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Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
της Α.Κ.Α. εύχονται σε όλους της Α.Κ.Α. εύχονται σε όλους 

τους συναδέλφους τους συναδέλφους 
Καλό Καλοκαίρι 

και Καλές Διακοπές!

Εκπρόσωποι από τον κλάδο μας στις Βρυξέλλες 
Δυναμικό παρών έδωσαν εκπρό-

σωποι του κλάδου στις 15/06/2011 
σε συνάντηση που είχαν με την 
αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. Παρου-
σίασαν εκτεταμένα τις παρατηρή-

σεις και αντιρρήσεις που έχουμε 
στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου. Οι 
πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι 
θα υπάρχουν θετικά αποτελέσμα-
τα, πράγμα που το εύχεται όλος ο 

κλάδος. Αναμονή λοιπόν μέχρι την 
6η Ιουλίου που είναι και η καταλυ-
τική ημερομηνία για την αποστολή 
οποιασδήποτε Αιτιολογημένης 
Γνώμης της Ε.Ε.

ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Χαριστική βολή στην αγορά τα μέτρα 
εφαρμογής του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου.
Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στα 

μέτρα που προβλέπονται στο νόμο εφαρμογής του Μεσοπρόθε-
σμου Δημοσιονομικού Πλαισίου. Είναι προφανές ότι η προσπάθεια 
δημοσιονομικής προσαρμογής όχι μόνο επιφέρει καταστροφικές 
συνέπειες στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αλλά καθίσταται 
πλέον αμφίβολη και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις βιώνουν μια ζοφερή κατάσταση, 
ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Μνημονίου, το Μάιο του 2010. Η 
μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών και η αύξηση των εμ-
μέσων φόρων έχουν οδηγήσει σε μια ραγδαία πτωτική πορεία του 
κύκλου εργασιών. Παράλληλα, η διακοπή της χρηματοδότησης από 
τον τραπεζικό τομέα έχει εκμηδενίσει τη ρευστότητα των επιχει-
ρήσεων. Ως συνέπεια παρατηρείται η έκρηξη των “λουκέτων” στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και η εκτόξευση της ανεργίας 
σε πρωτοφανή επίπεδα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θα περίμενε κανείς μια προσπάθεια 

εξομάλυνσης της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να απο-
τραπεί αυτή η βίαιη καταστροφή αξιών και περιουσιών. Αντίθετα, 
τα μέτρα που επιβάλλονται με το σχέδιο νόμου εντείνουν ακόμα 
περισσότερο την πίεση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με 
βέβαιο αποτέλεσμα την όξυνση των παραπάνω φαινομένων. Πιο 
συγκεκριμένα:

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Στις 15-16-17 Ιουνίου 2011 έγιναν οι αρχαιρεσίες 

της Αδελφότητας Καφεπωλών Αθηνών, για την 
ανάδειξη Νέας Διοίκησης, για την Εκλογή Νέων 

Αντιπροσώπων για την Ο.Ε.Β.Ε.Α. και την Ο.Κ.Ε. και για την 
εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΑ 

1. Κατσόγιαννης Ιωάννης
2. Κατσόγιαννης Παναγιώτης

3. Μαρούλη Θεοδώρα 
4. Παππά Αντιγόνη 

5. Μπουζινέκης Ηλίας 
6. Χουλιάρας Δημοσθένης 

7. Παπανδρεοπούλου Αγλαΐα 
8. Εξαδάκτυλος Λάζαρος

9. Βουρβούλης Ιάσων

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Κορομηλά Μαρία
2. Δημητρόπουλος Βασίλειος 

3. Μάλλιου Σοφία 

Γ) Αντιπρόσωποι της Ο.Ε.Β.Ε.Α. και Ο.Κ.Ε. 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. Κατσόγιαννης Ιωάννης
2. Κατσόγιαννης Παναγιώτης 

3. Μαρούλη Θεοδώρα 
4. Μπουζινέκης Ηλίας 

5. Παππά Αντιγόνη 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α. 

(ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
Σήμερα 27 Ιουνίου 2011 ημέ-

ρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. 
προσήλθαν στα γραφεία της 
Α.Κ.Α. οδός Βουλής 16, 2ος 
όροφος, κατόπιν τηλεφωνικής 
προσκλήσεως του πλειοψηφί-
σαντος Συμβούλου κου Ιωάν-
νου Κατσόγιαννη, τα εκλεγέντα 
μέλη από τις εκλογές της 15ης-
16ης και 17ης Ιουνίου 2011 για 
την εκλογή ΠΡΟΕΔΡΟΥ και 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ για την 
τριετία 2011-2014.

Παρόντες: Βουρβούλης Ιά-
σων - Εξαδάκτυλος Λάζαρος 
- Κατσόγιαννης Ιωάννης - 
Κατσόγιαννης Παναγιώτης 
- Μπουζινέκης Ηλίας - Παπαν-
δρεοπούλου Αγλαΐα - Παππά 
Αντιγόνη - Χουλιάρας Δημο-
σθένης. 
Απόντες: Μαρούλη Θεοδώρα 

(Λόγω έκτακτης ανάγκης). 
Κατόπιν μυστικής ψηφοφο-

ρίας εξελέχθησαν οι κάτωθι: 
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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 €
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ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ 

2102231789

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

2108235659

ΤΑΜΙΑΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 2105741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

2105737350

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΙΑΣΩΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ 

2106914613

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 

2105711112

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΠΑ 

2107754191

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406

e-mail: adekafe@otenet.gr

Εορτολόγιο μηνός 
Ιουνίου

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχο-
νται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
και ευτυχισμένα στους 

εορτάζοντες 
Πέτρο - Παύλο 
- Παυλίνα και 

Απόστολο

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

6. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
1. Τσίτουρας Δημήτριος

2. Χουλιάρας Δημοσθένης 
3. Παπανδρεοπούλου Αγλαΐα 

4. Εξαδάκτυλος Λάζαρος 
5. Δάβρης Γεώργιος 

Συνάδελφοι η αδιαφορία σας για τις εκλογές του Σωματείου 
είχε σαν αποτέλεσμα να βγουν μόνο 6 αντιπρόσωποι 
της Ο.Κ.Ε. και όχι 11 που έπρεπε να είναι. Συνέπεια του 
αποτελέσματος είναι ο κίνδυνος να πέσει η Ομοσπονδία μας. 
Τι σημαίνει αυτό; Δεν θα μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε στις 
υπηρεσίες για τα προβλήματά μας. 
Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους συναδέλφους που ήρθαν 

και στήριξαν με την ψήφο τους, τους αγώνες που έχει κάνει 
το Σωματείο μέχρι σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. ΙΑΣΩΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΠΑ 

Μετά την περάτωση της διαδικασίας εκλογής του νέου Δ.Σ. ο 
Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συμβούλους για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν στο πρόσωπό του και υποσχέθηκε ότι από μέρους 
του θα πράξει το καλύτερο δυνατό για το Σωματείο. 
Τους παρακαλεί δε σε κάθε κάλεσμα του Δ.Σ. να παρευρίσκονται 

σε απαρτία για τη σωστή λειτουργία αυτού και για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν για τον κλά-
δο καθώς και των άλλων κλάδων όπως της Ο.Κ.Ε. - Ο.Ε.Β.Ε.Α. 
- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - Ε.Ε.Α. 
Επίσης ο κ. Πρόεδρος απευθύνει εγκάρδιο χαιρετισμό στα 

απελθόντα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. της Α.Κ.Α. κ. Χρήστο 
Δανδάκη Αντιπρόεδρο, και τους Συμβούλους: κ. Ηλία Παππά, κ. 
Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου, κ. Δημήτριο Τσίτουρα. 
Τους ευχαριστεί θερμά για τις υπηρεσίες που προσέφεραν 

εθελοντικά στο Σωματείο όλα αυτά τα έτη και για την άψογη 
συνεργασία που είχαν και εύχεται υγεία σε εκείνους καθώς και 
στις οικογένειές τους. 
Η συνεδρίαση ήταν σύντομη λόγω επεισοδίων στο κέντρο της 

Αθήνας (Σύνταγμα) και το Δ.Σ. δεσμεύτηκε σε αμέσως επόμενο 
συμβούλιο να καλέσουν και τα νεοεκλεγεθέντα και τα απελθόντα 
μέλη του Δ.Σ. σε μια τιμητική συνεδρίαση. 
Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους συναδέλφους για την 

προσέλευση και την τιμητική τους ψήφο στις εκλογές του Σωμα-
τείου της Α.Κ.Α. την  15-16 και 17 Ιουνίου 2011 καθότι η παρουσία 
τους κρίνεται απαραίτητη για τη δυναμική συνέχιση του έργου 
του Σωματείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α. 

(ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το σωματείο μας 
συνεργάζεται με τη 
Νομικό Σύμβουλο 
κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350
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Αθηναϊκά καφενεία

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Είναι απαράδεκτο σε μια 

αναπτυγμένη χώρα να επιβάλ-
λεται “χαράτσι”. Με το τέλος 
επιτηδεύματος εισάγεται μια 
αρνητική διάκριση σε βάρος μιας 
συγκεκριμένης κοινωνικής ομά-
δας. Ειδικά δε σε μια εποχή που 
η συντριπτική πλειονότητα των 
μικρών επιχειρήσεων δυσκολεύ-
εται – ή ακόμα και αδυνατεί – να 
ανταποκριθεί στις συμβατικές 
της υποχρεώσεις, είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολο αν τελικά το 
κράτος καταφέρει να συλλέξει 
τα αναμενόμενα έσοδα.

• Η μείωση του αφορολόγητου 
ορίου στις 8.000 €, πέρα από τις 
επιπτώσεις τις στο εισόδημα 
των ίδιων των επιχειρηματιών, 
συνεπάγεται ακόμα χαμηλότε-
ρο διαθέσιμο εισόδημα προς 
κατανάλωση στο σύνολο της 
οικονομίας. Η επιβολή φόρου 
ακόμα και σε πολίτες με ετήσιο 
εισόδημα 9.000 € συνιστά κοι-
νωνική αναλγησία.

• Παράλληλα, επιβάλλεται και 
έκτακτη εισφορά στα εισοδήμα-
τα άνω των 12.000 €. Με άλλα 
λόγια, επιχειρείται επί της ουσίας 
η επιστροφή του μπόνους των 
αποδείξεων- το οποίο πλέον 
καταργείται. Θα πρέπει, εδώ  
να σημειωθεί ότι δεν αρκεί το 

κράτος να ανακτήσει την αξιο-
πιστία του έναντι των εταίρων 
και των πιστωτών. Πρώτα από 
όλα θα πρέπει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των ίδιων των 
πολιτών του.

• Η αύξηση του συντελεστή 
ΦΠΑ από 13% σε 23% στις υπη-
ρεσίες εστίασης συνιστά καίριο 
πλήγμα σε ένα από τους σημα-
ντικότερους κλάδους της ελλη-
νικής οικονομίας. Ο κλάδος της 
εστίασης όχι μόνο αποτελεί κύ-
ριο συστατικό του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας μας, αλλά 
προσφέρει επίσης σημαντικό 
αριθμό θέσεων απασχόλησης, 
ιδιαίτερα για τους νέους.

• Η κατάργηση της έκπτωσης 
των ασφαλιστικών εισφορών 
από το φορολογητέο εισόδημα 
συνιστά ένα ακόμα παράλογο 
μέτρο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
η καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών είναι – και σωστά 
- υποχρεωτική. Δεν υπάρχει 
επιλογή του επιχειρηματία αν 
θα διαθέσει χρήματα για την 
ασφάλισή του ή όχι.  Το να 
θεωρείται επομένως, το ποσό 
αυτό ως εισόδημα προσκρούει 
στην κοινή λογική. 

• Το σχέδιο νόμου περιέχει, 
δυστυχώς, σχεδόν στο σύνολό 

του ανάλογες διατάξεις που 
πλήττουν τις μικρές επιχειρή-
σεις. Ενδεικτικά αναφέρονται 
και η αύξηση του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο, η αύξηση της φορο-
λογίας στην ακίνητη περιουσία 
και η πριμοδότηση της δημι-
ουργίας εμπορικών κέντρων 
σε δημόσια περιουσία με την 
παροχή υψηλότερου συντελε-
στή δόμησης.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί 

