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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
«Διευκρινήσεις σχετικά με 
τον Σύλλογο Αθηναίων»

Υπάρχει μια παροιμία που λέει «όλα τα 
άπλυτα βγαίνουν στη φόρα»... Εδώ θα κάνω 
μια μπουγάδα, μάλιστα με χλωρίνη, για να 
ασπρίσουν τα πάντα. Η παροικία αξίζει κάτι 
καλύτερο από την υποτίμηση με κουτσο-
μπολιά, συκοφαντίες και την παραπλάνηση 
με λόγια που προέρχονται από προσωπικά 
συμφέροντα.

Όπως αποδείξαμε στον κύριο Δραμιτι-
νό με στοιχεία, διαγράψαμε δυο μέλη 
το Μάιο του 2017. Για τους επόμενους 
συλλόγους που δήλωσαν όταν έφυγαν 
οι εξηγήσεις υπάρχουν στο ρεπορτάζ 
του κ. Δραμιτινού. Δεν θα επαναλάβω 

τα ίδια. Από τότε που δημοσιεύτηκε το άρθρο του κ. Δραμιτινού, μας λένε τώρα 
ότι τα μέλη που έχουν διαγραφεί, δεν ήταν παρόντες στην Γενική Συνέλευση τον 
Μάιο του 2015 που όλοι μαζί αποφασίσαμε την αλλαγή ονόματος από Athenian 
Association of NSW σε Athenian Association of Australia.  Όμως στην φωτο-
γραφία από το άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαΐου 2015, όχι μόνο ήταν 
παρόντες, αλλά φαίνονται καθαρά και τα ονόματα και η φωτογραφία των δια-
γραφέντων που ήταν μάλιστα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάμεσα σε 
αρκετά μέλη που είχαν παραμείνει όταν τελείωσε πλέον η συνέλευση και βγάζαμε 
φωτογραφίες. Νομίζω δεν χρειάζεστε να πούμε περισσότερα σε αυτό το συγκε-
κριμένο θέμα. 

Θα ξεκαθαρίσω κιόλας ότι σύμφωνα με το καταστατικό τους δόθηκε όλος ο απαι-
τούμενος χρόνος να απολογηθούν και να ζητήσουν γενική συνέλευση για να 
αποφασίσουν τα μέλη. Επιλέξαν να μην αξιοποιήσουν την ευκαιρία και προχω-
ρήσαμε ανάλογα.

Όπως μαθεύτηκε, στην συνέλευση στης 17 Ιουλίου 2017 που οργάνωσε αυτός 
ο καινούργιος σύλλογος (που δυστυχώς, κατά λάθος ή επίτηδες έγινε ακριβώς 
την ίδια μέρα και ίδια ώρα που εμείς είχαμε δική μας φιλανθρωπική εκδήλωση 
και μας περιόρισε να παραβρεθούμε να μιλήσουμε) συγκροτήθηκε μια επιτροπή 
«Συμφιλίωσης». Τα δυο μέλη που έχουν διαγραφεί, δεν δήλωσαν ότι τους δια-
γράψαμε παρά λένε ότι από μόνοι τους απομακρύνθηκαν γιατί δεν είχαν πλέον 
εμπιστοσύνη στην προεδρία της κας Καίτης Βαλή και το Συμβούλιο. Εδώ θα κάνω 
μια παρένθεση για να τονίσω ότι η κα Καίτη Βαλή έχει διαθέσει 20 χρόνια για 
των Σύλλογο των Αθηναίων και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και υποστήρι-

ξη του συμβουλίου μας. Κάνω τότε αυτή την ερώτηση... Όταν δυο μέλη έχουν 
απομακρυνθεί από ένα Συμβούλιο γιατί δήθεν δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό 
το συμβούλιο, πως τότε θέλουν να «συμφιλιωθούμε» και πως βλέπουν αυτή την 
δήθεν «συμφιλίωση» να λειτουργεί και να πετύχει όταν με χίλια δυο βάσανα το 
προσπαθήσαμε όταν τους είχαμε μέλη στο συμβούλιο με τεράστια αποτυχία; Νο-
μίζω η απάντηση είναι αυτονόητη.

