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ΠΡΟΣ Α ΠΑ ΝΤΑ ΤΑ ΤΑ ΚΤΙ ΚΑ ΜΕ ΛΗ 
Α γα πη τέ Συ νά δελ φε,
Σύμ φω να με το άρ θρο 12 του Κα τα στα τι κού του Σω μα τεί ου μας 

πα ρα κα λεί σθε να προ σέλ θετε σε συ νε δρί α ση της πρώ της ε τη σί ας Τα-
κτι κής Γε νι κής Συ νε λεύ σε ως της “Α ΔΕΛ ΦΟ ΤΗ ΤΑΣ”, η ο ποί α θα γί νει την 
6ην Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και  ώ ρα 13.00 μ.μ. στην αί θου σα 
του Με γά ρου ε πί της ο δού Α γί ου Κων στα ντί νου 6, 6ος ό ρο φος, Ο μό-
νοια, της Ο μο σπον δί ας Ε παγ γελ μα τιών Βιο τε χνών Eμπόρων Α θη νών 
(Ο.Ε.Β.Ε.Α.) με θέ μα τα Η με ρη σί ας Δια τά ξε ως:

1) Διοι κη τι κός και Δια χει ρι στι κός α πο λο γι σμός έ τους 2010
2) ‘Ε γκρι σις ι σο λο γι σμού 2010 και Προ ϋ πο λο γι σμού 2011
3) Α παλ λα γή της Διοι κή σε ως πά σης ευ θύ νης διά τα πε πραγ μέ να 

του έ τους  2010
4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν 

την 15η, 16η και 17η Ιουνίου 2011, Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 
και ώρες 09.00-16.00 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και αντιπροσώπων για την Ο.Κ.Ε. 
και Ο.Ε.Β.Ε.Α.

5) Διάφορες Ανακοινώσεις

                           Εν Αθήναις τη 12η Απριλίου 2011

                          Με συ να δελ φι κούς Χαι ρε τι σμούς

                 Ο Πρό ε δρος                                  Ο Γεν. Γραμ μα τέας
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ                 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΣΗΜ.: Δι καί ω μα συμ με το χής στη Γεν. Συ νέ λευ ση έ χουν όλοι οι συ-
νάδελφοι. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο όσοι είναι ταμειακώς 

εντάξει προς την “Α ΔΕΛ ΦΟ ΤΗ ΤΑ”.
Σε πε ρί πτω ση μη α παρ τί ας, η Συ νέ λευ ση θα γί νει στον ί διο χώ ρο 

και ώ ρα την ε πό με νη Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και σε πε ρί πτω ση μη 
α παρ τί ας πά λι, την ε πό με νη Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 13.00. μ.μ 
χωρίς να στα λούν νέ ες προ σκλή σεις. 
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. και της 

εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και αντιπρόσωποι για τις Ομοσπονδίες 
Ο.Κ.Ε. και Ο.Ε.Β.Ε.Α. να το δηλώσουν εγγράφως στα γραφεία του Σω-
ματείου μέχρι την παραμονή 31η Μαΐου 2011 και ώρα 15.00 μ.μ.
Οι εκλογές θα γίνουν στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Α., οδός Αγ. Κων/

νου 6, 6ος όροφος, είναι ανάγκη να πάρετε όλοι μέρος και στη Γεν. 
Συνέλευση και στις εκλογές του Σωματείου μας. 
Στη Γεν. Συνέλευση και στις εκλογές απαραίτητη η αστυνομική 

ταυτότητα.