το εξής. Αρχικά αναφερόταν 
ότι στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
η εξοικονόμηση θα ανερχόταν 
σε 22 δις. €, με τα 14 δις € να 
προέρχονται από την περικοπή 
δαπανών και τα 8 δις € από την 
αύξηση των εσόδων. Τελικά, 
το ύψος των παρεμβάσεων αυ-
ξήθηκε κατά 6 δις €, τα οποία 
προβλέπεται να προέλθουν 
σχεδόν εξολοκλήρου από την 
αύξηση των εσόδων. 
Η φοροεισπρακτική καται-

γίδα των μέτρων εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
θα εκμηδενίσει τις όποιες προ-
οπτικές ανάκαμψης της πραγ-
ματικής οικονομίας, βυθίζοντας 
τη χώρα ακόμα περισσότερο 
στην ύφεση. Με την εφαρμογή 
των μέτρων, όχι μόνο δεν θα 
επαληθευτούν οι προβλέψεις για 

αύξηση του ΑΕΠ το 2012, αλλά 
η καταστροφή που θα επέλθει 
θα γυρίσει τη χώρα δεκαετίες 
στο παρελθόν. 
Η ΓΣΕΒΕΕ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥ-
ΘΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ :

• Για την διαγραφή από τον 
εμπορικό χάρτη της χώρας 
εκατοντάδων Μικρών επιχει-
ρήσεων. 

• Για τον κοινωνικό αποκλει-
σμό που οδηγεί εκατομμύρια 
Έλληνες.

• Γιατί δεν αντιμετωπίζει δυ-
ναμικά και αυστηρά όσους 
πλούτισαν τα τελευταία χρόνια 
παράνομα. 

• Γιατί στο τέλος του χρόνου 
οι – χωρίς δική τους ευθύνη – 
άνεργοι και χωρίς προοπτική θα 
είναι πολύ περισσότεροι  από 
αυτούς που θα εργάζονται. 

• Γιατί το Δημόσιο χρέος, 
παρά τα ανάλγητα μέτρα, θα 
αυξάνει δραματικά. 

• Γιατί εκποιείται ο Δημόσιος 
πλούτος. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ            

Νεολαία: Απανταχού παρούσα!
Μπορεί τα καφενεία να έχουν τη δική τους πιστή πε λατεία, την τε-

λευταία δεκαετία, όμως, παρατηρείται ι διαίτερη προσέλευση πελατών 
νεαρής ηλικίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και 
της δικαιολογημένης δυσκολίας να ανταποκριθούν πολλοί νέοι σε ένα 
ακριβότερο είδος διασκέδασης αλλά και εξαιτίας του ενδιαφέροντος 
που επιδεικνύουν πολλοί από αυτούς για την ελληνική παράδοση. 
“Εχω σταθερούς πελάτες εδώ και χρόνια Ωστόσο πα ρατηρώ ότι τα 
τέσσερα τελευταία έτη ολοένα και περισ σότεροι νέοι επισκέπτονται 
το μαγαζί μου. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός 
ότι το κατάστημα βρίσκεται στα Εξάρχεια”, επεξηγεί ο κ. Βάνας. “Αν 
και η πελατεία μειώθηκε μετά την καθολική απαγόρευση του κα-
πνίσματος, βλέπω ότι πολλοί νέοι συνεχίζουν να επισκέπτονται το 
μαγαζί, παρόλο που δεν μπορούν να απολαύσουν την αγαπημένη 
τους συνήθεια. Άλλωστε, υπάρχει και η ταράτσα που λειτουργεί 
από το Μάρτιο μέχρι το φθινόπωρο και επιτρέπει στους... θερια-
κλήδες να καπνίσουν ελεύθερα, θαυμάζοντας παράλληλα και την 
εξαιρετική θέα στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας”, επισημαίνει ο κ. 
Γερολυμάτος.

Τέλος, ο κ. Λαμπρόπουλος, ιδιοκτήτης του “Ακροπόλ”, αποκαλύ-
πτει: “Παρόλο που οι παλιοί πελάτες της τα βέρνας απομακρύνθηκαν 
σταδιακά από το καφενείο μας, τη θέση τους πήραν οι νεότεροι σε 
ηλικία, που α γάπησαν αμέσως το χώρο και στηρίζουν την προσπά θεια 
μας ανελλιπώς...”.