Προχωράμε μπροστά. Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση... Ήμαστε και παραμένουμε 
ο αρχικός και ιστορικός Σύλλογος τον Αθηναίων. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
γραφτεί μέλος όπου θέλει. Πολλοί μας έχουν πει όμως ότι γράφτηκαν μέλος σε 
αυτόν το καινούργιο σύλλογο δίδοντας την εντύπωση ότι γράφτηκαν μέλη στον 
αρχικό Σύλλογο Αθηναίων. Δυστυχώς αυτό το μπέρδεμα έγινε αλλά η πόρτα μας 
είναι πάντα ανοιχτή σε όλους. Φέτος γιορτάζουμε τα 65 χρόνια μας. Με μεγάλη 
χαρά θέλουμε να τα γιορτάσουμε μαζί σας.

Με μεγάλη εκτίμηση 
Χριστίνα Γαζέπης Σταυρόπουλου
Αντιπρόεδρος 
Εκ μέρους του Διοκητικου Συμβούλιο.
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Τι δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ για τους δύο έλληνες στρατιωτικούς 

«Ό
πως και σε άλλες πε-
ριπτώσεις υπηκόων 
άλλων χωρών -της 
Γερμανίας και των 

ΗΠΑ- η Άγκυρα χρησιμοποιεί την 
παράνομη κράτηση του Άγγελου Μη-
τρετώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη 
ως εργαλείο επίτευξης στόχων εξω-
τερικής πολιτικής. Πρόκειται για μια 
απολύτως απαράδεκτη «διπλωματία 
της ομηρίας»» λέει για το θέμα των 
δύο ελλήνων στρατιωτικών που 
κρατούνται στις φυλακές της Αδρι-
ανούπολης, ο τομεάρχης Εξωτερι-
κών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Αμαρυσία».

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ο κ. Κουμουτσάκος σημειώ-
νει: «Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα 
προσέγγιση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις με βάση την ουσία και όχι 
την εικόνα και την επικοινωνία. 

Διότι η εικόνα της επίσκεψης Ερ-
ντογάν στην Αθήνα και οι υψηλές 
προσδοκίες που δημιουργήθηκαν 
είδαμε που οδήγησαν. Ο περιβό-
ητος δίαυλος επικοινωνίας κατέρ-
ρευσε πριν καν λειτουργήσει. Τα 
επόμενα βήματα λοιπόν πρέπει να 
γίνουν με μεγάλη προσοχή. Χωρίς 
φτηνούς εντυπωσιασμούς, αλλά με 
στιβαρή αποφασιστικότητα και βάση 
τον αμοιβαίο σεβασμό και το διε-
θνές δίκαιο».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει 
όλους τους πατριώτες εθνικιστές. 
Αυτό δεν είναι μόνον απαράδεκτο. 
Είναι και στρατηγικό πολιτικό λά-
θος. Αφενός, διχάζει τους Έλληνες 
την ώρα που απαιτείται η μεγαλύτε-
ρη δυνατή ενότητα του έθνους. Αφε-
τέρου, χαρίζει τον πατριωτισμό στα 
πολιτικά άκρα και στον τυφλό εθνι-
κισμό τους» λέει ο Γιώργος Κουμου-
τσάκος αναφορικά με τη συμφωνία 

των Πρεσπών και την κριτική για 
«ακροδεξιά στροφή» που δέχεται 
από την κυβέρνηση η ΝΔ για τη στά-
ση της.

Για το θέμα με τους Ρώσους διπλω-
μάτες ο τομεάρχης Εξωτερικών της 
ΝΔ επισημαίνει ότι η χώρα «οφείλει 
να αντιδρά άμεσα και αποφασιστικά, 
καθώς και να λειτουργεί προδραστι-
κά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα κι-
νείται με μόνο γνώμονα το δικό της 
εθνικό συμφέρον στο πλαίσιο των 
συμμαχιών που η ίδια έχει ήδη επι-
λέξει εδώ και δεκαετίες και ότι δεν 
θα γίνει πεδίο διαγκωνισμού αντιτι-
θέμενων ξένων συμφερόντων».

