
Το ολοκαύτωμα 
του Μικρασιατικού

αλλά και 
του Θρακικού 
Ελληνισμού

Ο ι Αρχαίες ελ-
ληνικές τραγω-

δίες, και κυρίως αυτές
του Σοφοκλέους, ανα-
δεικνύονται ως μέσον
ιάσεως των ψυχολογι-
κών τραυμάτων τα
οποία υπέστη ένα με-
γάλο ποσοστό των 2,7
εκατομμυρίων Αμερι-
κανών στρατιωτών οι
οποίοι, τα τελευταία 15
χρόνια, ενεπλάκησαν
σε πολεμικές επιχειρή-
σεις στο Αφγανιστάν,
το Ιράκ, την Συρία και
άλλα μέτωπα.

Αυτό αποκαλύπτει

το αμερικανικό περιο-

δικό «New Yorker», το

οποίο υπογραμμίζει ότι

το 60% από αυτούς κα-

τεγράφη να δυναστεύ-

εται από ψυχολογικά

τραύματα, τα οποία 

Συνέχεια στην 6η σελ...

Όλοι αξιολογούμαστε,
είναι το Μήνυμα του
Προέδρου της Ν.Δ. 

από την ΔΕΘ 
- «Ιστορική

αναγκαιότητα»
η απομάκρυνση
του Α. Τσίπρα

από την εξουσία 
- Ακούστε την βοή

του Λαού για εκλογές 

ELEYUERHTURAKH
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΠ
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ΠΡοετοΙΜΑΣΙΑ «Ν.δ.» 
γΙΑ δΙΑΚυΒεΡΝΗΣΗ

Είναι πια «θεσμός». Όποιος
ανεβαίνει στο βήμα της Διε-
θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονί-

κης, είτε είναι ο πρωθυπουργός της χώ-
ρας, είτε ο εν δυνάμει διεκδικητής του
πρωθυπουργικού αξιώματος, πρέπει να
έχει και το «κάτι τι του» να προσφέρει.

Κάτι να τάξει. 
Δεν έχει και τόση σημασία αν εκείνα

που τάζει ο πρωθυπουργός, για δήθεν
προστασία του εισοδήματος των συν-
ταξιούχων αποδεικνύονται αμέσως

Συνέχεια στην 9η σελ...

Τα …αφεντικά
τα ρωτήσατε;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Έκθεση Ορκωτών Λογιστών αποκαλύπτει
σωρεία παρανομιών της «Εταιρείας 

Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων»
που έχει μεταφέρει την έδρα της 

στην Κύπρο - Γιατί η Κυβέρνηση απέσυρε
το νομοσχέδιο, ενώ η διαβούλευση 

ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016; 

ως πότε θα συνεχίζεται 

η ασυδοσία της «ΑεΠΙ» ;

Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ  

 Στην πλατεία του
Φάρου οι ποδηλάτες
του «Pedalling Rev-
olution» διάνυσαν
συνολικά 3800 χιλιό-
μετρα
.................... σελ. 11η

 Νέα Γραμματέας
της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Έβρου ........ σελ. 3η 

 Ομιλία για την
«Άνοια στην τρίτη
ηλικία» στο Α’ ΚΑΠΗ
..................... σελ. 4η

 Αναλαμβάνει σή-
μερα ο νέος Διοικη-
τής του Νοσοκομεί-
ου Διδ/χου 
.................... σελ. 12η

 Πρόγραμμα εορ-
τασμού Ημέρας
μνήμης των Εθνικών
μας Ευεργετών 
..................... σελ. 2η

Σελ. 7

Το στρατηγικό σχέδιο του Μιλτιάδη στον
Μαραθώνα χρησιμοποιείται ακόμη και

σήμερα από στρατιωτικούς και πολιτικούς.
Ενίσχυση των άκρων και αδύνατο κέντρο. 

Ο εχθρός επιτίθεται στο κέντρο και τα άκρα
σφίγγουν σαν τανάλια και εγκλωβίζουν
στραγγαλίζοντας τους επιτιθέμενους στρατιώτες. 

Το ευφυές αυτό σχέδιο χρησιμοποιούσε και ο
Γερμανός στρατηγός των τεθωρακισμένων στην
Ρωσία Χάιντς Γκουντέριαν. Ενίσχυση πάντα
των άκρων με αδύνατο κέντρο παγίδα για τον
εχθρό.
΄Ετσι μιμήθηκαν οι ξένοι στρατιωτικοί τον

΄Εšηνα ιδιοφυή Στρατηγό Μιλτιάδη νικητή
στην μάχη του Μαραθώνα. 

Το ίδιο κάνουν σήμερα οι ́ Εšηνες πολιτικοί.
΄Ολοι γνωρίζουν ότι η αριστερά υποστηρίζει τον
κρατισμό και τους υπαšήλους του. 

Για να ολοκληρωθεί η στήριξη των συμπαθών 

Συνέχεια στην 9η σελ...

Κανένας πολιτικός της Δεξιάς 
δεν τολμά να πει πως όταν γίνουμε
Κυβέρνηση θα κάνουμε απολύσεις

υπαλλήλων, που δεν 
τους χρειάζεται η Δημόσια Διοίκηση

Γιατί φοβούνται

να μιλήσουν

για απολύσεις;

Ενώ στην Ελλάδα ο Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης,
καταργεί την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

από τα Σχολεία, γιατί είναι «νεκρή γλώσσα» 
- Η κάθαρση της τραγωδίας επιδρά θεραπευτικά

στους νέους οπλίτες, που επιστρέφουν 
από τους πολέμους, γεμάτοι ψυχικά τραύματα

ΣτΡΑτΙωτΙΚοΙ τωΝ «ΗΠΑ» 
ΘεΡΑΠευοΝτΑΙ Με τΙΣ

τΡΑγωδΙεΣ του ΣοφοΚλΗ

Νέα επιτυχία του Λιμεναρχείου
Αλεξ/πολης, σε συνεργασία 

με την ΕΛ.ΑΣ. 
που συνέλαβαν 6 άτομα 

και κατάσχεσαν Σκάφος και
οχήματα στο Λιμανάκι Μάκρης

Θα έρριχναν

στην αγορά 1287

κιλά αχιβάδες

Σελ. 7

Περισσότερα κίνητρα πέραν
της έκπτωσης φόρου στα

οποία περιλαμβάνονται κληρώσεις
για ακίνητα, αυτοκίνητα και δωρεάν
αγορές σε καταστήματα για τους
φορολογουμένους που κάνουν      

Συνέχεια στην 6η σελ...

Με «χάντρες και καθρεφτάκια» για 
τους Ιθαγενείς, δεν λύνεται το πρόβλημα 

της φοροδιαφυγής - Οι κληρώσεις αυτοκινήτων
Ι.Χ. και σπιτιών δεν βοηθούν - Υπάρχει 

και προσβολή της προσωπικότητος του πολίτη 

Πλαστικό χρήμα

δήθεν κατά της…

φοροδιαφυγής !!!

Σελ. 6

Στο πλαίσιο της 
14ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας 

Εθελοντών Αιμοδοτών
- Στόχος η 

ευαισθητοποίηση 
των πολιτών

Η φλόγα της αγάπης

στην Αλεξ/πολη

Σελ. 9

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Σελ. 6



Ε
ργαστήρια Ελεύθερου Xρόνου για παιδιά
και ενήλικες. Επιλεγμένα όχι μόνο για τους
εξαιρετικούς συνεργάτες του μουσείου

αλλά με την προοπτική να ενισχύσει και να αναπτύ-
ξει τα ενδιαφέροντα σας.

Η δημιουργική απασχόληση δεν έχει ηλικιακό πε-

ριορισμό!
Έναρξη εργαστηρίων: Οκτώβριος 2016 πληροφο-

ρίες και εγγραφές: 2551036663, info@emthrace.org
Για παιδιά έως 12 ετών
• Δημιουργικό Εργαστήρι Σαββάτου:
Οι μικροί σούπερ ήρωες αλλάζουν την πόλη τους

#2.  Για παιδιά από 4 έως 12 ετών
Βαλεντίνα Σωκράτους & Φανή Μοκαϊτη

• Εργαστήρι Ζωγραφικής:
Μικρές ιστορίες τέχνης. Για παιδιά από 7 ετών.
Χαράλαμπος Φωτάκης

• Εργαστήρι Ρομποτικής για παιδιά από 8 ετών.
Ομάδα Καθ. Πληροφορικής

• Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού:
Το κουκούλι. Για παιδιά από 6 ετών.
Μαρία Παπαδοπούλου

Για εφήβους:
• Εργαστήρι κόμικς
Νίκος Καμπασελέ

Για ενήλικες:
• Εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακής δαντέλας

Κοπανέλι
Μαρία Κεραμάρη

• Εργαστήρι Κόμικς
Νίκος Καμπασελέ

• Εργαστήρι Κωμικού αυτοσχεδιαστικού Θεά-
τρου (Improv)

Παναγιώτης Κούδας

• Εργαστήρι Αργαλειού
Αθηνά Χατζίδου

Σελίς 2η                                           ELEYUERHTURAKH Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ανεξάρτητη Ανεξάρτητη 

Ημερήσια Ημερήσια 

ΕφημερίδαΕφημερίδα

της Θράκηςτης Θράκης

Έτος Ιδρύσεως 1945

Ιδρυτής

Γεώργιος Κονδύλης

Εκδίδεται από τον

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε.

Εκδότης

Γεώργιος Στ. Κονδύλης

Διευθύντρια

Μαρίνα Στ. Κονδύλη

Σύμβουλος Έκδοσης

Σταύρος Γ. Κονδύλης

Συντάκτες - Δημοσιογράφοι

Χρυσούλα Δούρου

Νίκος Τσακιρόπουλος

ΓΡΑΦΕΙΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Βενιζέλου 30 Τ.Κ. 68100

ΤΗΛ. 25510 26445, 24734

FAX: 24445

e-mail: elthraki@otenet.gr

Η διεύθυνση της σελίδας

μας στο INTERNET

http://www.elthraki.gr

Συνδρομές ετήσιες

Δήμων - Δ.Δ. 200€
Περιφερειών - Π.Ε. 200€
Τραπεζών, Βιομηχανιών Α.Ε. 200€

Ιδιωτών 100€
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

0,50 € το χιλιοστό μέτρo

Κωδικός: 1794

Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή μη δεν επιστρέφονται. 
Τα ενυπόγραφα άρθρα 

δεν εκφράζουν απαραιτήτως 
την άποψη της εφημερίδας 

ELEYUERH

URAKH

OΕυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά-
κων χορήγησε άδεια κυκλοφορίας
για το Truvada®, (άπαξ ημερησίως

χορηγούμενος σταθερός συνδυασμός emtric-
itabine 200 mg/tenofovir disoproxil 245 mg
FTC/TDF) σε συνδυασμό με πρακτικές ασφαλέ-
στερου σεξ για τη μείωση του κινδύνου εμφά-
νισης της σεξουαλικά μεταδιδόμενης HIV-1
λοίμωξης σε ενήλικες σε υψηλό κίνδυνο που
δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, στρατη-
γική γνωστή ως προφύλαξη πριν από την έκ-
θεση (PrEP).

To Truvada® εγκρίθηκε από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2005 για
χρήση συνδυαστικά με άλλους αντιρετροϊκούς
παράγοντες για την αντιμετώπιση της HIV-1
λοίμωξης σε άτομα 18 ετών και άνω και επί του
παρόντος είναι το συχνότερα συνταγογραφού-
μενο αντιρετροϊκό σκεύασμα στην Ευρώπη,
ως μέρος συνδυαστικής αγωγής.

