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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάδελφοι όσοι δεν έχετε πληρώσει 

για τα τσόχινα τραπέζια, τακτοποιήστε εγκαίρως 
την εκκρεμότητα αυτή διότι το πρόστιμο είναι 
αρκετά τσουχτερό και δυσβάσταχτο ειδικά στις 
μέρες μας. 
Επίσης προσοχή: Με τον κάθε καφέ να σερβίρετε 

και την απόδειξη.

Το γραφείο του Σωματείου λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Aπό τις 17 Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2011 η αύξηση 
της τιμής για το Δώρο Χριστουγέννων να μην υπερβαίνει το 10%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ από το Δεκέμ-
βριο του 2010 θα κυκλοφορή-
σουν οι Νέοι Τιμοκατάλογοι. Πλη-
ροφορίες δίνονται απ’ το γρα-
φείο της ΑΚΑ - Βουλής 16 - 2ος 
όροφος - Σύνταγμα - τις ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ., τηλ.: 210 
3248418.
Επίσης μπορείτε να τον προ-

μηθευτείτε και από τον επίτιμο 
Πρόεδρο της ΑΚΑ κ. Νίκο Γιαν-
νόπουλο - Σύρου 62 - Περιστέρι, 
ώρες 14.00 - 22.00, τηλ. επικοι-
νωνίας: 210 5731943.
Αγαπητοί συνάδελφοι η Αδελ-

φότητα Καφεπωλών Αθηνών έχει 
ζωή 96 ετών και απαριθμεί εκατο-
ντάδες μέλη σε όλη την Αττική.
Στόχος του σωματείου είναι η 

προστασία των συμφερόντων των 
μελών του, σε συνεργασία με αρ-
μόδιους φορείς - Υπουργεία και 
Οργανισμούς.
Π.χ. Μείωση του δημοτικού φό-

ρου 2% σε 0,5%, θέσεις, προ-
τάσεις, διεκδικήσεις για κλαδικά 
θέματα. 

Έκδοση της εφημερίδας με θέ-
ματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο. 
Επικοινωνία με τα μέλη του με 

πληροφορίες τηλεφωνικώς. 
Βέβαια κάποια θέματα χρειά-

ζονται νομική υποστήριξη για να 
αντιμετωπιστούν (ΑΕΠΙ - ΕΡΑΤΩ 
- ΑΠΟΛΛΩΝ), πράγμα που αδυ-
νατεί το σωματείο γιατί τα έσοδά 
του είναι ελάχιστα.
Επειδή όλοι οι συνάδελφοι πο-

ρεύονται τις επιτυχίες των ενερ-
γειών μας, το σωματείο ζητά τη 
βοήθεια όλων των συναδέλφων 
για να συνεχίσει να υπάρχει και 
να αγωνίζεται. 
Η συνδρομή σας είναι το μονα-

δικό έσοδο που έχουμε, η οποία 
τα τελευταία χρόνια παραμένει η 
ίδια δηλ. 30 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου και του τιμοκαταλό-
γου και της μηνιαίας εφημερίδας. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία 

ή πρόβλημά σας είμαστε πάντα 
στη διάθεσή σας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. Κατσόγιαννης

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας την 18/11/2010 με τη Γεν. Γραμ-

ματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων σας ενημερώνουμε ότι 
το τέλος των τσόχινων τραπεζιών παραμένει το ίδιο, δηλ. 700 ευρώ, 
σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου 3037/2002 ΦΕΚ 124 τεύχος Α΄ 
30/7/2002.

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ν 3037/2002 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με αφορμή την αδιαφορία της Πολιτείας για την επαναφορά των 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑΚΑ (Αδελφότης 
Καφεπωλών Αθηνών) και Πρόεδρος της ΟΚE (Ομοσπονδία Καφεπωλών 
Ελλάδος) κος Γιάννης Κατσόγιαννης, αισθανόμενος το χρέος για την 
ενημέρωση των μελών του αποφάσισε να καλέσει στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας, Βουλής 16, Αθήνα τον κο Ρόκκα Γεώργιο, Πρόεδρο των 
Παιχνιδιών Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Στοιχημάτων του συνδικαλιστι-
κού φορέα ΑΤΛΑ, Μιχαήλ Βόδα 23, Αθήνα, (www.atlas.org.gr) για να τον 
ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις περί ηλεκτρονικών παιγνίων.
Ο κος Κατσόγιαννης αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον κο Ρόκκα 

για την αποδοχή της πρόσκλησης, του έθεσε τα κάτωθι ερωτήματα:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Α.ΠΡ.: 32
Αθήνα 19/10/2010 
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Αριστοτέλους 17 - ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 104.33
Υπ’ όψιν
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κου Ανδρέα Λοβέρδου
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Κου Αντ. Δημόπουλου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Κε Υπουργέ
Με την παρούσα επιστολή σας 

ενημερώνουμε για τα προβλήματα 
που προέκυψαν από την εφαρμο-
γή του σχετικού αντικαπνιστικού 
νόμου.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι 

το τελικό χτύπημα για τον κλάδο 
μας. (παραδοσιακά καφενεία). 
Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για 
εμάς που επιπλέον δεν φταίμε και 
μας αναγκάζουν να γίνουμε αστυ-
νομικοί και να έρθουμε αντιμέτω-
ποι με τους πελάτες μας, πολλοί 
από τους οποίους φεύγουν από 
τα μαγαζιά μας, επειδή τους απα-
γορεύουμε να καπνίσουν και ας 
ήταν μέχρι τώρα το στέκι τους.
Η δουλειά μας έχει πέσει κατά 

