακέτα στήριξης των τραπεζών. Το ελ-
ληνικό ήταν 28 δισ. ευρώ με τη μορφή 

δανείων εγγυήσεων και συμμετοχής 
του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό 
κεφάλαιο των τραπεζών.
▪ Οι τράπεζες πήραν τα κεφάλαια 
αυτά, τα δάνεια, τη συμμετοχή του 
Δημοσίου στο Μ.Κ. ή τις εγγυήσεις, με 
τη μορφή κρατικών ομολόγων. 
▪ Στη συνέχεια με τα ομόλογα αυτά πή-
γαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, όπου και τα κατέθεσαν ως εγγύηση 
για να δανειστούν με επιτόκιο σχεδόν 
μηδενικό -κοντά στο 1%- τεράστια 
ποσά, τα οποία χρησιμοποίησαν για 
να χρηματοδοτήσουν τις χορηγήσεις 
δανείων.
▪ Οι χορηγήσεις δανείων με τα κε-
φάλαια αυτά (που προήλθαν από το 
πακέτο του Δημοσίου) αποτελούν 
σήμερα τη βασική πηγή κερδοφορίας 
τους. Πού έχουν δοθεί τα δάνεια αυτά; 
Εχουν δοθεί κατά βάση στο Δημόσιο με 
τη μορφή αγοράς κρατικών ομολόγων 
που εκδίδει το Δημόσιο για να καλύπτει 
τα ελλείμματά του. Το επιτόκιο όμως 

που πληρώνει το Δημόσιο στις τράπε-
ζες για τα δάνεια αυτά είναι τριπλάσιο 
απ’ αυτό που έχουν πληρώσει οι τράπε-
ζες για να δανειστούν από την ΕΚΤ με 
εγγύηση τα ομόλογα του Δημοσίου (!).  
Παράλληλα με τα κεφάλαια αυτά δίδο-
νται με το σταγονόμετρο δάνεια προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις με επιτό-
κιο 8πλάσιο και 10πλάσιο απ’ αυτό που 
πληρώνουν οι τράπεζες για να έχουν τα 
κεφάλαια αυτά. Με άλλα λόγια με κρα-
τικά ομόλογα, δηλαδή κεφάλαια που 
θα πρέπει να πληρώσουν στο μέλλον οι 
φορολογούμενοι, χρηματοδοτούνται 
οι τράπεζες από το κράτος για να δανεί-
σουν το Δημόσιο, τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις με πενταπλάσιο και δεκα-
πλάσιο επιτόκιο. Το τραγελαφικό είναι 
ότι τα κρατικά ομόλογα που αγοράζουν 
οι τράπεζες ξαναχρησιμοποιούνται ως 
εγγύηση για να δανειστούν και πάλι οι 
τράπεζες από την ΕΚΤ με 1% επιτόκιο 
και στη συνέχεια να μας το δανείσουν 
και πάλι με πολλαπλάσιο επιτόκιο.

Πού επενδύουν τα 28 δισ. ευρώ που τους διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση και  
τα οφέλη που αποκομίζουν. Μεγάλοι χαμένοι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις

Κρίση με κέρδη για τις τράπεζες
Η εκποίηση ομολόγων 
και μετοχών μπορεί 
πλεον να καλύψει 
τεκμήρια αγορών

ΑποΚΛεΙστΙΚο

ΑποΚΑΛυψη

Με απόφασή του καταργεί εμπόδια στη δικαιολόγηση 
αγορών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας
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Στην «προκρούστειο κλίνη» έχουν 
μπει διεθνώς οι εργασιακές σχέ-
σεις για το καλό… της ελεύθε-
ρης αγοράς και της αύξησης των 
υπερκερδών. Στην Ελλάδα, μόνο 
μέσα στην τελευταία τετραετία, οι 
απασχολούμενοι υπό το καθεστώς 
συμβάσεων-«λάστιχο» αυξήθηκαν 
περίπου κατά 38%, με τη γενιά των 
«μπλόκερ» να πληθαίνει διαρκώς 
σε βάρος της μισθωτής εργασίας. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι εργαζόμε-
νοι με δελτία παροχής υπηρεσιών 
(με τα γνωστά, δηλαδή, σε όλους 
μπλοκάκια) από το 2004 μέχρι και 
πέρυσι αυξήθηκαν κατά 100%.

Οπως φαίνεται και από τα τε-
λευταία επίσημα στοιχεία του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
από 33.342 που ήταν οι «μπλόκερ» 
το 2004, πέρυσι έφτασαν στις 
66.617. Οι περισσότεροι από τους 
απασχολούμενους με δελτία παρο-
χής υπηρεσιών (ΔΠΥ) είναι νεαρής 
ηλικίας άτομα. Τουλάχιστον το 1/3 
αυτών απασχολείται στο Δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες και τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Οι σχέσεις εργασίας τους 
έχουν διάρκεια από 6 μήνες έως 
και 3 χρόνια -σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις-, ενώ για τη μεγάλη πλει-
ονότητα οι αμοιβές κατά μέσο όρο 

κυμαίνονται από 800 ευρώ έως 
1.500 ευρώ το μήνα.

Ενα σημαντικό πρόβλημα για 
τους εργαζόμενους με ΔΠΥ στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα είναι ότι δεν έχουν κα-
μιά πιθανότητα μονιμοποίησης. 
Επίσης, όσοι εργάζονται με μπλοκ 
στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση 
διακοπής της εργασίας τους, δεν 
δικαιούνται ούτε μισό ευρώ απο-
ζημίωσης, ενώ δεν έχουν ούτε το 
στοιχειώδες δικαίωμα της ένταξης 
στο ταμείο ανεργίας.

Αντίστοιχα προβλήματα με τους 
«μπλόκερ» αντιμετωπίζουν και 
οι υπόλοιποι απασχολούμενοι με 
συμβάσεις εργασίας-«λάστιχο». 
Ο αριθμός τους αυξάνεται επικίν-
δυνα, χωρίς να έχει υπάρξει κα-
μιά πρωτοβουλία θεσμοθέτησης 
ενός προστατευτικού πλαισίου 
για αυτές τις ειδικές κατηγορίες 
εργαζομένων. Είναι ενδεικτικό ότι 
οι μερικώς απασχολούμενοι, από 
238.637 άτομα το ’04, έφτασαν 
πέρυσι τις 332.695. Παράλληλα, 
αυξήθηκαν και οι εργαζόμενοι με 
πλήρες ωράριο αλλά για λιγότερες 
από 5 ημέρες την εβδομάδα, δηλα-
δή με εκ περιτροπής απασχόληση, 
οι οποίοι, από 40.682 άτομα το ’04, 
ανήλθαν πέρυσι στα 46.212 άτομα 
(αύξηση 13,6%).

Στην κατάργηση των κλαδικών συμ-
βάσεων οδηγούν όλες οι ενέργειες 
των κυβερνήσεων και των εργοδο-
τικών φορέων στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η 
αρχή έγινε πριν από περίπου 2 χρό-
νια με τους τραπεζοϋπαλλήλους. Οι 
τραπεζίτες γύρισαν την πλάτη στην 
ΟΤΟΕ, δηλώνοντας απρόθυμοι να 
υπογράψουν ξανά κλαδική σύμβα-
ση. Σειρά παίρνουν οι εργαζόμενοι 
στον πολύπαθο χώρο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), για 
να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι 
της ελληνικής οικονομίας. Οι πρώ-
τες ενδείξεις για τις προθέσεις των 
ιδιοκτητών ΜΜΕ αποτυπώθηκαν 
ανάγλυφα στην τελευταία συγκέ-

ντρωση διαμαρτυρίας, έξω από τα 
γραφεία της Ενωσης Ιδιοκτητών 
Εφημερίδων Αθήνας, πριν από 
περίπου 15 ημέρες, με αφορμή τις 
τραγικές εξελίξεις στον ΕΤ και σε 
πολλά ακόμη ενημερωτικά μέσα. 
Ο διευθυντής της ΕΙΕΑ εξέφρασε 
την απορία του (!) για το γεγονός 
ότι οι εργαζόμενοι απευθύνονται 
στην Ενωση, υποστηρίζοντας ότι 
είναι ένα «κουφάρι» χωρίς αρμο-
διότητες. Η στάση της ΕΙΕΑ είναι 
πανομοιότυπη με την τακτική που 
ακολούθησαν πριν από 2 χρόνια οι 
τραπεζίτες, οι οποίοι δήλωναν ότι 
η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών δεν 
έχει δικαίωμα να προχωρά σε συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις…

Διπλάσια μπλοκάκια 
σε μια πενταετία

Η αρχή του τέλους των 
κλαδικών συμβάσεων

Ραγδαία αύξηση και των εργαζομένων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου ή εκ περιτροπής απασχόληση

Η κατάργησή τους ξεκίνησε από τους τραπεζίτες  
και συνεχίζεται από τους «βαρόνους» των ΜΜΕ

Μ
ύρισαν αίμα και ετοιμάζο-
νται. Εδώ και μερικές εβδο-
μάδες ανώτερα στελέχη 

τραπεζών έχουν αρχίσει να δημι-
ουργούν εταιρίες, οι οποίες θα ασχο-
ληθούν με τα ακίνητα που είναι στα 
πρόθυρα πλειστηριασμών. Το σχέδιο 
είναι το ακόλουθο. Διοικητικά στελέ-
χη τραπεζών (ιδιωτικών) φτιάχνουν 
εταιρίες, οι οποίες θα προσεγγίζουν 
ιδιοκτήτες ακινήτων που παρουσι-
άζουν μεγάλη καθυστέρηση στην 
πληρωμή των δόσεων για τα στεγα-
στικά δάνεια που έχουν πάρει. 