Η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπει την εμπο-
ρική διάθεση του Truvada® για PrEP και στις 28
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται
στην έγκριση των εθνικών ρυθμιστικών
αρχών κάθε χώρας ξεχωριστά.

«Τα τελευταία 30 χρόνια, έχει συντελεστεί
σημαντική πρόοδος στη θεραπεία της ΗIV λοί-
μωξης, ωστόσο, ο αριθμός των νέων κρουσμά-
των συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση.
Το 2014 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός
πρωτοδιαγνωσμένων περιστατικών που έχει
καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
το 94% αυτών να αποδίδονται στην μετάδοση
μέσω σεξουαλικής επαφής» λέει ο καθηγητής
Jean-Michel Molina, MD, PhD, από το Hôpital
Saint Louis του Παρισιού και το Πανεπιστήμιο
Paris 7. «Το Truvada® για PrEP παρέχει ένα επι-
πρόσθετο μέσο πρόληψης, το οποίο όταν συν-
δυαστεί με πρακτικές ασφαλέστερου σεξ, θα
βοηθήσει τους ενήλικες σε υψηλό κίνδυνο που

δεν έχουν μολυνθεί από HIV να προστατευ-
θούν έναντι του ιού».

Η έγκριση της άδειας κυκλοφορίας βασί-
ζεται στα αποτελέσματα δύο μεγάλων, ελεγχό-
μενων με εικονικό φάρμακο μελετών του
Truvada®, την Pre-Exposure Prophylaxis Initia-
tive (iPrEX) και την Partners PrEP, που διενερ-
γήθηκαν με την χορηγία των Εθνικών
Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (National insti-
tute of Health, NIH) και του Πανεπιστημίου της
Ουάσινγκτον, αντίστοιχα. Στις μελέτες αυτές,
οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες περιελάμβαναν την κεφαλαλγία, τη
στομαχική δυσφορία και την απώλεια βάρους. 

Η συχνότητα και ο τύπος των ανεπιθύμη-
των ενεργειών ήταν σε συμφωνία με το προ-
φίλ ασφαλείας και ανεκτικότητας του
Truvada®, όταν χρησιμοποιείται ως μέρος συν-
δυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής για τη θε-
ραπεία της HIV-1 λοίμωξης.

Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. προληπτικό φάρμακο για τον HIV

Τ
ο Πανεπιστήμιο του Αμ-
βούργου (Univerität Ham-
burg- Institut für

Griechische und Lateinische
Philologie) σε συνεργασία με το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης (Τμήμα Ελληνικής Φιλολο-
γίας) διοργανώνει το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου
(διάρκεια: 19/9 έως 2/10/2016) το
θερινό σχολείο-σειρά θερινών
μαθημάτων «Το αρχαίο δράμα ως
παραστατική τέχνη» - „Das antike
griechische Drama als darstellende
Kunst“. 

Τα θερινά μαθήματα απευθύ-

νονται σε Έλληνες προπτυχια-
κούς και μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές της (Κλασικής) Φιλολογίας
και προσφέρουν, εκτός από εμ-
βάθυνση των γνώσεων στο αρ-
χαίο ελληνικό θέατρο, λεπτομερή
ανάλυση επιλεγμένων δραματι-
κών αποσπασμάτων και πρακτική
εξάσκηση στην έρευνα του δρα-
ματικού είδους  ως σκηνικής τέ-
χνης.  

Παράλληλα με την περαιτέρω
επιστημονική κατάρτιση και την
ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων,
ιδιαίτερα τη διεύρυνση των επαγ-
γελματικών προοπτικών για τους

φοιτητές, το θερινό σχολείο στο-
χεύει να προσφέρει στους συμ-
μετέχοντες διεπιστημονική
οπτική στην προσέγγιση του αρ-
χαίου δράματος ως πολιτιστικού
και θεατρικού φαινομένου.   

Χθες Δευτέρα, 19 Σεπτεμ-
βρίου 2016 και ώρα 21.00 στο ξε-
νοδοχείο Chris and Eve (3ο
χιλιόμετρο Κομοτηνής – Αλεξαν-
δρούπολης) έγινε η κήρυξη της
επίσημης έναρξης του θερινού
σχολείου. 

2. Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμ-
βρίου και ώρα 17.00 στον δεύ-
τερο όροφο της Λέσχης

Κομοτηναίων θα δοθεί
από τους διοργανωτές
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ
(αποκλειστικά για τα
Μ.Μ.Ε.)

3. Εν συνεχεία την
ίδια μέρα και στον ίδιο
χώρο, στις 18.00, θα
πραγματοποιηθεί ενη-
μερωτική εκδήλωση
με θέμα: «Γερμανικός
Πολιτισμός και Προ-
οπτικές σπουδών και
έρευνας στη Γερμα-
νία».



το Αρχαίο Θέατρο ως παραστατική τέχνη

Μ
ε την ευκαιρία του εορτασμού ημέρας
μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών,
ο οποίος καθιερώθηκε με το ΠΔ 1/2007

«Καθιέρωση της 30ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας
μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών», θα πραγ-
ματοποιηθούν στην  Κομοτηνή έδρα της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, οι παρακάτω
εκδηλώσεις:

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016
10:15 Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου θα προεξάρχει
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρώνειας και
Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων. Μετά τη δοξολογία
θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας.

11:00 Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της
πόλης, από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρο-
δόπης, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς
Κομοτηνής, τον Δήμαρχο Κομοτηνής, τον Πρύ-
τανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, τον Δ/ντή
Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης ΑΜ-Θ, τον Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΜ-Θ, τις τοπικές
αρχές, εκπροσώπους των προσφυγικών σωμα-
τείων καθώς και όποιον εκπρόσωπο Νομικού Προ-
σώπου επιθυμεί να τιμήσει την εκδήλωση.

Πρόγραμμα εορτασμού

Ημέρας μνήμης των

εθνικών μας ευεργετών 

Α
νάκληση αυτοκινήτων SUZUKI, μοντέλο Jimny, για αντικατάσταση του σερ-
βόφρενου, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά 113 οχή-

ματα, παραγωγής από 16/12/02013 έως 31/07/2014,
με πανελλαδικό εύρος πλαισίων από
JSAFJB43V00587347 έως
JSAFJB43V00606882, στα οποία
υπάρχει ενδεχόμενο δυσλειτουρ-
γίας του συστήματος υποβοήθη-
σης πέδησης.

Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 210 9988168.

Ανάκληση 113 αυτοκινήτων Suzuki Jimny

Η
αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε δεύ-
τερη ανάκληση οχημάτων φέτος. Τρεις
θάνατοι και πέντε τραυματισμοί από

ελαττωματική συσκευή ελέγχου αερόσακων οδή-
γησε στην ανάκληση εκατομμυρίων οχημάτων
που πωλήθηκαν την περίοδο 2010-2014.

Η Fiat Chrysler ανακοίνωσε ότι ανακαλεί 1,9
εκατ. οχήματα παγκοσμίως, εξαιτίας ενός ελαττώ-
ματος στους αερόσακους που έχει συνδεθεί με
τρεις θανάτους και πέντε τραυματισμούς.

Η ανάκληση αφορά σε μοντέλα που πωλήθη-
καν την περίοδο 2010-2014 και αποσκοπεί στο να
δώσει λύση σε ένα ελάττωμα της συσκευής που
ελέγχει την ενεργοποίηση των αερόσακων και το
αυτόματο σφίξιμο των ζωνών στην περίπτωση
σύγκρουσης του οχήματος. 

Στα συγκεκριμένα μοντέλα, ο μηχανισμός εν-
δέχεται να ενεργοποιήσει αυτές τις λειτουργίες
απροσδόκητα ή ακόμη και να μην τα ενεργοποι-
ήσει σε περίπτωση σύγκρουσης, εξηγεί ο
Guardian.

Ανάκληση 

1,9 εκατομμυρίων 

οχημάτων

εργαστήρια ελεύθερου χρόνου για όλους

από το εθνολογικό Μουσείο Θράκης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΦΕΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΟΥΦΛΙ

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΕΜΜΑΣ
Θράκης 10 

(κόμβος Παλ.
Νοσ/μείου 

προς Εγνατία)
2551 0 31988

ΗΛΙΑΚΗ
Πλαστήρα 3
2555 0 22229

ΑΛΑΤΖΙΑΣ
Βασιλέως

Γεωργίου 93
2554 0 23176

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΗΡΩ

Πλατεία 
Ελευθερίας

2553 0 23466

ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ - 
ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

Ανδριανουπό-
λεως 152

2552 0 23733
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Ιδιαίτερα μαθήματα

Καθηγήτρια δύο ειδικοτήτων (Απόφοιτος
Κλασικού Τμήματος Φιλολογίας και Γερμανικής)
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
γυμνασίου και λυκείου στα αντίστοιχα αντικείμενα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6947420289

Σ
χεδόν 25 χρόνια τώρα όλοι οι

υπουργοί εκδίδουν εντολές για

απαγόρευση των κινητών και

όλων των ψηφιακών μέσων ήχου και εικό-

νας στα σχολεία, αλλά βέβαια κανείς δεν

τα κατάφερε, ενώ οι εκπαιδευτικοί σηκώ-

νουν με απόγνωση τα χέρια ψηλά.

Στην προσπάθεια αυτή επιδίδεται και

πάλι το υπουργείο στέλνοντας σχετική

οδηγία στα σχολεία με την υπογραφή του

γ.γ. Γιάννη Παντή, για την οποία όπως

λένε στο «Εθνος» εκπαιδευτικοί και κυ-

ρίως του Λυκείου «και ο ίδιος ο υπουργός

να έρθει να το πει στους μαθητές, θα του

γυρίσουν επιδεικτικά την πλάτη… γελών-

τας».

Στην οδηγία, η οποία στάλθηκε μετά

από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-

τικής Πολιτικής στις σχολικές μονάδες, το-

νίζεται ότι οι μαθητές δεν επιτρέπεται να

έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα

εντός του σχολικού χώρου. Επίσης δεν

επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους και

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή

παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργα-

σίας εικόνας και ήχου.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας

πάντα ήταν να εξασφαλίσει την ομαλή λει-

τουργία των σχολείων αλλά και να προ-

στατέψει τα προσωπικά δεδομένα των

παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών. Τε-

λικά όμως ποτέ δεν κατάφερε να «εξαφα-

νίσει» τα κινητά από τα σχολεία, αφού δεν

είχε και τη στήριξη των γονιών, οι οποίοι

επιμένουν ότι νιώθουν ασφάλεια όταν

μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά

τους κάθε στιγμή και ως εκ τούτου στην

πράξη δεν συνδράμουν στην προσπάθεια

της πολιτείας.

Στην οδηγία τονίζεται επίσης ότι οι εκ-

παιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από

το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ,

tablets, laptops, διαδραστικούς πίνακες

κ.λπ.) δύνανται να χρησιμοποιήσουν και

τον δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξο-

πλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής

πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφά-

λειας και τις σχετικές διατάξεις περί προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων των

μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας προσπαθών-

τας να προλάβει κάθε «παρατράγουδο»

επισημαίνει ότι «θα πρέπει να αποφεύγε-

ται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο

με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των

σχολικών μονάδων.