πολύ. Ο τζίρος που είχε ήδη μει-
ωθεί πριν στο 50%, τώρα με την 
εφαρμογή του νόμου έπεσε επι-
πλέον 20% με 30%, με συνέπεια 
τη μείωση αυτομάτως και των 
εσόδων από πλευράς κράτους, στη 
δύσκολη αυτή στιγμή οικονομικής 
ύφεσης που περνάμε.
Οδηγούμαστε  σίγουρα  σε 

κλείσιμο των μαγαζιών μας - 
πάμε για λουκέτο - που σημαίνει 

παράλληλα και  αύξηση της 
ανεργίας. Είμαστε σε απόγνωση. 
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του 

νόμου γίνεται για εισπρακτικούς 
λόγους και μόνο και όχι για την 
προστασία της υγείας του πολίτη, 
καθότι οι πελάτες μας δεν είναι 
καθόλου ευχαριστημένοι και αυτό 
το εισπράττουμε καθημερινά δια 
της μεγάλης απουσίας τους από 
τα καταστήματά μας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανω-

τέρω 
Α) Ζητούμε: 1) Επανεξέταση του 

θέματος με αναστολή του μέτρου
2) Τροποποίηση του νόμου σε 

επίκαιρα σημεία του κατόπιν δι-
αλόγου
Β) Προτείνουμε: 1) Να προβλέ-

πονται χώροι καπνιστών
2) Να τροποποιηθεί ο νόμος 

περί προστίμων
3) Να δοθεί το δικαίωμα επι-

λογής στους επαγγελματίες του 
χώρου για το αν τα καταστήματά 
τους τα χαρακτηρίζουν σε καπνί-
ζοντες και μη καπνίζοντες.

4) Όπου είναι υποχρεωτική 
η προσέλευση των πολιτών να 
υπάρχει η απαγόρευση και όπου 
είναι προαιρετική να επιλέγουν 
αυτοί.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας 

για περαιτέρω διάλογο μαζί σας, 
που θα αφορά τα ανωτέρω θέματα 
και παρακαλούμε για την άμεση 
επίλυση τους το συντομότερο δυ-
νατόν.

Για το Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Οργανο  της Αδελφότητας
Καφεπώλων Αθηνών
Γραφεία: Βουλής 16 

2ος όροφος
Τηλ.: 2103248418
FAX: 2103220406
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ:

Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
Σ. Γονατά 34, Περιστέρι, 

Τ.Κ. 12133 
Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
Επαρχία: 18 €

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.Α. ΣΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ε.Β.Ε.Α. ΣΕΡΕΛΕΑ ΣΑΡΑΝΤΗ

Συνάδελφοι,
Στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, η 

Ομοσπονδία προσπάθησε να συνεπικου-
ρήσει την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε όλες τις ενέργειες 
που βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που μας απασχολούν.

Ενεργοποιήθηκε με υπομνήματα, έκανε 
επαφές με αρμόδιους φορείς, συσκέψεις 
με συνδικαλιστικά όργανα και Επιμελη-
τήρια, είχε ενεργή συμμετοχή σε συγκε-
ντρώσεις και κινητοποιήσεις, συγχρόνως 
δε ενημέρωνε τα Σωματεία και Ενώσεις 
που ανήκουν στην δύναμή της.

Εγκαταστήσαμε ιστοσελίδα στην Ομο-
σπονδία μας, για να ενημερώνεστε και 
από εκεί.

Ζητήσαμε από τις διοικήσεις των Σωμα-
τείων να στέλνουν αιτήματα που αφορούν 
ειδικά τους κλάδους που εκπροσωπούν, 
καθώς και τα τοπικά αιτήματα που αφο-
ρούν τις ενώσεις.

Η Ομοσπονδία απέστειλε με υπόμνημα 
τις προτάσεις της σε όλα τα κόμματα, όπου 
περιγράφονται διεξοδικά τα προβλήματα 
που απασχολούν τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.

Το Ασφαλιστικό ήταν το κυρίαρχο 
θέμα. Ζητήσαμε:

1. Κάλυψη των ελλειμμάτων του Ο.Α.Ε.Ε. 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Απόδοση ποσοστού 0,6% επί του 
Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), για 
να μπορέσει να καταστεί αξιόπιστο και 
βιώσιμο το ταμείο.

3. Να διευρυνθεί η Ασφαλιστική Βάση 
για περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων.

4. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της 
συνταγολογίας και των φαρμακευτικών 
δαπανών (εφαρμογή πληροφοριακού 
συστήματος).

5. Να αναθεωρηθούν οι όροι της διαδο-
χικής ασφάλισης.

6. Να διευκολυνθούν οι οφειλέτες 
ασφαλιστικών εισφορών με καταβολή 
μακροχρόνιων δόσεων και να μειωθεί 
το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης 
στα 100 €.

7. Να αποποινικοποιηθεί η πράξη της 
μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλι-
στικών εισφορών των ασφαλισμένων στον 

Ο.Α.Ε.Ε. Είναι γεγονός ότι 4 στους 10 ασφα-
λισμένους αδυνατούν να καταβάλουν με 
συνέπεια τις εισφορές τους.

