
Από τον εξώστη μας  
Μεγάλη συνδικαλιστική επιτυχία! 

Τέτοιο… fast track περίεργο 

ραντεβού με υπουργό δεν 

πρέπει να ‘χει ξαναγίνει στην 

πολύχρονη ιστορία της  

ΕΣΠΗΤ.  

Τα μέλη του ΔΣ έλαβαν επεί-

γον τηλεφώνημα την Πέμπτη 

5 Φεβρουαρίου, «τρεχάτε - 

τρεχάτε, κλείσαμε ραντεβού 

με το νέο υπουργό Υγείας, 

Παναγιώτη Κουρουπλή, στις 

δύο παρά».  

Και έτρεχαν – έτρεχαν οι 

κανονικοί (ουχί αργόμισθοι, 

ουχί συνταξιούχοι) εργαζόμε-

νοι, εκπρόσωποι της ΔΑΕΚΔ, 

στο υπουργείο, στο και πέντε 

ειδοποιημένοι και πολλαπλώς 

απορημένοι: Δυο μέρες πριν 

(την Τρίτη στις 3 του μήνα), 

είχανε Δ.Σ. και εκεί τίποτε 

δεν ειπώθηκε για ραντεβού, 

καμιά συζήτηση δεν έγινε για 

το τι θέλουμε, τι θα ζητήσου-

με, αν θα καταθέσουμε υπό-

μνημα με τα αιτήματά μας…  

Άσε ότι την Πέμπτη είχε 

ορκωμοσία η κυβέρνηση,  

Κοινοβουλευτική Ομάδα ο 

ΣΥΡΙΖΑ, υπουργικό  

Συμβούλιο στη συνέχεια  

κι είχε διά ΦΕΚ (που τελευ-

ταία στιγμή ανακλήθηκε)  

οριστεί η μετακόμιση στους 

χώρους του Υπουργείου η 

(κρισιμότατη) Γενική Γραμμα-

τεία Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Άρα, το ραντεβού με τον υ-

πουργό Υγείας ήταν περίεργο, 

καθώς φαινότανε άκαιρο, 

άσκοπο, χύμα στο κύμα!  

Πάντως από τις μιάμιση η 

ώρα μαζεύτηκαν πέντε. Αφού 

πέρασαν μια ωρίτσα στον 

προθάλαμο του υπουργείου, 

μπροστά στην τηλεόραση, 

χαζεύοντας Σόιμπλε και Βα-

ρουφάκη, κατά τις τρεις παρά 

είκοσι, κλήθηκαν να περάσουν 

στο γραφείο του υπουργού.  

Αντάλλαξαν χαιρετούρες και 

ευχές στα όρθια. Ο πρόεδρός 

μας ανακοίνωσε σοβαρότατα 

ότι δεν έχουν να πουν τίποτε 

το συγκεκριμένο, καθώς θα 

ξανάρθουν παρέα με την  

ΠΟΕΣΥ για να εκθέσουν τα 

αιτήματα και να καταθέσουν 

τότε υπομνήματα.  

Προφανώς εντυπωσιασμένος 

ο υπουργός εξομολογήθηκε 

ότι κι αυτός τώρα ενημερώ-

νεται για να τον καθησυχάσει 

και αλληλοχαρήκανε που 

έστω και στα όρθια  

γνωριστήκανε. 

Όμως η προεδράρα είχε να 

καταθέσει διαπιστευτήρια, 

αποκαλύπτοντας μάλλον την 

πρεμούρα της ανούσιας συνά-

ντησης. «Ξέρετε, υπουργέ 

μου, είμαι πολύ φίλος με τον 

Βασίλη Π. και τον Μιχάλη Λ. 

από τη Γραμματεία Ενημέρω-

σης. Κι εγώ μπορεί να είμαι 

από την Καλαμάτα, αλλά το 

γυναικοχώρι είναι στην Αιτω-

λοακαρνανία». Μάλιστα  

ανέφερε και το όνομα του 

πεθερού η προεδράρα ως 

πιστοποίηση. «Α, με τα  

θερμοκήπια; Τον ξέρω»,  

αντέδρασε ο υπουργός και  

ο «Μπερέ» καταχάρηκε που 

θυμότανε ο υπουργός.  

Η σεμνή τελετή γνωριμίας 

διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά 

και 32 δευτερόλεπτα. Στην 

έξοδο οι τρεις από τους πέ-

ντε πέρασαν κι εναπόθεσαν 

σεμνά και ταπεινά τις κάρτες 

τους στη γραμματέα του  

υπουργού.  

Ποιος είχε κλείσει το ραντε-

βού; Μάλλον, η αειθαλής 

πασιονάρια παντός καιρού και 

σημαίας, που φαινόταν γνω-

στή από παλιά, με μία από τις 

γραμματείς.  

Τι ζητάγανε οι τρεις; Μάλλον 

με μαξιλάρι την ΕΣΠΗΤ μπας 

και ανοίξουνε κανένα κρυφό 

παράθυρο για προσωπικό 

σκαρφάλωμα, αφού χρόνια 

τώρα συχνάζανε σε άλλα 

σαλόνια. Επειδή από το συνδι-

καλιστικό τους ενδιαφέρον  

ο υπουργός συγκλονίστηκε.  

Mah-na Mah-na * 
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Κάτι τα προσωπικά μας, 
κάτι οι εκλογές, κάτι οι 
γιορτές, κάτι οι γρίπες και 
οι αναποδιές καθυστέρη-
σαν την έκδοση και υπο-
σχόμαστε να μην επανα-
ληφθεί.  

Επίσης με την κυβερνητική 
αλλαγή χρειάστηκε στην 
επιτροπή μας χρόνος να 
ξεπεράσει την κατάπληξή 
της από το πόσο γρήγορα 
συνωστίσθηκαν στην είσο-
δο της Κουμουνδούρου 
παντός καιρού συνδικαλι-
στές, πάσης φύσης μπατα-
χτσήδες και ευρωπρογραμ-
ματιστές. Το γεγονός ότι 
δυο -τρεις προσπαθούν να 
βγούνε ως αντικαταστάτες 
των παλιών ηγεμόνων πι-
στεύουμε αντιμετωπίζεται 
αρμοδίως κι έχουν -κι αν 
δεν έχουν, θα λάβουν- τη 
γνώση οι φύλακες.  