Η «πρόταση» με την οποία θα γίνε-
ται η προσέγγιση είναι να πουλήσει ο 
ιδιοκτήτης του ακινήτου το διαμέρι-
σμα, σπίτι ή κατάστημα σε μια τιμή 
η οποία υπερκαλύπτει το ποσό που 
χρωστάει και δεν μπορεί να πληρώσει 
και να του μείνουν κάποια λίγα χρήμα-
τα στο χέρι. Η τιμή αυτή βέβαια είναι 
πολύ χαμηλότερη της αντικειμενικής 
ή πολύ περισσότερο της εμπορικής 

αξίας του ακινήτου. Το πόσο χαμηλό-
τερη θα είναι έχει να κάνει με το πόσο 
μέρος της αξίας του ακινήτου έχει 
ήδη αποπληρώσει ο ιδιοκτήτης μέχρι 
τη στιγμή που θα βρεθεί στα πρόθυρα 
του πλειστηριασμού. 

Το περιθώριο κέρδους για τις εται-
ρίες-αγοραστές προφανώς είναι τε-
ράστιο. Αλλωστε, η χρηματοδότηση 
της αγοράς θα γίνεται με δάνεια της 
τράπεζας από την οποία προέρχονται 
οι «ιδιοκτήτες» αυτών των εταιριών.  
Το εκπληκτικό είναι ότι οι εταιρίες 
αυτές χρησιμοποιούν πληροφορίες 
από τις τράπεζές τους για το ποιος 
κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και 
έτσι θα τον προσεγγίζουν.

Η επιχείρηση αυτή στήνεται ήδη 
ως μηχανισμός σε τρεις τουλάχιστον 
τράπεζες και σιωπηρά αντιμετωπί-
ζεται θετικά από αυτές, καθώς με 
τον τρόπο αυτό από τη μια πλευρά 
πολλά ακίνητα θα πωλούνται πολύ 
χαμηλότερα από την αξία τους προς 

όφελος των εταιριών αυτών και ταυ-
τόχρονα οι τράπεζες δεν κρύβουν 
πίσω από τις συναλλαγές αυτές τους 
πλειστηριασμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στο 
εξάμηνο οι πλειστηριασμοί ανέρχο-
νται σε 60% πάνω συγκρινόμενοι με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι 
εκτιμήσεις των τραπεζών είναι ότι 
το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατα-
κόρυφα και με ρυθμό ταχύτερο από 
εκείνο της αύξησης της ανεργίας, 
καθώς δανειολήπτες που χάνουν τις 
δουλειές τους αδυνατούν πλέον να 
πληρώσουν.

Υπολογίζεται ότι φέτος οι πλειστη-
ριασμοί θα ξεπεράσουν τους 7.000, 
ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 5.000 
και το 2007 ήταν 4.500. Το μεγάλο 
πρόβλημα αναμένεται να εκδηλωθεί 
το 2010 με περισσότερους από 10.000 
πλειστηριασμούς. Τα ακίνητα αυτά 
έχουν βάλει στο μάτι τα «κοράκια», 
που έχουν αρχίσει να μαζεύονται.

Στελέχη ιδιωτικών τραπεζών φτιάχνουν «επιχειρήσεις» και αγοράζουν σπίτια, τα οποία 
βρίσκονται στα πρόθυρα πλειστηριασμού, εκμεταλλευόμενοι τους δανειολήπτες

Στήνουν εταιρίες-«κοράκια»

ΑποΚΛεΙστΙΚο
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Α
νεξέλεγκτοι παραμένουν 
42.000 τόνοι τοξικών μπα-
ταριών μόλυβδου - οξέος 
ετησίως, με ολέθριες για το 

περιβάλλον συνέπειες. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Συστήματος Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥ.
ΔΕ.ΣΥΣ.), περίπου το 84% των μπατα-
ριών που χρησιμοποιούνται σε οχή-
ματα ή βιομηχανικά μηχανήματα δεν 
ανακυκλώνεται, με αποτέλεσμα μεγά-
λος αριθμός από αυτές να διαβρώνε-
ται και να καταλήγει στον υδροφόρο 
ορίζοντα. Το θειικό οξύ που περιέχει 
μία μόνο χρησιμοποιημένη μπαταρία 
μπορεί να μολύνει 1.200 λίτρα υπόγει-
ων πόσιμων υδάτων. 

Συνεπώς, οι 42.000 τόνοι που δεν 
ανακυκλώνονται μέσω του ΣΥ.ΔΕ.
ΣΥΣ. μπορούν να μολύνουν συνολι-
κά 1.260.000 κ.μ. νερού. Οπως λέει, 
μάλιστα, ο καθηγητής Οικοτοξικολο-
γίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεράσιμος Αράπης: «Αρκεί 

μια δυνατή βροχόπτωση στη χωμα-
τερή ή σε όποιο άλλο μέρος είναι ξε-
χασμένη μια μπαταρία και γρήγορα το 
νερό διαμορφώνει συνθήκες όξινες, 
ωθώντας τα στραγγίσματα στο υπέ-
δαφος. Από κει και πέρα η μόλυνση 
είναι αυτόματη».

Οι ελεγκτικοί φορείς του ΥΠΕΧΩΔΕ 
έχουν εντοπίσει το πρόβλημα, στέλ-
νοντας το φάκελο του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. 
στον εισαγγελέα και συντάσσοντας 
ειδικούς όρους με τους οποίους το 
Σύστημα Διαχείρισης των μπαταριών 
οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα. 

Οπως εξηγεί ο χημικός μηχανικός 
και προϊστάμενος του Γραφείου Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Αλλων Προϊόντων του υπουργεί-
ου, Διαμαντής Σκορδίλης: «Εχουν γί-
νει πολλές καταγγελίες για τον τρόπο 
λειτουργίας του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Αυτή τη 
στιγμή εξετάζεται ο νέος φάκελος 
που κατέθεσε ώστε να διαπιστωθεί 
αν συμμορφώθηκε με τους ειδικούς 

όρους, ενώ ο παλιός βρίσκεται στον 
εισαγγελέα». Από την πλευρά του 
ο γενικός διευθυντής της εταιρίας, 
Ηρακλής Βονδικάκης, υποστηρίζει: 
«Συλλέγουμε μόνο τους 8.000 τόνους 
χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησί-
ως από τους 50.000 που θα έπρεπε. 
Οχι γιατί δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα, 
αλλά επειδή οι υπόλοιπες διακινού-
νται παράνομα από ένα δίκτυο μη 
αδειοδοτημένων συλλεκτών, πλα-
νόδιων και ασυνείδητων παραγω-
γών αποβλήτων με στόχο το κέρδος, 
καθώς ο μόλυβδος είναι ακριβό υλι-
κό». Σύμφωνα με το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., στο 
συγκεκριμένο εμπόριο εμπλέκονται 
τουλάχιστον 80 επιχειρήσεις παλαιού 
υλικού. Οπως λέει ο κ. Βονδικάκης: 
«Εμείς δεν μπορούμε να προσφύγου-
με στον εισαγγελέα. Ενημερώνουμε 
όμως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες που αδειοδοτούν αυτές τις 
εταιρίες, όπως μας υποχρεώνει εξάλ-
λου η υπάρχουσα νομοθεσία». 

Τοξικά 42 μεγατόνων από μπαταρίες 
αυτοκινήτων στο νερό που πίνουμε
Περίπου 9 στις 10 μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε οχήματα ή βιομηχανικά μηχανήματα δεν ανακυκλώνονται . Διακινούνται παράνομα 
από ένα δίκτυο,  με στόχο το κέρδος, καθώς ο μόλυβδος είναι ακριβό υλικό. Αρκεί μόνο μία μπαταρία για να μολύνει 1.200 λίτρα

Από τις 50.000 τόνους  μπαταριών αυτοκινήτων 
μόνο οι 8.000  ανακυκλώνονται. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΣΑΤΖΕΚΙΑΝ

εναλλακτικοσ τυποσ

Στα νησιά 
Από τους 5.000 τόνους χρησιμοποι-
ημένων μπαταριών που θα έπρεπε να 
ανακυκλώνονται κάθε χρόνο, μόνο 
300 καταλήγουν τελικά στα ειδικά 
εργοστάσια. Οπως εξηγεί ο κ. Βονδι-
κάκης: «Για τη μεταφορά τους απαι-
τούνται φορτηγά πλοία και όχι επι-
βατικά, τα οποία ωστόσο δεν έχουν 
τακτά δρομολόγια. Εχουμε ζητήσει 
από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-
λίας να λάβει μέτρα». 
Ταυτόχρονα, ωστόσο, προβλήματα 
παρουσιάζονται και στη συνεργασία 
του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. με τις τοπικές αρχές. 
Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχουν 
μόλις 847 σημεία συλλογής σε 29 
μόνο νησιά της χώρας. Πολλές από 
τις νησιωτικές νομαρχίες μάλιστα 
αγνοούν τις προειδοποιήσεις του 
φορέα. Ετσι, λοιπόν, πολλές από τις 
μπαταρίες καταλήγουν στον πυθμένα 
της θάλασσας. Μόνο στην Κάλυμνο 
το Μάιο του 2008 μαζεύτηκαν 5.000 

Μόνο στην Κάλυμνο 
το Μάιο του 2008 
μαζεύτηκαν 5.000 
κιλά μπαταριών  
που ρίχτηκαν  
στο λιμάνι του νησιού
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κιλά μπαταριών από σκάφη που 
ρίχτηκαν στο λιμάνι της. 

Πώς γίνεται  
η ανακύκλωση
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες πρέ-
πει να έχουν προσεκτική διαχείρι-
ση και σύμφωνα με τον καθηγητή 
κ. Αράπη «θα πρέπει να θάβονται 
ειδικά πακεταρισμένα, όπως ακρι-
βώς και τα πυρηνικά απόβλητα, 
έτσι ώστε να μην έρθουν ποτέ 
σε επαφή οι τοξικές ουσίες με το 
έδαφος». 