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΖΥΘΟΠΩΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, 10431, ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 2105226916, FAX: 2105235380

Αθήνα, 2/06/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Εστιατόρων 

Ζυθοπωλών Αττικής, σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε να 
διαμαρτυρηθεί έντονα προς την κυβέρνηση και δη στο Υπουργείο 
Οικονομικών για την μελετούμενη μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ 
των σερβιριζομένων ειδών στα επισιτιστικά επαγγέλματα, από το 
13% στο 23%. 
Η εκ του πονηρού μετάθεση της μελετουμένης επιβολής από τον 

προσεχή Σεπτέμβριο, με τη δικαιολογία της τουριστικής περιόδου 
και βασικά από τον φόβο αντιδράσεων των ξενοδοχειακών μονάδων 
και των εποχιακώς λειτουργούντων στην περιφέρεια καταστημάτων 
ομολογώντας εμμέσως ότι μετά τον Σεπτέμβριο τελειώνει η τουρι-
στική περίοδος και την επόμενη χρονιά ΒΛΕΠΟΥΜΕ. 
Υφίστανται η εκκρεμότητα με συνεχείς παλινωδίες ως προς την 

απαγόρευση του καπνίσματος που έχουν φέρει σε απόγνωση τους 
συναδέλφους. 
Με αυτές τις μεθοδεύσεις οι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον 

τουρισμό επισιτιστικές επιχειρήσεις θα φτάσουν πιο γρήγορα στον 
γκρεμό, χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν και η ανεργία θα διο-
γκωθεί. 
Η κυβέρνηση ας αναλογιστεί τις συνέπειες, και ας αποφασίσει 

αναλογιζόμενη το πρόβλημα που δημιουργεί. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Λαογραφική Στήλη

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.

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).

Aνακοίνωση 
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.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του χρόνου και το όνομα του προ-

έρχεται από τη λατινική ονομασία της θεάς Ήρας, που η γιορτή 
της ήταν την πρώτη αυτού του μήνα. Στην ελληνική παράδοση, 
ο Ιούνιος λέγεται θεριστής, γιατί αυτόν το μήνα γίνεται ο θε-
ρισμός. Επίσης, με αφορμή τη γιορτή του Αϊ - Γιάννη, λέγεται 
Αϊγιαννίτης ή Φανιστής (στη Χίο) ή Λαμπατάρης (στην Κέρκυρα) 
και Λαμπροφόρος (στην Κύπρο). Ο ήλιος τώρα βρίσκεται πιο 
κοντά στο βόρειο ημισφαίριο, γι’ αυτό οι καλοκαιρινές μέρες 
είναι μεγάλες. Η γιορτή του Αϊ - Γιαννιού, στις 24 του μήνα, ση-
ματοδοτεί στο ημερολόγιο τη θερινή τροπή του ήλιου, το θερινό 
λιοτρόπι όπως λέγεται. Από αυτήν τη μέρα ο ήλιος αρχίζει να 
κατευθύνεται προς το νότιο ημισφαίριο, ώσπου να φτάσει στο 
σημείο, που θα ολοκληρώσει τον κύκλο του γύρω από τη γη στις 
24 Δεκεμβρίου. Για το λόγο αυτό, στο βόρειο ημισφαίριο, από 
τις 24 Ιουνίου οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν και οι νύχτες να 
μεγαλώνουν.
Πολλά έθιμα υπάρχουν με αφορμή τη γιορτή του Αϊ - Γιαννιού. 

Εκείνο όμως που το γνωρίζουν όλοι είναι ο κλήδονας και οι φω-
τιές του Αϊ - Γιάννη. 
Για τους μαθητές όλου του κόσμου, ο Ιούνιος είναι ο μήνας 

της χαράς και της ξενοιασιάς, γιατί τελειώνουν τα μαθήματα 
στο σχολείο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η σύγχρονη τεχνολογία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο 

περιβάλλον, σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα η μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας με τα βιομηχανικά απόβλητα, που τόσο απρόσεκτα σκορπούν 
οι άνθρωποι, έχει δημιουργήσει την αύξηση της θερμοκρασίας 
της γης, με πολλά άσχημα επακόλουθα για τον πλανήτη μας, που 
κινδυνεύει να καταστραφεί! Τα Ηνωμένα Έθνη καθόρισαν τη 5η 
Ιουνίου σαν ημέρα περιβάλλοντος. Ας ενημερωθούμε όλοι μαζί για 
την προστασία και το μέλλον του πλανήτη μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Στις 16 Ιουνίου είναι η γιορτή του πατέρα. Το γλυκό του χαμόγελο, 

αλλά και η θυμωμένη του κατσάδα πάντα έρχεται στο μυαλό μας, 
όσο κι αν μεγαλώσουμε.