20 ΜΑΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Συνάδελφοι η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση του 
Σωματείου είναι απαραίτητη.
Γιατί; 
Το Δ.Σ. εσείς το εκλέγετε με την ψήφο σας αλλά μπρο-

στά στους χιλιάδες καφετζήδες δεν μπορεί εάν δεν έχει 
και τη δική σας συμπαράσταση να πετύχει λύσεις στα 
προβλήματα του κλάδου. 
Φέτος η Γενική Συνέλευση γίνεται στις 20 Μαΐου ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Το Σωματείο θα λογοδο-
τήσει για το τι έχει κάνει και τι προβλέπει να κάνει για τα 
μέλη του.
Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσες περισσότερες από-

ψεις ανταλλάσσονται. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το θεμέλιο λίθο των 

ενεργειών μας και πως πρέπει αυτές να εκτελούνται. Όχι 
μόνο της Αττικής αλλά όλης της Ελλάδος. Ανεξάρτητα σε 
ποιες πόλεις υπάρχουν Σωματεία ή όχι όλοι περιμένουν 
από το δικό μας Σωματείο της Αττικής να βρει λύσεις στα 
προβλήματα του κλάδου μας.
Όπως καταλαβαίνετε η ευθύνη είναι μεγάλη και δεν γί-

νεται μόνο τα εννέα (9) άτομα του Δ.Σ. να αποφασίζουν 
για όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε 
ενωμένοι για να βρούμε λύσεις.
Τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει είναι: τα τσόχι-

να τραπέζια - το κάπνισμα - τα ηλεκτρονικά παίγνια - τα 
πνευματικά δικαιώματα και άλλα που ίσως να μην τα 
γνωρίζουμε εμείς αλλά μπορείτε να μας τα επισημάνετε 
εσείς με την παρουσία σας η οποία είναι υποχρεωτική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στον κον Δημοσθένη Χουλιάρα Γενικό 
Γραμματέα της Α.Κ.Α. και Ταμία της Ο.Κ.Ε. - 
κον Γεώργιο Διγώνη Σύμβουλο της Ο.Κ.Ε. και

 κον Θωμά Κλάδο Έφορο της Ο.Κ.Ε. 
το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται Χρόνια Πολλά 
για την ονομαστική τους εορτή, χαρούμενα 

και ευτυχισμένα, πάντα με υγεία για τους ιδίους 
καθώς και για τους ανθρώπους που αγαπούν.
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I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Ετήσια Συνδρομή:
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Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Π.: 17693 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011
Προς: Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί από Ομοσπονδίες της 

ΓΣΕΒΕΕ, κυρίως στην περιφέρεια, προσπάθειες εκμετάλλευσης επι-
χειρηματιών από διάφορους επιτήδειους που χρησιμοποιούν το όνομα 
της ΓΣΕΒΕΕ και ονόματα του Προεδρείου της Διοίκησής της για να 
αποσπάσουν χρήματα προκειμένου να τους εντάξουν σε διάφορα 
προγράμματα ή να τους παρέχουν διευκολύνσεις αδειοδότησης κ.ο.κ. 
Η ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει καμία σχέση με τέτοια φαινόμενα. 
Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, καθώς 

και την ανάγκη ενημέρωσης των μελών σας, αλλά και καταγγελίας τέ-
τοιων φαινομένων στις αρμόδιες αρχές.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Ο.Ε.Β.Ε.Α.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, 10431, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-5225312, 210-5221428, ΦΑΞ: 210-5235380
Αθήνα, 12/04/2011

Α.Π. 2349
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ 

Ο.Ε.Β.Ε.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για την τρο-

πολογία που ψηφίστηκε στο νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο, Νόμος 
3943/2011 και αφορά ρυθμίσεις 
για την αποπληρωμή ασφαλιστικών 
εισφορών οι οποίες περιλαμβάνο-
νται στο άρθρο 48 του παραπάνω 
νόμου και το οποίο σας επισυνά-
πτουμε.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕΑ

Άρθρο 48
Α. Αναστολή μέτρων αναγκαστι-

κής είσπραξης οφειλών
1. Αναστέλλεται έως την 

31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών 
και λοιπών μέτρων είσπραξης 
κατά των οφειλετών των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός του 
ΟΓΑ, οι οποίοι είτε έχουν εκπέ-
σει της ρύθμισης οφειλών του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) ή αντί-
στοιχων προηγούμενων ρυθμίσε-
ων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε 
αυτές. Προϋποθέσεις της αναστο-
λής αυτής και της υπαγωγής στον 
κατωτέρω διακανονισμό είναι:
α) η υποβολή σχετικής αίτη-

