Εκδότες ετοιμάζουν ασφαλιστικά μέτρα
και μηνύσεις στο πρακτορείο «Ευρώπη»
για υπεξαίρεση χρημάτων
Τα χρήματα έχουν εισπραχθεί από το δίκτυο διανομής, αλλά φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για
την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών
Ασφαλιστικά μέτρα, μηνύσεις και αγωγές για υπεξαίρεση χρημάτων σε βαθμό κακουργήματος
ετοιμάζουν οι εκδότες σε βάρος διοικητικών στελεχών του Πρακτορείου «Ευρώπη» αλλά και
ενδεχομένως εναντίον του Φώτη Μπόμπολα τον οποίον κατηγορούν για ηθική αυτουργία αφού
εκείνος λάμβανε ως μεγαλομέτοχος τις αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας.
Όπως γράφει σήμερα το capital.gr το μέχρι πρότινος μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής τύπου,
συμφερόντων του ομίλου Πήγασος, τελεί υπό κατάρρευση. Το Πρακτορείο έπεσε σε περιδίνηση
ακολουθώντας τα προβλήματα της μητρικής εταιρείας, η οποία -ως γνωστόν- βρίσκεται σε
καθεστώς εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η «μαύρη τρύπα» των οικονομικών του
πρακτορείου ξεπερνάει τα 18 εκατ. ευρώ.
Το Πρακτορείο «Ευρώπη» ήδη από το τέλος του 2015 παρουσίαζε αρνητικά αποτελέσματα τα οποία
επιδεινώθηκαν δραματικά μετά το κλείσιμο και των εφημερίδων «Έθνος» και «Έθνος της
Κυριακής».
Καταλυτικό γεγονός για την κατάρρευση του πρακτορείου αποτέλεσε ο πλειστηριασμός των
περιουσιακών στοιχείων της Πήγασος που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου. Ενώ αναμενόταν το
πιθανό ενδιαφέρον της Dimera, συμφερόντων Σαββίδη, και για το πρακτορείο, ως γνωστόν ο
επιχειρηματίας περιορίστηκε να αποκτήσει τους τίτλους του Έθνους, του Έθνους της Κυριακής και
της Ημερησίας έναντι του ποσού των 3,58 εκατ. ευρώ και δεν κατέβαλε -παρά το ενδιαφέρον του για
το κομμάτι της διανομής- το ευτελές ποσό των 156.000 ευρώ για να αποκτήσει το 26,5% του
Πρακτορείου και να προχωρήσει σε εξυγίανσή του.
Είναι προφανές ότι τόσο η ανυπαρξία ιδιοκτήτη και κυρίου μετόχου στο Πρακτορείο όσο και η κακή
διαχείριση από την πλευρά της διοίκησης δημιούργησαν ανασφάλεια στο δίκτυο υποπρακτόρων και
εφημεριδοπωλών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αδυναμία του Πρακτορείου από άποψη
ρευστότητας και τη μη καταβολή εισπραχθέντων ποσών προς τους εκδότες, οι οποίοι μπροστά στον
κίνδυνο της κατάρρευσης αποφάσισαν εντός της τρέχουσας εβδομάδας να μετακινηθούν στο άλλο
Πρακτορείο Διανομής Τύπου, το «Αργος». Σημαντικό παράγοντα διαδραμάτισε και το γεγονός ότι ο
διευθύνων σύμβουλος του Πρακτορείου, Νίκος Παπαδόπουλος, παραιτήθηκε τη Δευτέρα, με
αποτέλεσμα το Πρακτορείο να μείνει ακέφαλο και διοικητικά.
Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι στους εκδότες – πελάτες του πρακτορείου οφείλονται
σημαντικά ποσά τα οποία, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, φέρονται να έχουν υπεξαιρεθεί αφού
έχουν εισπραχθεί από το δίκτυο και έχουν χρησιμοποιηθεί από το πρακτορείο για την κάλυψη
άλλων λειτουργικών αναγκών. Για το λόγο αυτό, οι εκδότες φέρεται να κινούν συντονισμένα
ποινικές διαδικασίες για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος κατά του εκτελεστικού προέδρου του
πρακτορείου κ. Παναγούλια, του οικονομικού διευθυντή και μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ.
Σπύρου Δουλφή, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου, Νίκου Παπαδόπουλου αλλά και ενδεχομένως

εναντίον του Φώτη Μπόμπολα τον οποίον κατηγορούν για ηθική αυτουργία αφού εκείνος λάμβανε
ως επικεφαλής της Πήγασος τις αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Πρακτορείου.
Σημειώνεται ότι το Πρακτορείο Διανομής Τύπου αναλαμβάνει τη διανομή των εντύπων για
λογαριασμό των εκδοτών, καθώς επίσης ταυτόχρονα και την είσπραξη του αντιτίμου των πωλήσεων
από το δίκτυο των υποπρακτόρων. Αυτό σημαίνει ότι τα όποια ποσά εισπράττει το Πρακτορείο
Διανομής πρέπει να τα αποδώσει απευθείας στους πελάτες του και δεν δικαιούται να τα
χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της λειτουργίας του.
Απορίας άξιο επίσης καθώς και αντικείμενο έρευνας, σημειώνει το capital.gr,αποτελεί το γεγονός
ότι ενώ το «Έθνος» και το «Έθνος της Κυριακής» βρίσκονταν σε αναστολή έκδοσης λόγω αφενός
των συνεχών προβλημάτων της Πήγασος, αφετέρου των απεργιών των εργαζομένων του ομίλου, το
Πρακτορείο έσπευσε να πληρώσει σημαντικότατα ποσά σε επιταγές προς την Πήγασος και τις
Εκδόσεις Έθνος από χρήματα τα οποία οφείλονταν σε άλλους εκδότες. To γεγονός αυτό πιθανώς να
δημιουργεί περαιτέρω ποινικές ευθύνες τόσο στη διοίκησή του όσο και στον ίδιο τον Φώτη
Μπόμπολα, για προτιμησιακή σχέση προς τον μέτοχο της Πήγασος έναντι των υπολοίπων εκδοτών
που ήταν απλοί πελάτες.

