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Αλλαγές στο ΤΑΙΠΕΔ
Την παραίτησή του στη διάθεση της νέας κυβέρνησης έθεσε ο ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ και πρώην 
ευρωβουλευτής Ιωάννης Κουκιάδης, ο οποίος κατέχει τη θέση του προέδρου στο διοικητικό 
συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου που συστάθηκε από την 
«κυβέρνηση των τριών», ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ.
Κατά τις πληροφορίες, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Kωνσταντίνος Μητρόπουλος 
προτίθεται να πράξει κάτι ανάλογο, προκειμένου να δώσει στον νέο υπουργό Οικονομικών Γιάννη 
Στουρνάρα τη δυνατότητα επιλογής και αναδιάρθρωσης του διοικητικού συμβουλίου στο οποίο 
συμμετέχουν σήμερα εκπρόσωποι και των τριών κομμάτων της κυβέρνησης Παπαδήμου. 

Αναβαθμισμένος και… ενεοί 
Υποψήφιος να παραμείνει, ίσως και να αναβαθμιστεί, είναι ο εκπρόσωπος της ΝΔ στο διοικητικό 
συμβούλιο Αντώνιος Βαρθολομαίος, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον της Αννας Ζωηρού που 
εκπροσωπεί τον ΛΑΟΣ. Οσο για τους διορισμένους εκπροσώπους της Κομισιόν και της ευρωζώνης 
στο διοικητικό συμβούλιο, τον Ολλανδό Μάρτεν Βέρβεϊ και τον Γάλλο Ερβέ λε Ροΐ, παραμένουν 
σύμφωνα με πληροφορίες... ενεοί για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα. 

Ενδιαφέρον για υδρογονάνθρακες 
Πολλοί τελικά ενδιαφέρονται για τα πακέτα σεισμικών δεδομένων για τους διαγωνισμούς έρευνας 
υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα (Κατάκολο, Πατραϊκό και Ιωάννινα). Ετσι, στις 15-17 
εταιρείες που είχαν αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα πριν από τις εκλογές, προστέθηκαν 
τουλάχιστον τέσσερις που απέκτησαν τα πακέτα των δεδομένων έναντι ποσού των 70.000 ευρώ η 
καθεμία. 
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι και οι 20 αυτές εταιρείες που έχουν πάρει τους φακέλους θα 
καταθέσουν προσφορά για τις τρεις περιοχές. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, οι ιθύνοντες του διαγωνισμού θα είναι ικανοποιημένοι εφόσον εμφανιστεί 
τουλάχιστον μία προσφορά για κάθε περιοχή.

Εμπειρίες ζωής
Ο Απόστολος Αλλαμανής ξαναχτύπησε. Το τρίτο του βιβλίο με τίτλο «Αν δεν κοιμάσαι... μη 
φοβάσαι» κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Περίπλους. Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία ενός 
νέου μηχανικού, του Οδυσσέα, ο οποίος από το τίποτα φτιάχνει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία 
και γνωρίζει πλούτη και δόξα. Ομως, όταν οι τραπεζίτες τού γυρίζουν την πλάτη, τα χάνει όλα. 
Ωστόσο, στο τέλος λυτρώνεται. 
Θα μπορούσε να είναι και η βιογραφία του άλλοτε πανίσχυρου επιχειρηματία της Σοφοκλέους και 
νυν συγγραφέα ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 2000 βρέθηκε με τρεις εταιρείες στο 
Χρηματιστήριο (ΑΛΤΕ, Αlfa Alfa Holdings και Αlfa Αlfa Energy), οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται.

Καταδίωξη
Σαν «καταδίωξη στην Αγρια Δύση» έμοιαζε το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην Κέρκυρα το 
περασμένο Σάββατο εις βάρος του μετόχου της ξενοδοχειακής αλυσίδας Aquis Hotels and Resort 
Γιάννη Κεντ, από μέλη του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων του νησιού.
Ο κ. Κεντ βρέθηκε στην Κέρκυρα με σκοπό τη διαπραγμάτευση με τους εργαζομένους στα τρία 
ξενοδοχεία που διαχειρίζεται στην Κέρκυρα για την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με μείωση 
αποδοχών κατά 15%. 
Τα έκτροπα που έλαβαν χώρα είχαν κατάληξη καταρχήν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων 
Νήσων και στη συνέχεια στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, ενώ το Διοικητικό συμβούλιο της 
Aquis έστειλε επιστολή στη γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ) Αλέκα 
Παπαρήγα θέτοντας υπόψη της «τις προκλητικές πρακτικές του ΠΑΜΕ στην Κέρκυρα», ζητώντας 
της να διερευνήσει την κατάσταση και να ενεργήσει για την προστασία των εργαζομένων. 
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