Από τη σύνταξη 

http://tobalkonaki.wordpress.com/ 

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

Να το θυμάστε… 

Γερόντια της ΕΣΠΗΤ να το 

θυμάστε: Άμα σας μιλάνε για 

το όνειρο της ενότητας των 

δημοσιογραφικών σωματείων, 

κυρίως της ΕΣΠΗΤ με την 

ΕΣΗΕΑ, οι συνταξιούχοι  

δεν μπορούν να γραφτούν 

στον ΕΔΟΕΑΠ! Μένουν  

αμανάτι στον ΕΟΠΥΥ!  

http://tobalkonaki.wordpress.com/2014/01/01/mahnamahna/
http://tobalkonaki.wordpress.com/


Κυριακή πρωί, 1η Φεβρουαρίου, 11 το 

πρωί, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην 

εκπομπή «Ακραίως» του Τάκη Χατζή, 

καλεσμένος ο νέος υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος 

Σκουρλέτης. Στο πάνελ o δημοσιογράφος 

Μάκης Γεωργίου και ο… καλοπληρωτής 

εκδότης του «Ποντικιού», Αντώνης  

Δελατόλας (δες http://www.enet.gr/?

i=news.el.article&id=349838) 

Ρωτά ο Τάκης Χατζής τον υπουργό: 

Έχετε σκοπό να παρέμβετε στις ιστοσε-

λίδες τις κανονικές, ώστε να σταματήσει 

αυτό το σύστημα γαλέρας που επικρατεί, 

που για μας (σ.σ. ο δημοσιογράφος είναι 

ιδιοκτήτης του internet-ικού newpost) 

είναι αθέμιτος ανταγωνισμός;  

Θα μεσολαβήσετε εσείς ως υπουργός 

Εργασίας οι δεκάδες εκατοντάδες εργα-

ζόμενοι στα sites να μπουν στην ΕΣΗΕ-

Α, να μπορούν να είναι κανονικά ασφαλι-

σμένοι, όπως είναι και στις εφημερίδες;  

Απαντά διάφορα προγραμματικά γενικό-

λογα ο υπουργός για αλλαγές στο  

ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, για την  

επαναλειτουργία της ΕΡΤ, για κανόνες 

δεοντολογίας κ.λπ.  

Παρεμβαίνει στην κουβέντα ο προσφά-

τως ΣΥΡΙΖΟ-χτυπημένος εκδότης  

Αντώνης Δελατόλας:  

«Χρειάζονται δημοσιογράφοι σε ορισμένα 

πόστα. Θα ήταν χρήσιμο να πείτε και στο 

συνάδελφό σας, κ. Παππά, που είναι 

αρμόδιος, να πάρετε έναν κατάλογο  

ανέργων από την ΕΣΗΕΑ και να προσλά-

βετε από κει κόσμο».  

Απαντά στην ερώτηση ο νέος υπουργός: 

«Σας λέω, κύριε Δελατόλα ότι αυτό έχει 

ήδη γίνει. Και μάλιστα με την επισήμανση 

ότι όσοι απασχοληθούν σε γραφεία  

Τύπου υπουργών δεν θα έχουν άλλη 

απασχόληση»!!! 

ΑΠΟΡΙΑ 1: Έχει βολέψει ανέργους της 

η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΠΗΤ δεν έχει πάρει 

χαμπάρι; Δηλαδή ο «Μπερέ» κάνει την 

πάπια για τους δικούς μας ανέργους, για 

να διευκολύνει την ΕΣΗΕΑ ή απώλεσε 

ως συνήθως την όσφρηση, όταν τα πράγ-

ματα μυρίζουν και χρειάζεται καθάρισμα;  

ΑΠΟΡΙΑ 2: Μπας και προσπαθεί να 

βολέψει σε γραφεία Τύπου υπουργών 

τίποτε δικούς του «μαύρους» κι ανασφά-

λιστους στο «Ποντίκι», ο πονηρός  

Ψεκασμοί  

τέλος! 

Μετά την ανάληψη του 

υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, πιστεύουμε ότι 

ο νέος υπουργός Πάνος 

Καμένος έχει δώσει 

εντολή κάθε φορά που 

πλησιάζουν ψεκαστικά 

τον ελληνικό εναέριο 

χώρο, να σηκώνονται 

τα F16 και να τα  

απωθούν!  

Γιατί θέλουμε πολίτες 

και όχι φυτά.  

Η ευθύνη δεν είναι 

οικόπεδο (δεν πωλείται, 

δεν μεταβιβάζεται, δεν 

δίνεται αντιπαροχή).  

Μετεκλογικός διάλογος 
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Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο 

Πολιτισμού οι «βραχείς κατάλογοι» 

για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 

2014. Μεταξύ των υποψηφίων στην 

κατηγορία του μυθιστορήματος ο 

καλός συνάδελφος και μέλος της 

ΕΣΠΗΤ (με πολλά χρόνια στην 

πλάτη του ως επιμελητής ύλης σε 

περιοδικά) Νίκος Δαββέτας, για το 

βιβλίο του «Ο ζωγράφος του Μπε-

λογιάννη». Μέλος της Επιτροπής 

Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 

είναι και ο επίτιμος γενικός γραμμα-

τέας της ΕΔΙΠΤ, δοκιμιογράφος 

και κριτικός λογοτεχνίας, ο τελευ-

ταίος πρόεδρος του ΤΑIΣYΤ, πριν 

από την ενοποίηση στο ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ, Διονύσης Μαγκλιβέρας, με 

μεγάλη προσφορά στον εκσυγχρονι-

σμό του ΤΑΙΣΥΤ, την ασφάλιση των 

ΔΠΥ μας κ.λπ.  

ΕΔΟΕΑΠ για πόσους; 

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ τονίζει σε ανοιχτή επ
ιστολή 

του (22/1/2015) ότι 
καλύπτει την 

Ασθένεια, την Επικούρη
ση και την 

Πρόνοια των μελών των Ενώσεων 

Συντακτών και Προσωπικού Αθηνών  

και Θεσσαλονίκης καθώς και των 

οικογενειών τους. Η αλήθεια είναι ότι 

από τον ΕΔΕΟΑΠ καλύπτονται όσοι από
 

τους 5.622 ασφαλισμέ
νους της Α’ 

διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι μέλη των 

Ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ 

και ΕΠΗΕΘ. Συνολικά, όμως το ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ έχει 13.625 ασφαλ
ισμένους 

(στοιχεία 31/12/2013
).  