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα, στο μέτρο που

από αυτές δύναται να προσδιοριστούν,

άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδο-

μένων. Η επεξεργασία και κατά συνέπεια

η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά

μέσα (π.χ. αναμνηστικού τύπου φωτογρα-

φίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολι-

κής ζωής) δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν οι κηδε-

μόνες των μαθητών έχουν δώσει τη συγ-

κατάθεσή τους».

Προβλήματα

Οπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα κι-

νητά τηλέφωνα προκαλούν σοβαρά προ-

βλήματα στη λειτουργία των σχολείων,

ενώ έχουν παρατηρηθεί και τραγικά γεγο-

νότα που αφορούν στην προσωπική ζωή

των μαθητών και κυρίως των κοριτσιών.

Πιστεύουν δε ότι ούτε και οι ίδιοι πρέ-

πει να παίρνουν τα κινητά μέσα στο σχο-

λείο θυμίζοντας την περίπτωση

συναδέλφου τους στη Β. Ελλάδα, ο

οποίος το 2012 κατέγραφε με το κινητό

του τις κινήσεις των μαθητριών στις σχο-

λικές αίθουσες.

Βέβαια σύμφωνα με τα ισχύοντα και οι

εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της

διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουρ-

γίας τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδή-

ποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα

επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και

ήχου. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκον-

τος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

Το τηλέφωνο στην τάξη κόβει βαθμούς

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 3

στους 4 μαθητές ηλικίας 12-14 ετών,

έχουν κινητά τηλέφωνα. Το ποσοστό ανε-

βαίνει για τους μαθητές λυκείου (15-18)

καθώς φθάνει το 96,4%. Παράλληλα, οι

μαθητές φαίνεται ότι έχουν σχέση εξάρτη-

σης με τα κινητά τους τηλέφωνα, αφού δεν

τα αποχωρίζονται ούτε μέσα στο σχολείο.

Και αντί να παρακολουθούν το μάθημα

βγάζουν φωτογραφίες, κάνουν αναπάντη-

τες κλήσεις, ανταλλάσσουν μηνύματα,

ακούνε μουσική και παίζουν παιχνίδια.

Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τη δια-

πίστωση των επιστημόνων ότι στα σχο-

λεία στα οποία απαγορεύεται στους

μαθητές να έχουν μαζί τους κινητό τηλέ-

φωνο σημειώνεται ξεκάθαρη βελτίωση

στους βαθμούς τους σε διαγωνίσματα.

Σύμφωνα με έρευνα του London School of

Economics, ο αντίκτυπος της απαγόρευ-

σης του κινητού γι’ αυτούς τους μαθητές

ισοδυναμούσε με μία ώρα επιπλέον την

εβδομάδα στο σχολείο ή την επέκταση της

διάρκειας του σχολικού έτους κατά πέντε

ημέρες.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι μετά την

απαγόρευση της χρήσης του κινητού, οι

βαθμοί στα τεστ βελτιώθηκαν κατά 6,4%.

Ο αντίκτυπος στους κακούς μαθητές ήταν

ακόμη σημαντικότερος, με τη δική τους

βαθμολογία στα διαγωνίσματα να βελτιώ-

νεται κατά 14%.

Yπ. Παιδείας: 

Απαγορεύει τα

κινητά στα σχολεία

Κ
αταγγέλλουμε την αυταρχική και παράλογη
πειθαρχική δίωξη του υπουργείου Υγείας με
το ερώτημα της δυνητικής αργίας σε βάρος

του Πασχάλη Πεϊχαμπέρη, δημοτικού συμβούλου του
Δήμου Αλεξανδρούπολης (με τη Λαϊκή Συσπείρωση),
Δ/ντη της Κρατικής Παθολογικής Κλινικής και συνδι-
καλιστή της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θράκης,
για υπόθεση παντελώς άσχετη με το νοσοκομείο (για
απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα το 2012 από το Δημ.
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, του οποίου είναι μέλος,
κι ενώ ακόμη, η υπόθεση δεν έχει διερευνηθεί δικαστικά
και δεν έχει απαγγελθεί εισαγγελική κατηγορία για
κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο).

Θεωρούμε συνδικαλιστική-πολιτική τη δίωξη, από
τις προϊστάμενες αρχές του, του συναδέλφου μας
Δημόσιου Υπάλληλου που δραστηριοποιείται συνδικα-
λιστικά στον ευαίσθητο χώρο της υγείας σε μια
προσπάθεια που ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις και συνεχίζεται και από τη σημερινή για τρο-
μοκράτηση κάθε φωνής που αντιτάσσεται στην
καθημερινή υποβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων-
κοινωνικών αγαθών της υγείας, της παιδείας κα.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους (Διοικητή του
Νοσοκομείου Έβρου, Διοικητή 4ης ΥΠΕ, Αναπληρωτή
Υπουργό) άμεσα να ανακαλέσουν αυτήν την παράνομη
και παράλογη πειθαρχική δίωξη.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Π.Ε. Αλεξ/πολης «Γεώργιος Βιζυηνός»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ασλάνογλου Κωνσταντίνος 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σερμπέζης Δημήτριος 

Καταγγελία για

απαράδεκτη δίωξη
Και παραπομπή στο Πειθαρχικό

δημοτικού συμβούλου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

- Θεριζοαλωνιστική Μηχανή JOHN DEERE
μοντέλο 1985, τύπος 1075 με δύο (2) μαχαίρια για
σιτάρι και ηλιοτρόπια.

- Τρακτέρ SAME, μοντέλο του ‘80. 120 ίππων,
6κύλινδρο απλό διαφορικό.

- Τρακτέρ URSUS 120, μοντέλο ‘89, 6κύλινδρο,
μπροστινό διαφορικό.

Πληροφορίες τηλ.: 25530-61209, 6946443298

...συνέχεια από την 6η σελ.

Κι αυτό διότι οι ίδιες οι τράπεζες θα απο-
στέλλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία με αναλυτικά
στοιχεία για το σύνολο των δαπανών που
έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι
μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή
μέσω e-banking. 

Στις δαπάνες που θα αναγνωρίζονται για
την κατοχύρωση της ετήσιας έκπτωσης
φόρου των 1.900-2.100 ευρώ θα περιλαμβά-
νονται όλες οι αγορές καταναλωτικών αγα-
θών και οι παροχές υπηρεσιών.

Δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη ακόμη και
οι αγορές σε σούπερ μάρκετ, οι πληρωμές
ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, τόκων από
στεγαστικά δάνεια, ασφαλίστρων, διδά-
κτρων, μέχρι και η πληρωμή των κοινοχρή-
στων. Θα εξαιρούνται μόνο μεταφορές
ποσών σε άλλα πρόσωπα και τα εμβάσματα.

Από την υποχρέωση να καλύπτουν ένα πο-

σοστό του ετησίου εισοδήματος με δαπάνες
πληρωθείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό
χρήμα θα εξαιρεθούν όσοι συνταξιούχοι
έχουν ηλικία 70 ετών και άνω, καθώς και
όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι κατοικούν σε
οικισμούς με πληθυσμό κάτω από ένα συγκε-
κριμένο όριο και σε περιοχές ορεινές που
βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από
ένα συγκεκριμένο όριο.

www.elthraki.gr

Σημείωση Ε.Θ.:
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν λύ-

νεται με χάντρες και καθρεφτάκια για τους
Ιθαγενείς.

Λύνεται, όπως έχει γράψει η ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ, μόνον όταν θα γίνονται δεκτές από
την Εφορία όλες οι αποδείξεις δαπανών, που
θα οδηγούν σε μείωση του φόρου.

Όμως η Κυβέρνηση δεν θέλει να εφαρ-
μόσει το επιτυχημένο σύστημα, που εφαρμό-
ζεται στις ΗΠΑ.

Κατά τα άλλα ας εξετασθεί εάν είναι Συν-
ταγματικά σύννομες οι διατάξεις του Νομο-
σχεδίου, διότι προκύπτει και προσβολή της
προσωπικό- τητος του πολίτη, όταν υποχρε-
ώνεται να δαπανά με συγκεκριμένο τρόπο τα
χρήματά του.

Αυτή την πτυχή, ποιος θα την εξετάσει;



Σ.Κ.

Πλαστικό χρήμα δήθεν

κατά της… φοροδιαφυγής !!!

Σ
το περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Τε-
χνολογίας και Έρευνας, στην 81η ΔΕΘ "φιλο-
ξενείται" και το Σύστημα Αυτοματοποιημένης

και Πιστοποιημένης Κατάθεσης και Έκδοσης Εγγρά-
φων. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο μηχάνημα, που ανα-
πτύχθηκε από την εταιρεία Unixfor SA και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες ίσως σαν ένα
ηλεκτρονικό ΚΕΠ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η
ώρα διεκπεραίωσης ενός αιτήματος, όπως εξήγησε η
Κατερίνα Κοκολιού, ηλεκτρολόγος μηχανικός στην
εταιρεία.

Αν και το μηχάνημα -το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από το ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκε το 2013- δεν έχει
μπει στην ελληνική αγορά, παρόμοιό του και πιο και-
νούργιο μοντέλο έχει πωληθεί στο εξωτερικό. 

Ο χρήστης έχει δύο επιλογές είτε την κατάθεση δι-
καιολογητικών, είτε την έκδοση πιστοποιητικών. Στο
πρώτο στάδιο, ο πολίτης ταυτοποιείται με την εισα-
γωγή κάρτας είτε με την πληκτρολόγηση στοιχείων
(κωδικού), τόνισε η κ. Κοκολιού. 

Τα στοιχεία του χρήστη συνδέονται ηλεκτρονικά
με βάση δεδομένων, που κάνει και την πιστοποίησή
του. 

Όταν ο χρήστης θέλει να κάνει κατάθεση, εισάγει
το έγγραφο στην είσοδο του μηχανήματος για σά-
ρωση. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύ-
στημα δημιουργεί εξώφυλλο και συρράπτει τις σελί-
δες ως τεύχος. 

Ακολούθως, οδηγούνται αυτόματα στο ασφαλές κι-
βώτιο φύλαξης. 

Ο πολίτης λαμβάνει μία απόδειξη πιστοποίησης συ-
ναλλαγής, ενώ ηλεκτρονικά αντίγραφα αποστέλλονται
σε συγκεκριμένους παραλήπτες. 

Όταν ο πολίτης θέλει να κάνει έκδοση πιστοποιητι-
κών, αφού ταυτοποιηθεί, στην οθόνη του μηχανήμα-
τος εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμ προς εκτύπωση
πιστοποιητικά. 

Το σύστημα εκτυπώνει το πιστοποιητικό που ζή-
τησε ο πολίτης. 

Πριν την παράδοση, το σύστημα συρράπτει όλα τα
πιστοποιητικά μαζί και, τέλος, ο πολίτης παραλαμβάνει
τα πιστοποιητικά και η συναλλαγή καταγράφεται για
λόγους ασφάλειας.

«Προ των πυλών» 

τα ΑτΜ δικαιολογητικών

και πιστοποιητικών 
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Μ
ετά και την ολοκλήρωση
των πρόσφατων εσωκομ-
ματικών εκλογών για την

ανάδειξη των νέων οργάνων του
Κινήματος, τα νέα μέλη της Ν.Ε.
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έβρου 

συνεδρίασαν την Τετάρτη 14 Σε-
πτεμβρίου 2016 με θέμα την συγκρό-
τηση της σε σώμα. 