Παροιμίες για το μήνα Ιούνιο:
Το τραγούδι του Θεριστή, η χαρά του Αλωνιστή • 
Μάρτης έβρεχε, Θεριστής τραγούδαγε.• 
Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι. • 
Από το θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές. • 
Θέρος, τρύγος, πόλεμος... και στο αλώνι χαρές.• 
Από την αρχή του Θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή. • 
Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι.• 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
Ο γύφτος κι ο γιατρός 

Ένας γύφτος αγοράζει οικόπεδο δίπλα από το σπίτι ενός γιατρού. 
Φωνάζει λοιπόν ένα μηχανικό και τον βάζει να του κτίσει ένα ίδιο 
ακριβώς σπίτι. Όταν τελείωσε το σπίτι του ο γύφτος βγαίνει στο 
μπαλκόνι και φωνάζει το γιατρό.

- Γιατρέ - γιατρέ!
- Τι είναι ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός
- Να του λέει ο γύφτος εσύ μπορεί να μην με χωνεύεις αλλά εγώ 

είμαι ίδιος με σένα γιατί έχουμε το ίδιο σπίτι!
- Αποκλείεται του λέει ο γιατρός γιατί δεν έχουμε τα ίδια έπιπλα...
Σκυλιάζει ο γύφτος παραγγέλνει τα ίδια ακριβώς έπιπλα με του 

γιατρού και ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι
- Γιατρέ - γιατρέ ίδιο σπίτι έχουμε ίδια έπιπλα είμαι ίδιος με σένα.
- Τι λες ρε παλιόγυφτε του λέει ο γιατρός έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο; 

και του δείχνει μια πολυτελή MERCEDES που είχε στο γκαράζ.
Σκυλιάζει ο γύφτος βάζει γραμμάτια παίρνει δάνεια και αγοράζει 

μια ακριβώς ίδια MERCEDES και βγαίνει πάλι στο μπαλκόνι.
- Γιατρέ - γιατρέ!
- Τι θες ρε παλιόγυφτε; του λέει ο γιατρός
- Είμαι ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ από σένα!
- Γιατί ρε; του λέει ο γιατρός
- Να του λέει ο γύφτος έχουμε ίδιο σπίτι ίδια έπιπλα και ίδιο αυτο-

κίνητο συμφωνείς;
- Συμφωνώ αλλά από που και ως που είσαι καλύτερος από μένα; 

του λέει ο γιατρός
- Γιατί εγώ έχω γείτονα γιατρό ενώ εσύ έχεις γείτονα ΓΥΦΤΟ!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο στην Ανθούπολη, επί της οδού 
Θηβών 259, 80 τ.μ. με πλήρη εξοπλισμό και σωστή 
πελατεία, σε τιμή ευκαιρίας λόγω συνταξιοδότησης, 
τηλ. επικοινωνίας: 210 5735496 κ. Τσίτουρας 

Στις 10 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Μυρσίνης 
Μαρούλη (κόρη της Θεοδώρας Μαρούλη, ταμία της Α.Κ.Α. και 
Β’ Αντιπροέδρου της ΟΚΕ) και του εκλεκτού της καρδιάς της Γε-
ωργίου Κωστακόπουλου στο κτήμα Le Chevalier στον Ι. Ναό Αγ. 
Αναργύρων. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα με 
γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Στο γάμο παρευρέθηκαν 
από το σωματείο μας: ο Πρόεδρος Ι. Κατσόγιαννης - Δημοσίων 
Σχέσεων: Αγλαΐα Παπανδρεοπούλου - η υπάλληλος του γραφείου 
Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου και η Νομική Σύμβουλος Χριστίνα 
Παπανδρεοπούλου. 
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρ-

τον με πολλούς και καλούς απογόνους. 