Τέλος για τις ελληνοκινεζικές σχέ-
σεις ο κ. Κουμουτσάκος λέει: «Δεν 
μπορώ όμως να ξεχάσω ότι αυτοί 
που τότε ήταν κυριολεκτικά στα κά-
γκελα, σήμερα είναι όλοι θιασώτες 

της ελληνοκινεζικής συνεργασίας. 
Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι τι 
καρπούς αποφέρουν οι κινήσεις 
που έγιναν παλαιότερα αλλά ποιες 
κινήσεις πρέπει να γίνουν σήμερα. 
Και σήμερα το ζητούμενο είναι η εμ-
βάθυνση των οικονομικών σχέσε-
ων, προκειμένου η Ελλάδα να έχει 
έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως χώ-
ρα-κόμβος για το διεθνές εμπόριο, 
τις διεθνείς μεταφορές και την εφο-
διαστική αλυσίδα».

Κουμουτσάκος κατά της τουρκικής «διπλωματίας της ομηρίας» 

ΝΔ: Τρία αναπάντητα ερωτήματα για 
το σκάνδαλο της οικογένειας Τσίπρα 

Βρούτσης: Η ΝΔ καλωσορίζει το  
ενδεχόμενο της μη περικοπής συντάξεων

Νέα επίθεση κατά της κυβέρ-
νησης και του Μεγάρου Μα-
ξίμου εξαπέλυσε η ΝΔ για την 
υπόθεση της εταιρίας ΔΙΟ-
ΔΟΣ, αυτή τη φορά με αφορ-
μή συνέντευξη του ξαδέλφου 
του Πρωθυπουργού Γιώργου 
Τσίπρα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση 
απαντά με νέα ερωτήματα, 
σχετικά με το θέμα της πλα-
στής ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας που κατέθεσε η οι-
κογενειακή επιχείρηση του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα στην ανακοίνωση 
που εξέδωσε η οδός Πειραιώς 
αφήνονται σαφείς αιχμές για 
συσχέτιση της παραγραφής 
της υπόθεσης με «παράδοξες 
μετακινήσεις συγκεκριμένων 
εισαγγελικών λειτουργών».
Σε ανακοίνωσή του το Γρα-
φείο Τύπου της ΝΔ τονίζει 
πως παραβλέπει τις ύβρεις 
εναντίον του κόμματος και θέ-
τει τρία ερωτήματα στα οποία 
όπως επισημαίνει δεν έχει 
απαντήσει ούτε ο ίδιος ούτε 
το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και 
μία εβδομάδα.

Η ανακοίνωση της 
Νέας Δημοκρατίας:
«O ξάδερφος του Αλέξη Τσί-
πρα και προϊστάμενος του 
οικονομικού γραφείου του 
Πρωθυπουργού, Γιώργος 

Τσίπρας αποφάσισε να δώσει 
συνέντευξη  για την πολύκρο-
τη υπόθεση με την πλαστή 
ασφαλιστική ενημερότητα 
που είχε καταθέσει η εταιρεία 
ΔΙΟΔΟΣ της οικογένειας Τσί-
πρα. Δυστυχώς όσα είπε δεν 
μας έκαναν σοφότερους.
Παραβλέπουμε τις ύβρεις 
εναντίον της Νέας Δημοκρα-
τίας και θέτουμε τρία αυτο-
νόητα ερωτήματα στα οποία 
παραδόξως τόσο όσο ο ίδιος, 
όσο και το Μαξίμου, εδώ και 
μια εβδομάδα, τηρούν σιγή 
ιχθύος.
1. Είχε ή δεν είχε ο Γιώργος 
Τσίπρας συμμετοχή στην πλα-
στογράφηση της προσωπικής 
ασφαλιστικής του ενημερότη-
τας που κατατέθηκε από τον 
ξάδερφό του (και αδερφό του 
Πρωθυπουργού), Δημήτρη 
Τσίπρα;
2. Αν δεν συνέπραξε ο ίδιος 
στην πλαστογράφηση και η 

ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά 
στον Δημήτρη Τσίπρα, γιατί 
δεν κινήθηκε νομικά εναντίον 
του από τη στιγμή που κατέθε-
σε ένα πλαστό πιστοποιητικό 
που αφορούσε τον ίδιον;
3. Πώς άραγε εξηγεί ο Γιώρ-
γος Τσίπρας, ότι η δίωξη που 
ασκήθηκε στην εταιρεία ΔΙΟ-
ΔΟΣ δεν έγινε και σε βάρος 
του, όταν η πλαστή ασφαλι-
στική ενημερότητα αφορούσε 
προσωπικά τον ίδιο ως επι-
βλέποντα μηχανικό;
Ας απαντήσει πρώτα πειστι-
κά σε αυτά και στη συνέχεια 
έχουμε χρόνο να ασχοληθού-
με και με τα υπόλοιπα. Πως 
δηλαδή κατέληξε  -όλως πε-
ριέργως- όλη η υπόθεση στο 
αρχείο και πως συνδέεται εν-
δεχομένως η παραγραφή ενός 
σκανδάλου με τις παράδοξες 
μετακινήσεις συγκεκριμένων 
εισαγγελικών λειτουργών…». 