σης του οφειλέτη στις αρμόδιες 
υπηρεσίες των ασφαλιστικών φο-
ρέων,
β) η ανελλιπής καταβολή των 

από 1.1.2011 και εφεξής τρεχου-
σών ασφαλιστικών εισφορών,
γ) η καταβολή ποσού που αντι-

στοιχεί τουλάχιστον στο 20% των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-
ρών, όπως προσδιορίζονται παρα-

κάτω έναντι της κατωτέρω κεφα-
λαιοποιημένης οφειλής.
Ειδικότερα:
i. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφο-

ρά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα λοι-
πά ταμεία ασφάλισης μισθωτών 
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% 
της κατά τα κατωτέρω κεφαλαι-
οποιημένης οφειλής, δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο του 20% και 
μεγαλύτερο του 40% επί του μέ-
σου όρου των μηνιαίων ασφαλι-
στικών εισφορών του τελευταίου 
τριμήνου του έτους 2010 και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπολείπεται των εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά 
το τελευταίο τρίμηνο του 2010 
ή μέρους αυτού δεν υφίστατο 
υποχρέωση καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών υπέρ ταμείων 
μισθωτών λόγω μη απασχόλη-
σης προσωπικού, το καταβλητέο 
ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της 
κεφαλαιοποιημένης οφειλής χω-
ρίς να υπολείπεται των εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ.

ii. Ειδικά για τους οφειλέτες 
του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαί-
ας καταβολής υπολογίζεται με 
βάση την εισφορά που ισχύει 
κατά την ημερομηνία υποβολής 
του αιτήματος υπαγωγής στον 
διακανονισμό, χωρίς να υπολεί-
πεται των εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν 
διακόψει την ασφάλισή τους 
στον Οργανισμό αυτόν, ως ει-
σφορά θεωρείται η αντιστοιχού-
σα στην ασφαλιστική κατηγορία 
όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο 
διακοπής της ασφάλισης.

iii. Για τους οφειλέτες των τα-
μείων ασφάλισης αυτοαπασχο-
λούμενων - ανεξάρτητα απασχο-
λούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν 
αναλόγως τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση ii της παραγράφου αυ-
τής, με εξαίρεση τη δόση που εί-
ναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό 
αυτής που ανέρχεται στα εκατό 
(100) ευρώ.
Η υπαγωγή στο διακανονισμό 

αυτόν συνεπάγεται την κεφα-
λαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων 
μέχρι 31.12.2010 οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών μετά 
των αναλογούντων πρόσθετων 
τελών, προσαυξήσεων και λοι-
πών επιβαρύνσεων προστίμων και 
λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέ-
τρων.

2. Στο διακανονισμό της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
δύνανται να υπαχθούν και οι εξής 
κατηγορίες οφειλετών:

i. Όσοι οφείλουν εισφορές 
και για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2011 και εφεξής, εφόσον κα-
ταβάλουν τις οφειλές αυτές εφά-
παξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με 
το ν. 3863/2010.

ii. Για το υπόλοιπο της οφει-
λής τους, όσοι έχουν ενταχθεί 

στη ρύθμιση του ν. 3863/2010 ή 
άλλων αντίστοιχων προηγούμε-
νων ρυθμίσεων, με παράλληλη 
απώλεια των ευεργετημάτων που 
τους είχαν παρασχεθεί δυνάμει 
των προηγούμενων ρυθμίσεων.

iii. Όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης 
μισθωτών δεν απασχολούν υπαλ-
λήλους, εφόσον απασχολήσουν 
έναν ή περισσότερους υπαλλή-
λους για το χρονικό διάστημα έως 
την 31.12.2012 και για όσο διάστη-
μα απασχολούν προσωπικό.