Είναι σχέδιο του κυρ 
Πάνου να καλύψει 

όλα τα μέλη «των Ενώσεων Συντακτών 

και Προσωπικού Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης» ή απλά 
επιχειρεί να 

παραπλανήσει το υπου
ργείο Εργασίας;  

εκδότης, για να απαλλαγεί από την 

υποχρέωση μισθοδοσίας και  

ασφάλισης των συντακτών του;  

ΑΠΟΡΙΑ 3: Έχουν ακούσει τίποτε 

οι πρόεδροι της ΕΣΗΕΑ, της  

ΕΣΠΗΤ, της ΕΤΗΠΤΑ για 

«μαύρους» κι ανασφάλιστους στο 

«Ποντίκι»; Κι αν έχουν ακούσει, τι 

έχουν κάνει ή τι σκοπεύουν να  

κάνουν;  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=349838
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=349838
http://tobalkonaki.wordpress.com/


Φλεβάρης  
Ερωτική συναστρία. Ο Ήλιος πλανιέται 

στις ομίχλες του Υδροχόου, φλερτάρο-

ντας τη Σελήνη. Μήνας γενικότερης 

ακολασίας. Εκδίδεται διαμαρτυρία της 

ΝΔ πως ο Σαμαράς είχε ειδοποιήσει 

τον Τσίπρα πώς άφησε το κλειδί του 

Μαξίμου κάτω από το χαλάκι της εξώ-

πορτας. Η κυβέρνηση απορρίπτει αίτη-

μα συνταξιούχων, ο ήδη λειψός μήνας 

να συρρικνωθεί σε 15θήμερο για να 

επαρκούν οι κουρεμένες συντάξεις.  

Καθώς ο Ερμής γυρνά ανάσκελα στον 

αστερισμό της Παρθένου, ευνοούνται 

οι κυβιστήσεις που σχετίζονται με 

κόμματα, κινήματα, ομάδες και συλλό-

γους κι αναμένονται μετακινήσεις, ανα-

κλήσεις και αναθεωρήσεις στελεχών.  

Αναμένεται με ενδιαφέρον η νέα στάση 

του προεδρείου της ΕΣΠΗΤ.  

Πληροφορίες ότι ο Τέρενς Κουίκ θα 

είναι υποψήφιος με τη Συσπείρωση 

χαρακτηρίστηκαν από τον Τρίμη πρώι-

μες. Άλλες πληροφορίες ότι η Έλενα 

Κουντουρά ζήτησε την εγγραφή της 

στην ΕΣΠΗΤ για να στηρίξει Μπατή - 

Μπερεδήμα, διαψεύστηκαν αρμοδίως.  

Καλό το κλίμα για συγγραφή νέων βι-

βλίων, άσχημο για συγγραφείς που 

είναι μέλη Δ.Σ. να τσιμπάνε τρακοσά-

ρια. Άλλωστε, τώρα που γνώρισαν τον 

Κουρουπλή, μπορούν να ελπίζουν μα-

ταίως ότι κάτι θα τσιμπήσουν από προ-

γράμματα για την καταπολέμηση της 

παιδικής παχυσαρκίας.  

Το Διασωματειακό δύσκολο να συγκλη-

θεί γιατί -κατά πάσα πιθανότητα- θα 

ασθενεί η Αντωνιάδου.  

Οι άνεργοι Υδροχόοι μπορούν να 

ελπίζουν σε μια αναθεώρηση  

σχεδίων για να ζήσουν. Εξαιρούνται 

γενικώς οι Υδροχόοι τραπεζίτες, 

για να ζήσουμε κι εμείς.  

ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ: Αν δεις τον 

Χαρδούβελη, ρίξε του κι από μένα 

ένα φάσκελο. 

Μάρτης 
Η συνάντηση του Άρη και του Δία στον 

Λέοντα αυξάνει τις εξαπατήσεις και 

τις απογοητεύσεις, Το νέο Δ.Σ. του 

ΕΔΟΕΑΠ σε μια απελπισμένη προσπά-

θεια να μην κηρύξει χρεοκοπία και να 

πληρώσει κανονικά τις συντάξεις του 

Μαρτίου ζητά από την ΕΣΗΕΑ, εκτός 

από το δάνειο των 5.000.000 ευρώ, 

δωρεάν τον τέταρτο όροφο για να ανοί-

ξει second hand κατάστημα.  

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ συνεχίζει να 

επιδιώκει συναντήσεις με τα νέα πρό-

σωπα. Για τη συνάντηση του προέδρου 

μας με την πρόεδρο της Βουλής τα 

άστρα εισηγούνται καναρινί παλτό, για 

τον υπουργό Τύπου, καλύτερα ν’ απο-

φύγει τις περιπέτειες και να κινηθεί 

στα γνωστά του περιβάλλοντα, μη βγει 

εντελώς καμένος.  

Ο Πλούτωνας κινείται ανάδρομα και 

δεν ευνοούνται υποσχέσεις. Τα επαγ-

γελματικά Ταμεία μάλλον μας τελείω-

σαν και χρήσιμο είναι οι επαγγελματίες 

του είδους να αλλάξουν ενδιαφέροντα. 

Τα κέρδη θα έρθουν (αν τους πιάσετε 

στον ύπνο), πείθοντας να διατεθούν τα 

αποθεματικά των Σωματείων στη χρη-

ματοδότηση συνεταιριστικών επιχειρή-

σεων.  

Ευνοϊκό το κλίμα για Γενική Συνέλευ-

ση, ρίξτε αλλού τις ευθύνες για το 

Καταστατικό, πλασάρετε τις συνολικές 

αποφάσεις για δικές σας. Μην αλλάζε-

τε συνήθειες για εκλογές. Καλοκαίρι, 

ώστε αρκετά μέλη να λείπουν.  

Οι Ιχθύες να φοβούνται τις γάτες. 

Οι δικηγόροι μην πλαγιάζουν με 

μαρίδες, μυρίζουν.  

ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ: Βλέπεις πως 

είσαι διακοπές και κολυμπάς στη 

θάλασσα; Συνέχισε, δεν θα τα ξανα-

δείς ποτέ, αν δεν πάρεις κάτι σε 

αύξηση ή σε κατάργηση ΕΝΦΙΑ…  

Οι συναστρίες του διμήνου  
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ALERT 
Συντρόφια, 

προσοχή - 

προσοχή!  

Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, 

άλλο ΜΥΡΙΖΑ!  