Η ανακύκλωση των μπαταριών 
που συλλέγει ο ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. από 
5.800 σημεία σε όλη τη χώρα 
γίνεται σε έξι ειδικά εργοστάσια. 
«Επεξεργάζονται και εξουδετε-
ρώνουν το θειικό οξύ που υπάρχει 
μέσα στην μπαταρία, ενώ ταυτό-
χρονα συλλέγουν τη σκόνη μολύ-
βδου με ειδικά φίλτρα», εξηγεί 
ο κ. Βονδικάκης. Ενα μέρος της 
τοξικής σκόνης ανακυκλώνεται, 
ενώ τα υπολείμματα καταλήγουν 
σε ειδικές χημικές χωματερές στο 
εξωτερικό.

Κίνδυνος για την υγεία
Η έκθεση σε μόλυβδο προκαλεί 
καρκίνους, βλάπτοντας σοβαρά 
τα βασικά όργανα, το κεντρικό 
νευρικό και κυκλοφορικό σύστη-
μα του ανθρώπινου οργανισμού, 
ενώ τα παιδιά και οι έγκυες γυναί-
κες είναι οι περισσότερο ευάλωτες 
ομάδες.

Π
υρ και ΜΑΤ περιλαμβάνει η 
νέα «μεταναστευτική πολιτι-
κή» στην Πάτρα. Σε μια πόλη 
όπου το πρόβλημα της συ-

γκέντρωσης μεταναστών διογκώνεται 
με τρομακτικό ρυθμό, προκαλώντας 
την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας 
και την αμηχανία της Πολιτείας. Εκεί, 
τα ξημερώματα της προηγούμενης 
Κυριακής, εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ για 
να επιβάλουν μια νομαρχιακή απόφα-
ση κατεδάφισης του καταυλισμού. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν 45 
ανήλικοι που κρατούνται στο κέντρο 
ανηλίκων στην Κόνιτσα, 25 κάτοχοι 
ροζ κάρτας που μεταφέρθηκαν σε ξε-
νοδοχείο και 26 «παράνομοι» που συνε-
λήφθησαν. Ωστόσο, κινήσεις πολιτών 
υπέρ των μεταναστών θεωρούν ότι ο 
συνολικός αριθμός των ανθρώπων που 
απομακρύνθηκαν άγγιζε τους 225.

Δεκατρία χρόνια αφότου στήθηκε ο 
καταυλισμός σε άθλιες, τριτοκοσμικές 
συνθήκες, οι λαθρομετανάστες εξα-
κολουθούν να είναι εκεί. Αν και έχουν 
γίνει πολλές επιχειρήσεις-σκούπα, 
ουδέποτε η «δεξαμενή» των μετανα-
στών άδειασε. Απλώς ο αριθμός τους 
αυξομειωνόταν. Αλλοι κατάφερναν να 
φύγουν για τη Δύση, ενώ τη θέση τους 
έπαιρναν οι «νέοι» που έφταναν. Στην 
πραγματικότητα, ουδείς αντιμετώπισε 
σοβαρά το πρόβλημα. Ούτε το ΠΑΣΟΚ 
ούτε η Ν.Δ., διότι, απλούστατα, ουδείς 
άσκησε με συνέπεια κάποιου είδους 
μεταναστευτική πολιτική. Ούτε στην 
Πάτρα ούτε γενικότερα στη χώρα. 
Τώρα,  λοιπόν, που η Ν.Δ. αισθάνεται 
να απειλείται από τον ΛΑΟΣ, αποφα-
σίζει να λάβει δρακόντεια μέτρα. Ο 
ΛΑΟΣ, από την πλευρά του, εκμεταλ-
λεύεται το πρόβλημα, το οποίο σε συν-
θήκες οικονομικής κρίσης προκαλεί 
φόβο, για μικροπολιτικά οφέλη.    

Σήμερα εκτιμάται ότι στην Πάτρα 
υπάρχουν περίπου 400 μετανάστες. 
Καθώς, λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινά 
επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, έπειτα από 
πέντε χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ. 
δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει πολ-
λά. Υπό την πίεση δε της ανόδου των 
δυνάμεων του ΛΑΟΣ στις τελευταίες 
ευρωεκλογές, τα πράγματα γίνονται 
ακόμη χειρότερα. «Τον τελευταίο ενά-
μιση μήνα γίνονται απανωτές επιχει-
ρήσεις-σκούπα στον καταυλισμό. Οι 
μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά συλ-
λαμβάνονται για παράνομη είσοδο και 
όσοι έχουν ροζ κάρτα (σ.σ.: έχουν υπο-
βάλει αίτηση ασύλου) για παραβίαση 
υγειονομικών κανονισμών ή “ρευματο-
κλοπή” και μεταφέρονται στις φυλακές 
Πύργου», λέει στον ΕΤ ο κ. Μιχάλης 
Σιδηρόπουλος από την Κίνηση Υπερά-

σπισης των Δικαιωμάτων τους. Ο ίδιος 
αναφέρεται σε μαρτυρίες ανθρώπων 
που επικοινωνούν αργότερα μαζί τους, 
περιγράφοντάς τους την παράνομη 
επαναπροώθησή τους στην Τουρκία 
μέσω Eβρου, όπου τους μεταφέρουν 
με πούλμαν, κάτι όμως που δεν στοι-
χειοθετείται. «Το κλίμα άλλαξε άρδην 
μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό το 7,5% 
του ΛΑΟΣ επέβαλε την ατζέντα του 
για το μεταναστευτικό στην κυβέρνη-
ση, που αντιδρά με κινήσεις πανικού, 
ενώ δεν ξεχνάμε και τις δηλώσεις του 
Γιώργου Παπανδρέου περί “μηδενικής 
ανοχής”», συνεχίζει ο κ. Σιδηρόπουλος. 
Ο καταυλισμός προσφύγων στην Πά-
τρα «στήθηκε» πριν από περίπου 12-13 
χρόνια, με τις πρώτες αφίξεις Κούρδων 
που εγκατέλειπαν τον τόπο τους εξαι-
τίας των συνεπειών του πρώτου πολέ-
μου στο Ιράκ. Στόχος τους ήταν -όπως 
και τώρα- όχι η παραμονή στη χώρα 
μας, αλλά το πέρασμά τους μέσω αυ-
τής αρχικά στην Ιταλία και μετά σε κά-
ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα – κυρίως 
στη Γερμανία. Οι πρώτοι πρόσφυγες 

(περίπου 300) έμειναν προσωρινά στα 
άδεια βαγόνια του εγκαταλελειμμένου 
αμαξοστασίου του ΟΣΕ στην πόλη, έως 
ότου οι Αρχές να τους απωθήσουν για 
λόγους… «αισθητικής» σε σημείο, δύο 
χιλιόμετρα μακριά από την κεντρική 
πύλη του λιμένα. 

Το πρόβλημα εντάθηκε με την κατα-
κόρυφη αύξηση των αφίξεων προσφύ-
γων μετά τις πρώτες επεμβάσεις στο 
Αφγανιστάν. Πάτρα και Ηγουμενίτσα, 
οι δύο βασικές πύλες «εξόδου» προς 
την Ιταλία, γέμισαν από εκατοντάδες 
Αφγανούς που ξεπουλούσαν ό,τι είχαν 
και δεν είχαν στην πατρίδα τους προ-
κειμένου να καταβάλουν περί τα 5.000 
δολάρια το άτομο σε κυκλώματα που 
θα τους μετέφεραν στα παράλια της 
Τουρκίας και από εκεί, με φουσκωτές 
βάρκες, στα ελληνικά νησιά. Επόμενος 
προορισμός τους ήταν η Πάτρα, καθώς 
το νέο λιμάνι που είχε εν τω μεταξύ 
δημιουργηθεί στην Ηγουμενίτσα είχε 
θωρακιστεί αρκετά για να αποτρέπει 
τέτοιες σκέψεις. 

Από εκεί, είτε θα πλήρωναν άλλα 
1.000-3.000 ευρώ για να μπουν σε 
«ασφαλείς» νταλίκες που δεν θα ελέγ-
χονταν, είτε θα «τρύπωναν» ανάμεσα 
στους άξονες ή μέσα στα εμπορεύμα-
τα, με κίνδυνο να τραυματιστούν από 
όσους λιμενικούς χρησιμοποιούσαν 
μαχαίρια για να ελέγξουν αν υπάρχει 
κανείς μεταξύ των αξόνων του οχή-
ματος… Ετσι σύντομα η Πάτρα απο-

κτά τη δική της «Καμπούλ», με 1.500 
ανθρώπους, πέρυσι το χειμώνα. Οι 
συνθήκες διαβίωσης τριτοκοσμικές 
(χωρίς νερό, ρεύμα και τουαλέτες). Οι 
προφανείς συνέπειες ήταν σκουπίδια, 
δυσοσμία, εστίες μόλυνσης. Κάτι που 
συντηρούσαν με τον τρόπο τους οι το-
πικές Αρχές, αφού καταγγέλλεται ότι 
δεν φρόντιζαν καν για την αποκομιδή 
σκουπιδιών, την εκκένωση υποτυπω-
δών βόθρων που οι ίδιοι οι Αφγανοί δη-
μιούργησαν κ.λπ. Αποτέλεσμα ήταν η 
αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας. 