Μετά από ψηφοφορία προέκυψαν
τα εξής :

1. Γραμματέας εξελέγη η Ποϊραζί-
δου Αλεξάνδρα 

2. Αναπληρωτής Γραμματέας Γρη-
γόραινας Ευστράτιος 

3. Υπεύθυνος Τομέα Οργανωτικού
Μπακαλάκης Κωνσταντίνος 

4. Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων Μπι-
τζέκας Βάϊος & Μπακαλάκης Κων-
σταντίνος

5. Υπεύθυνος Οικονομικού Γρηγό-
ραινας Ευστράτιος 

6. Υπεύθυνος Πολιτικού Προγράμ-
ματος Αλβανός Δημήτριος

7. Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τεκμη-
ρίωσης, Επιμόρφωσης, Διαδικτύου και
Εκπαίδευσης Μπακαλάκης Κωνσταν-
τίνος 

8. Υπεύθυνος Μαζικών Κινημάτων,
ΕΒΕ, Επιστημόνων και Επιχειρημα-
τιών Σισμανίδης Αρχοντής 

9. Υπεύθυνη Γυναικών Ποϊραζίδου
Αλεξάνδρα

10. Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης Αλ-
βανός Δημήτριος

11. Υπεύθυνος Καταναλωτών Σι-
σμανίδης Αρχοντής

12. Υπεύθυνος Αγροτικού Αρμπα-
τζάνης Σταμάτης

13. Υπεύθυνος Εθελοντισμού Μπι-
τζέκας Βάϊος

Το κλίμα που επικράτησε ήταν ιδι-
αίτερα ενωτικό και δυναμικό. 

Στο πρόσωπο της νέας γραμμα-
τέως, τα μέλη της επιτροπής, εξέφρα-
σαν την εμπιστοσύνη τους και
συναποφάσισαν να εργαστούν  από
κοινού με όλες τους τις δυνάμεις
ώστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ισχυροποιηθεί
εκλογικά και να δυναμώσει στο νομό
μας.

Σε μια εποχή που οι πολίτες, αγρό-
τες, κτηνοτρόφοι, έμποροι, συνταξι-
ούχοι και εργαζόμενοι βιώνουν
δύσκολες καταστάσεις, βλέπουν κα-
θημερινά να πλήττονται τα εισοδή-
ματα τους και να μην μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες
και υποχρεώσεις τους, οφείλουμε να
υπερασπιστούμε και να αναδείξουμε
την Νέα Πολιτική θέση και έκφραση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Προέδρου
Φώφης Γεννηματά, που θα μας βγάλει
από το αδιέξοδο που έχουμε οδηγη-
θεί.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας και
στην ιστορία μας.

Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου
Η Γραμματέας

Ποϊραζίδου Αλεξάνδρα

ΝεΑ γΡΑΜΜΑτεΑΣ 

τΗΣ Ν.ε. ΠΑ.Σο.Κ. εΒΡου

Τ
η διαδικασία
με την οποία
πρέπει θα διε-

νεργούνται οι συμψη-
φισμοί των
οφειλόμενων από το
Δημόσιο επιστροφών
Φ.Π.Α. με οφειλές
προς τα Τελωνεία που
έχουν οι δικαιούχοι
των επιστροφών κα-
θορίζει εγκύκλιος του
Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Γ.
Πιτσιλή.

Η εγκύκλιος κάνει
μία γενική αναφορά
στο άρθρο 83 του Κώ-
δικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
σχετικά με τα ποσά
που υπόκεινται σε
συμψηφισμό και συγκεκριμένα:

α) οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθε-
σμες είτε όχι,

β) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικα-
στική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή,

γ) οι βεβαιωμένες οφειλές που καταβάλλονται
τμηματικά, (βάσει ρύθμισης ή βάσει στοιχείων βε-
βαίωσης)

δ) οι παραγεγραμμένες οφειλές και για μια τριε-
τία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

Ο συντάκτης της εγκυκλίου αναφέρει ότι ο συμ-
ψηφισμός ενεργείται:

α) είτε κατόπιν δήλωσης του οφειλέτη
β) είτε αυτεπάγγελτα.
Από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και

απαντώντας η Γ.Γ.Δ.Ε. στο εάν δύναται να διενερ-
γηθεί συμψηφισμός του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται
από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές προς το Τελωνείο από
εκτελωνισμούς προϊόντων, ορίζει ότι:

α) οι υπόχρεοι σε καταβολή τελωνειακής οφει-
λής κατά τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων θα
πρέπει να υποβάλλουν στο Τελωνείο αίτημα συμψη-
φισμού των βεβαιωμένων οφειλών τους με τις απαι-
τήσεις από τη Δ.Ο.Υ. για επιστροφή Φ.Π.Α. και
παράλληλα να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. σχετικά.

β) η Δ.Ο.Υ. σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τελω-
νείο στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί το παραστα-
τικό θα προβεί στη μεταφορά του ποσού στο

λογαριασμό του Τελωνείου που τηρείται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος με εντολή μεταφοράς.

γ) Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
της οφειλής με συμψηφισμό, το Τελωνείο θα πρέπει
προηγούμενα να ελέγξει εάν υφίστανται άλλες
οφειλές των υπόχρεων (ληξιπρόθεσμες ή μη), οι
οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό και προηγούνται
της εξόφλησης των οφειλών που απαιτούνται για τη
θέση σε ανάλωση των εμπορευμάτων και στη συνέ-
χεια να ζητήσει το συνολικό ποσό, προς πίστωση του
λογαριασμού του, από τη ΔΟΥ. Η ΔΥΟ, σε κάθε πε-
ρίπτωση και πριν την απόδοση του σχετικού ποσού,
θα πρέπει να εξετάζει εάν υφίστανται άλλες οφειλές
βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., για τις οποίες θα προηγη-
θεί συμψηφισμός/παρακράτηση και εάν έχει ζητηθεί
από άλλα Τελωνεία η μη χορήγηση φορολογικής
ενημερότητας για υφιστάμενες οφειλές προκειμέ-
νου οι οφειλές αυτές να συμψηφιστούν κατά προ-
τεραιότητα.

δ) Απαραίτητη προϋπόθεση, τα Τελωνεία (που
δεν το έχουν κάνει ήδη) θα πρέπει να προβούν στην
άμεση ενημέρωση των ΔΟΥ για την ύπαρξη ληξιπρο-
θέσμων ή μη απαιτήσεων προκειμένου να καταχω-
ρηθεί η σχετική δέσμευση του αποδεικτικού
ενημερότητας. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο στις δηλώσεις με δηλωμένο
τρόπο φυσική πληρωμή της τελωνειακής οφειλής.



Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός

επιστροφής ΦΠΑ

με οφειλές προς τα Τελωνεία

Τ
έλος στην αναρχία των
λαϊκών αγορών βιολογι-
κών προϊόντων και των

αγορών χωρίς μεσάζοντες θέτει
η κυβέρνηση, βγάζοντας κόκκινη
κάρτα στους παραγωγούς «μαϊ-
μού».

Σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης, που υπογράφουν οι
συναρμόδιοι υπουργοί Οικονο-
μίας, Γιώργος Σταθάκης, Εσωτε-
ρικών, Παναγιώτης Κουρουμπλής
και Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέ-
λης Αποστόλου, θεσπίζει το απα-
ραίτητο -για τη λειτουργία τους-
πλαίσιο, βάζοντας τάξη στις αγο-
ρές των βιοκαλλιεργητών αλλά
και στο νέο μόρφωμα αγορών,
εκείνες των παραγωγών χωρίς
μεσάζοντες που δημι-
ούργησαν περίπου τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια
οι τοπικές κοινωνίες.

Καθιερώνονται συγ-
κεκριμένα κριτήρια ώστε
στις αγορές αυτές να
πωλούν τα προϊόντα
τους μόνο βιοκαλλιεργη-
τές και παραγωγοί και
όχι έμποροι σύμφωνα με
το Έθνος, όπως συμβαί-
νει στις λαϊκές αγορές,
ενώ στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης
θα λειτουργούν χωρι-
στές αγορές παραγωγών
βιολογικών και συμβατι-
κών προϊόντων.

Οι αγορές βιοκαλ-
λιεργητών στην Ελλάδα
ανέρχονται σε 25.000 πε-
ρίπου παρότι λειτουρ-

γούν με επιτυχία για περισσότερα
από 20 χρόνια, παρέμεναν μέχρι
σήμερα στον αέρα, χωρίς θε-
σμικό πλαίσιο.

Πλέον οι βιοκαλλιεργητές και
οι παραγωγοί θα λειτουργούν
κάτω από την ομπρέλα ενός
φορέα που θα ονομάζεται «Αυτο-
διαχειριζόμενος Φορέας» και σε
αυτόν θα συμμετέχουν υποχρεω-
τικά όλοι οι παραγωγοί που επιθυ-
μούν να έχουν παρουσία στις
λαϊκές αγορές.

Ο φορέας αυτός μεριμνά για
την οργάνωση και τη λειτουργία
των Αγορών Παραγωγών.

Για την έναρξη λειτουργίας
της Αγοράς Παραγωγών απαιτεί-
ται απόφαση του αντιπεριφερει-

άρχη της Περιφερειακής Ενότη-
τας στην οποία πρόκειται να λει-
τουργήσει. Η αίτηση υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής της Πε-
ριφερειακής Ενότητας.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύε-
ται από τα παρακάτω δικαιολογη-
τικά:

– Το καταστατικό ίδρυσης του
Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα.

– Τον Κανονισμό Λειτουργίας
της Αγοράς Παραγωγών.

– Τον κατάλογο των παραγω-
γών μελών με τα ΑΦΜ τους.

– Τη δήλωση της φορολογικής
ταμειακής μηχανής.



Εκτός λαϊκών  Αγορών

οι «μαϊμού» παραγωγοί

φορολογούνται και οι παροχές-βοηθήματα

επιχειρήσεων προς τους εργαζομένους

Ο
ι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζο-
μένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα λόγω γάμου
αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοη-

θήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις. 

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τις παροχές αυτές φορολογούνται και
γι’ αυτές με βάση την κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των μισθωτών
και των συνταξιούχων. 

Επιπλέον, για κάθε επιχείρηση που καταβάλλει τις παροχές αυτές στους εργα-
ζομένους της οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδά της ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις
εμπορικές συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρί-
νεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιό-
δου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιο-
λογητικά.   

Τα παραπάνω διευκρινίζονται με εγκύκλιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Π
άνω από 50.000 άνθρωποι
προστέθηκαν στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ τον Αύ-

γουστο του 2016, σε σχέση με τον Ιού-
λιο του ίδιου χρόνου. Συγκεκριμένα το
σύνολο των εγγεγραμώνων ανέργων
ανήλθε σε 896.562 άτομα τον Αύγουστο
από 846.000 που ήταν τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του
ΟΑΕΔ, όπως τα παρουσίασε σε ανακοί-
νωση του:

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Αύγουστο 2016, ανήλθε σε
896.562 άτομα. Από αυτά 476.479 (ποσο-
στό 53,15%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-
στημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 420.083 (ποσοστό 46,85%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 326.592
(ποσοστό 36,43%) και οι γυναίκες ανέρ-
χονται σε 569.970 (ποσοστό 63,57%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων
λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Αύγουστο 2016, ανήλθε σε
77.024 άτομα. Από αυτά 26.471 (ποσο-
στό 34,37%) είναι εγγεγραμμένα στο

μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-
στημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 50.553 (ποσοστό 65,63%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 28.418 (πο-
σοστό 36,89%) και οι γυναίκες σε
48.606 (ποσοστό 63,11%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων
ανέργων2, για τον μήνα Αύγουστο 2016
(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου
μήνα) ανέρχεται σε 117.042 άτομα, από
τα οποία οι 112.464 (ποσοστό 96,09%)
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επι-
δοτουμένων και οι 4.578 (ποσοστό
3,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγ-
γελμάτων. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.237 (πο-
σοστό 39,50%) και οι γυναίκες σε
70.805 (ποσοστό 60,50%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων
ανέργων 92.956 (ποσοστό 79,42%) είναι
κοινοί, 3.250 (ποσοστό 2,78%) είναι οι-
κοδόμοι, 4.578 (ποσοστό 3,91%) είναι
εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
1.402 (ποσοστό 1,20%) είναι εποχικοί
λοιποί (αγροτικά), 14.802 (ποσοστό
12,65%) είναι εκπαιδευτικοί, και 54 (πο-
σοστό 0,05%) είναι λοιποί.