Στο φορολογικό ζητήθηκε η αύξηση 
του αφορολόγητου ποσού στα 12.000,00 
€ για επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. 
Επίσης, να διατηρηθεί το προαιρετικό κα-
θεστώς της αυτοπεραίωσης για τις μικρές 
επιχειρήσεις.

Διατυπώθηκαν προτάσεις για κίνητρα 
που αφορούν την διατήρηση και δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας στις Μ.Μ.Ε., κίνητρα 
για επενδύσεις, σταθερό φορολογικό 
πλαίσιο με βάθος 5ετίας και εφαρμογή 
φορολογίας δίχως αντιφατικές διατάξεις.

Κατατέθηκαν προτάσεις για γενναία 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Πρέπει οι τράπεζες να αλ-
λάξουν τα κριτήρια δανειοδότησης με τις 
εμπράγματες εγγυήσεις και να εξετάζουν 
περισσότερο την βιωσιμότητα, τα σχέδια 
εξόδου από την κρίση και την ανάπτυξη 
της επιχείρησης.

Έτσι θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 
της μειωμένης ρευστότητας η οποία συ-
νεχώς εντείνεται.

Ζητήσαμε να αλλάξει ο τρόπος κατα-
χώρησης των οφειλετών στον “Τειρεσία” 
και να διαφοροποιηθούν οι προϋποθέσεις 
εγγραφής και διαγραφής των οφειλετών.

Προωθήθηκε σχετική πρόταση του 
Ο.Α.Ε.Δ. για την επιδότηση των ασφαλι-
στικών εισφορών για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων 
και την διατήρηση θέσεων εργασίας σ’ 
αυτές. Στα θέματα ανταγωνισμού και 
λειτουργίας της αγοράς επισημάνθηκε 
ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού αντί να 
ανταποκρίνεται στον ρόλο της αμερόλη-
πτης και ανεξάρτητης αρχής βοηθώντας 
τον υγιή ανταγωνισμό, μετατράπηκε σε 
υπηρεσία του Υπουργείου. Συνεχίζεται 
δε ανενόχλητα η λειτουργία των καρτέλ 
στην αγορά. Παραμείναμε σταθεροί και 
αμετακίνητοι στο ισχύον ωράριο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων. Κατατέθηκαν 
προτάσεις που αφορούν την απλοποίηση 
και επιτάχυνση διαδικασιών ίδρυσης 
και αδειοδότησης των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων. Επισημάναμε τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στην 
εφαρμογή του ΕΣΠΑ (2007-2013),  ιδιαί-
τερα σε σχέση με την καθυστέρηση και 
τους όρους υλοποίησης προγραμμάτων 
και δράσεων που αφορούν την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας (π.χ. νέοι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες), επισημαίνοντας ότι 
πρέπει  να δοθεί έμφαση στις παραγωγικές 
επενδύσεις. Επαναφέραμε το θέμα που 
αφορά τον Νόμο περί “Πνευματικών και 
συγγενικών Δικαιωμάτων” που ταλαιπωρεί 

επί χρόνια το σύνολο της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας. Σε επαφές με τους Ο.Τ.Α. 
εκθέσαμε τις απόψεις μας για τα υπερβο-
λικά δημοτικά τέλη και για τον Δημοτικό 
φόρο που επιβάλλεται στα επισιτιστικά 
επαγγέλματα. Με συνεχείς παρεμβάσεις 
ζητήσαμε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η 
μάστιγα του παραεμπορίου. Να γίνει σω-
στή και αυστηρή εφαρμογή του νόμου, να 
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και να γίνεται 
κατάσχεση και καταστροφή των παρά-
νομων προϊόντων. Το λαθρεμπόριο που 
διακινείται από τους λαθρομετανάστες 
έχει κατακλύσει τον Δήμο της Αθήνας και 
διαλύσει τις επιχειρήσεις του κέντρου.

Συνάδελφοι,
Δυστυχώς η κυβέρνηση του πρώτου 

κόμματος (+ 10 %) απεδείχθη άτολμη και 
παραπαίουσα ανάμεσα στα εξαγγελθέντα 
πολιτικά (και κομματικά) της “πιστεύω” και 
στη σκληρή πραγματικότητα που γνώριζε 
με λεπτομέρειες, αλλά απέκρυψε, για να 
μπορέσει να εκπληρώσει τον διακαή της 
πόθο, την κατάκτηση της εξουσίας. Η 
Μ.Μ.Ε. Επιχείρηση αφέθηκε να ελπίζει ότι 
θα βοηθηθεί, για να ξεπεράσει την οικονο-
μική συγκυρία που την είχε εξουθενώσει. 

Ο αναπτυξιακός νόμος, απαραίτητο 
εργαλείο για την ενδυνάμωση της εσω-
τερικής αγοράς, πρακτικά δεν υφίσταται. 
Το “Ε.Σ.Π.Α” που είναι και αυτό απαραίτητο 
για την ανάπτυξη, παραμένει ανενεργό με 
ελάχιστη απορροφητικότητα. Συνεχίζεται 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων αυξάνοντας 
συνεχώς την ανεργία εργοδοτών και 
εργαζομένων. 

Η φοροδιαφυγή ουσιαστικά εξακολου-
θεί να μένει στο απυρόβλητο, ούτε διευ-
θυντές δεν υπάρχουν σε πολλές Εφορίες. 
Παρουσιάζονται μόνο μερικές επιτυχίες 
εντοπισμού φοροφυγάδων που δίνονται 
στην δημοσιότητα για επικοινωνιακούς 
λόγους. 