3. Οφειλέτης του ΟΑΕΕ, ο οποί-
ος προκαταβάλλει τις εισφορές, 
του δικαιούται έκπτωση, η οποία 
ορίζεται για τον πρώτο μήνα προ-
πληρωμής σε 1%, προσαυξανό-
μενο κατά 1% για κάθε επόμενο 
μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 
συνεχείς μήνες. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης μπορεί το πο-
σοστό της έκπτωσης αυτής να 
τροποποιείται.

4. Στις ως άνω διατάξεις δύνα-
νται να υπαχθούν οφειλέτες, μετά 
από αίτησή τους στα οριζόμενα 
από τις περιπτώσεις α’ και β’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 
του ν. 3863/2010 αρμόδια όργα-
να ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. 
Ειδικότερα οφειλέτες, το ποσό της 
συνολικής οφειλής των οποίων 
υπερβαίνει: α) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
το ποσό των τριακοσίων χιλιά-
δων (300.000) ευρώ, β) για τους 
λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς 
το ποσό των ογδόντα χιλιάδων 
(80.000) ευρώ και γ) για τον ΟΓΑ 
το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 

(200,000) ευρώ, μπορούν να υπα-
χθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου 
55 του ν. 3863/2010 και βάσει των 
κριτηρίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, 
να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθμισης 
ως προς το ποσό της δόσης, το 
οποίο αντιστοιχεί στο 0,80% της ως 
άνω κεφαλοποιημένης οφειλής.
Το ποσό αυτό δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο του 20% ούτε 
μεγαλύτερο του 40% των ασφα-
λιστικών εισφορών, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου. Στην πε-
ρίπτωση οφειλετών που κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέ-
ρους αυτού δεν είχαν υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω 
μη απασχόλησης προσωπικού, το 
καταβλητέο ποσό δόσης αντιστοι-
χεί στο 0,80% της κεφαλαιοποιη-
μένης οφειλής.

5. Σε περίπτωση που δεν έχει 
αποπληρωθεί κατά τα ως άνω 
το σύνολο της οφειλής έως τις 
31.12.2012, παύει από 1.1.2013 η 
περίοδος αναστολής των μέτρων 
εισπράξεως και το υπόλοιπο της 
οφειλής εξοφλείται είτε εφάπαξ 
είτε με εκ νέου ρύθμισή του κατά 
τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010.

6. Στους οφειλέτες που υπάγο-
νται στον παρόντα διακανονισμό 
και τηρούν τους όρους του χο-
ρηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας διάρκειας δύο (2) 
μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο διακανονισμός τηρείται έναντι 
όλων των φορέων κύριας και επι-
κουρικής Ασφάλισης.

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.
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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

Οι κόκκοι της ζωής μας!

Αποτελεί την αγαπημένη, καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων 
ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η ιδιαίτερη μυρωδιά του είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το ξεκίνημα της μέρας μας, 

ενώ η ξεχωριστή του γεύση έχει συντροφεύσει δεκάδες στιγμές της 
ζωής μας. Ο λόγος για το δημοφιλέστερο και πιο αγαπημένο ρόφημα 
όλων, τον καφέ.
Από πού όμως προήλθε ο καφές και ποια η ιστορία του έως ότου 

φτάσει να γίνει κομμάτι της ζωής μας;
Το όνομά του προέρχεται από την αραβική λέξη «kawah” και ση-

μαίνει δύναμη... καθόλου τυχαίο αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιότητες 
που προσφέρει ο καφές στον οργανισμό.
Πατρίδα του καφέ θεωρείται η Αιθιοπία, ωστόσο η καλλιέργεια 

αλλά και η διάδοσή του ξεκίνησαν από την Υεμένη και το λιμάνι 
της Μόκα, από όπου οι Άραβες εμπορεύτηκαν για πρώτη φορά τους 
κόκκους του καφέ (8ος μ.Χ. αιώνας). 
Χρειάστηκαν όμως αρκετοί αιώνες έως ότου ο καφές να γίνει πα-