Πάνω από 50.000 νέοι άνεργοι 

στα μητρώα του οΑεδ τον Αύγουστο



Σ
το πλαίσιο των εκδη-
λώσεων της 14ης Πα-
νελλήνιας Λαμπαδη-
δρομίας Εθελοντών

Αιμοδοτών, η φλόγα της αγάπης,
πέρασε και από την Αλεξανδρού-
πολη. 

Η λαμπαδηδρομία
ξεκίνησε μπροστά στο
Μύλο Μασούρα και
κατέληξε στην Πλα-
τεία του Φάρου. Η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών  στην προ-
σπάθεια της να προ-
σελκύσει, να ενημε-
ρώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει περισσότε-
ρους Εθελοντές Αιμο-
δότες έχει εντάξει
στο θεσμικό της πλαί-
σιο από το 2002 και
την Ιδέα της Πανελλή-

νιας Λαμπαδηδρομίας Εθελον-
τών Αιμοδοτών, η οποία θεσμο-
θετήθηκε από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, με σκοπό την διάδοση του
Εθελοντικού Κινήματος. 

Η Φλόγα της Αγάπης όπως

έχει καθιερωθεί να ονομάζεται,
περνάει από όλες τις πόλης της
Ελλάδας, μέσα από ένα κλίμα
γιορτής, για να καταλήξει στο
τέλος, στην πόλη όπου φιλοξενεί
την Αμφικτιονία.

N. T. 
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Η φλόγα της αγάπης

στην Αλεξανδρούπολη

Ξ
εμπλοκάρει η κινητικότητα
υπαλλήλων στο Δημόσιο, με
το νέο σύστημα να φέρνει

μετακινήσεις – «εξπρές», με κατάρ-
γηση 1.040 κλάδων.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας «Έθνος της Κυριακής»,
έρχονται μεγάλες ανατροπές στο κλα-
δολόγιο του Δημοσίου, με τις αλλα-
γές που ετοιμάζει το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με εντολή του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, Χριστόφορου
Βερναρδάκη, έχει συσταθεί ομάδα
εργασίας στο υπουργείο, με σκοπό να
καταγράψει και να αναμορφώσει το
κλαδολόγιο του Δημοσίου, στο οποίο
καταγράφονται 1.440 κλάδοι και πα-
ράλληλα να προτείνει την αναμόρ-
φωση και τη συγχώνευση των
κλάδων, προκειμένου να μειωθούν πι-
θανότατα σε 400.

«Η απλοποίηση των κλάδων από
την υπερβολική εξειδίκευση, στη γε-
νίκευση, θα αποτελέσει φάρμακο για
την αντιμετώπιση του πελατειακού
κράτους», αναφέρουν υψηλόβαθμα
στελέχη του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και σημειώνουν ότι,
στην περίπτωση που μία υπηρεσία ζη-
τάει συγκεκριμένο υπάλληλο, στο
πλαίσιο της «κινητικότητας», είναι πι-
θανό να πρέπει να ξεπεραστούν δεκά-
δες εμπόδια, μόνο και μόνο από τον
κλάδο και την ειδικότητα της θέσης
που είναι κενή. Για παράδειγμα, αν μια
υπηρεσία ζητήσει από μια άλλη έναν
υπάλληλο που ανήκει στον κλάδο δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοι-
κητικού – Λογιστικού, τη συγκεκρι-
μένη θέση δεν μπορεί να καλύψει
ένας υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού –

Γραμματέα λόγω γραφειοκρατίας. Και
αυτό παρ’ ότι κάνουν ακριβώς την ίδια
δουλειά.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις πα-
ράξενων κλάδων, που όπως γίνεται
αντιληπτό αφορούν ελάχιστους, και
γι΄αυτό βαίνουν προς κατάργηση,
είναι:

• Σημειωτής
• Παγιδοθέτης
• Σαπουνοποιός
• Στασιάρχης
• Τσιγκογράφος
• Σπερματεγχύτης
• Μετρ
• Κατασκευαστής ιχαρίων.

δημόσιο: Καταργούνται 

1.040 κλάδοι για να 

διευκολυνθεί η κινητικότητα

...συνέχεια από την 1η σελ.

αέρας κοπανιστός, με τις αποφά-

σεις του Κατρούγκαλου. 

Αφού ο πρωθυπουργός κάτι πρέπει

να τάξει, ελπίζοντας ότι θα ισχύσει το

παλαιό αξίωμα των πολιτευτών «ου-

δείς έχασεν επειδή έταξεν», από

κοντά και ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μοιράζει γενναι-

οψύχως στις «ευαίσθητες κοινωνικές

ομάδες» τα εκατομμύρια που δεν

έχει ακόμη εισπράξει, από τους νέους

καναλάρχες. 

Και τα όποια, κάθε μέρα που

περνά, γίνεται όλο και πιο αμφίβολο

αν θα είναι τόσα όσα τα ανεβάζει, κα-

μαρώνοντας για την επιτυχία του, το

«αριστερό του χέρι ο Νίκος Παππάς,

ο αναδεικνυόμενος, κάθε μέρα και

περισσότερο σε αρχιερέα της νέας

διαπλοκής, που είναι εξ ορισμού κα-

λύτερη από την παλιά διαπλοκή διότι

απλούστατα είναι «δική μας».

Μόνο που το προσεκτικό ρεπορτάζ

μας ενημερώνει ότι οι «θεσμοί», δη-

λαδή οι δανειστές, έχουν τελείως

άλλη άποψη. Πως διαμηνύουν ότι τα

έσοδα από την εκποίηση παντός δη-

μοσίου αγαθού, δεν μπορεί κανείς να

τα μοιράσει όπου θέλει, αλλά πρέπει,

κατά το τρίτο μνημόνιο που έχει υπο-

γράψει η κυβέρνηση, να κατατεθούν

στο «υπερταμείο». 

Εσείς, τίνος το «θέλω» πιστεύετε

ότι θα επικρατήσει στο τέλος; Του

Παππά, η του Λε Παπ;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έπαιξε

ολίγον πιο σεμνά από τον Τσίπρα του

2014. Δεν μας έταξε κατάργηση του

ΕΝΦΙΑ όπως είχε κάνει εκείνος. Αλλά

μόνο μείωση του κατά 30%. Όπως

έταξε και διάφορες φοροελαφρύν-

σεις. Μπορεί όλα αυτά να είναι λο-

γικά. Αλλά ζούμε την περιπέτεια ενός

παραλογισμού. Ζούμε το αφύσικο

μιας συνταγής που έχει οδηγήσει στο

πρωτοφανές: Επτά χρονιά συνεχόμε-

νης ύφεσης.  Οπότε ισχύει και για τον

αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το

ίδιο ερώτημα: Τα πραγματικά αφεν-

τικά της χώρας, τα ρωτήσατε;

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

giorgis@massavetas.gr

Τα …αφεντικά
τα ρωτήσατε;

Μέγαρο Μαξίμου:

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

...συνέχεια από την 7η σελ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Για ποιό λόγο έγινε αυτή η
σημαντική αλλαγή στο νομοσχέ-
διο μεταξύ του σχεδίου που κα-
τατέθηκε στη Βουλή του
καλοκαίρι του 2016 και του σημε-
ρινού σχεδίου;

2. Γιατί καθυστέρησε η κατά-
θεσή του στη Βουλή, ενώ είχε
ολοκληρωθεί η δημόσια διαβού-
λευση από τον Ιανουάριο του
2016; 

Για ποιο λόγο αποσύρθηκε
από τη Βουλή το νομοσχέδιο που
είχε κατατεθεί το καλοκαίρι; 

3. Βάσει ποιάς λογικής και
ποιας μελέτης, το νομοσχέδιο
ευνοεί έναν οργανισμό συλλογι-
κής διαχείρισης σε σχέση με
τους άλλους οργανισμούς; Πως

εξηγείται μια τέτοια διακριτική
μεταχείριση, ιδίως όταν ο εν
λόγω οργανισμός τελεί ακόμη
υπό έλεγχο για τυχόν ατασθαλίες
και κακοδιαχείριση;

4. Πώς μπορεί το αρμόδιο
Υπουργείο για την προστασία των
δικαιωμάτων των δημιουργών να
προβαίνει σε διατάξεις που αφαι-
ρούν πλήρως και κατά τρόπο
σκανδαλώδη από τους δημιουρ-
γούς τον έλεγχο; 

5. Για ποιό λόγο προωθείται
ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει
την Οδηγία της ΕΕ, την οποία αρ-
χικά είχε αποφασιστεί να ενσω-
ματώσουμε στην Εθνική μας
νομοθεσία;

www.elthraki.gr

Σημείωση Ε.Θ.:
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ έχει κα-

ταγγείλει κατ’ επανάληψιν το
σκανδαλώδες καθεστώς λειτουρ-
γίας του ΑΕΠΙ, που απειλεί με
κλείσιμο ακόμη και τα καφενεδά-
κια των χωριών ή τα κομμωτήρια,
αν δεν πληρώσουν το χαράτσι,
επειδή ακούνε μουσική στο ρα-
διόφωνο.

Όμως φαίνεται πως η Κυβέρ-
νηση φοβάται τις αντιδράσεις
των καλλιτεχνών της Αριστεράς
και της Προόδου, που εισπράτ-
τουν από την ΑΕΠΙ, όπως η Χα-
ρούλα Αλέξιου, που φορώντας
κόκκινα γάντια, τραγούδησε
υπέρ των απολυμένων καθαρι-
στριών του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

Όλους αυτούς δεν θέλει ο
ΣΥΡΙΖΑ να τους κακοκαρδίσει.

Απλά πράγματα.



Σ. Κ.

Ως πότε θα συνεχίζεται 

η ασυδοσία της «ΑΕΠΙ» ;

...συνέχεια από την 1η σελ.

αυτών ιδιοκτητών τροχήλατης
αναπαυτικής καρέκλας συμβάλει
σήμερα από το άšο άκρο, η επι-
λεγομένη δεξιά, το πάλαι
ποτέ  στήριγμα του βδελυρού κε-
φαλαίου. 

Οι δηλώσεις δεν διαψεύδουν,
και η δεξιά στηρίζει με όλες της
τις δυνάμεις τους κρατικούς
υπαšήλους εις βάρος των επαί-
σχυντων Κεφαλαιούχων ιδιωτι-
κών υπαšήλων, κομμωτριών,
πωλητριών και καθαριστριών.Α
να χαθούν από κεί. Δηλώνει ευ-
θαρσώς πως όταν θα έρθει στην
Κυβέρνηση θα σφίξει τα λουριά
των εξόδων αšά κανένας Δημ
υπάšηλος δεν θα απολυθεί. Για
τα λεφτα μάšον θα φωνάξουμε
ταχυδακτυλουργούς να τα βγάζουν
μέσα από τα καπέλα όπως τα
κουνέλια. 