Η διαφθορά στις Εφορίες, Πολεοδομίες, 
Νοσοκομεία έχει φτάσει στο ζενίθ. Αντι-
προσωπευτικό παράδειγμα η σύλληψη 
επ’ αυτοφώρω ανώτερου υπαλλήλου 
της Εφορίας των Παξών ο οποίος ήταν 
σημαντικό συνδικαλιστικό στέλεχος, 
εκβίαζε ξενοδόχο, απαιτώντας 30.000,00 
€ για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του. 
Δυστυχώς ο κύριος αυτός αντί να περά-
σει αυτόφωρο, αφέθηκε και κυκλοφορεί 
ελεύθερος.

Σημειώθηκε πλήρης αποτυχία των 
νέων προγραμμάτων του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε 
που αφορούσαν την δανειοδότηση οφει-
λετών για ρύθμιση καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΟΑΕΕ 
και για χρέη στις Δ.Ο.Υ. Απόδειξη ότι αναγ-
γέλθηκε η αντικατάσταση του φορέα 

από ένα “Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης” (ΤΕΜΠΜΕ τέλος). Συνεχίζεται η 
άνευ προηγουμένου ληστεία στις προμή-
θειες των νοσοκομείων σε υλικά και φάρ-
μακα, οι υπόγειες διασυνδέσεις ιατρών με 
φαρμακευτικές εταιρείες και η διαχρονική 
καταλήστευση των αποθεματικών τους 
από το κράτος που δίνουν το τελειωτικό 
κτύπημα στα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Ζητήσαμε μείωση του Φ.Π.Α., εισπράξα-
με όμως αύξηση. Φτάσαμε στο χείλος του 
γκρεμού με την απαράδεκτη απόφαση της 
κυβέρνησης να προσφύγει στο Δ.Ν.Τ. 
χωρίς να έχει την τόλμη να διαπραγμα-
τευτεί σωστά, αφού άφησε να περάσει 
σχεδόν ένα εξάμηνο χωρίς να πάρει 
σωστά μέτρα, αλλά αντίθετα να βρίσκει 
έωλα επιχειρήματα στα παράθυρα της 
T.V. και να περνάει προς τα έξω στον 
διεθνή χώρο ότι η πατρίδα καταρρέει 
(ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ) και λόγω της διαφθοράς 
είναι υπό πτώχευση. 

Όλα πάνε από το κακό στο χειρό-
τερο και χρησιμοποιείται διαρκώς η 
περί των πάντων “διαβούλευση”, για να 
δικαιολογείται η χρονοβόρα αναποτε-
λεσματικότητα.

Συνάδελφοι,
τα κόμματα έχουν διαφθείρει το συν-

δικαλιστικό κίνημα. Οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες εν γένει κατηγορούν η μία την 
άλλη ότι είναι προσκυνημένες στους 
κομματικούς πατρόνες τους. 

Ήρθε ο καιρός να απομονώσετε από 
τον συνδικαλισμό τους κομματικούς 
κλακαδόρους, τους κάθε χρώματος 
κομματικούς σφουγγοκωλάριους, τους 
λακέδες της εκάστοτε κυβερνητικής 
πολιτικής, που επιδιώκουν με επικοινω-
νιακά τεχνάσματα να εξυπηρετήσουν 
τα αφεντικά τους και τους ιδιοτελείς 
τους σκοπούς. Γινόμαστε θύματα των 
εμπόρων, της τηλεοπτικής αποχαύνω-
σης, για να ξεχνάμε το γεγονός που έχει 
κυριολεκτικά διαλύσει τον κοινωνικό 
ιστό της χώρας μας:

Την θεσμοθετημένη ατιμωρησία,  
την κοινή βεβαιότητα ότι “όλα επιτρέ-
πονται”. 

Τα υπάρχοντα κόμματα  έχουν ιστο-
ρικά τελειώσει. 

Το πολιτικό προσωπικό της χώρας εν 
γένει είναι ανίκανο και φθαρμένο. 

Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική μετα-
πολίτευση. 

Η ευκαιρία, μας δίνεται ΤΩΡΑ, με τις 
Αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου.

Συνάδελφοι,
Απαραίτητα είναι και τα υπομνήματα 

και οι συγκεντρώσεις, και τα συλλαλη-
τήρια και οι καταλείψεις. Για να απο-
δώσουν όμως όλα αυτά χρειάζεται να 
ενεργοποιηθεί η πολιτική βούληση. 

Σας δίνεται τώρα η ευκαιρία, ανεξάρ-
τητα από την κομματική σας ταυτότητα 
να προτιμήσετε αν μη τι άλλο από τους 
τυφλούς, τους μονόφθαλμους. 

Ίσως αυτοί μας καταλάβουν. 
Αποτινάξτε τον θανάσιμο κομματικό 

εναγκαλισμό, μπορείτε να κρίνετε, έχετε 
διορατικότητα. 

Διαλέξτε αυτούς που μπορούν να στη-
ρίξουν όχι το προσωπικό σας συμφέρον 
αλλά το σύνολο των συναδέλφων μας 
που αποτελούν την αδικημένη ραχοκο-
καλιά της χώρας μας. Τους Μ.Μ. Επιχει-
ρηματίες. Και πιστέψτε ότι ένας αγώνας 
δεν χάνεται όταν δεν κερδίζεται.