γκόσμια γνωστός. Μόλις τον 15ο αιώνα κορυφώθηκε η φήμη του και 
ήταν τότε που άνοιξαν και τα πρώτα καφενεία.
Στην αρχή ο καφές θεωρήθηκε φάρμακο, το οποίο ανακούφιζε από 

τον πόνο και βοηθούσε στα αναπνευστικά προβλήματα. Δεν άργησε 
όμως να βρει τη θέση του ανάμεσα στα ροφήματα που ανεβάζουν 
τη διάθεση και διεγείρουν το πνεύμα. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του 
προς τις χώρες της Ευρώπης για να φτάσει πολύ αργότερα και στην 
Αμερική, κατακτώντας ωστόσο αναμφισβήτητα την πρώτη θέση στις 
προτιμήσεις μας. 
Ο καφές αποτελεί τον καρπό ενός θάμνου, του καφεόδενδρου ή 

καφέα και διακρίνεται σε δύο είδη τα οποία αποτελούν και τις δύο 
βασικές ποικιλίες καφέ. Τον Coffea Arabica και τον Coffea Conefora 
Robusta.
Η ποικιλία Arabica είναι η αρχαιότερη από τις δύο ποικιλίες και 

ενώ πιστεύεται ότι προέρχεται από την Αιθιοπία, όπως δηλώνει και 
η ονομασία της, καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Αραβική Χερ-
σόνησο. Το 78% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ είναι της ποικιλίας 
Arabica, η οποία ευδοκιμεί σε μεγάλα υψόμετρα, διαθέτει μια πολύ 
ραφιναρισμένη γεύση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη καφέ και 
περιέχει 1% καφεΐνη.
Η ποικιλία Robusta, από την άλλη, περιέχει σχεδόν τη διπλάσια 

ποσότητα καφεΐνης από την Arabica λόγω της σχεδόν διπλάσιας 
ποσότητας καφεΐνης και για τον λόγο αυτό θεωρείται και πολύ πιο 
ανθεκτική. Ευδοκιμεί σε χαμηλότερα υψόμετρα και διαθέτει μία πιο 
δριμεία, σκληρή γεύση. Η ποικιλία Robusta, που αποτελεί το υπόλοι-
πο 22% της παγκόσμιας παραγωγής, παρά την περισσότερο ουδέτερη 
γεύση της σε σχέση με την Arabica, έχει αυξημένη δημοτικότητα, 
ιδιαίτερα στη μορφή του διαλυτού καφέ. 
Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων και την τεράστια εμπορευμα-

τοποίηση του καφέ, δημιουργήθηκαν και πάρα πολλά διαφορετικά 
είδη καφέ, προκειμένου να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις του 
καταναλωτικού κοινού.

Ό,τι ταιριάζει στη γεύση σας...

Και αν ανήκετε στην κατηγορία αυτών που βαριούνται εύκολα 
και που αρέσκονται στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα 

και νέες γεύσεις, μπορείτε να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ 
όχι μόνο σκέτο, αλλά και με ζάχαρη, με μέλι, με σαντιγί ή κάποιο 
σιρόπι της αρεσκείας σας, με γάλα ή σαντιγί, με παγωτό ή ακόμα 
και αλκοόλ.

Αθηναϊκά καφενεία
Τα στέκια του χθες και του σήμερα...
«Και χωρίς σπίτι μπορεί να μείνομε ημείς οι Αθηναίοι... αλλά 

χωρίς καφενείον όχι!», έγραφε ο «Αττικός» στην εφημερίδα «Πρω-
τεύουσα» το 1922! Για καφέ, τάβλι ή πρέφα, πολιτική ή κοινωνι-
κή... κριτική, τα καφενεία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία 
της ελληνικής κοινωνίας μέχρι σήμερα ως τόπος συνάντησης και 
διακίνησης ιδεών κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης ακόμη και διά-
θεσης!