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

QUIZ 
 

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι «καθωσπρέπει» μέλη της ΕΣΠΗΤ τα κάνουν (σχεδόν) όλα τζάμπα στον ΕΔΟΕΑΠ, συνταγογραφώντας φάρμακα - εξετάσεις μέσω των βιβλιαρίων υγείας συγγενών τους - μετόχων του Οργανισμού, και μάλιστα έχοντας και «υψηλή άνωθεν προστασία και καθοδήγηση», από μεγαλοπαράγοντες της ΕΣΗΕΑ, που θέλουν να ελέγχουν τα διοικητικά συμβούλια της ΕΣΠΗΤ, «υποδεικνύοντας» ψήφο στους ευλύγιστους «αρεστούς» τους;  

http://toba
lkonaki. 

wordpress.co
m 

We’re on the 
Web! 

http://tobalkonaki.wordpress.com/
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Caption describing picture or 

graphic. 

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-

ων του Mega ο πρώην υπουργός Διοικη-

τικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσο-

τάκης, απαντά στις ερωτήσεις της τότε 

παρουσιάστριας Μαρίας Σαράφογλου:  

Μ. Σαράφογλου: Κύριε Μητσοτάκη, θα 

γίνουν μειώσεις στις συντάξεις των 500 

ευρώ; 

Κ. Μητσοτάκης: Ξέρετε κανέναν να παίρ-

νει επικουρική σύνταξη 500 ευρώ;  

Μ. Σαράφογλου: Όχι, δεν ξέρω κανέναν 

με τόσο μεγάλη επικουρική σύνταξη! 

Και καλά ο Κυριάκος (παρότι κολλητός 

της Όλγας μας, όπως η ίδια λέει όπου 

σταθεί κι όπου βρεθεί) δικαίως να μην 

ξέρει, άλλωστε ο μπαμπάς Κώστας Μη-

τσοτάκης από τη Β’ Διεύθυνση - ΤΑΙ-

ΣΥΤ παίρνει (μία από τις πολλές του) 

σύνταξη.  

Αλλά κοτζάμ έγκριτη τηλε-

δημοσιογράφος μέλος της ΕΣΗΕΑ - μέ-

τοχος του ΕΔΟΕΑΠ, επιτρέπεται να  
μην έχει ακούσει τίποτε για επικουρικές 

πάνω από 500 ευρώ;…  

Προεκλογικός διάλογος… 
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Συγκρίσεις... 

…για να μην ξεχνιόμαστε
, συνάδελφοι συ-

νταξιούχοι δημοσιογράφ
οι της Β’… διαλο-

γής -δηλαδή της Β’ Δ
ιεύθυνσης-, η μέση 

επικουρική στον ΕΔΟΕΑΠ ισούται με πε-

ρίπου 2 ½ επικουρικές
 του ΤΑΙΣΥΤ. Ε-

πειδή οι υπολογισμοί κ
αι οι αποδόσεις 

διαφέρουν στους ίδιους
 μισθούς και χρόνο 

εργασίας. Άσε που οι ΕΣΠΗΤες πληρώ-

νουν και περισσότερες
 κρατήσεις... 

Επειγόντως κάλπες  

και στο βάθος  

«απειλή» τριμερούς 

χρηματοδότησης  

για τον ΕΔΟΕΑΠ; 

Τρέχουν και δεν φτάνουν, μαθαίνουμε, 

στον αδελφό ασφαλιστικό φορέα των 

ΜΜΕ, τον ΕΔΟΕΑΠ 

(αυτοδιαχειριζόμενο ΝΠΙΔ αυτό), κα-

θώς βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώ-

χευσης, αδυνατώντας να καταβάλλουν 

επικουρικές συντάξεις τον Μάρτιο, αλλά 

και τα εφάπαξ που εκκρεμούν! Άγνωστο 

παραμένει το ύψος των οφειλών τους σε 

ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ.  

Μάλιστα, το απερχόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο σε μια απελπισμένη προσπά-

θεια να βρει μετρητά, ζήτησε δάνεια από 

τις Ενώσεις - μετόχους του ΕΔΟΕΑΠ 

(ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ) 

και υπέβαλε αίτημα για να πάρει… προκα-

ταβολή αγγελιοσήμου για το 2015, ύψους 

10.000.000 ευρώ από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, 

παρότι γνωρίζει ότι δεν υφίσταται νομικό 

πλαίσιο που να επιτρέπει… προκαταβολή 

αγγελιοσήμου - δανεισμό από ΝΠΔΔ σε 

ΝΠΙΔ.  

Τα οικονομικά αδιέξοδα ακόμη και για 

την εκπλήρωση των στοιχειωδών υπο-

χρεώσεών του επέσπευσαν τις εκλογές 

στο αυτοδιαχειριζόμενο ΝΠΙΔ για την 

ανάδειξη νέας διοίκησης, για τις αρχές 

Μαρτίου.  

Αυτή θα κληθεί να χειριστεί την «καυτή 

πατάτα» της στάσης πληρωμών του Ε-

ΔΟΕΑΠ, προς τους ασφαλισμένους του! 

Τώρα, αν θα πάρουν το τιμόνι «δεξιοί» ή 

«αριστεροί», θα φανεί στις εκλογές…  

Να μην ξεχνάμε όμως ότι το χούι του 

εθισμένου σε προνομιακή μεταχείριση 

«συντεχνίτη», διαπερνά -πέρα και πάνω 

από κομματικές ταυτότητες και προτιμή-

σεις- αρκετούς «συναδέλφους».  

Το βίτσιο της νυχτερινής τροπολογίας, 

κομμένης και ραμμένης σε εξυπηρετή-

σεις, θα πάρει πολλά τέρμινα για να ξε-

περαστεί –έστω κι αν (και εφόσον) η νέα 

κυβέρνηση έχει σκοπό να τις κόψει, 

όπως έχει διακηρύξει…  

Επομένως, συμβουλεύουμε τους 

ΕΣΠΗΤες και λοιπούς πληβείους του 

ΕΤΑΠ ΜΜΕ, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, να 

κρατούν μικρό καλάθι για τις «ευγενείς» 

δηλώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στις «υπόγειες» μεθοδεύσεις που στήνο-

νται απέναντι, στο μεγάλο μαγαζί της 

ΕΣΗΕΑ…  

Όσο για τα οικονομικά του ΕΔΟΕΑΠ και 

τον απολογισμό του στη μνημονιακή πε-

νταετία, έχουμε και λέμε:  

Ο ΕΔΟΕΑΠ κλείνει το 2014 με έλλειμμα 

περί τα 14,5 εκατ. ευρώ. Πλην της ζημί-

ας που εκτιμά ότι υπέστη από το PSI, 

ύψους 102,9 εκατ. ευρώ, στη μνημονιακή 

πενταετία 2010-2014, έχει δαπανήσει 

από τα αποθεματικά του περίπου 102,6 

εκατ. ευρώ! 