Χάνεται όταν τον παρατάς!
Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να 

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!
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συνέχεια από σελ.1

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν 3037/2002 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
1)  Θα θέλαμε να ενημερωθού-

με κε Ρόκκα για την εξέλιξη του 
Ν-3037/2002 περί τεχνικών ψυχα-
γωγικών παιγνίων.

2)  Εάν μπορείτε να μας ενη-
μερώσετε εξ’ όσων γνωρίζετε για 
τις προθέσεις της Πολιτείας που 
αφορά τα AWPs (τεχνικά παιχνίδια 
περιορισμένου οφέλους) και τον 
τρόπο και σημεία εγκατάστασης 
και λειτουργίας τους εφόσον αυτά 
νομιμοποιηθούν.

3) Κε Ρόκκα από την εμπειρία 
σας στον συνδικαλισμό τόσα χρό-
νια και ως Πρόεδρος του συνδι-
καλιστικού φορέα ΑΤΛΑ, από τις 
συζητήσεις που έχετε κάνει στο 
παρελθόν με αρμόδιους φορείς 
της Πολιτείας, θα δύνανται στο 
παρόν ή και στο μέλλον να πα-
ρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες 
παιγνίων από αδειοδοτημένο πα-
ροχές casino on line που έλαβε 
κατάλληλη άδεια για τις εν λόγω 
υπηρεσίες στην Ε.Ε, προκειμέ-
νου οι υπηρεσίες αυτές να παρέ-
χονται σε χώρους υγειονομικού 
ενδιαφέροντος π.χ καφενεία και 
καφετέριες, εφόσον φυσικά δια-
θέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου.

4)  Γνωρίζετε να μας ενημερώ-
σετε με ποιόν τρόπο μπορεί να 
φορολογηθούν τα τεχνικά ψυ-
χαγωγικά παιχνίδια, τα τεχνικά 
περιορισμένου οφέλους παιχνίδια 
μετά τη νομιμοποίησή τους και 
αν και με ποιο τρόπο θα φορολο-
γηθούν τα διαδικτυακά παίγνια.

5) Κε Ρόκκα θα μπορούσατε να 
μας ενημερώσετε κατά τις πλη-
ροφορίες που μπορεί να έχετε 
κατά καιρούς σε συνάρτηση με 
την συνδικαλιστική εμπειρία σας 
εάν η Πολιτεία αποφασίσει εντέ-
λει να νομιμοποιήσει τα τεχνικά 
περιορισμένου οφέλους παίγνια, 
τι προϋποθέσεις θα θέσει για τα 
σημεία εγκατάστασης και τι προ-
ϋποθέσεις θα θέσει για τους εν-
διαφερόμενους επαγγελματίες, 
εισαγωγείς, κατασκευαστές και 
διακινητές αυτών των παιγνίων.

6)  Κε Ρόκκα θα ήταν χρήσιμο 
να μας πληροφορήσετε για 
τις ενέργειες που έχετε κάνει 
ως συνδικαλιστικός φορέας 
ΑΤΛΑΣ στο παρελθόν για τον 
Ν-3037/2002 και τι ενέργειες 
σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο 

μέλλον έπειτα από τη γνωστή 
αδράνεια της Κυβέρνησης που 
αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

7) Ποιος ο λόγος Κε Ρόκκα που 
ο ΑΤΛΑΣ αποχώρησε από το συ-
ντονιστικό όργανο των φορέων 
του κλάδου των Ηλεκτρονικών 
Παιχνιδιών Ελλάδος, ενώ γνωρίζω 

πολύ καλά ότι εσείς προτείνατε 
τη δημιουργία αυτού του οργά-
νου σε μεγάλη συγκέντρωση που 
έγινε από τους φορείς στο ξενο-
δοχείο Κάραβελ στις 1/9/2010 και 
συμμετείχε σε αυτό το όργανο 
και η Ομοσπονδία μας κατόπιν 
πρόταση σας.
Αγαπητέ Κε Κατσόγιαννη αρχι-

κώς πρέπει να σας ευχαριστήσω 
για την εμπιστοσύνη που δείξατε 
στο πρόσωπο μου και στον ΑΤΛΑ 
τον οποίο και εκπροσωπώ και με 
επιλέξατε για να ενημερώσω εσάς 
και τα μέλη σας με απαντήσεις 
επί των ερωτημάτων που μου 
θέσατε. Θα πρέπει όμως να σας 
επισημάνω ότι θα τοποθετηθώ 
σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω έως 
σήμερα από διάφορες συζητήσεις 
με αρμόδιους φορείς της Πολιτεί-
ας που έχουν γίνει στο πρόσφατο 
παρελθόν αλλά και παλαιότερα 
και με πληροφορίες που κατά 
καιρούς λαμβάνω σε ότι αφορά 
την εξέλιξη των ηλεκτρονικών 
παιγνίων και των διαδικτυακών 
υπηρεσιών.
Επί του 1ου ερωτήματος μπορώ 

να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι 
κατόπιν ανεπίσημων πληροφορι-
ών από φορείς της Πολιτείας ότι 
η Κυβέρνηση προτίθεται να νομο-
θετήσει το συντομότερο τουλάχι-
στον για τα τεχνικά ψυχαγωγικά 