Η οικονομία της χώρας κατά
τον κ. αρχηγό της αντιπολιτεύ-
σεως θα ανατεθεί σε ζογκλέρ και
χαρτομάντεις. Καμία απόλυση
στο δημόσιο, αšά οικονομία θα
κάνουμε σκληρή, οι απολύσεις θα
συνεχιστούν άνευ δισταγμού και
πλήρους εκχυμώσεως από τον
ιδιωτικό τομέα. Ο κάθε τομέας

στο ρόλο του: οι Δημόσιοι στο
μισθό τους και οι ιδιωτικοί στο
σπίτι τους από το ληφθέν δάνειο
της Εθνικής. 

Μέχρι να το πάρει η Τράπεζα,
μετά θα δούμε, μην βιάζεσθε, για
όλα υπάρχει λύση, ίσως να είναι
η παράλυση. Θα δούμε.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο σύšο-
γος υπουργών της Κυβέρνησης
Σαμαρά δηλώνουν ομόφωνα  ότι
όποιες απολύσεις γίνουν θα προ-
έρχονται από ιδιωτικές επιχειρή-
σεις των οποίων τα αφεντικά δεν
πλήρωναν στην ώρα τους τον
φόρο του  200% που τους αναλο-
γούσαν. 

Μετά φαλιμέντο, δόξα σοι ο
Θεός.

Η τανάλια λοιπόν του ΚΚΕ
και της ΝΔ σφίγγει κάθε μέρα και
περισσότερο τον βρόγχο γύρω
από τους άπληστους ιδιώτες.
Αυτό είναι το λεγόμενο κυκλοτε-
ρές σχήμα που θα αφανίσει κάθε
ιδιωτική επιχείρηση και θα χτυ-
πήσει κατάστηθα την φθονερή
έννοια του ανήθικου επιχειρείν
για να οδηγήσει τον τόπο μας
στις λεωφόρους του σοσιαλισμού
ευρυτέρου ακόμη και αυτού του
συντρόφου μας Κιμ Ιλ Ούν, ο
οποίος μάλιστα προτίθεται να

μας δανείσει για λίγο και την εκ-
φωνήτριά του. Καλοσύνη του.

Κανένας πολιτικός της δεξιάς
δεν τολμάει να πεί πως όταν γί-
νουμε Κυβέρνηση θα απολύσουμε
200.000 δημοσίους υπαšήλους
γιατί δεν τους χρειάζεται η δημό-
σια διοίκηση και

δεν έχουμε λεφτα να τους πλη-
ρώνουμε. Έχουμε φθάσει στο
σημείο να δίνουμε εννιάμηνες
άδειες στον Αρχισμηνία άνδρα
όταν γεννάει η γυναίκα του κι
από πάνω θα συνεχίσουμε τις
απολύσεις στους ιδιώτες. Μπράβο
σοσιαλιστικά ιδεώδη η ΝΔ,
μπράβο σύμπνοια με το ΚΚΕ!
Φοβερό. 

Ο αρχαίος μας πρόγονος Μιλ-
τιάδης βρίσκει αντάξιους απογό-
νους και παράšηλα δημιουργεί
ένα πανεθνικό μέτωπο πυκνώ-
νοντας τις τάξεις του λαού αρι-
στερών και δεξιών δυνάμεων
απέναντι στον κοινό εχθρό που
δεν είναι άšος από το χρήμα που
ποšοί εμίσησαν, αšά τα Ευρώ
κανείς.  
΄Αντε, καλή ψυχή και ακόμη

καšίτερο λείψανο, σένιο.



Φοίβος Ιωσήφ

Γιατί φοβούνται να μιλήσουν

για απολύσεις;

Πες σ' ένα φίλο σου να
γραφτεί συνδρομητής
στην

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΘΡΑΚΗ

Βοήθησε κι εσύ στην
ενδυνάμωση της φωνής
αυτής της εφημερίδας
που αγωνίζεται για την
πρόοδο του τόπου μας.
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Τ
ον τρόπο αλλά
κυρίως τα πρό-
σωπα με τα
οποία πρόκειται

να κυβερνήσει την χώρα, περιέ-
γραψε λεπτομερώς ο Πρδεδρος
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, στην ομιλία
του στην ΔΕΘ αλλά και στην
καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου.

Το κόμμα του, όπως δή-
λωσε, θα επαναφέρει την κοι-
νωνία και την οικονομία στις
δημιουργικές αξίες της αξιο-
κρατίας, της διαφάνειας, της
σκληρής δουλείας, της εμπι-
στοσύνης στους θεσμούς και της
αναδείξεως και στηρίξεως της
αριστείας.

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγ-
γειλε την ένταξη στην ΝΔ προ-
σώπων, όχι κατ' ανάγκη από
άλλα κόμματα, καθώς πρόθεση
του είναι η σημαντική ανανέωση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.

«Θα κυβερνήσω με τους καλύ-
τερους, με τους πιο ικανούς και
δεν πρόκειται να κάνω καμμία
έκπτωση στην αξιοκρατία», ήταν
το σαφές μήνυμα που έστειλε κυ-
ρίως στο εσωτερικό του κόμμα-
τος. 

Απεσαφήνισε ότι στην επό-
μενη Κυβέρνηση της ΝΔ θα
υπάρχουν και εξωκοινοβουλευ-
τικά στελέχη, τα οποία και αυτά
θα κριθούν βάσει αποτελεσματι-
κότητος. 

«Δεν θα υπάρχουν βιλαέτια,
φέουδα και διαφορετικές γραμ-
μές, η ΝΔ θα δρα ως ομάδα», ξε-
καθάρισε ό Πρόεδρος της ΝΔ.

Επανέλαβε το αίτημα για
εκλογές, τονίζοντας ότι η Κυβέρ-
νησις είναι επικίνδυνη για τον
τόπο, καθώς «υπονομεύει» και

τους ίδιους τους δημοκρατικούς
θεσμούς, με τις «παρεμβάσεις» στην
Δικαιοσύνη, τις τράπεζες και την
δημοπρασία για τις τηλεοπτικές
άδειες. 

Κάλεσε δε την Κυβέρνηση να
ακούσει την «βουή» της κοινωνίας
για εκλογές. 

Ο Πρόεδρος της ΝΔ χαρακτή-
ρισε την απομάκρυνση του κ. Τσί-
πρα από την εξουσία «ιστορική
αναγκαιότητα».

Επί πλέον κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση ότι έχει μετατρέψει σε
«επικοινωνιακή φιέστα» τη συν-
ταγματική αναθεώρηση και πώς
ψήφισε την απλή αναλογική για
«να κάνει δύσκολη την ζωή» της
ΝΔ.

Σχετικά με το επίκαιρο θέμα
των τηλεοπτικών αδειών ο κ. Μη-
τσοτάκης είπε ότι έχει ήδη «απα-
ξιωθεί» η όλη διαδικασία,
θυμίζοντας ότι η ΝΔ είχε εγείρει
από την αρχή θέμα αντισυνταγμα-
τικότητας του «νόμου Παππα».

Με αφορμή την δήλωση Τσί-
πρα για άμεση έκπτωση όποιου
υπερθεματιστή έχει πρόβλημα με
το «πόθεν έσχες», σχολίασε ότι

«περάσαμε από το σανό στα βο-
σκοτόπια», καταγγέλοντας ότι δεν
έγινε ό απαραίτητος έλεγχος των
περιουσιακών δηλώσεων.

Σε ό,τι άφορα στα θέματα της
Παιδείας, είπε ότι το δημόσιο σχο-
λείο και πανεπιστήμιο πρέπει να
είναι «φυτώρια» αριστείας και ευ-
καιριών και όχι εργαλεία κοινωνι-
κού Ισοπεδωτισμοΰ.

Δεσμεύθηκε ότι θα «αντιστρέ-
ψει» όλες τις προσπάθειες της Κυ-
βερνήσεως να ακυρώσει τις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Στο ζήτημα της δημόσιας
ασφάλειας των πολιτών δήλωσε με
έμφαση ότι δεν θα ανεχθεί φαινό-
μενα όπως αυτά που προσφάτως
βίωσε η Θεσσαλονίκη όπου «αναρ-
χικοί μπαχαλάκηδες» διέλυσαν την
πόλη.

«Στάματα η κυβερνητική πρα-
κτική που κλείνει το μάτι σε κου-
κουλοφόρους που πότε
εισβάλλουν και βεβηλώνουν εκκλη-
σίες, πότε καταλαμβάνουν πανεπι-
στήμια, δημόσιες ή Ιδιωτικές
περιουσίας και πότε μετατρέπουν
σε άβατο ολόκληρες γειτονιές»,
κατέληξε ο Πρόεδρος της ΝΔ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ «Ν.Δ.»

ΓΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ε
ρώτηση κατέθεσαν 35
βουλευτές, συμπεριλαμ-
βανομένου του Βουλευτή
Έβρου και Επίτιμου Αρχη-

γού της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκη, προς
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού κ. Αριστείδη Μπαλτά, αναφορικά
με τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρ-
νηση στο σχέδιο νόμου για τα πνευμα-
τικά δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων ερωτάται ο Υπουρ-
γός για ποιο λόγο προχώρησε σε
αυτές τις αλλαγές και γιατί καθυστέ-
ρησε η κατάθεση του σχεδίου νόμου
στη Βουλή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Θ
ΕΜΑ: Πολλά ερωτηματικά
από τη ριζική αλλαγή πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ για τα πνευ-

ματικά δικαιώματα.
Απαράδεκτα ευνοϊκές διατάξεις

στο σχέδιο νόμου για τη συλλογική
διαχείριση των δικαιωμάτων πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας 

Η προστασία των πνευματικών δι-
καιωμάτων των δημιουργών και των
εκτελεστών, καθώς και η προάσπιση
των δικαιωμάτων των χρηστών από
τις απαιτήσεις των οργανισμών συλ-
λογικής διαχείρισης απαιτεί την δια-
μόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου. Το ζήτημα των πνευματικών
και συγγενικών δικαιωμάτων έχει απα-
σχολήσει τα τελευταία χρόνια την επι-
καιρότητα, ιδιαίτερα δε από την
πλευρά των χρηστών που διαμαρτύ-
ρονται για καταχρηστικές συμπεριφο-
ρές σε βάρος τους από τους Ο.Σ.Δ.
και ζητούν εναγωνίως να αλλάξει το
θεσμικό πλαίσιο. 