Ακόμη, με εφετειακή δικαστική απόφαση 

οφείλει περίπου 17,5 εκατ. ευρώ στο 

Δημόσιο, από τη μη καταβολή του 10% 

του αγγελιοσήμου που έχει εισπράξει, 

στον Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ που θεσπίστηκε 

με το νομοθετικό πλαίσιο Πετραλιά 

(Ν.3655/2008)... 

* Τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από το http://etapmme.wordpress.com 

http://etapmme.wordpress.com


Πλεονασματικό είναι (τα στοιχεία 

στον παρακάτω πίνακα) και πάλι 

το Ταμείο μας. Να δούμε αυτή τη 

φορά τα γνωστά συνδικαλιστικά λαμόγια τι θα σκαρφιστούνε 

(μέχρι τώρα έχουμε δει Επαγγελματικά Ταμεία, διάλυση μη-

χανισμού είσπραξης, κρίση στα Δ.Σ., ξανά υποσχέσεις για 

ενοποίηση - τι άλλο θα σκεφτούν;) για να αρπάξουν τα απο-

θεματικά και τις εισφορές του 

πρώην ΤΑΙΣΥΤ. Προσοχή και σε 

εγρήγορση διαρκώς, γιατί πάλι 

στήνεται παιχνίδι εξαπάτησης των μελών, με λεφτά που ΔΕΝ 

εισπράττουν οι Ενώσεις, με στόχο την υποχρηματοδότηση και εν 

τέλει διάλυση του μηχανισμού είσπραξης αγγελιοσήμου, που χρη-

ματοδοτούν  

Κι όμως αντέχει… 

Με ταμειακό πλεόνασμα 20.123.991 

ευρώ έκλεισε το 2014 το ΕΤΑΠ ΜΜΕ 

συνολικά, με την εικόνα όμως να δια-

φοροποιείται αισθητά, ανά Τομέα- 

Διεύθυνση, καθώς στα ταμειακά απο-

τελέσματα περιλαμβάνονται και έσοδα 

από λήξεις ομολόγων.  

Πλεονασματικές τόσο ως προς τα τα-

μειακά όσο και προς τα ετήσια λογιστι-

κά αποτελέσματα είναι μόνο η Α’ Διεύ-

θυνση (ΤΣΠΕΑΘ) και η Β’ Διεύθυνση 

(ΤΑΙΣΥΤ), που έκλεισαν το 2014 με 

πλεόνασμα 9.209.127 ευρώ η πρώτη 

και 11.237.265 η δεύτερη. 

Η Γ’ Διεύθυνση (ΤΑΤΤΑ) έκλεισε με 

ταμειακό πλεόνασμα 1.051.450 ευρώ 

(περιλαμβανομένης της λήξης ομολό-

γου ύψους 3.500.000 ευρώ), ενώ η Δ’ 

Διεύθυνση εμφανίζει ταμειακό πλεόνα-

σμα 1.051.450 ευρώ 

(περιλαμβανομένης λήξης ομολόγου 

ύψους 7.500.000 ευρώ).  

πηγή: http://etapmme.wordpress.com 

Πλεονασματικό και το 2014 το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
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Ψαρεύοντας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για να περάσει την ώρα του o 

αργόσχολος ΕΝΦΙΟ-γδαρμένος συνταξιούχος έπαθε σοκ, βλέ-

ποντας το διακεκριμένο μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, εξέχουσα 

προσωπικότητα της παράταξης του προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ, 

Πάνου Σόμπολου, Αγγελική Γυπάκη, να καταβάλλει εισφορές 

για τη σύνταξή της στη… B’ Διεύθυνση - ΤΑΙΣΥΤ, αλλά και 

στον… ΕΔΟΕΑΠ, μετά την απόσπασή της από τη Γενική Γραμ-

ματεία Νέας Γενιάς, ως «υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ 

ειδικότητας ΠΕ Δημοσιογραφίας στον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών». 

«Γίνεται αυτό;», ρώτησε τους περί τα ασφαλιστικά ειδήμονες. 

«Δεν θα έπρεπε να καταβάλει στην Α’ Διεύθυνση - ΤΣΠΕΑΘ 

εισφορές, λογικά;». Αυτοί κούνησαν αποκαμωμένοι τους 

ώμους, για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο «βαθύ ασφαλιστι-

κό μας πηγάδι». Δεσμεύτηκαν, όμως, να εκπροσωπήσουν αμε-

ρόληπτα τα ασφαλιστικά συμφέροντα της συμπαθέστατης Αγ-

γελικής στη Β’ Διεύθυνση - ΤΑΙΣΥΤ, ευχόμενοι να μην έχει 

γίνει κάνα λάθος και την έχει πατήσει άσχημα στα ασφαλιστι-

κά θέματά της… Κρίμα κι άδικο να φάει «πέναλτι», από κατά 

λάθος διαδοχική ασφάλιση…  

Άξια, Άξια! 

http://etapmme.wordpress.com


Σύμπτωση δεν το λες ακριβώς… Μες στα 

Χριστούγεννα (και λίγο πριν τις εκλογές) 

έφτασε κλήση του ΣΔΟΕ για έλεγχο, 

στην ΠΟΕΣΥ, κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας, βάσει μιας «ανώνυμης» 

καταγγελίας, η οποία εκκρεμούσε από το 

2008 (!!!), στοχοποιώντας τη διοίκηση 

Μουλόπουλου (Νικολόπουλου) - Πλα-

χούρη…  

Σχεδόν ταυτόχρονα το Δ.Σ. της ΕΤΗ-

ΠΤΑ επικαλούμενο τον φόβο του ΣΔΟΕ, 

ζητούσε επιθετικά τα ρέστα κι εξηγήσεις 

από τον τυπικό εργοδότη ΕΠΗΕΑ,  

με… 9 χρόνια καθυστέρηση, για τη στελέ-

χωση και ενίσχυση του Μηχανισμού Ε-

λέγχου Αγγελιοσήμου που έγινε το… 

2006.  