«Η ΝΔ καλωσορίζει το ενδεχόμενο της μη περικοπής συντάξε-
ων»: αυτό δηλώνει, στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ, 
Γιάννης Βρούτσης τονίζοντας, ωστόσο, ότι η τυχόν απόφαση 
της κυβέρνησης για τη μη περικοπή αποτελεί ξεχωριστεί δι-
αρθρωτική αλλαγή καθώς, θυμίζει, η εθνική συμφωνία για το 
ασφαλιστικό σύστημα προβλέπει ότι η συνταξιοδοτική δαπά-
νη δεν θα πρέπει να υπερβεί το 16% του ΑΠΕ μέχρι το 2060.
Απαντώντας στο ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης ότι «επί ημερών ΝΔ κόπηκε ένα 
μεγάλο μέρος των συντάξεων» ο κ. Βρούτσης απαντά ότι «ο 
ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε 21 αχρείαστες μειώσεις από το 2015 
αφού ενσωμάτωσε όλες τις προηγούμενες» και επιμένει ότι η 
ΝΔ επιθυμεί να μη μειωθούν οι συντάξεις αφενός γιατί δεν 
ψήφισε κανέναν από τους 3 νόμους «βάσει των οποίων έγι-
ναν» -κατά τον κ. Βρούτση- «μεγάλες και αχρείαστες περικοπές 
στις συντάξεις» και αφετέρου γιατί «στο τέλος του 2014 η ΝΔ 
παρέδωσε το ασφαλιστικό σύστημα ισορροπημένο καθώς εκ-
πλήρωνε τους όρους βιωσιμότητας μέχρι το 2016».
Αναφερόμενος στην πολιτική που θα ακολουθήσει η ΝΔ, 
εάν γίνει κυβέρνηση, αναφορικά με το ασφαλιστικό σύστη-
μα ο τομεάρχης Εργασίας και πρώην υπουργός σημειώνει 
στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι οι παρεμβάσεις θα κινηθούν σε δύο κα-
τευθύνσεις. Στην αλλαγή του «νόμου Κατρούγκαλου», όπου 
όπως λέει, η ΝΔ θα μετατρέψει το ασφαλιστικό σε ένα δί-
καιο, ανταποδοτικό, αποτελεσματικό και απόλυτα διαφανές 
σύστημα και δεύτερον σε μια γενναία μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών. Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό της ΝΔ ότι 
«έχει επέλθει πλήρης ανατροπή από το 2015» αναφορικά με 
την αγορά εργασίας και στην ερώτηση «εάν τρία χρόνια πριν, 
εν μέσω κρίσης, τόσο η ανεργία όσο και οι αποδοχές ήταν 
σε καλύτερη κατάσταση» ο Γιάννης Βρούτσης υποστηρίζει μι-
λώντας στο Πρακτορείο ότι «η αποκλιμάκωση της ανεργίας 
ξεκίνησε το 2013 ως αποτέλεσμα μεγάλων μεταρρυθμίσεων 
στην αγορά εργασίας από το 2010 έως το 2014» και κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ότι δημιούργησε τη γενιά των «φτωχών» 
εργαζομένων. Τέλος αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ ο Γιάννης 
Βρούτσης υπογραμμίζει ότι «είναι άδικος όσο αφορά το ύψος 
της φορολογίας», αλλά ξεκαθαρίζει ότι «όσο αφορά το περι-
εχόμενο, είναι ένας φόρος που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη 
και σε όλα τις ανεπτυγμένες χώρες και επιβάλλεται στην ακί-
νητη περιουσία» ενώ υπογραμμίζει ότι «η ΝΔ προτείνει τη 
σταδιακή μείωση του κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια».