Η παρουσία των καφενείων στην Ελλάδα χρονολογείται από 
το 17ο αιώνα, εποχή κατά την οποία φημολογείται ότι ο καφές 
έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη χώρα μας. Για την 
ιστορία, ο καφές παρασκευαζόταν αρχικά σε παντοπωλεία μέχρι 
τα καφενεία στο κέντρο της Αθήνας να γίνουν «μόδα» και η όλη 
διαδικασία να μεταφερθεί σε αυτά, όπου μέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα λειτουργούσαν και ως καφεκοπτεία. Ο ρόλος τους ήταν 
πάντοτε πολυπολιτισμικός: Κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις 
έδιναν κι έπαιρναν σε μια πραγματική υλοποίηση της έννοιας της 
δημοκρατίας! Τα καφενεία, άλλωστε, αποτελούσαν στέκια πολιτι-
κών, οι οποίοι τα επισκέπτονταν με σκοπό να πραγματοποιήσουν 
κατά κύριο λόγο τις προεκλογικές ομιλίες τους ή να «συστήσουν 
μια μικρή Βουλή», όπως έλεγαν οι ίδιοι. Διαφορετικές ηλικίες 
και κοινωνικές τάξεις έδιναν καθημερινά ραντεβού για να πιουν 
τον καφέ τους, να παίξουν ένα τάβλι ή να συζητήσουν διάφορα 
θέματα. Στις μέρες μας τα καφενεία προσελκύουν ολοένα και πε-
ρισσότερη νεολαία τόσο γιατί διατηρούν τις τιμές τους σε χαμηλά 
επίπεδα όσο και γιατί η ιστορία του τόπου μας έχει κινήσει το εν-
διαφέρον μιας μεγάλης μερίδας εφήβων. Άλλωστε δεν είναι λίγοι 
οι ιδιοκτήτες καφενείων που αναφέρουν πως αν αυτός ο χώρος 
σταματήσει να υφίσταται τότε ολόκληρη η κουλτούρα της χώρας 
μας θα αποτελέσει παρελθόν...

Ιστορία παλιά... 

Αστικά ή επαρχιακά, μικρά ή μεγάλα, τα περισσότερα κα-
φενεία έχουν τις ρίζες τους πολλές δεκαετίες πριν. Αποτε-
λούν συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις ή, σε διαφορε-

τική περίπτωση, άλλαξαν χέρια λόγω διάφορων παραγόντων. «Το 
κατάστημα χρονολογείται από το 1915, όταν και το εγκαινίασε ο 
Ιωάννης Ελενός. Από το 1981 ανέλαβα εγώ να συνεχίσω την πα-
ράδοσή του», αποκαλύπτει με υπερηφάνεια ο κ. Χρήστος Βάνας, 
σημερινός ιδιοκτήτης του παραδοσιακού καφενείου «Η Μουριά» 
στα Εξάρχεια. Μάλιστα, πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το κατάστη-
μα λειτουργούσε σε... παράγκα. Οι παλιοί θαμώνες αναφέρουν 
ότι πριν πολλά χρόνια ένας βράχος ξεκόλλησε από το Λυκαβηττό 
καταστρέφοντας την παράγκα, το πηγάδι και την τεράστια μουριά 
-εξ ου και η συγκεκριμένη ονομασία- που υπήρχαν στον εξωτερικό 
χώρο του καταστήματος. 

Όσο για το «Καφενείον η Ωραία Ελλάς», άνοιξε τις πύλες του το 
1980 στο εσωτερικό του Κέντρου Ελληνικής Παράδοσης στο Μονα-
στηράκι. Η αγάπη του κ. Παναγιώτη Γερολυμάτου για την παράδο-
ση του τόπου μας τον ώθησε να εκθέσει στο χώρο του μαγαζιού τα 
αντικείμενα που συνέλεξε τα τελευταία 50 χρόνια και στη συνέχεια 
να δημιουργήσει μέσα στο εκθετήριο το εν λόγω καφενείο για τους 
λάτρεις του είδους αλλά και για όλους εκείνους που προτιμούν να 
απολαμβάνουν τον καφέ τους με θέα τη γραφική Πλάκα.