παιχνίδια έως και το τέλος του 
πρώτου μηνός του 2011.
Επί του 2ου ερωτήματος οι προ-

θέσεις της Πολιτείας για τη νο-
μιμοποίηση των AWPs (τεχνικά 
περιορισμένου οφέλους) είναι πε-
ρισσότερο θετικές παρά αρνητι-
κές, αλλά αυτό δεν σημαίνει και 
θετική εξέλιξη. Και οι λόγοι είναι 
ευνόητοι σε όσους γνωρίζουν ότι 
μεγάλα συμφέροντα θέλουν να 
ελέγξουν την αγορά αυτών των 
παιγνίων ενώ άλλα συμφέροντα 
δεν επιθυμούν τη νομιμοποίηση 
αυτών των παιγνίων. Και αντι-
λαμβάνεστε Κε Κατσόγιαννη όπως 
εσείς έτσι και εμείς θεωρούμε ότι 
την αγορά των εν λόγω παιγνίων 
πρέπει να τη διαχειριστούν επαγ-
γελματίες του κλάδου των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών με προϋ-
ποθέσεις που θα τίθενται από την 
ελληνική Πολιτεία σε ευρωπαϊκά 
πρότυπα.
Επί του 3ου ερωτήματος μπορώ 

να σας πω ότι σε καμιά περί-
πτωση οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
ακόμη και για τα παιχνίδια τύχης 
δεν μπορούν απαγορευθούν σύμ-
φωνα με τους νόμους της Ε.Ε 
αρκεί να είναι αδειοδοτημένος ο 
παροχέας σε χώρα της Ε.Ε και 
αδειδοτημένο το σημείο παρο-
χής υπηρεσιών διαδικτύου ενώ σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
υφίσταται οικονομική συνδιαλλα-
γή μεταξύ σημείου παροχής και 
χρήστη. Μπορούν όμως οι όποιες 
συναλλαγές να γίνονται δια τρα-
πεζικά και διάφανα ενώ παράλλη-
λα οι ελληνικές εταιρείες εκμετάλ-
λευσης των αδειοδοτη μένων site 
να φορολογούνται στην Ελλάδα 
επί των κερδών τους.
Επί του 4ου ερωτήματος αυτό 

που έχω να επισημάνω είναι ότι 
δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να φορολογήσει η Πολιτεία 
τα ψυχαγωγικά όπως έχει αρχι-
κά σχεδιάσει δηλ. ανάλογα τον 
πληθυσμό και το ετήσιο τέλος 
λειτουργίας γιατί έτσι θα δημι-
ουργηθούν στην ίδια την Πολι-
τεία γραφειοκρατικά προβλήματα 
τα οποία θα συμπαρασύρουν και 
τους επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με τα παίγνια αυτά.
Επί του 5ου ερωτήματος αυτό 

που μπορώ να πω κατά την άπο-
ψη μου και που θέλω να πιστεύω 

είναι ότι η Πολιτεία εάν εντέλει 
νομιμοποιήσει τα AWPs (τεχνι-
κά παιχνίδια περιορισμένου οφέ-
λους) θα θέσει προϋποθέσεις για 
την έκδοση αδειών σε ευρωπαϊκά 
πρότυπα διότι σε άλλη περίπτω-
ση εύλογο είναι όλοι οι συνδικα-
λιστικοί φορείς του κλάδου να 
προσφύγουν στα ευρωπαϊκά και 
ελληνικά όργανα, να ανατρέψουν 
κάτι αντίθετο απ’ ότι προβλέπεται 
από διεθνείς ευρωπαϊκούς και ελ-
ληνικούς νόμους.
Επί του 6ου ερωτήματος αυτό 

που μπορώ να πω σε σας και τα 
μέλη σας είναι ότι όλες οι ενέρ-
γειες που έχουν γίνει κατά το πα-
ρελθόν από τον ΑΤΛΑ και όλες οι 
παρεμβάσεις και προτάσεις έχουν 
αναρτηθεί στο site: atlas.org.gr 
όπου μπορούν τα μέλη σας να το 
επισκεφθούν και να ενημερωθούν 
για τις όποιες ενέργειες μας.
Επί του 7ου ερωτήματος οι 

λόγοι που αποχωρήσαμε από το 
συντονιστικό όργανο των φορέων 
του κλάδου και όπως πολύ σωστά 
είπατε ότι εμείς προτείναμε τη 
δημιουργία αυτού του οργάνου, 
είναι ότι επιθυμούμε σε κάθε 
συνεργασία με άλλους φορείς να 
λέμε τα πράγματα με το όνομα 
τους και οι όποιες ενέργειες μας 
να γίνονται γνωστές σε όλους 
τους συναδέλφους και να υπάρχει 
σύμπνοια όλων προς όποια 
παρέμβαση και κατεύθυνση. Έτσι 
έχουμε μάθει να λειτουργούμε 
και έτσι θα συνεχίσουμε ως 
ΑΤΛΑΣ και θα ήθελα αυτή τη 
χρον ική  περίοδο  να  μην 
αναφερθώ σε περισσότερους 
λόγους για την αποχώρηση μας 
από το συντονιστικό όργανο για 
ευνόητους λόγους και πιστεύω να 
καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης 
θέλω να προσθέσω ότι προτίθεμαι 
να συνεργαστώ στο παρόν και 
στο άμεσο μέλλον με όποιον 
συνδικαλιστικό φορέα του κλάδου 
έχει προτάσεις που μπορούν να 
συμπλεύσουν με τις δικές μας, οι 
οποίες είναι σε όλους γνωστές.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για 

ακόμα μια φορά και να σας βε-
βαιώσω ότι θα είμαστε παρόν ως 
ΑΤΛΑΣ για οτιδήποτε μπορεί να 
εξυπηρετήσει την ομοσπονδία και 
τα μέλη της.

Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Γιάννης 
Κατσόγιαννης αριστερά και δεξιά ο Πρόεδρος 
Επαγγελματιών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 

Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Στοιχημάτων του 
συνδ. φορέα ΑΤΛΑ κ. Ρόκκας Γεώργιος

Στην Ολλανδία ένα βήμα πίσω για το κάπνισμα...
«Αίρεται μερικώς η απαγόρευση στην Ολλανδία, υπό το βάρος αντιδράσεων»

Υποκύπτοντας στις πιέσεις των επαγγελματιών, 
αλλά και των «θεριακλήδων», η κυβέρνηση της Ολ-
λανδίας αποφάσισε τη μερική άρση του μέτρου της 
απαγόρευσης του καπνίσματος σε ορισμένες κατηγορί-
ες μπαρ και καφέ. 
Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θα επιτρέπει το κάπνι-

σμα σε μπαρ μικρότερα των 70 τ.μ., στα οποία εργάζε-
ται μόνο ο ιδιοκτήτης τους και όχι άλλοι υπάλληλοι. 

Η κυβέρνηση απαγόρευσε το κάπνισμα σε όλα τα 
εστιατόρια, στα μπαρ και στα καφέ τον Ιούλιο του 
2008, αλλά ο νόμος δεν τηρήθηκε, καθώς οι ιδιοκτήτες 
μικρών μπαρ διαμαρτύρονταν ότι το μέτρο τούς στε-
ρούσε την πελατεία.
Σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο, η υπουργός 

Υγείας Έντιθ Σίπερς είπε ότι ο νόμος θα αναθεωρηθεί 
και ότι δεν θα εισπραχθούν τα ήδη επιβληθέντα πρό-

στιμα στους ιδιοκτήτες μικρών μπαρ. 
Το μέτρο για την άρση της απαγόρευσης καπνίσμα-

τος θα επηρεάσει περί τα δύο χιλιάδες καταστήματα. 
ΝΕΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς το υπουργείο 

Υγείας θα ακολουθήσει από το σωματείο 
μας προσεχώς.

Αναδημοσίευση από την εφ. «metro», 5-7/11/2010
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Λαογραφική Στήλη

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ENOIKIAZETAI ΓΡΑΦΕΙΟ 35μ2

ΒΟΥΛΗΣ 16 - 2ος όροφος, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406
e-mail: adekafe@otenet.gr

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
εύχεται

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες 

του μηνός Οκτωβρίου

Λουκά, Γεράσιμο, Αρτέμιο, 
Σωκράτη, Ιάκωβο, 

Χρυσάνθη, Δημήτρη, 
Δήμητρα, Μελίνα 

Το Δ.Σ. της ΑΚΑ εύχεται 
στην κ. Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου και 

στον κ. Δημήτρη Τσίτουρα σύμβουλους του Δ.Σ. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την ονομαστική τους εορτή 

πάντα με υγεία - χαρά - αγάπη
 και πολλές όμορφες στιγμές. 

Να είναι πάντα καλά και να γιορτάζουν μαζί με τους 
ανθρώπους που αγαπούν.

Ανακοίνωση
Το σωματείο μας συνεργάζεται 
με έγκριτο λογιστικό γραφείο. 

Για τυχόν πληροφορίες λογιστικές ή φοροτεχνικές, 
δωρεάν, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας τις ώρες 

λειτουργίας: 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.

ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 
Στου γηροκομείου την αυλή πάνω σ’ ένα παγκάκι 
κάθεται ολομόναχο θλιμμένο γεροντάκι, σκέφτεται
όσα έκανε όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις πως κατάντησε
σ’ αυτή την καταφρόνια. Ευτυχισμένοι ζούσανε
αυτοί κι η φαμελιά τους κι η όμορφη γυναίκα του,
τα δυο τα παιδιά τους, γι’ αυτό και τα μορφώνανε
από το υστέρημά τους. Καμάρωναν που γίνονταν 
σπουδαία τα παιδιά τους κουράγιο βρε γυναίκα μου
ώσπου να μεγαλώσουν. Είναι παιδιά πολύ καλά,
θα μας το ανταποδώσουν. Τα δυο παιδιά
σπουδάσανε και στην Αμερική κάνανε οικογένεια
και μείνανε εκεί. Από την στενοχώρια τους
πριν κλείσει ένας χρόνος πέθανε η γυναίκα του
και μένει ο γέρος μόνος. 
Ζήτησε απ’ τ’ αγόρι του να πάει ο καημένος, θυμάται 
τι τ’ απάντησε κι είναι φαρμακωμένος. Πατέρα πολλά μας 
έκανες και σ’ ευχαριστούμε μα είναι δύσκολα εδώ 
με γέροντες να ζούμε. Ο γέρος τους απάντησε: 
Νάχετε την ευχή μου κι εγώ θα έβρω μια γωνιά
στο άλλο παιδί μου. Μα όταν το ανέφερε 
στην κόρη του μια μέρα εκείνη του απάντησε:
Δεν γίνεται πατέρα. Σπίτι μεγάλο έχουμε η κόρη καμαρώνει
μα όσα μέτρα μείνανε το κάναμε σαλόνι.
Πόσο ο γέρος λαχταρά να ‘ναι με τα παιδιά του να ‘χει
τα εγγονάκια του πάνω στα γόνατά του. Αυτή η σκέψη 
η γλυκειά το γέρο αποκοιμίζει, του ιδρύματος η ερημιά
όμως τον τριγυρίζει. Ο γέρος εκοιμήθηκε με πρόσωπο 
θλιμμένο, την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκαν πεθαμένο.