Το Φεβρουάριο του 2009 ξεσπά 
η πρώτη φωτιά στον καταυλισμό, 
αφήνοντας άστεγους περί τους 500 
ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, το λιμάνι 
έχει θωρακιστεί. Καταγγέλλονται βι-
αιότητες λιμενικών σε βάρος μετανα-
στών και λίγο πριν από τις ευρωεκλο-
γές, όταν τοπική δημοσκόπηση δίνει 
αισθητά μειωμένα τα ποσοστά της 
κυβέρνησης, αρχίζουν οι συσκέψεις 
τοπικών αρχών παρουσία του αρμό-
διου υπουργού. Αποφασίζεται η δημι-
ουργία κέντρου υποδοχής στο Δρέπανο 
Ρίου, όπου μεταφέρεται η ένταση και 
σύντομα το σχέδιο εγκαταλείπεται. Η 
επόμενη σύσκεψη καταλήγει στη δη-
μιουργία προσωρινού κέντρου φιλοξε-
νίας στο παλιό στρατόπεδο στη Μόμα, 
επεκτείνοντας τελικά τα αισθήματα των 
κατοίκων της Πάτρας σε μια ευρύτερη 
περιοχή, αφού κανείς δεν θέλει τους 
μετανάστες δίπλα του…

ΜΑΤωμένη μεταναστευτική πολιτική
Την ανυπαρξία προγράμματος για τους πρόσφυγες διαδέχθηκε η τακτική των αστυνομικών επιχειρήσεων 
«σκούπα», που αποφασίστηκαν κάτω από την πίεση του ανερχόμενου ΛΑΟΣ

«Το 7,5% του ΛΑΟΣ 
επέβαλε την ατζέντα του 
για το μεταναστευτικό 
στην κυβέρνηση»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)

Οι μπουλντόζες μπορεί να «καθάρισαν» την περιοχή από τα παραπήγματα, αλλά χρειάζεται πολιτική 
βούληση και ευαισθησία για να... καθαρίσει η κυβέρνηση με το θέμα των μεταναστών. ΑΠΕ



Σάββατο 18 Ιουλίου 200912

Τ
ο φωτογραφικό στιγμιότυπο 
μιας συνάντησης Κ. Καραμαν-
λή-Μπ. Ομπάμα στο Λευκό 

Οίκο είναι κατάλληλο για το προε-
κλογικό τηλεοπτικό σποτ της Νέας 
Δημοκρατίας: Μαζί με ένα τετ α τετ 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλάνα 
από συναντήσεις του με ηγέτες της 
Ε.Ε., της Κίνας και άλλων δυνάμεων. 
Για το λόγο αυτό γίνονται σοβαρές 
προσπάθειες διά της διπλωματικής 
οδού προκειμένου να πραγματο-
ποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον 
ο πρωθυπουργός στις αρχές του 
φθινοπώρου και, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η ανταπόκριση της αμερι-
κανικής πλευράς είναι θετική για το 
Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα προβλέ-
πει ανακοινώσεις για την κατάργηση 
της βίζας, με όρους επαχθείς για την 
ελληνική πλευρά, που υποχρεούται 
να ξεχάσει ευαισθησίες σχετικά με 
προσωπικά δεδομένα και ανθρώπι-
να δικαιώματα. Το Μέγαρο Μαξίμου 
φαίνεται ότι επενδύει στις εντυπώσεις 
αναθέρμανσης των ελληνοαμερικα-
νικών σχέσεων, διαπιστώνοντας ότι η 
δημοτικότητα του Αμερικανού ηγέτη 
παραμένει υψηλή και ότι η πρωθυ-
πουργική εικόνα του κ. Κ. Καραμανλή 
χρειάζεται ένα «λίφτινγκ» με έμφαση 
στις εκτός συνόρων δραστηριότητές 
του. Η εξωστρέφεια των τελευταίων 
ημερών, με τις επισκέψεις του στη 
Μαδρίτη και τη Ρώμη, εντάσσεται 
ακριβώς στο πλαίσιο μίας προσπάθει-

ας ανάδειξης του εκτοπίσματος του 
κ. Καραμανλή στις διεθνείς σχέσεις. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα, η σχεδιαζόμενη 
επίσκεψή του στις ΗΠΑ θεωρείται 
από τους επιτελείς του ως εξαιρετικά 
σημαντική. Ενδιαφέρουσα σύμπτω-
ση: Την ίδια περίοδο θα βρίσκεται 
στην Αμερική ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης κ. Γιώργος 
Παπανδρέου. Επέλεξε τη Νέα Υόρκη 
ως έδρα της επόμενης συνόδου της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, της οποίας 
προεδρεύει. 

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να 
κάνει ένα πέρασμα από τη Σύνοδο ο 
Μπαράκ Ομπάμα, όπως επίσης να πε-
ταχτεί στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ εφόσον εξασφαλίσει έστω 
ένα 5λεπτο ραντεβού. Η αλήθεια είναι 
ότι ο λεγόμενος ξένος παράγοντας 
κρατά ισορροπίες αυτή την περίοδο 
μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας, 
γνωρίζοντας ότι η πολιτική κατάσταση 
είναι ρευστή και η παρούσα κυβέρνη-
ση προσωρινή. Η μεταβατικότητα της 
συγκυρίας συγκρατεί προσωπικές συ-
μπάθειες ή αντιπάθειες, με αποτέλε-
σμα οι ξένες κυβερνήσεις να τηρούν 
στάση ουδέτερης αναμονής. Μέχρι 
και ο ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ κ. 
Μάθιου Νίμιτς, όταν ήρθε στην Αθή-
να, ενημέρωσε και τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου για να 
μην μπορεί αργότερα να επικαλεστεί 
άγνοια, εάν το Σκοπιανό είναι ανοιχτό 
και μετά τις εθνικές εκλογές. 

«Λίφτινγκ» στην εικόνα Καραμανλή
Διπλωματικές προσπάθειες για συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο στις αρχές του φθινοπώρου

εναλλακτικοσ τυποσ 

Ρ
αγδαίες εξελίξεις στα μέτωπα 
του Σκοπιανού και του Κυπρι-
ακού αναμένονται στις αρχές 

του φθινοπώρου. Η σουηδική προε-
δρία της Ε.Ε. κινείται στο παρασκήνιο 
προκειμένου να εκδηλωθούν σύντο-
μα νέες και δυναμικές πρωτοβουλίες 
για τη διευθέτηση της εκκρεμότητας 
σχετικά με το όνομα της ΠΓΔΜ και 
για την επανένωση της Κύπρου. 

Το ορόσημο του Δεκεμβρίου λει-
τουργεί καταλυτικά: Η Ε.Ε. θα απο-
φασίσει στο τέλος του έτους για την 
επόμενη μέρα της ενταξιακής πορεί-
ας της Τουρκίας και ο αμερικανοβρε-
τανικός παράγοντας συμφωνεί με τη 
σουηδική προεδρία ότι η Αγκυρα θα 
πρέπει να έχει ελευθερωθεί από το 
βάρος του Κυπριακού. 

Διαπραγματεύσεις
Οι ίδιες πλευρές συμφωνούν ότι τότε 
πρέπει να καθοριστεί ημερομηνία 
έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύ-

σεων Ε.Ε.-ΠΓΔΜ και συνεπώς καλό 
είναι να έχει βρεθεί ένα σύνθετο όνο-
μα για να χρησιμοποιεί η γειτονική 
χώρα στους διεθνείς οργανισμούς. 

Η ελληνική κυβέρνηση πολύ δύ-
σκολα μπορεί να κάνει υποχώρηση 
από την «κόκκινη γραμμή» σε προε-
κλογική περίοδο και με ενισχυμένο 
τον ΛΑΟΣ που εκφράζει σκληρές 
θέσεις στα εθνικά θέματα. 

Πολύ δύσκολα όμως μπορεί και να 
αποφύγει τον καταλογισμό ευθυνών 
για την παράταση των αδιεξόδων, 
εάν δεν κάνει τους κατάλληλους δι-
πλωματικούς χειρισμούς. 

Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν 
αισιοδοξία ότι η εξωτερική πολιτι-
κή θα αναδειχτεί σε ισχυρό «χαρτί» 
για τον κ. Καραμανλή και τη βεβαι-
ότητα ότι το δίλημμα της επόμενης 
εκλογικής αναμέτρησης θα έχει να 
κάνει με την καταλληλότητα στη 
διαχείριση κρίσεων: οικονομικής 
και εθνικής. 

Παρασκηνιακές διεργασίες της σουηδικής προεδρίας 
της Ε.Ε., προκειμένου να εκδηλωθούν σύντομα νέες  
και δυναμικές πρωτοβουλίες

«Καυτό» φθινόπωρο για 
Κυπριακό και Σκοπιανό

Στην Αγκυρα

σοβαρές επιφυλάξεις για τη σκο-
πιμότητα της σχεδιαζόμενης για 
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
αυγούστου επίσκεψης της κ. ντό-
ρας Μπακογιάννη στην αγκυρα 
εκφράζουν παράγοντες της ελλη-
νικής διπλωματίας. Η κλιμακούμενη 
προκλητικότητα στο αιγαίο και η 
επιμονή της τουρκικής αεροπορίας 
να πραγματοποιεί πτήσεις στο 
αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι 
δημιουργούν ερωτηματικά τόσο 
για το περιεχόμενο των διαβημά-
των όσο και για εκείνο των συνο-
μιλιών που είχε η υπ. Εξωτερικών 
με τον τούρκο ομόλογό της αχμέτ 
νταβούτογλου στην κέρκυρα. 
«Είτε δεν εκφραζόμαστε σωστά 
είτε οι συνομιλητές μας έχουν 
πρόβλημα ακοής» σχολιάζουν 
διπλωματικές πηγές που εκτιμούν 
ότι ισχύουν και τα δύο. κατά τις 
ίδιες πηγές, η αποθράσυνση της 
τουρκικής πλευράς οφείλεται 
στην τακτική κατευνασμού που 
ακολουθεί η ελληνική διπλωματία. 
Για το λόγο αυτό πληθαίνουν οι 
φωνές που λένε ότι πρέπει να 
επανασχεδιαστεί η ελληνική στρα-
τηγική στα Ελληνοτουρκικά και να 
διαμορφωθεί ένας νέος κώδικας 
επικοινωνίας.

Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει πολλά στην επικεί-
μενη συνάντηση Καραμανλή - Ομπάμα. ΑΠΕ 



Μ
ε πυροτεχνήματα του τύπου 
«λιγότερα μαθήματα στα 
σχολεία - ελεύθερη εισαγω-

γή σε ΑΕΙ» και τακτικές που παραπέ-
μπουν στο αφελές «πονάει δόντι, κό-
βει κεφάλι», η κυβέρνηση ροκανίζει 
το χρόνο που της απομένει μέχρι τις 
εκλογές. Το μοναδικό της μέλημα εί-
ναι να μην ανοίξει νέα μέτωπα και να 
προλάβει νέα σκάνδαλα, ώστε από 
φθινόπωρο να της μείνουν προς επι-
κοινωνιακή –και μόνο– διαχείριση η 
κακή κατάσταση της Οικονομίας, η 
επιδείνωση των εργασιακών σχέσε-
ων, οι απολύσεις και η φοροεισπρα-
κτική πολιτική, ευελπιστώντας ότι 
η –μόνιμη– επίκληση της διεθνούς 
οικονομικής κρίσης θα επισκιάσει τη 
δική της αντιλαϊκή πολιτική. Ο νέος 
εφιάλτης ακούει στον όρο «γρίπη 
των χοίρων», καθώς η αναμενόμενη 
έξαρσή της το φθινόπωρο θα τρομο-
κρατήσει τους πολίτες και θα μονο-

πωλήσει το ενδιαφέρον τους, αλλά 
θα δώσει και τη χαριστική βολή στην 
κυβέρνηση, στην περίπτωση που το 
σύστημα Υγείας αποδειχτεί (για άλλη 
μία φορά) ανέτοιμο και ανίκανο να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. 

Κάλπες
Αυτή τη στιγμή οι όποιοι εκλογικοί 
σχεδιασμοί μοιάζουν με σημειώσεις 
πάνω στην άμμο, που τις παίρνει το 
κύμα πριν καν ολοκληρωθούν. Ανά-
μεσα στις δύο «ακραίες» απόψεις, για 
προσφυγή σε φθινοπωρινές κάλπες 
(με κύριο εκφραστή τον Γ. Σουφλιά) 
και για εξάντληση του χρόνου μέχρι 
τις υποχρεωτικές εκλογές του Μαρ-
τίου,  λόγω άρνησης του ΠΑΣΟΚ να 
στηρίξει την εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας (όπως εισηγείται ο Β. 
Μεϊμαράκης), αναπτύσσεται και η 
ενδιάμεση θέση του «βλέποντας 

και κάνοντας» που συσπειρώνει τα 
περισσότερα κυβερνητικά στελέχη. 
Σύμφωνα με αυτή, ο μεν κρατικός 
μηχανισμός θα τεθεί σε θέση μάχης 
από τα μέσα Αυγούστου (σ.σ.: οι 
πληροφορίες μιλούν για εντολή στις 
«εκλογικές» δημόσιες υπηρεσίες να 
είναι στις επάλξεις την επομένη του 
Δεκαπενταύγουστου), ωστόσο οι 
δημοσκοπήσεις των πρώτων ημε-
ρών του Σεπτεμβρίου θα ανάψουν 
το πράσινο ή το κόκκινο φως για 
εκλογές.  Η πανικόβλητη προσπά-

θεια της κυβέρνησης να κυλήσει όσο 
γίνεται πιο ανέφελα (για την ίδια) το 
καλοκαίρι αποτυπώνεται στις δύο, 
τελευταίες, αιφνιδιαστικές αποφά-
σεις που παραπέμπουν στο «πονάει 
δόντι, κόβει κεφάλι» και φέρουν την 
υπογραφή του υπερ-υπουργού Εσω-
τερικών Πρ. Παυλόπουλου. Με την 
πρώτη καταργήθηκε η ρύθμιση του 
πρώην υπουργού Θ. Ρουσόπουλου 
να επιτρέπεται η δημοσιοποίηση δη-
μοσκοπήσεων έως και την προπαρα-
μονή των εκλογών, καθώς η εμπει-
ρία των ευρωεκλογών αποδείχτηκε 
επώδυνη για τη Ν.Δ. Η λογική Παυ-
λόπουλου ακούγεται ωμή: Αφού δεν 
μπορείς να ανακόψεις την εκλογική 
πτώση του κόμματός σου… εξαφά-
νισέ τη για τις δύο κρίσιμες, τελευ-
ταίες, προεκλογικές εβδομάδες και 
άσε τους ψηφοφόρους στο σκοτάδι 
της υπόγειας προπαγάνδας… 

Με τη δεύτερη καρατομήθηκε ο 

διοικητής της ΕΥΠ Δ. Κοραντής ελά-
χιστες ώρες μετά την πρώτη (και μο-
ναδική) επιτυχία της Υπηρεσίας να 
συμβάλει τα μέγιστα στην εξάρθρω-
ση της «σπείρας Βλαστού». Παρά τις 
επίσημες δικαιολογίες (του τύπου 
«έπρεπε να τεθεί δικαστικός στην 
κεφαλή της ΕΥΠ» κ.λπ.), ο δημοσιο-
γραφικο-πολιτικός κόσμος βοά ότι ο 
πρώην διοικητής τιμωρήθηκε επει-
δή παρέδωσε στις δικαστικές αρχές 
τις αυθεντικές τηλεφωνικές συνομι-
λίες μεταξύ των μελών της σπείρας, 
χωρίς να αφαιρέσει τις αναφορές σε 
ονόματα κυβερνητικών στελεχών - 
επιλογή που είχε ως αποτέλεσμα να 
γυρίσει μπούμερανγκ στην κυβέρ-
νηση η επιτυχία της εξάρθρωσης. Η 
καρατόμηση, τη στιγμή που έγινε, 
έριξε λάδι στη φωτιά που άναψαν 
οι συνομιλίες, με αποτέλεσμα ο κ. 
Παυλόπουλος να δέχεται πάλι τα 
πυρά συναδέλφων του που τον κα-
τηγορούν για ατυχείς χειρισμούς. 
«Το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημά μας 
είναι τα σκάνδαλα και οι προσωπι-
κές συμπεριφορές στελεχών, όλα 
τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε 
λίγο πολύ» ομολογούσε κυβερνητι-
κός παράγοντας το πρωί της Τρίτης, 
αποφεύγοντας να αιτιολογήσει την 
αποπομπή Κοραντή. 

Αντιπολίτευση
Με την κυβέρνηση να δίνει αυτή την 
εικόνα δεν είναι ανεξήγητη η ακινη-
σία του ΠΑΣΟΚ και τα προσεκτικά 
μπρος πίσω του ΛΑΟΣ. Η αξιωματική 
αντιπολίτευση ακολουθεί την τακτι-
κή «δεν τρομάζουμε το μεσαίο χώρο, 
αποφεύγουμε κινήσεις που θα οδη-
γήσουν σε γκάφες ή εσωκομματικές 
τριβές και περιμένουμε το γαλάζιο 
ώριμο φρούτο να σαπίσει και να πέ-
σει από το δέντρο». Η παρουσία των 
στελεχών του, επομένως, εξαντλεί-
ται σε κριτικές παρεμβάσεις πάνω 
σε θέματα της επικαιρότητας, ενώ η 
ηγεσία περνάει την εικόνα ότι, σοβα-
ρά και ήρεμα, προετοιμάζεται για την 
επόμενη κυβερνητική (της) ημέρα – 
αυτή ήταν άλλωστε και η επικοινωνι-
ακή διαχείριση του ετήσιου Συμποσί-
ου της Σύμης, που γι’ αυτή τη χρονιά 
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες 
ημέρες στη Σκιάθο, παρουσία ξένων 
προσωπικοτήτων, όπως ο διεθνούς 
φήμης οικονομολόγος Στίγκλιτς. Ο Γ. 
Καρατζαφέρης, από τη μια κατακε-
ραυνώνει την κυβέρνηση σε θέματα 
διαπλοκής (με αφορμή, τελευταία, 
τις καταγγελίες του για τη σχέση 
υφυπουργού με εμπλεκόμενο στη 
«σπείρα Βλαστού» επιχειρηματία) και 
από την άλλη τείνει χείρα φιλίας σε 
πολιτικές που αφορούν στη «δημό-
σια ασφάλεια», υπερψηφίζοντας, για 
παράδειγμα, το νομοσχέδιο για την 
ταυτοποίηση των καρτοκινητών. Ο 
δικός του στόχος είναι ξεκάθαρος: να 
παγιώσει την εικόνα της «πολυκατοι-
κίας» και να κερδίσει όσο γίνεται πε-
ρισσότερες διαρροές από τη γαλάζια 
εκλογική δεξαμενή.
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Οι δημοσκοπήσεις  
των πρώτων ημερών 
του Σεπτεμβρίου  
θα ανάψουν το  
πράσινο ή το κόκκινο 
φως για εκλογές 

Κυβερνητική «κινητικότητα», 
αντιπολιτευτική ακινησία
Με πολιτικά τρικ το Μαξίμου προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο μέχρι τις εκλογές, με μοναδικό μέλημα  
να μην ανοίξει νέα μέτωπα στην κοινωνία

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤζΟΓΛΟΥ
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Ε
χουν περάσει 17 χρόνια από 
τότε που ο γνωστός Αμερικα-
νός δημοσιογράφος Τσαρλς 

Κρόιτχαμερ έγραφε ότι στις επόμε-
νες δεκαετίες οι ΗΠΑ θα είναι «στο 
επίκεντρο της παγκόσμιας τάξης» 
και μόλις έξι από την ομιλία του 
τότε υπουργού Εξωτερικών Κόλιν 
Πάουελ στο Νταβός, με την οποία 
οι ΗΠΑ έπαιρναν με το έτσι θέλω το 
δικαίωμα της μονομερούς στρατιω-
τικής δράσης. 