Ισχυρίστηκε ότι μπορεί να ζητηθούν 

ποινικές ευθύνες από τα μέλη τους(!!!), 

επειδή τα δικαιώματα του Σωματείου 

από το αγγελιόσημο δεν του αποδίδονται 

στο ακέραιο, αλλά ένα μικρό ποσοστό 

τους παρακρατείται στην πηγή (δηλαδή 

στο… δημόσιο ΕΤΑΠ ΜΜΕ!!!), για τη 

μισθοδοσία των εργαζομένων του Μηχα-

νισμού, όπως συμφωνήθηκε από όλα τα 

σωματεία πριν εννιά χρόνια!!!  

Πού είναι η παρανομία, δεν καταλάβαμε, 

περισσότερο για απόπειρα διάλυσης του 

μηχανισμού που ελέγχει τους εργοδότες 

μοιάζει. Τους… ψεκάζουν, τους «τάζουν» 

ή τους «κρατούν», άραγε; Θα δείξει…  

Το καλό το παλικάρι… 

Ενώ διάφοροι παράγοντες του κλάδου, 

στην παραπάνω εκδήλωση, έβγαιναν από 

την κεντρική είσοδο του κτιρίου της Ε-

ΣΗΕΑ μετά τα εγκαίνια της έκθεσης και 

ετύγχαναν θερμής «υποδοχής» από τους 

διαμαρτυρόμενους, υπήρξε και κάποιος 

που κατάφερε να το αποφύγει: Αντί λοι-

πόν να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με 

τους εξοργισμένους για την πανάκριβη 

φιέστα συναδέλφους μας, φυγαδεύτηκε 

από μια μικρή πορτούλα που οδηγεί στο 

πλάι του μεγάρου, επί της οδού Βουκου-

ρεστίου! Μην απορείτε πάντως, με ποιο 

τρόπο το κατάφερε... Αν δεν ξέρει αυτός 

από αποδράσεις, που έκανε πενήντα 

χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, τότε ποιος 

ξέρει; 

Την απίστευτου θράσους δικαιολογία του 

Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ για την ορκω-

μοσία των απριλιανών πραξικοπηματιών 

θυμήθηκα, βλέποντας τον πρόεδρό μας να 

ποζάρει παραδίπλα από τον Σαμαρά στα 

εγκαίνια της έκθεσης για τα 100 χρόνια 

της ΕΣΗΕΑ...  

Τι είχε πει λοιπόν ο ανεκδιήγητος 

«Κοκός»; Ότι προκειμένου να δείξει την 

αποδοκιμασία του για την κατάλυση της 

δημοκρατίας, έκανε «μούτρα» στην αναμνη-

στική φωτογραφία με τους δικτάτορες! Το 

ίδιο ακριβώς έκανε και ο δικός μας 

«Κοκός» -προσωνύμιο που μπορεί επίσης 

να σου κολλήσουν αν έχεις την τάση να 

κάνεις «κοκό» σε θέματα που δεν μπο-

ρείς να δώσεις πειστικές απαντήσεις: 

ήταν συνοφρυωμένος καθώς φωτογραφι-

ζόταν πλάι στον μνημονιακό πρωθυπουρ-

γό και στην «Κική» -δηλαδή την πρόεδρο 

της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου- για να 

δείξει την αντίθεση του στις πολιτικές 

που έχουν ισοπεδώσει εργατικά δικαιώ-

ματα και κατακτήσεις αιώνων, όπως εξο-

μολογούνταν το ατιμούλικο… αριστερά και 

άκρα αριστερά…  

ΣΔΟΕ…  

Απ΄την Κική  

και τον Κοκό,  

τι να διαλέξω; 
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Θνητά Δύσ-τυχα 

 Θυμήσου ότι στη ΜΜΕ γαλέρα /  

ο λοστρόμος είναι η λέρα.  

 Πέρυσι ντυμένος, φέτος γυμνός /  

πόσο μικρός κατάντησε ο μισθός. 

 Κρατώ δέκα φλούδες σε μια μασχάλη /  

όμως τα καρπούζια τα έφαγαν άλλοι. 

● Τα σπίτια θυμώνουν αν τα γυμνώσεις /  

Ο άνεργος όποτε βλέπει τις δόσεις. 



Πες τα, αγόρι μου!  
Θυμίζουμε. «Αυτοί δεν χρησιμοποιούν καλάσνικοφ και μάσκες, αλλά ΜΜΕ... Παντού 

υπάρχει διαφθορά και παντού διαπλοκή. Όσον αφορά τη διαπλοκή, στις άλλες χώρες 

το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ, πολιτική ελίτ και ΜΜΕ. Εδώ είναι ανάποδα: οικονο-

μική ελίτ, ΜΜΕ και τρίτη η πολιτική ελίτ», είχε πει καταθέτοντας στη Βουλή, ως 

επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, ο αντεισαγγελέας 

του Αρείου Πάγου και πλέον υπουργός Επικρατείας, με αντικείμενο την καταπολέμη-

ση της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης… Μάλιστα, συγκρούστηκε με κάποια 

δημοσιογραφικά σωματεία, καθώς ζητούσε εκτός από την κατάσταση με το ονοματε-

πώνυμο των μελών να στέλνουν και τα ΑΦΜ τους, για να μπορεί να κάνει διασταυρώ-

σεις στα πόθεν έσχες τους. Τότε, τα σωματεία είχαν τσινήσει... Σεμνά και χαμηλό-

φωνα ορισμένοι είχαν «λούσει» τότε τον «σχολαστικό τυπολάτρη» εισαγγελέα, παρό-

τι (εδώ που τα λέμε) τα σωματεία - συνεταιρισμοί «μεριδιούχων», τουλάχιστον, θα 

έπρεπε να είχαν τα ΑΦΜ των «συνεταιριστών» των αλληλοβοηθητικών λογαρια-

σμών… Τώρα, αν ο υπουργός επανέλθει με ανάλογο αίτημα, πώς θ’ αντιδράσουν, 

άραγε; 

Το προσπαθούσανε όσο μπορούσανε οι 

άνθρωποι. Αφήνω ασχολίαστα τα εξωτε-

ρικά μας (βολέψου να το ευχαριστηθείς) 

και μένω στα …εσωτερικά μας: Ετοιμάζα-

νε, λένε, νέα μείωση 20% στις ήδη κατά 

55% κουρεμένες κύριες συντάξεις, φο-

ρολογούνε ακόμα τα κουρεμένα που δεν 

παίρνεις σαν να τα παίρνεις, αυξήσανε 

άλλο ένα 5% το κόστος αγοράς τροφί-

μων, 12,5% ακριβότερα ήταν τα φετινά 

Χριστούγεννα συγκριτικά με πέρυσι, 

σπρώξανε κι άλλες αυξήσεις με καινούρ-

για αύξηση στον ήδη τρεις φορές αυξημέ-

νο ΦΠΑ, ανέβασαν στον ουρανό τις τιμές 

του ηλεκτρικού πριν πουλήσουν τη ΔΕΗ 

σε ιδιώτες, διατηρούμε σταθερά την 

πρωτιά ανεργίας στην Ευρώπη παρά την 

ευημερία των πρώην κυβερνητικών δη-

λώσεων, σε μια πολιτική επικίνδυνη, 

αλλοπρόσαλλη, παράλογη, άδικη, ανεξή-

γητη για τον πολίτη. Αυτοί, βεβαίως το 

προσπαθήσανε όσο μπορέσανε, παράπονο 

δεν έχω. Άντε να δούμε, εμείς τώρα τι 

θα δούμε με τη νέα κατάσταση...  