Μετά από δεκάδες συντονισμένες
κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις Βου-
λευτών της ΝΔ και συνεχείς πιέσεις
προς το αρμόδιο Υπουργείο και την
Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ και τρία
περίπου χρόνια, έχουμε επισημάνει σε
όλους τους τόνους την ανάγκη να
μπει τάξη στο πεδίο διαχείρισης των
πνευματικών και συγγενικών δικαιω-
μάτων και συγκεκριμένα των οργανι-
σμών συλλογικής διαχείρισης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε εκ-
πονήσει και είχε θέσει στη διαβού-
λευση, από το Δεκέμβριο του 2015,
νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχεί-
ριση προκειμένου να ενσωματώσει τη
σχετική Οδηγία 2014/16 της ΕΕ στο
ελληνικό δίκαιο και να εξορθολογήσει
τη λειτουργία των Οργανισμών Συλ-
λογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και των
Ανεξάρτητων Οργανισμών Διαχείρι-
σης (ΑΟΔ). Το αρχικό σχέδιο του νο-
μοσχεδίου που είχε τεθεί στη
διαβούλευση, ορθολογικοποιούσε το
καθεστώς της συλλογικής διαχείρι-
σης στην Ελλάδα, προέβλεπε διαδικα-
σία συναπόφασης για τα αμοιβολόγια
και εκσυγχρόνιζε τους κανόνες λει-
τουργίας των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης. Παράλληλα, προέβλεπε
ότι η ΑΕΠΙ θα συνέχιζε να λειτουργεί
ως οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης, όπως λειτουργεί όλα αυτά τα
χρόνια, με μηχανισμούς που θα δια-
σφάλιζαν, ταυτόχρονα, τα δικαιώματα
των δικαιούχων-μελών της. 

Ωστόσο, αν και η διαβούλευση
ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου
2016, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε για
συζήτηση στη Βουλή και, εν συνεχεία,
αποσύρθηκε. Ακολούθησε νέα «επε-
ξεργασία» του νομοσχεδίου και δό-
θηκε στη δημοσιότητα ένα αρκετά
διαφορετικό σχέδιο. Η τελική διαμόρ-
φωση του σχεδίου νόμου που έχει ση-
μαντικές αλλαγές, οι οποίες όχι μόνο
δεν εξορθολογούν τη λειτουργία των
ΟΣΔ, αλλά λειτουργούν προς όφελος
συγκεκριμένου οργανισμού και ειδι-
κότερα της ΑΕΠΙ. 

Το Υπουργείο που διατείνεται ότι
θα εξυγιάνει το αδιαφανές καθεστώς
της λειτουργίας της ΑΕΠΙ, μέσω ελέγ-
χων, έρχεται με το προαναφερόμενο
νομοσχέδιο και διασφαλίζει μια δε-
σπόζουσα θέση στην ΑΕΠΙ και της επι-
τρέπει να λειτουργεί με άλλα μέτρα
και άλλα σταθμά συγκριτικά με τους
υπόλοιπους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης. Παράλληλα, η ΑΕΠΙ απο-
λαμβάνει όλων των προνομίων που
ισχύουν για όλους του οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης! Ταυτόχρονα,
καταργεί, επί της ουσίας, την διαδικα-
σία της συναπόφασης αμοιβολογίων,
που προβλεπόταν στο προγενέστερο
σχέδιο του ως άνω νομοσχεδίου.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ΑΕΠΙ
να μπορεί να λειτουργεί αυθαίρετα ως
το απόλυτο μονοπώλιο για τα πνευμα-
τικά δικαιώματα στη χώρα μας με
όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που
αυτό συνεπάγεται. 

Παράλληλα, βρίσκεται ακόμη σε
εξέλιξη έλεγχος του Υπουργείου Οι-
κονομικών και του Υπουργείου Πολι-
τισμού, ο οποίος έχει ανατεθεί σε

ανεξάρτητο οργανισμό για να διερευ-
νηθούν καταγγελίες για οικονομικές
ατασθαλίες και κακοδιαχείριση στην
ΑΕΠΙ. Επιπροσθέτως, έκθεση ανεξάρ-
τητου ορκωτού λογιστή, του Σ.
Παππά, με ημερομηνία 22/5/2015 δια-
πιστώνει σωρεία παρανομιών κατά πα-
ρέκκλιση λογιστικών αρχών. Μάλιστα,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 377/26-
07-2016 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού,
σε απάντηση της από 6860/07-07-2016
ερώτησής μας, η «... ΑΕΠΙ αρνήθηκε
να συνεργαστεί με την ελεγκτική
εταιρεία προβάλλοντας διάφορες αι-
τιολογίες με συνέπεια την αντικειμε-
νική αδυναμία διενέργειας του ως
άνω ελέγχου...».

Ταυτόχρονα, η μεταφορά της
έδρας της ΑΕΠΙ Α.Ε. στην Κύπρο προ-
φανώς συνδέεται άμεσα με την επι-
κείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δί-
καιο, αφού πλέον δεν θα δύναται
αυτή να υφίσταται υπό τη μορφή ανώ-
νυμης εταιρείας αλλά θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να αποτελέσει Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης, ο οποίος είτε
θα ελέγχεται από τα μέλη του είτε θα
είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις διατάξεις της εν
λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, την οποία
οφείλει το κάθε κράτος-μέλος να εν-
σωματώσει στο εθνικό του δίκαιο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Συνέχεια στην 9η σελ...

ως πότε θα συνεχίζεται

η ασυδοσία της «ΑεΠΙ» ;

Χ
ίλια διακόσια ογδόντα επτά κιλά (1.287
kg) όστρακα ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση, εντοπίστηκαν, προχθές,

από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλε-
ξανδρούπολης, σε συνεργασία με στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα συνελή-
φθησαν έξι ημεδαποί.

Συγκεκριμένα,  μετά από αξιοποίηση πληροφο-
ριών και συντονισμένης κοινής επιχείρησης των
παραπάνω στελεχών, εντοπίστηκε στο λιμενίσκο
Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, σκάφος τύπου
μπλάβας, με κυβερνήτη έναν 47χρονο και συνε-
πιβάτη έναν 61χρονο, να εκφορτώνουν τα εν
λόγω όστρακα σε φορτηγό Ι.Χ αυτοκίνητο, με τη
συμμετοχή  τριών ημεδαπών, ηλικίας 48, 51 και 46
ετών αντίστοιχα, ενώ  ακινητοποιήθηκε επίσης και

ένα Ι.Χ.Ε. όχημα,  επί της Εθνικής Οδού Αλεξαν-
δρούπολης Συνόρων στο σημείο καθόδου προς το
λιμενίσκο Μαΐστρου  και συνελήφθη ο 48χρονος
οδηγός του .

Στη συνέχεια οι ανωτέρω οδηγήθηκαν στην ιχ-
θυόσκαλα Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω
έρευνα, όπου κατόπιν επισταμένης ζύγισης – μέ-
τρησης των οστράκων, διαπιστώθηκε ότι οι οι
ανωτέρω δράστες μετέφεραν –  διακινούσαν, με
σκοπό την πώληση – εμπορία, λάθρα στη χώρα,
συνολικά εξήντα τέσσερις (64) σάκους δίθυρων
μαλακίων (οστράκων) του είδους αχιβάδα συνο-
λικού βάρους χιλίων διακοσίων ογδόντα επτά
(1.287) κιλών.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των αλιευμάτων δεν
συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα

αναφορικά με την προέλευσή τους,
δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισή-
μανση σε αυτά και κρίθηκαν ακα-
τάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση, σύμφωνα με βεβαί-
ωση του Τμήματος Κτηνιατρικής
Π.Ε. Έβρου.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή,
που διενεργεί την προανάκριση, συ-
νελήφθησαν  όλοι οι ανωτέρω για
λαθρεμπορία από κοινού δίθυρων
μαλακίων (οστράκων) του είδους
αχιβάδας , κατοχή  με σκοπό τη με-
ταφορά προς πώληση, το σύνολο
των οποίων ακατάλληλα για ανθρώ-
πινη κατανάλωση,  ενώ κατασχέθη-
καν τα  Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. οχήματα, το
σκάφος και η παραπάνω ποσότητα
των οστράκων.



Θα έρριχναν στην αγορά 

1287 κιλά αχιβάδες



...συνέχεια από την 1η σελ.

συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα»
προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές που αναμένε-
ται να κατατεθεί στο άμεσο μέλλον
στη Βουλή.

Κληρώσεις με έπαθλα ακίνητα, αυ-
τοκίνητα και δωρεάν αγορές σε κατα-
στήματα έρχονται ξανά στο
προσκήνιο προκειμένου να παίρνουν
οι Ελληνες αποδείξεις.

Τα κίνητρα που συμφωνήθηκαν με
τους δανειστές είναι:

1) Η απαλλαγή του καταναλωτή,
που συναλλάσσεται μέσω πιστωτικής
ή χρεωστικής κάρτας, από την υπο-
χρέωση να πληρώσει τα αγαθά που
αγόρασε! Κάθε μέρα σε 50 "τυχερούς"
πελάτες καταστημάτων σε ολόκληρη
τη χώρα, οι οποίοι χρησιμοποιούν χρε-
ωστικές ή πιστωτικές κάρτες στις συ-
ναλλαγές τους θα δίδεται η
δυνατότητα να αγοράσουν δωρεάν τα
προϊόντα που επιθυμούν. Όλες οι απο-
δείξεις που θα λαμβάνουν οι πολίτες
για τις αγορές που πραγματοποιούν
μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρ-
τών θα μετέχουν αυτόματα σε κλή-
ρωση με έπαθλο την μη πληρωμή των
αγοραζόμενων αγαθών! Από το σύ-
νολο των πολιτών που θα ψωνίζουν
κάθε μέρα από την αγορά μέσω καρ-
τών, 50 τυχεροί θα γλιτώνουν από την
πληρωμή του αντιτίμου, καθώς το
κράτος θα αναλαμβάνει αυτό να πλη-
ρώνει τον "λογαριασμό".

Έτσι γι' αυτούς τα ψώνια θα είναι
"δωρεάν" και εξοφλούνται από το Δη-
μόσιο. 

Δηλαδή αντί τα χρήματα να αφαι-
ρεθούν αυτόματα από τους δικούς
τους τραπεζικούς λογαριασμούς θα
αφαιρούνται από τον λογαριασμό του
Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος!

Προϋπόθεση για κάθε καταναλωτή
να αποκτήσει την πιθανότητα να κάνει
δωρεάν τις αγορές του θα είναι να
έχει ζητήσει και να έχει λάβει από-
δειξη. Από τη στιγμή που θα το πράξει,
θα συμμετέχει στην αυτόματη κλή-
ρωση του "επάθλου" που θα είναι η
δωρεάν αγορά των προϊόντων που
επιθυμεί.

Ο καταναλωτής που θα είναι τυχε-
ρός θα βλέπει πάνω στην απόδειξη
ένα εκτυπωμένο μήνυμα με το οποίο
θα ενημερώνεται ότι δεν απαιτείται
να πληρώσει τα αγαθά που αγόρασε
καθώς σ' αυτόν έτυχε το έπαθλο της
δωρεάν αγοράς. 

Άγνωστο παραμένει ακόμη μέχρι
ποιο όριο ποσού θα παρέχεται το δι-
καίωμα των δωρεάν αγορών. Σε κάθε
περίπτωση, το Δημόσιο θα καλύπτει
τα έξοδα που θα πλήρωνε ο κατανα-
λωτής αν δεν κληρωνόταν.

2) Κλήρωση 5 αυτοκινήτων κάθε
μήνα. Όλες οι αποδείξεις που θα λαμ-
βάνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι πλη-
ρώνουν τις αγορές τους με «πλαστικό
χρήμα», θα μετέχουν σε μηνιαίες κλη-
ρώσεις με έπαθλα 5 αυτοκίνητα, τα
οποία θα χαρίζει το Δημόσιο από το
"στοκ" των κατασχεμένων που υπάρ-

χουν στον ΟΔΔΥ. Συνολικά, κάθε
χρόνο θα δίδονται 60 αυτοκίνητα σε
ισάριθμους τυχερούς που θα κληρώ-
νονται μέσω των αποδείξεων που θα
έχουν λάβει.