Η κατανομή δυνάμεων στον πλα-
νήτη σήμερα είναι βέβαια πολύ δι-
αφορετική από το πώς τη φανταζό-
ταν ο Κρόιτχαμερ και επίσης απέχει 
πολύ και από την εικόνα που προ-
σπάθησαν να δώσουν πρόσφατα οι 
G8 στην Ακουιλα της Ιταλίας, για δή-
θεν δράσεις, δήθεν πρωτοβουλίες, 
δεσμεύσεις κ.λπ., κ.λπ. Η κυριαρχία 
των ΗΠΑ στο παγκόσμιο γεωπολι-
τικό και οικονομικό πεδίο φτάνει 
στο τέλος της με την ανάδυση των 
δύο μεγαλύτερων ασιατικών χωρών 
Κίνας και Ινδίας, που ζουν μια νέα 
βιομηχανική επανάσταση. 

Δικαίως αναρωτιέται ο Κριστόφ 
Ριμπίνσκι στο openDemocracy 
πώς είναι δυνατόν μια χώρα 300 
εκατομμυρίων (ΗΠΑ) να αντέξει τον 
ανταγωνισμό από μια γεωγραφική 

οντότητα 2,5 δισεκατομμυρίων, 
της οποίας η οικονομία μπορεί να 
είναι -για τα επόμενα χρόνια τουλά-
χιστον- μόνο ανοδική. Η απάντηση 
είναι ότι δεν μπορεί. Τουλάχιστον 
όχι στο επίπεδο του ανταγωνισμού 
όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα. 
Στα μέσα του περασμένου αιώνα 
το ΑΕΠ της Κίνας και τις Ινδίας μαζί 
αντιστοιχούσε μόλις στο 10% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Σήμερα όμως 
μόνο η Κίνα συμβάλλει με 25% στην 
παγκόσμια ανάπτυξη σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης και οι χώρες 
του «BRIC» (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα) έχουν σχεδόν το 50% της πα-
γκόσμιας ανάπτυξης.

Προκλήσεις
Οι σημερινές προκλήσεις σε οικο-
νομικό και γεωπολιτικό επίπεδο δεν 
μπορούν πλέον να λυθούν μονομε-
ρώς και οι χώρες που προαναφέρα-
με έχουν πλέον την ισχύ να επιβάλ-
λουν όρους, καθώς «επιδοτούν» τις 
δυτικές αγορές με φθηνά προϊόντα 
και εξαγορά εξωτερικού χρέους. 
Οποιαδήποτε μονομερής απόφαση 
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί 
και οι προκλήσεις της νέας εποχής 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 
συλλογικά και επί ίσοις όροις, ση-

ματοδοτώντας το πέρασμα σε έναν 
πολυπολικό κόσμο.

Για παράδειγμα, το ενεργειακό εί-
ναι μία απ’ αυτές τις προκλήσεις. Η 
ζήτηση για ενέργεια μέχρι το 2030 
θα αυξηθεί κατά 45%, με την Κίνα 
και την Ινδία να είναι υπεύθυνες για 
το 51% του παραπάνω ποσοστού. 
Το όραμα των ΗΠΑ να «αποκατα-
στήσουν» την ασφάλεια στο Αφ-
γανιστάν και το Πακιστάν, ώστε να 
μπορέσουν μέσω αυτών των δύο 
χωρών να ελέγξουν τον εφοδιασμό 
της Κίνας και της Ινδίας, καθίστα-
ται μέχρι στιγμής ανέφικτο και οι 
δύο αναπτυσσόμενες οικονομίες 
δεν έχουν κανένα λόγο να εξυπη-
ρετήσουν την Ουάσιγκτον, ώστε να 
γίνει διαχειριστής της ενέργειας που 
θα καταναλώσουν. Από την άλλη, η 
Ρωσία ελέγχει τη ροή φυσικού αε-
ρίου και πετρελαίου προς την Ευ-
ρώπη. Οι προσπάθειες που κάνουν 
οι ΗΠΑ και κάποιοι Ευρωπαίοι για 
διαφοροποίηση των διαδρόμων 
εφοδιασμού (βλέπε αγωγός Να-
μπούκο) για την ώρα είναι ασκήσεις 
επί χάρτου και προϋποθέτουν λύση 
στο πρόβλημα του Ιράν ή συμφω-
νία και με τη Ρωσία για επάρκεια στο 
φυσικό αέριο που θα μπαίνει στον 
αγωγό. Το θέμα του Ιράν είναι χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα για το μέχρι 
πού μπορεί να φτάσει η αμερικανι-
κή διπλωματία χωρίς τη συναίνεση 
της Ρωσίας και της Κίνας, έστω κι αν 
έχει τη στήριξη της Ευρώπης.

Η επιστροφή της Ρωσίας ως ισχυ-
ρού παίκτη στη διεθνή διπλωματία 
έγινε ορατή μετά τον πόλεμο στη 
Νότια Οσετία. Το Κρεμλίνο ξεκαθά-
ρισε ότι δεν θα δεχτεί παρεμβάσεις 
στη σφαίρα επιρροής του, δηλαδή 
τον Καύκασο, ενώ σχεδόν αμέσως 
το σχέδιο της νατοϊκής αντιπυραυ-
λικής ασπίδας άρχισε να παραπαί-
ει, άσχετα αν οι ΗΠΑ επικαλούνται 
τώρα υπερβολικό κόστος.

Πρόσφατα ο Αμερικανός πρόε-
δρος επισκέφθηκε την Γκάνα και 
βρήκε την ευκαιρία να κάνει άνοιγ-
μα στα αφρικανικά κράτη. Μάλιστα 
του πιστώθηκε και η δέσμευση του 
G8 να επιδοτηθούν οι αγροτικές 
επενδύσεις στην αφρικανική ήπειρο 
με 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 
άνοιγμα Ομπάμα δείχνει σαφώς την 
αγωνία της αμερικανικής εξωτερι-
κής πολιτικής για μια ήπειρο που 
έχει υποταχθεί στο κινεζικό κεφά-
λαιο, αφού οι επενδύσεις της Κίνας 
στην Αφρική το 2007 έφτασαν τα 
4,5 δισ. δολάρια, μεγαλύτερες από 
ολόκληρου του G8 συνολικά.

Από το μονοπολικό  
στον πολυπολικό κόσμο
Το τέλος της κυριαρχίας των ΗΠΑ και ο ρόλος των αναδυόμενων δυνάμεων

Η Κίνα κρατάει 
το κλειδί και 
περιμένει

Η τελευταία έκθεση του 
συμβουλίου Εθνικής 
ασφαλείας των ΗΠα για τις 
διεθνείς πολιτικές τάσεις που 
δημοσιεύθηκε πέρυσι είχε μια 
σημαντική διαφορά σε σχέση 
με την προηγούμενη. Υπο-
γράμμιζε ότι οι ΗΠα θα έχουν 
καθοριστικό ρόλο στη διεθνή 
σκηνή στα επόμενα χρόνια, 
αλλά δεν θα είναι ο πρω-
ταγωνιστής. Θα είναι «ένας 
μεταξύ αρκετών σημαντικών 
παικτών». Η προηγούμενη 
έκθεση του 2004 προέβλεπε 
ότι οι ΗΠα θα εξακολουθού-
σαν να είναι ο κυρίαρχος 
παίκτης. Η ουάσιγκτον έχει 
πλήρη επίγνωση της θέσης 
της και η διεθνής οικονομική 
κρίση έφερε στην επιφάνεια 
τις αδυναμίες και τις εξαρτή-
σεις της. το οικονομικό κραχ 
υποχρέωσε την ουάσιγκτον 
να ζητήσει βοήθεια από τις 
ασιατικές υπερδυνάμεις και 
τις πετρελαιοπαραγωγούς 
χώρες του κόλπου και, 
τέλος, να καταφύγει στα 
κρατικά πακέτα ενίσχυσης της 
οικονομίας. Δικαίως αναρω-
τιέται ο Ριμπίνσκι πώς είναι 
δυνατό μια χώρα που έχει 
τα 60 από τα 100 καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου και 
270 νόμπελ να μην μπορεί να 
εξαλείψει τα ζόμπι της οικονο-
μίας της. Για όποιους θυμού-
νται, το πρώτο ταξίδι της 
Χίλαρι κλίντον ως υπουργού 
εξωτερικών της κυβέρνησης 
ομπάμα ήταν στην κίνα. Η 
κυβέρνηση ομπάμα κατέθεσε 
τα διαπιστευτήριά της στο 
Πεκίνο και αυτό υποσχέθηκε 
ότι θα συνεχίσει να στηρίζει 
την αμερικανική οικονομία. Η 
κίνα έχει στα ταμεία της 1,5 
τρισ. δολάρια αμερικανικού 
χρέους. Γίνεται αντιληπτό 
ότι το Πεκίνο αυτή τη στιγμή 
μπορεί να βυθίσει την αμε-
ρικανική οικονομία και να τη 
στείλει για πολλά χρόνια στην 
ύφεση με μόνο μια δήλωση, 
ότι δηλαδή θα σταματήσει να 
αγοράζει δολάρια. 
Είναι σαφώς εντυπωσιακή 
η οικονομική της δύναμη, 
όπως είναι εντυπωσιακό ότι 
εξακολουθούν να γίνονται G8 
χωρίς την κίνα και ότι το Βέλ-
γιο και η ολλανδία έχουν από 
κοινού περισσότερες ψήφους 
στο Διεθνές νομισματικό 
ταμείο.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα, Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Κίνας Χου Ζιντάο και Ινδίας Μανμοχάν Σινχ στην πρόσφατη 
συνάντησή τους στη Μόσχα. Ο διεθνής χάρτης ξαναχαράσσεται με τις χώρες του «ΒRIC» να αποτελούν τους νέους πόλους. ΑΠΕ
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Επανέρχεται το… μάτι του Big 
Brother στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών και μάλιστα δριμύτερο, σε 
συνδυασμό με τράπεζα DNA. 