Θηλαστικά που γεννάνε αυγά 
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Λεφτά υπάρχουν... 
 150.000 ευρώ μοίρασε ο τέως 

Πρόεδρος της Βουλής, σε 

χριστουγεννιάτικα δώρα, βραβεύσεις, 

κ.λπ., ανάγκες του Συλλόγου των 

Υπαλλήλων της Βουλής. Η απόφαση 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 

Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας… 

Συγκρίνετε αυτή η δαπάνη σε πόσες 

συνταγές ΕΟΠΥΥ ή επιδόματα ανεργίας 

αντιστοιχεί...  

 Σκηνές απείρου κάλους 

διαδραματίστηκαν πρόσφατα στο 

προαύλιο της Ευαγγελίστριας Τήνου με 

εκατοντάδες πιστούς να γιουχάρουν, να 

αποδοκιμάζουν ακόμα και να 

μπουγελώνουν τον μητροπολίτη 

Δωρόθεο, επειδή με του πρώην 

γκουβέρνου απόφαση στην επιτροπή 

διαχείρισης των εσόδων (τάματα, 

δωρεές, χορηγίες) δεν θα συμμετέχουν 

για να την ελέγχουν λαϊκά μέλη.  

 Ταμίας στον ΕΔΟΕΑΠ ανέλαβε η 

πρώην πρόεδρός του Ελένη 

Σπανοπούλου, η οποία είχε κατηγορηθεί 

για κακοδιαχείριση από αυτούς που 

τώρα την ψήφισαν. Δηλαδή ως 

πρόεδρος την ψάχνουμε με εισαγγελέα, 

αλλά ως ταμίας κάνει και δίχως μάλιστα 

συγνώμη. Είναι μακρύς ο δρόμος για την 

παράνοια εκτός αν στον ΕΔΟΕΑΠ 

βάλανε ταμία ενώ λεπτά (και χοντρά) 

δεν υπάρχουν.  

Ακούμε… 
Συντονιζόμαστε στο διαδικτυακό ραδιό-

φωνο www.portokaliradio.gr, τη ραδιο-

φωνική φωνή των δράσεων αλληλεγγύης, 

των κοινωνικών κινημάτων. Στους εθελο-

ντές συντελεστές του και η δική μας Ε-

ΣΠΗΤ-ισσα, Καίτη Χόρτη (η νέα αναπλη-

ρώτρια εκπρόσωπος της ΕΣΠΗΤ στο 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εκλεγμένη με τη ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΩΤΙ-

ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ), με 

μεγάλη θητεία στα περιοδικά. Oι συνάδελ-

φοι θυμούνται τις προσπάθειές της για να 

εγκατασταθούν «πράσινοι» κάδοι στα 

εκδοτικά μαγαζιά και τον αγώνα για να 

μας ευαισθητοποιήσει για τη διαλογή χαρ-

τιού στην πηγή! Στο πλευρό σου, Καίτη!  

Με εξώφυλλα του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Μικρός Ήρωας» είναι διακοσμημένος ο κεντρικός διά-
δρομος στην είσοδο του ΕΔΟΕΑΠ. Η δουλειά των περιοδικατζήδων (και το αγγελιόσημο 
των περιοδικών) πολύ αρέσει στους… big brothers, τα ισότιμα ασφαλιστικά δικαιώματα είναι 
που τους ξινίζουν, καθώς όσο αραιώνουν τα σκόρδα τόσο πιο πολύ χοντραίνουν… 

http://www.portokaliradio.gr


 

ποιο μήνυμα η κυρία πρωθυπουργού και 
δεν ξέρει πώς να μας το πει... 
Ξέρει κάτι παραπάνω που δεν ξέρουμε; 
Να τα βγάλω κι εγώ τα μαύρα καλού-
κακού, να τα αερίσω και να ράψω και μαύ-
ρο περιβραχιόνιο στους άρρενες της οικο-
γένειας; Μόνο, πείτε μας, γιατί εμείς εί-
χαμε και λίγο αναθαρρήσει και ψιλοχαιρό-
μασταν... 
Καλή αρχή στη νέα Βουλή και κάθε καλό 
στην Ελλάδα μας! Έλενα Μακρή» 
 

Αχ, αυτή η ανυπέρβλητη Έλενα Μακρή - 

(ex;) Λυμπέρη που σολάρει ακατάσχετα 

στο blog της, επί παντός 

του επιστητού. Μας συγκλό-

νισε η ευχή της για την 

«Ελλάδα μας», που την 

έχουν ρημάξει βεβαίως.  

Κι αφού η Έλενα κόβεται 

τόσο πολύ για την «Ελλάδα 

μας», μπας και μπορεί να 

βοηθήσει να μαζέψουμε 

κάνα φράγκο απ’ τ’ ασύλλη-

πτα λαμόγια, δίνοντας στοι-

χεία για τις of shore 

«SunflowerCo LTD» και 

«Yellow Divine LTD»;  

Ή αυτή δεν ξέρει τίποτε  

απ’ αυτά κι όλα τα ‘κανε 

μόνος του ο αχαΐρευτος  

ο (ex;) Αντωνάκης;  