Εκτός, ωστόσο, από τα αυθεντικά παραδοσιακά καφενεία, δεν 
είναι λίγα και εκείνα που διαθέτουν έναν εναλλακτικό και πιο σο-
φιστικέ αέρα. Ο λόγος για το «Καφενείο» της κ. Ευφροσύνης Χρο-
νοπούλου και το «Ακροπόλ» των κ.κ. Σταύρου Λαμπρόπουλου και 
Νικόλαου Μανδάλη. Το πρώτο ήταν παραδοσιακό καφενείο από 
το 1927, το οποίο ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου όταν το 1992 το 
ανέλαβε η νέα ιδιοκτήτρια. Το δεύτερο ήταν ιστορική ταβέρνα 
με το ίδιο όνομα που ανήκε στον κ. Γιάννη Γιάννου και άλλαξε 
μορφή το 1995, χρονιά κατά την οποία το ανέλαβαν οι σημερινοί 
ιδιοκτήτες του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Λαογραφική Στήλη

Τεχνικοί Ασφαλείας Τεχνικοί Ασφαλείας 
Συνεχίζονται τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας. Οι εν-
διαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, 
μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο επαγγελματι-
κών θεμάτων του Ε.Ε.Α. στο τηλέφωνο: 210-3601651-3 
(εσωτ.22).

Εορτολόγιο μηνός Aπριλίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Δημοσθένη, Λάζαρο, Βάϊο, Βάϊα, Λάμπρο, Λαμπρινή, 
Αναστάσιο, Αναστασία, Ευτύχιο, Ευτυχία, Ραφαήλ, 
Γεώργιο, Γεωργία, Ζωή, Θωμά, Ελισάβετ, Λεωνίδα

και ιδιαιτέρως στους αναπληρωματικούς σύμβουλους 
της ΑΚΑ Γιώργο Δάβρη και Γιώργο Αλεξανδρόπουλο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλούνται επαγγελματικό ψυγείο με ψύκτη, 

μια τοστιέρα και ένα ντουλάπι 1,5 τ.μ. 
σε άριστη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλ.: 210 9425389 

κα Κωνσταντινοπούλου Θεοδώρα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση στην περιοχή Ομονοίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο: 210-5222684 κύριος Θεμελής.

«Ψωροκώσταινα»
Είναι κι αυτή μια όχι επιτυχημένη ονομασία, που είχαν δώσει στην 

Ελλάδα.
Πώς όμως της κόλλησαν αυτό το παρατσούκλι;
- Στην εποχή που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Καποδίστριας ζούσε στο 

Ναύπλιο μια ζητιάνα (θλιβερής έμπνευσης), που την έλεγαν Ψωροκώ-
σταινα. Σε μια, λοιπόν, συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάποιος θέλοντας 
να πει για τη φτώχεια του Ελληνικού δημοσίου, το παρομοίασε με την 
πασίγνωστη ζητιάνα. Από τότε η λέξη επαναλήφθηκε στις συζητήσεις 
και τελικά επικράτησε. Μόνο που, όταν λέγεται τώρα δεν εννοεί το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.

- Και συγκεκριμένα η όλη ιστορία της «Ψωροκώσταινας» (Ευ. Δαδιώ-
της «Αιγαιοπελαγίτικα» τεύχος 13) είναι η εξής: «Δεν έχω τίποτα άλλο 
από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι κι αυτό το γρόσι. Αυτά τα τιποτένια 
προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι», είπε περήφανη η γριά πλύστρα 
Χατζηκώσταινα και τα άφησε πάνω στο τραπέζι που είχε στήσει στην 
πλατεία του Ναυπλίου η ερανική επιτροπή, εκείνη την Κυριακή του 
1826.

- Ύστερα απ’ αυτή την απρόσμενη χειρονομία, κάποιος από το πλή-
θος φώναξε: «Για δείτε, η πλύστρα η «Ψωροκώσταινα» πρώτη πρόσφε-
ρε τον οβολό της».