3) Κλήρωση ενός ακινήτου κάθε
χρόνο. Όλοι όσοι λαμβάνουν αποδεί-
ξεις για τις αγορές που πραγματοποι-
ούν με κάρτες θα μετέχουν αυτόματα
σε μια ετήσια κλήρωση με έπαθλο ένα
ακίνητο.

4) Εκπτώσεις από 1.900 έως 2.100
ευρώ στον ετήσιο φόρο εισοδήματος
για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Από την 1η-1-2017, οι φορολογούμε-
νοι που αποκτούν εισοδήματα από μι-
σθούς και συντάξεις θα πρέπει να
καλύπτουν ένα ποσοστό του ετησίου
εισοδήματός τους με δαπάνες αγο-
ράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών
εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πι-
στωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονι-
κής τραπεζικής (e-banking),
προκειμένου να κατοχυρώνουν την
ετήσια έκπτωση φόρου ύψους 1.900
έως 2.100 ευρώ ανάλογα με την οικο-
γενειακή κατάσταση του καθενός.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτουν
το απαιτούμενο ποσοστό, τότε το
ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με
22%. Το ποσοστό του ετησίου εισοδή-
ματος από μισθούς ή συντάξεις που
θα πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες
πληρωθείσες με «πλαστικό» ή ηλε-
κτρονικό χρήμα θα εξαρτάται από το
ύψος του εισοδήματος αυτού.

Συγκεκριμένα:

* Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι
δηλώνουν ποσά ετησίου εισοδήματος
από μισθούς ή συντάξεις μέχρι 10.000
ευρώ θα πρέπει να καλύπτουν ποσο-
στό 10% του εισοδήματος αυτού με
δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό»
ή ηλεκτρονικό χρήμα.

* Για όσους δηλώνουν ετήσια εισο-
δήματα από μισθούς ή συντάξεις
πάνω από 10.000 και μέχρι 20.000
ευρώ το ποσοστό του εισοδήματος
που πρέπει να καλύπτεται με «πλα-
στικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα ανέρ-
χεται στο 15%, ενώ για όσους
δηλώνουν πάνω από 20.000 και μέχρι
40.000 ευρώ το ποσοστό αυτό θα
ανέρχεται σε 20%.

* Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισό-
δημα από μισθούς ή συντάξεις πάνω
από 40.000 ευρώ το ποσοστό υποχρε-
ωτικής κάλυψης με δαπάνες εξοφλη-
θείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό
χρήμα θα ανέρχεται στο 30% του ετη-
σίου αυτού εισοδήματος.

Oι δαπάνες που θα αναγνωρίζονται

Γ
ια τις δαπάνες που πληρώ-
νονται με «πλαστικό» χρήμα
ή μέσω e-banking οι μισθωτοί

και συνταξιούχοι φορολογούμενοι
δεν θα χρειάζεται να διαφυλάσσουν
τις αποδείξεις ή τυχόν άλλα προβλε-
πόμενα παραστατικά, προκειμένου να
κατοχυρώσουν την ετήσια έκπτωση
φόρου των 1.900-2.100 ευρώ. 

Συνέχεια στην 10η σελ...
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Πλαστικό χρήμα δήθεν

κατά της… φοροδιαφυγής !!!14 
Σεπτεμβρίου
1922 ημέρα
θεσμοθετη-
μένης μικρα-

σιατικής μνήμης. Οδυνηρής
μνήμης ενός ολοκαυτώματος,
του μικρασιατικού αλλά και του
θρακικού Ελληνισμού.

Άληστη μνήμη μιας ολοκλη-
ρωτικής καταστροφής, που ενώ
περνούν τα χρόνια και ήδη κυ-
λούν 95 χρόνια, η ενθύμησή της
είναι πάντοτε επίκαιρη για μας
που έχουμε μικρασιατική-προ-
σφυγική πλέον καταγωγή.

Πρέπει όμως να γίνει και επί-
καιρη, για όλους για να αντι-
δρούμε, ώστε να μην υποστεί
άλλη συρρίκνωση ο ελληνισμός
που τόσο έντεχνα προσπαθούν
να πετύχουν εξωγενείς παράγον-
τες στις μέρες μας!

Η μικρασιατική μνήμη πρέπει
να αποτελέσει πρώτιστο εθνικό
καθήκον, γιατί η ιστορική μας

αυτή μνήμη, δεν μπορεί να μπει
στο χρονοντούλαπο της λήθης
και σίγουρα δεν μπορεί να αποτε-
λέσει παράγοντα διαιώνισης των
παθών και των φρικαλεοτήτων
που διαπράχθηκαν στη μικρασια-
τική γη.

Για μας που έχουμε μικρασια-
τική καταγωγή, τους επιγόνους
και κληρονόμους της μικρασιατι-
κής ελληνικής ιστορίας και παρά-
δοσης, αλλά και καταστροφής, η
μνήμη αυτή είναι άσβηστη πλέον
και δεν χρειάζεται μετάγγιση,
γιατί έχει περάσει στο DNA μας.

Αυτήν την μνήμη διατηρούμε
στο εικονοστάσι της ψυχής μας,
εκεί όπου όλες οι μικρασιατικές
γενιές τοποθέτησαν τους οσιο-
μάρτυρες της πίστης και του
έθνους, των πεφιλημένων τόπων
τους.

Θα συνεχίσουμε δε με κάθε

τρόπο να διατηρούμε αυτή τη
μνήμη ώστε να ενσωματωθεί στέ-
ρεα στη συνείδηση όλων των Ελ-
λήνων, ως συνολική εθνική
μνήμη, γιατί όπως έγραψε η Μι-
κρασιάτισσα ποιήτρια Όλγα Βατί-
δου “η μνήμη δεν είναι Θεός, ζει
η μνήμη και πεθαίνει, μα έχει
χάρη ενόσω ζει, τα πάντα να ανα-
σταίνει”. 

Γι’ αυτή τη μνήμη βρισκόμα-
στε όλοι σήμερα εδώ, όχι για να
επετειολογήσουμε για την μικρα-
σιατική καταστροφή, που ούτως
ή άλλως είναι ΜΑΥΡΗ επέτειος,
αλλά για να μη γίνει αυτή η
μνήμη υπόθεση ρουτίνας λίγων
στιγμών και εκ των πραγμάτων
μικρού εκκλησιάσματος και ακρο-
ατήριου.

Ας θυμηθούμε λοιπόν.
Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός

είναι εκείνος που αιώνες π.Χ. και
μ.Χ. προσέφερε σε κάθε χρονική
ιστορική στιγμή, στα γράμματα,

στις τέχνες, στον πολιτισμό, την
πολιτική, την οικονομία, την παγ-
κόσμια διανόησης, όλους τους
“Ελλαδίτες” του πνεύματος.

Μέσα από το γόνιμο έδαφος
της Μικράς Ασίας, ο Ελληνικός
Πολιτισμός βρήκε ενεργές διό-
δους και απλώθηκε και διακλαδώ-
θηκε παντού. Μεταλαμπάδευσε,
σε κάθε λογής βάρβαρο, που πέ-
ρασε είτε φιλικά, είτε κατακτη-
τικά. Είναι αυτός που ΠΡΩΤΟΣ
γνώρισε τι θα πει οθωμανικός
ζυγός και βαρβαρότητα.

Είναι αυτός που υπέστη όσα
περιγράφει ο Γεώργιος Σφρατζής
αυτόπτης ιστορικός της άλωσης
“πανταχού παν κακόν ην και πάσα
κεφαλή ήλγει, εν οίκοις θρήνοι
και κλαθμοί, εν τριόδοις οδυρμοί,
εν ναοίς ολυφυρμοί, ανδρών οι-
μωγαί, γυναικών ολυλυγαί, ελκυ-
σμοί, ανδραποδισμοί, διασπασμοί

και βιασμοί γυναικών, παρθένων
και παίδων” με αποτέλεσμα να
κραυγάζει “ω φρίξον ήλιε! ω στέ-
ναξον γη, εάλω η πόλις”.

Είναι αυτός ο μικρασιατικός
λαός, που δεν κατόρθωσε να γευ-

θεί τους γλυκούς καρπούς της
ελευθερίας του μέσα στον
τόπο του.

Πριν την καταστροφή, όλοι
είχαν στο μυαλό τους την Ελ-
λάδα σαν το γλυκό όραμα και
μετά απ’ αυτήν, σαν την λα-
τρευτή μάννα που θα  δεχθεί
στην αγκαλιά της τα πονεμένα
και μοιροκτυπημένα παιδιά της,
γιατί μέσα στις καρδιές και τα
σπίτια τους υπήρχε διαχρονικά
αναμμένο και άσβεστο το καν-
τήλι τους ελληνισμού.

Την μικρασιατική κατα-
στροφή, περιέγραψαν μικρα-

σιάτες λόγιοι, όπως και οι
Σφρατζής και Δούκας, ιστορικοί
της Άλωσης: η Ιφιγένεια Χρυσο-
χόου, Δίδω Σωτήριου, Ηλίας Βε-
νέζης, Φώτης Κόντογλου και
άπειροι άλλοι γραπτά και προφο-
ρικά, ως η Μικρασιάτισσα γιαγιά
Φιλιώ Χαϊδεμένου, που με διαύ-
γεια πνεύματος και ξεχωριστή
φωνή, διατραγωδούσε τα δεινά
των μικρασιατών, όπου υπήρχε
αλαφιασμένη η απελπισία στα
μάτια και στο σώμα.

Αναφέρουν ότι, μπερδεύθη-
καν τα ουρλιαχτά των γυναικών
και οι τσιρίδες των παιδιών, με τις
υλακές των τσακαλιών-τσετών
που ξέσχιζαν τις ζωντανές σάρ-
κες των κατατρεγμένων, όσες
έμειναν γερές από τον βούρ-
δουλα και το καμουτσίκι.

Συνέχεια στην 11η σελ...

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

...συνέχεια από την 1η σελ.

ενεφανίσθησαν είτε κατά την
διάρκεια είτε μετά την ολοκλή-
ρωση των πολεμικών
αποστολών τους. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί
που έφθασαν μέχρι την
αυτοκτονία. Σε κάποια
χρονική στιγμή, μάλι-
στα, κατά μέσο όρο αυ-
τοκτονούσαν καθημερι-
νώς περί τους 20 βετε-
ράνους των πολεμικών
επιχειρήσεων.

Πολλοί άλ-λοι όμως
σώθηκαν χάρη στην αρ-
χαία ελληνική τραγωδία. 

Όλα άρχισαν με το
βιβλίο «The Theater of
War: What Ancient Greek
Tragedies Can Teach Us
Today», του συγγρα-
φέως και σκηνοθέτου
Bryan Doerries. 

Ακολούθως, με πρω-
τοβουλία του ιδίου
ιδρύθηκε το «Πρό-
γραμμα Θεάτρου του
Πολέμου», το οποίο άρ-
χισε την παρουσίαση
των έργων «Αίας» και

«Φιλοκτήτης» εν ενεργεία σε
στρατιωτικούς και βετεράνους. 

Ο ίδιος αναφέρει: «Πρίν από
25 αιώνες ο Σοφοκλής, ο Αισχύ-
λος και ο Ευριπίδης έγραψαν

τραγωδίες για κατεστραμμένους
ανθρώπους, τους όποιους είχαν
φθείρει και καταρρακώσει οι πό-
λεμοι. 

Συνέχεια στην 8η σελ...

Στρατιωτικοί των «ΗΠΑ» θεραπεύονται

με τις τραγωδίες του Σοφοκλή