Στο όνομα της πάταξης του εγκλή-
ματος, το Β́  Θερινό Τμήμα της Βου-
λής ψήφισε με διαδικασίες-εξπρές 
τη χρήση καμερών στους δρόμους 
όλο το 24ωρο, χωρίς την παρουσία 
εισαγγελέα, και τη δημιουργία τρά-
πεζας DNA από πολίτες που κατη-
γορούνται ακόμη και για πλημμέ-
λημα. Η κυβέρνηση ψήφισε μόνη 
τα νέα hi-tech κατασταλτικά μέτρα, 
χωρίς τη «συμπαράσταση» ούτε 
του παραδοσιακού -μέχρι σήμε-
ρα- συμμάχου της, του ΛΑΟΣ, ενώ 
οι αρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών 
Πρ. Παυλόπουλος και Δικαιοσύνης 
Νίκος Δένδιας δεν βρίσκονταν στην 
αίθουσα κατά την περισσότερη ώρα 
συζήτησης των τροπολογιών, με τη 
δικαιολογία της ταυτόχρονης συνε-
δρίασης άλλων επιτροπών. 

Το υλικό
Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι κάμε-
ρες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
και το C4i (κατά πληροφορίες παρε-
λήφθη πρόσφατα, μετά από μεγάλες 
διορθώσεις που έκανε η Siemens 
σε νευραλγικά συστήματά του) θα 
καταγράφουν οτιδήποτε συμβαίνει 
στην εμβέλειά τους και το υλικό θα 
κρατείται για επτά ημέρες, ενώ στη 
συνέχεια, όπως προβλέπει η ρύθ-
μιση, θα καταστρέφεται παρουσία 
εισαγγελέα. Για την τράπεζα DNA 
προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη 
γενετικού υλικού για κάθε πρόσω-
πο για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις 
τέλεσης κακουργήματος ή πλημμε-
λήματος που επισύρει ποινή φυλάκι-
σης τουλάχιστον τριών μηνών. 

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για 
μια απλή εξύβριση ή ένα συνηθισμέ-
νο τροχαίο οι πολίτες θα υποχρεού-
νται να δώσουν το απόρρητο γενε-
τικό υλικό τους στον πρώτο τυχόντα 
αστυνομικό. 

Η τράπεζα DNA θα δημιουργηθεί 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αν η ανάλυση του DΝΑ 
αποβεί αρνητική, το γενετικό υλικό 
και τα γενετικά αποτυπώματα θα 
καταστρέφονται αμέσως. 

Αν η ανάλυση αποβεί θετική, το 
γενετικό υλικό θα καταστρέφεται 
αμέσως,αλλά τα γενετικά αποτυ-
πώματα του προσώπου στο οποίο 
αποδίδεται η πράξη θα τηρούνται 
στο ειδικό αρχείο. 

Big Brother 
και με  
το νόμο…

Κάμερες και τράπεζα DNA 
στο όνομα της πάταξης 
της εγκληματικότητας 

Μ
πορεί να προκάλεσε εντύ-
πωση η απομάκρυνση 
Κοραντή από τη θέση 

του διοικητή της ΕΥΠ και η αντι-
κατάστασή του από τον αρμόδιο 
εισαγγελέα για θέματα τρομοκρα-
τίας κ. Δ. Παπαγγελόπουλο, αλλά ο 
«αποκεφαλισμός» του διπλωμάτη 
μόνον αιφνίδιος δεν ήταν. Τον τε-
λευταίο καιρό, ολοένα περισσότε-
ρο, πλήθαιναν τα δημοσιευόμενα 
για «περίεργα» περιστατικά που 
εξέθεταν την ΕΥΠ. Ενα απ’ αυτά, 
που δημοσιοποιήθηκε προ μηνών, 
έφερε «πράκτορα» της Υπηρεσίας 
να βρίσκεται απέναντι από το Προ-
εδρικό Μέγαρο και να προβαίνει σε 
παρακολούθηση και υποκλοπές. Η 
ΕΥΠ βέβαια το διέψευσε. Ωστόσο, 
η βαριά ατμόσφαιρα πάνω από το 
μέγαρο της Κατεχάκη χειροτέρευε 
μέρα με την ημέρα, εξαιτίας και 
των «κοντρών» που φαίνεται πως 
είχε επί σειρά ετών η ηγεσία της 
Υπηρεσίας με την ΕΛ.ΑΣ. Ετσι, η 
απομάκρυνση Κοραντή κάθε άλλο 
παρά κεραυνός εν αιθρία ήταν. 

Αντιπολίτευση
Η αξιωματική αντιπολίτευση όμως 
αντέδρασε έντονα στην αντικατά-
σταση του κ. Κοραντή από τον κ. 
Παπαγγελόπουλο. Πράγματι, όταν 
με την άνοδο της Ν.Δ. στην κυβέρ-
νηση, ο πρώην πρέσβης μας στην 
Αγκυρα τοποθετήθηκε επικεφαλής 
αυτής της νευραλγικής υπηρεσίας, 
το ΠΑΣΟΚ τον αποδέχτηκε. Γεγο-
νός που αποδίδεται και στις στενές 
σχέσεις που λέγεται πως έχει με τον 
προκάτοχό του, επίσης διπλωμάτη, 
κ. Αποστολίδη. 
Ο τελευταίος, ο οποίος είχε υπηρε-
τήσει ως πρέσβης μας στο ΝΑΤΟ, 
τοποθετήθηκε, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, με υπόδειξη του πρώην 
πρωθυπουργού, κ. Σημίτη, σε συμ-
φωνία με μεγάλο πολιτικό «τζάκι» 
της Ν.Δ. Προηγουμένως, είχε γίνει 
γνωστός για τους χειρισμούς του, 
ως παράγων του υπουργείου Εξω-
τερικών, για το «φιάσκο Οτσαλάν». 
Τότε, ως γνωστόν, επικεφαλής της 
ελληνικής διπλωματίας, ήταν ο κ. 
Πάγκαλος. Μάλιστα, λέγεται ότι 
τον Κοραντή φέρεται να τον πρό-
τεινε για το πόστο της ΕΥΠ ο ίδιος 
ο κ. Αποστολίδης. Ο κ. Κοραντής, 
του οποίου το τελευταίο πόστο πριν 
από την ΕΥΠ ήταν στις Βρυξέλλες, 
κατά την ανάληψη των καθηκό-
ντων του είχε πει μεταξύ άλλων: 
«Αναλαμβάνω μια Υπηρεσία, όπου 
ο προκάτοχός μου φίλος και συνά-

δελφος πρέσβης κ. Παύλος Απο-
στολίδης έβαλε τη σφραγίδα του 
και ψηλά τον πήχυ».

Να σημειωθεί ότι το 2002, λίγο 
πριν από την εξάρθρωση ορισμέ-
νων πυρήνων της 17Ν, με εντολή 
του κ. Σημίτη η ΕΥΠ είχε εξαιρεθεί 
των ερευνών για την τρομοκρατία. 
Γεγονός που είχε προκαλέσει μεγά-
λη εντύπωση, δεδομένου ότι ήταν 
κοινό μυστικό πως η Υπηρεσία επα-
νειλημμένως στο παρελθόν είχε 
εμπλακεί σε σχετικές υποθέσεις. 
Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. τοποθετεί επικεφαλής τον κ. 
Παπαγγελόπουλο, ο οποίος ήταν 
έως τώρα υπεύθυνος για τις έρευ-
νες σχετικά με την τρομοκρατία. 
Κάτι που ερμηνεύεται ως σημά-
δι επανεμπλοκής της ΕΥΠ στην 
υπόθεση τρομοκρατία, αλλά και 
προάγγελος εξελίξεων σε αυτό το 
μείζον θέμα. 

Ο κ. Παπαγγελόπουλος υπηρέ-
τησε, μεταξύ άλλων, ως προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας Πρωτοδι-

κών Αθηνών και έγινε ευρύτερα 
γνωστός με την ποινική δίωξη ενα-
ντίον του Σωκράτη Κόκκαλη για την 
υπόθεση της Στάζι.

Η απομάκρυνση του κ. Κοραντή 
αποφασίστηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα και λέγεται ότι έχει να 
κάνει με το μονομερή και δυσμε-
νή για την κυβέρνηση τρόπο που 
έγιναν οι διαρροές συνομιλιών της 
σπείρας που απήγαγε τον Παναγό-
πουλο. Διαρροές που στοχοποιούν 
κυρίως κυβερνητικά στελέχη, ενώ 
αφήνουν στο απυρόβλητο τις επα-
φές που είχε ο Βλαστός με στελέχη 
του κρατικού μηχανισμού τη δεκα-
ετία 1990. 

Αδελφοί Βλαστού
Οι αδελφοί Βλαστού είχαν αποφυ-
λακιστεί το 1997, ενώ είναι άγνω-
στο ποιος πραγματικά ευθύνεται 
γι’ αυτό. Στις συνομιλίες Βλαστού 
εμφανίζονται και ονόματα που 
ταυτίζονται με πρόσωπα, τα οποία 
υπηρετούσαν εκείνο το διάστημα 

στην ηγεσία του υπουργείου Δικαι-
οσύνης. Οι συνομιλίες υπεκλάπη-
σαν τόσο με το γνωστό «βαλιτσάκι» 
όσο και μέσω του υπερσύγχρονου 
κέντρου που διαθέτει η ΕΥΠ. 
Επί περιόδου του κ. Κοραντή στην 
Ελλάδα ξέσπασε το σκάνδαλο 
«απαγωγών» Πακιστανών, υπόπτων 
για τρομοκρατική δράση. Απαγω-
γές και παρακολουθήσεις, οι οποί-
ες, βέβαια έγιναν βάσει συμφωνιών 
που είχε η ΕΥΠ με δυτικές μυστικές 
υπηρεσίες ήδη από εποχής κυβερ-
νήσεων Σημίτη. 