- Κι αμέσως το φιλότιμο πήρε και έδωσε. Βροχή πέφταν πάνω στο 
τραπέζι λίρες γρόσια και ασημικά. Αυτή ήταν η συνέχεια της φτωχής 
προσφοράς της πλύστρας Χατζηκώσταινας, που από εκείνη τη στιγμή 
αποθανατίστηκε με το παρατσούκλι «Ψωροκώσταινα». Και το παρανόμι 
αυτό κόλλησε έπειτα στην Ελλάδα. Μ’ αυτό χαρακτήριζαν την οικονομι-
κή αθλιότητα της μετεπαναστατικής Ελλάδας. Και δεν ξεγράφτηκε αυτή 
η λέξη από το ελληνικό λεξιλόγιο.

- Αλλά ποια ήταν η «Ψωροκώσταινα»;
- Ήταν κάποτε αρχόντισσα των Κυδωνιών, του Αϊβαλιού, Πανωραία Χα-

τζηκώστα, σύζυγος πάμπλουτου Αϊβαλιώτου έμπορου, που φημιζότανε, όχι 
μόνο για τα πλούτη του άντρα της, μα και για τα πολλά δικά της κι ακόμα 
για την ομορφιά της.
Όταν αργότερα οι Τούρκοι πυρπόλησαν την πολιτεία του Αϊβαλί και 

έσφαξαν άνδρες και γυναικόπαιδα, ανάμεσα σ’ αυτούς που σώθηκαν ήταν 
και η αρχόντισσα Πανωραία Χατζηκώστα, που είδε να σφάζουν οι Τούρκοι 
τον άνδρα της και τα παιδιά της. Κατά καλή της τύχη ένας ναύτης τη βοή-
θησε και μαζί με άλλους την ανέβασαν σ’ ένα καράβι που ξεμπάρκαρε στα 
Ψαρά. Εκεί αναγνωρίστηκε από τον ομοιοπαθή της Βενιαμίν τον Λέσβιο, 
την προστάτεψε και την ακολούθησε στην Πελοπόννησο.
Στο Ναύπλιο ο Βενιαμίν, παρέδιδε μαθήματα για να ζήσει και η Πανω-

ραία, για να ζήσει, άρχισε να ξενοπλένει κι αργότερα, με σαλεμένα σχεδόν 
τα λογικά της, ζητιάνευε στους δρόμους του Ναυπλίου.

- Έπειτα από το περιστατικό του εράνου στο Ναύπλιο, όταν έφτασε ο 
Καποδίστριας στην Ελλάδα, τη συμμάζεψε, κι όταν ίδρυσε το ορφανοτρο-
φείο, η Πανωραία, που τώρα έγινε γνωστή με το παρανόμι «Ψωροκώσται-
να», προσφέρθηκε να πλένει τα ρούχα των ορφανών χωρίς καμία πληρωμή.

ΤΥΧΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

ΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΜΑΣ 

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί νομοσχέδιο για τα ΤΥΧΕΡΑ 
και ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ σε χώρους εστίασης και στα 
καφενεία μας.
Το Σωματείο μας συνεργάζεται με διακινητές παιγνιομηχανημά-

των, τα οποία θα μας δώσουν ένα επιπλέον εισόδημα. Την επέν-
δυση των παιγνιομηχανημάτων θα την επωμισθούν οι εταιρείες 
που συνεργάζεται το Σωματείο μας. 
Όποιοι από εσάς ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα στοι-

χεία τους στην Αδελφότητα Καφεπωλών είτε μέσω ΦΑΞ στο 210-
3220406 είτε μέσω email στο adeKafe@otenet.gr είτε μέσω ΕΛΤΑ 
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Ισχύει για τα καφενεία 
όλης της Ελλάδος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ..............................................................................

Επιφάνεια:...................................................τ.μ.

Αριθμός τραπεζοκαθισμάτων:..............................................

ΟΔΟΣ............................................ΑΡΙΘΜΟΣ......................

ΠΕΡΙΟΧΗ.............................................Τ.Κ.........................

ΠΟΛΗ ...................................ΝΟΜΟΣ.................................

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 2231789
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.