Σχολιάζει η Έλενα Μακρή την παρακάτω 

φωτογραφία: «Η αγαπημένη Αnna Win-
tour το έχει πει και τη θυμάμαι πάντα 
όταν ντύνομαι στα μαύρα: ολόμαυρα φο-
ράς είτε σε κηδεία, μαζί με πέρλα κολιέ, 
είτε όταν είσαι υπέρβαρος, είτε όταν δεν 
ξέρεις τι να φορέσεις! 
Από τα παραπάνω συμπεραίνω τα εξής 
για τη γλυκιά, κυρία Περιστέρα Μπαζιά-
να: σαφέστατα δεν έχει βρει το δρόμο 
της στον τομέα των ρούχων και ούτε 
είναι το δυνατό σημείο της. Πρέπει να 
προσλάβει επειγόντως κάποιον να τη 
βοηθήσει με πολύ ομαλές λύσεις και φυ-
σικά με low budget, 
καμμία σχέση με τις 
εκτός τόπου και χρό-
νου συμβουλές της 
‘’Vogue’’, που ασχολή-
θηκαν μαζί της. ´Όχι 
βέβαια κάποιον stylist 
περιοδικών ή των 
μπουζουκιών, τύπου 
‘’Lulis Κouklendes Pr - 
Styling - Φιλικές 
τιμές’’, αλλά κάποιον 
ρεαλιστή επαγγελματία 
ενδυματολόγο. 
Με το μαύρο αυστηρό 
πένθιμο ταγέρ φοβά-
μαι μόνο μήπως θέλει 
να μας μεταδώσει κά-

From Elena’s Diary 

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

Γερμανική 
τσόντα... 

 
 «Από μπρος 
παρθένα κι 
από πίσω… 

τραίνα», λέγανε τη διάσημη 
γερμανική τσόντα, που έσπαγε 
ταμεία τη δεκαετία του ’70 στα 

πορνοσινεμά γύρω από την 
Ομόνοια… Σίγουρα την έχεις δει, 

avvocato, έτσι δεν είναι;  

 

 Νέο βιβλίο από τον καλό συνάδελφο και παντο-

τινό φίλο, πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, 

αρχισυντάκτη της «Ροδιακής», Μιχάλη Μαστή  

«Τα ρεπορτάζ που δεν έγραψα». Διαβάζεται  

απνευστί, έχει χιούμορ κι είναι μάθημα από το 

σκληρό καθημερινό βίο των καλών ρεπόρτερ.  

 «Φερμουάρ» ονομάζεται το νέο βιβλίο της καλής 

συναδέλφου και μέλους της ΕΣΠΗΤ, Μανίνας 

Ζουμπουλάκη, μεγάλης δεξιοτέχνη της γραφής σε 

ό,τι καταπιάνεται. Η υπόθεση; Εξαιρετικά επίκαι-

ρη: Όλα ξεκινάνε µε ένα έγκληµα, σχεδόν στυγερό. 

Μπλέκεται κόσµος -µια λαϊκή τραγουδίστρια, µια 

γραµµατέας σε υπουργείο. Μια δηµόσια υπάλληλος 

πρώην-και-νυν ιδεολόγος. Η σύζυγος του υπουρ-

γού. Η κόρη, σκηνοθέτρια, και ο γιος, µακιγέρ. Η 

καφετζού, στο άσχετο. Η αστυνοµία. Η µοδίστρα, 

άνεργη και σε απελπισία. Σχέσεις, διαφθορά, 

έρωτας και θάνατος, διαπλοκή και Δηµόσιο: όλοι 

ψάχνουν για ένα νόηµα στη ζωή τους. Όλοι κρύ-

βουν λόγια ή κρύβουν κάτι σκοτεινό που κολυµπάει 

κοντά στην Αλήθεια. Η Ελλάδα όπως είναι σήμερα 

-σε κρίση, µε ανθρώπους που αναζητούν το Δίκιο 

και το Νόηµα- ενώ ταυτόχρονα τα φοβούνται. 

Νέο βιβλίο κι από την EΣΠΗΤισσα, συνάδελφο 

Άννα Μιχαλιτσιάνου, με τίτλο «Τελευταία Διορία», 

εμπνευσμένο κι αυτό από την κρίση. Η υπόθεση με 

αστυνομική πλοκή: Στη δεκαετία του ’70, η Ειρήνη 

εγκαταλείπει την οικογένειά της με τη βοήθεια του 

γαιοκτήμονα του χωριού. Γεμάτη όνειρα και φιλοδο-

ξίες, με το μυαλό να ταξιδεύει διαρκώς «στη γραμ-

μή του ορίζοντα», πιάνει δουλειά στον μεγαλύτερο 

όμιλο της χώρας. Γίνεται κορυφαίο στέλεχος, ερω-

τεύεται τον πρόεδρο, χωρίς ανταπόκριση, και μετά 

από είκοσι χρόνια αναμονής οδηγείται σε συμβατικό 

γάμο με έναν άλλο επιχειρηματία. Τα καταιγιστικά 

γεγονότα όμως μιας ημέρας αλλάζουν τη ζωή της 

ριζικά. Κατηγορείται για την αυτοκτονία ενός οικο-

νομικού μετανάστη. Είναι ένοχη ή αθώα;  

Απορία... 
Τώρα που γίνανε  

κυβέρνηση, οι «άτυποι» 

επιστημονικοί συνεργά-

τες βουλευτών, που 

επισήμως δήλωναν 

άνεργοι στην προηγού-

μενη τριετία, θα βγουν 

από την… ντουλάπα  

με τα «μαύρα», στρα-

τευόμενοι στον αγώνα 

της νέας κυβέρνησης 

για την καταπολέμηση 

της εισφοροδιαφυγής 

και φοροδιαφυγής,  

ή θα μείνουν μέσα 

στην… ούλτρα αγωνι-

στική ντουλάπα;  

Παραμύθι  

προς εγγόνια 
Πρέπει να συνδικαλιστούμε, συμ-

φώνησαν τα πρόβατα. Διαφώνη-

σαν πάντως για τους εκπροσώ-

πους. Σε αυτούς που πρότειναν 

καθαρά προβατένια διοίκηση, με 

το επιχείρημα ότι ο φόβος για τον 

λύκο συσπειρώνει τις μάζες, ε-

μπνέει τους αγώνες κι έχει πιθα-

νότητες επιτυχίας, αντιτάχθηκε η 

λογική ότι χρειάζεται διπλωματική 

ευλυγισία, συναίνεση με τους ι-

σχυρούς, γνωριμία με τους κυβερ-

νήτες και δημιουργία λόμπι για να 

γλιτώσουν τις μασέλες.  

Ο τελευταίος ισχυρισμός ενθάρρυ-

νε τα τσακάλια να αυτοπροβλη-

θούν ως μεσολαβητές για μια συ-

νάντηση κι ένα -επίτηδες αμφίση-

μα προσδιορισμένο ως τελευταίο- 

ποτηράκι με τους λύκους.  
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