Τότε ξέσπασε το μείζον σκάνδα-
λο των υποκλοπών, στο οποίο, κατά 
πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν 
στον ελληνικό Τύπο, ενδεχομένως 
είχαν εμπλακεί και στελέχη της 
ΕΥΠ. Πάντως, η Υπηρεσία τότε ελά-
χιστα συνέβαλε ώστε να πέσει φως 
στο ελληνικό Γουοτεργκέιτ. 
Κατά τα λοιπά, επί εποχής του ιδίου, 
η ΕΥΠ είχε μια σημαντική επιτυχία, 
αφού, κατόπιν αμερικανικών υπο-
δείξεων, ανακαλύφθηκε στην Ελ-
λάδα το πρώτο εργαστήριο παρα-
γωγής κοκαΐνης. Τέλος, προ ετών 
μετά από ενέργειές της Υπηρεσίας, 
έπεσαν στα χέρια των διωκτικών 
αρχών μεγάλες ποσότητες λαθραί-
ων τσιγάρων.

Τα μυστικά της ΕΥΠ…
Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Κοραντή και αντικατάστασής του από τον αρμόδιο εισαγγελέα  
για θέματα τρομοκρατίας Δ. Παπαγγελόπουλο

Η τοποθέτηση Παπαγγελόπουλου ως επικεφαλής 
της ΕΥΠ ερμηνεύεται ως σημάδι επανεμπλοκής 
της υπηρεσίας στην υπόθεση «τρομοκρατία»

Ντόμινο αντιδράσεων σε όλα τα επίπεδα από την αντικατάσταση του Γιάννη Κοραντή 
από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. ΑΠΕ
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ΤΖΟΣ ΤΣΙΛΝΤΡΕΣ
Αποκλειστική συνέντευξη του Αμερικανού σταρ του Ολυμπιακού

«Να παίζουμε μπάσκετ αντί να σκεφτόμαστε»

Ο Τζος Τσίλντρες, ο πιο ακρι-
βοπληρωμένος παίκτης 
στην Ευρώπη, αποφάσισε 
να γυρίσει για άλλη μία 

σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο αστέρας 
από το ΝΒΑ έδωσε στον «Εναλλα-
κτικό Τύπο» την πρώτη του συνέ-
ντευξη, μετά την ανακοίνωση της 
επιστροφής του στον Πειραιά. Ο 
«αφάνας» μιλάει για τις χαμένες 
αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, 
εξηγεί τους λόγους της παραμονής 
του στους «ερυθρόλευκους» και ζη-
τεί να έχει περισσότερο την μπάλα 
στα χέρια του.

Πώς νιώθεις που θα επιστρέψεις 
για τουλάχιστον άλλη μία σεζόν 
στον Ολυμπιακό;
Η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη 
προκλήσεις για την ομάδα. Εκτί-
μησα ιδιαιτέρως την επιμονή 
του προέδρου, Παναγιώτη Αγ-
γελόπουλου, για να επιστρέψω 
πίσω για δεύτερο χρόνο. Είμαι 
ενθουσιασμένος που θα είμαι 
και την επόμενη σεζόν μέλος 
της υπέροχης οικογένειας του 
Ολυμπιακού.

Πόσο κοντά βρέθηκες στον 
επαναπατρισμό;
Πάρα πολύ. Ο ατζέντης μου έφερε 
αρκετές επιλογές στο ΝΒΑ, όπως 
εκείνη του Μιλγουόκι. Γενικώς 
πολλές ομάδες έδειξαν εμπράκτως 
το ενδιαφέρον τους και αυτό ήταν 
κολακευτικό για μένα. Το εκτιμώ 
και σημαίνει ότι το όνομά μου και η 
φήμη μου ως παίκτη και χαρακτή-
ρα εξακολουθούν να ενδιαφέρουν 
τις ομάδες στο ΝΒΑ. Εξέτασα πολύ 
σοβαρά την πρόταση των Μπακς, 
αλλά στο τέλος αποφάσισα να γυ-
ρίσω και για να δείξω την ευγνωμο-
σύνη στους ιδιοκτήτες, τους Πανα-
γιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι 
οποίοι κίνησαν γη και ουρανό για 
να με φέρουν πέρυσι.

Το διάστημα που βρίσκεσαι στην 
Αμερική σκεφτόσουν τους χαμέ-
νους τελικούς με τον Παναθηνα-
ϊκό σε Α1, Κύπελλο και Ευρωλί-
γκα;
Ναι, και νιώθω απογοητευμένος 
επειδή δεν κερδίσαμε κανέναν 
τίτλο. Είμαστε σε θέση για να κατα-
κτήσουμε τρεις, αλλά δεν τα κατα-
φέραμε. Ξέρεις σε τι συμπέρασμα 
κατέληξα; Οτι το σπουδαιότερο 
πράγμα που πρέπει να κάνουμε εί-
ναι να παίζουμε για να νικάμε. Οχι 
μόνο με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος 
είναι και ο βασικός μας αντίπαλος 

στην Ελλάδα. Σίγουρα το μπάσκετ 
είναι ένα παιχνίδι τακτικής, ωστό-
σο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος 
θέλει τη νίκη περισσότερο. Ποιος 
έχει τη μεγαλύτερη καρδιά. Πέρυ-
σι σκεφτόμασταν παραπάνω απ’ ό,τι 
έπρεπε κάποια πράγματα στο παρ-
κέ αντί απλά να παίζουμε μπάσκετ. 
Πρέπει όπου μυριζόμαστε αδυναμία 
του αντιπάλου να πέφτουμε πάνω. 
Να παίζουμε αντί να σκεφτόμαστε. 
Εγώ, για παράδειγμα, πολλές φορές 
στο γήπεδο έπιασα τον εαυτό μου 
να σκέφτεται αντί να παίζει. 

Οπότε επιστρατεύεις το ένστι-
κτο;

Ναι. Απλώς ένστικτο, το οποίο 
επιτρέπει στους παίκτες να 

παίζουν και στους προπονη-
τές να κοουτσάρουν. Να 

μη σκεφτόμαστε αντί να 
πράττουμε. Σε οποια-

δήποτε δραστηριό-
τητα της ζωής, αν 
πολυσκέφτεσαι 
κάτι, θα καθυστε-
ρήσεις να αποφα-

σίσεις και θα είσαι 
μοιραία πίσω από 

εκείνον που αποφάσι-
σε πιο γρήγορα από εσένα. 

Αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. 
Εμείς σε πολλά απλώς αντιδρούσα-
με στις επιλογές των αντιπάλων.

Ο στόχος εν όψει της νέας περι-
όδου;

Μα, φυσικά, να κερδίσουμε 
τίτλους. Προσωπικά να έχω 

μια καλύτερη χρονιά και 

να είμαι μεγαλύτερη δύναμη στο 
παρκέ. Να δημιουργώ για μένα 
αλλά και για τους συμπαίκτες μου. 
Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει με την αύ-
ξηση των αρμοδιοτήτων και του 
ρόλου μου στην επίθεση και στο 
γήπεδο γενικότερα. Θέλω στη νέα 
περίοδο να διαθέτω περισσότερες 
επιλογές στο ρεπερτόριό μου, ανά-
λογα με την άμυνα που με παίζουν. 
Επιθυμώ να έχω περισσότερο την 
μπάλα στα χέρια μου και να νιώθω 
άνετα με αυτήν. Και ήδη δουλεύω 
για να είμαι έτοιμος προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Μετά το περσινό 0/3 σε τίτλους 
γιατί να αγοράσει ένας φίλαθλος 
του Ολυμπιακού εισιτήριο διαρ-
κείας;
Επειδή θα δει μια ομάδα που θα 
παίζει σκληρά και ταυτόχρονα θα 
προσπαθεί να διασκεδάζει. Θα εί-
ναι πολύ ευδιάκριτο το ότι περνάμε 
καλά στο γήπεδο, παίζοντας μπά-
σκετ, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό 
μας. Για τον κόσμο.

Πόσο κοντά ή μακριά είστε από 
έναν τίτλο;
Πολλά θα κριθούν από το ποιους 
παίκτες θα υπογράψουμε. Θέλω να 
μείνουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι παίκτες από την περσινή ομάδα. 
Ο Γιώργος (Πρίντεζης) έφυγε, αλλά 
βάλαμε στο ρόστερ μας άλλον έναν 
ψηλό, τον Γλυνιαδάκη. Θα έχει επί-
σης ενδιαφέρον να δούμε ποιους 
άλλους Αμερικανούς θέλουν να 
φέρουν. Ακουσα ότι εξετάζουν παί-
κτες του ΝΒΑ, όπως ο Νέιτ Ρόμπιν-
σον και ο Μο Σέσιονς. Ανυπομονώ 
ποιοι άλλοι θα συμπληρώσουν το 
ρόστερ της ομάδας, για να δούμε 
πώς θα πάμε του χρόνου. Τι στιλ θα 
παίξουμε. Επίσης έχουμε κάποια 
θέματα που πρέπει να διευθετή-
σουμε. Οταν γίνει και αυτό, τότε 
δεν θα είμαστε καθόλου μακριά. 
Θα είμαστε εκεί. 

Τι θέματα εννοείς; Φιλοσοφίας;
Αυτά είναι για τους προπονητές, δεν 
θέλω να μπω στα χωράφια τους. 
Αυτό που εννοώ είναι να είμαστε 
όλοι στην ίδια σελίδα. Πιστεύω 
ότι υπάρχουν κάποια σημεία στην 
έννοια της ομάδας, τα οποία πρέ-
πει να διευθετήσουμε. Αν δηλαδή 
αγωνιζόμαστε απέναντι σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει 
να την αντιμετωπίσουμε με συγκε-
κριμένο τρόπο και το αντίστροφο. 
Ετσι ώστε η ομάδα να δίνει το 100% 
των δυνατοτήτων της.

Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ζωής,  
αν πολυσκέφτεσαι κάτι, θα καθυστερήσεις  
να αποφασίσεις και θα είσαι μοιραία πίσω από 
εκείνον που αποφάσισε πιο γρήγορα από εσένα

“
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