Νικόλαος Γιαννόπουλος, επίτιμος πρόεδρος της Α.Κ.Α.

Σοφές κουβέντες
Πιθανόν το μεγαλύτερο από • 
όλα τα λάθη σου, είναι να μην 
γνωρίζεις κανένα!
Κανένας άντρας και καμία γυ-• 
ναίκα δεν αξίζει τα δάκρυά 
σου. Ο μόνος που τα αξίζει, 
δεν θα σε κάνει ποτέ να κλά-
ψεις...
Η ευτυχία δημιουργεί φίλους. • 
Η δυστυχία τους δοκιμάζει!
Μπορείς να καταλάβεις την • 
ποιότητα ενός ανθρώπου αν 
παρατηρήσεις πως συμπεριφέ-
ρεται σε αυτούς που δεν έχουν 
τίποτα να του προσφέρουν!
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό • 
των ανόητων είναι ότι προσέ-
χουν τις ευθείες, ενώ ορισμέ-
νοι περιπατούν στις ανηφόρες!
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό • 
των ανόητων είναι ότι προσέ-
χουν τα σφάλματα των άλλων 
και δεν βλέπουν τα δικά τους.
Ζήσε σαν να ήταν να πεθάνεις • 
αύριο. Μάθε σαν να ήταν να 
ζήσεις για πάντα. 
Ο γενναίος άνθρωπος συνή-• 
θως υποφέρει χωρίς να παρα-
πονιέται, ενώ ο αδύναμος πα-
ραπονιέται χωρίς να υποφέρει. 
Η συκοφαντία συνήθως χτυ-• 
πάει τους άξιους ανθρώπους, 
όπως τα σκουλήκια ρίχνονται 
επάνω στα καλύτερα φρούτα. 
Τέχνη δεν είναι να απεικονίζου-• 
με τα ωραία πράγματα, αλλά 
να απεικονίζουμε ωραία τα 
πράγματα. 
Η ικανότητα να συγχωρέσει εί-• 
ναι η ιδιότητα του δυνατού. 
Οι αδύναμοι ποτέ δεν συγχω-

ρούνε. 
Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκο-• 
λίες σε κάθε ευκαιρία και ο αι-
σιόδοξος βλέπει ευκαιρίες σε 
κάθε δυσκολία. 
Την καλή διάθεσή πρέπει να • 
δημιουργείς ο ίδιος, την κακή 
θα την εξασφαλίσουν οι άλλοι.
Από τους ανθρώπους δεν λεί-• 
πει η δύναμη, λείπει η θέληση. 
Πάνω στην οργή σου ούτε να • 
λες κάτι, ούτε και να κάνεις. 
Μη λες λίγα με πολλά λόγια, • 
αλλά πολλά με λίγα λόγια. 
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο • 
άνθρωπος που αξίζει πολλά 
και όχι ο άνθρωπος που έχει 
πολλά. 
Μη λες πάντα όσα γνωρίζεις • 
αλλά γνώριζε πάντα όσα λες. 
Απόφευγε ανθρώπους που • 
προσπαθούν να μειώσουν τις 
φιλοδοξίες σου. Οι μικροπρε-
πείς άνθρωποι πάντα το κά-
νουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά 
μεγάλοι, σε κάνουν να αισθαν-
θείς ότι κι εσύ μπορείς να γί-
νεις μεγάλος.
Η περηφάνια των μικρών αν-• 
θρώπων είναι να μιλάνε συνε-
χώς για τον εαυτό τους, και 
των μεγάλων ανθρώπων: να μη 
μιλάνε καθόλου για τον εαυτό 
τους. 
Ο εχθρός που ανακαλύπτει τα • 
λάθη σου, είναι πιο ωφέλιμος, 
παρά ο φίλος που τα κρύβει. 
Αυτός που κάνει μια ερώτηση • 
είναι για πέντε λεπτά βλάκας. 
Αυτός που δεν κάνει την ερώ-
τηση είναι βλάκας για μια ζωή. 
Υπάρχει τύχη, όμως πάει και • 
χτυπά τη γελαστή πόρτα.
Αυτός που χτυπάει πρώτος, • 
δείχνει ότι έχει ξεμείνει από 
επιχειρήματα.
Όπως ξέρουμε, όλοι μας φο-• 
ράμε μάσκες κι έρχεται κάποια 
στιγμή που δεν μπορούμε να 
τις βγάλουμε χωρίς να ξεκολ-
λήσουμε μαζί τους κι ένα κομ-
μάτι από το πετσί μας. 
Σημασία έχει η ένταση, όχι η • 
διάρκεια. Μπορεί να φτάσεις 
εκατό χρονών και να μην έχεις 
ζήσει ούτε μια μέρα.


