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

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350

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.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
Καφεπωλών Αθηνών 
και της Ομοσπονδίας 

Καφεπωλών Ελλάδας εύχονται 
Καλή Χρονιά σε όλους τους 

συναδέλφους 
και στις οικογένειές τους.

Πάνω απ’ όλα ΥΓΕΙΑ 
Άπειρες ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ 
στιγμές με τους ανθρώπους 

που αγαπούν και
ό,τι ο καθένας επιθυμεί

Στον Επίτιμο Πρόεδρο της Α.Κ.Α. κ. Νίκο 
Γιαννόπουλο, στον πρώην Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο 
Δανδάκη και στη σύμβολο Δημοσίων Σχέσεων κ. 

Αγλαΐα Παπανδρεοπούλου ευχόμαστε 
για την ονομαστική τους εορτή 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Το έτος 2012 να τους φέρει προσωπική και 
οικογενειακή Υγεία - Χαρά και Ευτυχία

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 
Συνάδελφοι, 
Το ποσό της ετήσιας συνδρομής σας είναι 25 € από 

30 € που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Για τους νέους 
συνδρομητές η επιβάρυνση είναι 5 € επιπλέον για την 
εγγραφή τους, στο Σωματείο μας. 
Στην συνδρομή αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης ο 

τιμοκατάλογος και η μηνιαία εφημερίδα μας “ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ”. 
Πληροφορίες δίνονται απ’ το γραφείο της ΑΚΑ - Βου-

λής 16 - Σύνταγμα - 2ος όροφος, τις ώρες 8.30 π.μ. - 
15.00 μ.μ., στο τηλ. 210 3248418 και από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 

σας. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημά σας είμαστε πάντα στη δι-

άθεσή σας. 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΑ
Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος Ιωάννης Ρεκλείτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Λεβετσοβίτης
Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος
Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Οικονομικός Επόπτης Νικόλαος Γρέντζελος

Διοικητικό Συμβούλιο
Aλαμπάνου Δήμητρα - Aρβανίτης Δημήτριος - Aυγέρης Δημήτριος -Bαρ-

δακώστας Δημήτριος - Βαφειαδάκης Ιωάννης - Βυρίνη Μαρία -Γιαννόπου-
λος Παναγιώτης - Γλεντζής Γρηγόριος - Γρέντζελος Νικόλαος -Γρύπαρη 
Ελένη - Δημαρχιάδης Κλήμης - Δημοθεόδωρος Αριστείδης -Δημοθεόδωρος 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για 
το χαράτσι των ακινήτων ΠΟΛ. 1244/1.12.2011 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΔΕΗ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΔΕΗ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΛΗΞΗΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΛΗΞΗ
Δόθηκε στη δημοσιότητα η πολυ-

αναμενόμενη εγκύκλιος του υπουρ-
γείου Οικονομικών με την οποία 
αποσαφηνίζονται όλα τα θέματα 
και δίνονται απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα που ταλαιπωρούσαν 
τους πολίτες καθ΄ όλο το χρονικό 
διάστημα των δύο τελευταίων μη-
νών αναφορικά με την επιβολή του 
ειδικού τέλους στα ακίνητα. 

.................
Αναλυτικά η εγκύκλιος:
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και 

διευκρινίσεων για την εφαρμογή 
του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, 
περί έκτακτου ειδικού τέλους 
ηλεκτροδοτούμενων δομημένων 
επιφανειών

........
Κατόπιν των ανωτέρω, για το 

έτος 2011 το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλ-
λεται όπως έχει υπολογισθεί βάσει 
των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρί-
ου 2011 και τυχόν διαφορά λόγω 
λανθασμένης επιφάνειας, τιμής 
ζώνης ή παλαιότητας συμψηφί-
ζεται στο αντίστοιχο ποσό τέλους 
του έτους 2012.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥ-
ΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ • Ο.Ε.Β.Ε.Α.
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11/01/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ε.Β.Ε.Α.
ΣΕΡΕΛΕΑ ΣΑΡΑΝΤΗ

Συνάδελφοι,
Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι τα 

προβλήματα που ταλανίζουν τους 
Μ.Μ.Ε. συνεχώς γίνονται οξύτερα.
Είναι εμφανής η εικόνα ενός επι-

χειρηματικού κόσμου που διαρκώς 
συρρικνώνεται. Η εγχώρια αγορά 
βρίσκεται σε διαρκή κατάρρευση. 
Ο υψηλός δείκτης τιμών του κα-
ταναλωτή, σε συνδυασμό με τον 
ανύπαρκτο ρυθμό ανάπτυξης, την 
υψηλή ανεργία, την αύξηση του 
πληθωρισμού δημιουργούν στασι-
μοπληθωρισμό που συντείνει στην 
επιδείνωση της οικονομίας.
Ζητήσαμε την λήψη άμεσων μέ-

τρων για να βοηθηθούν οι επαγγελ-
ματίες στηριζόμενοι σ’ ένα νέο “Ανα-
πτυξιακό Νόμο” που θα προστατεύει 
την υγιή επιχειρηματικότητα.
Η Ομοσπονδία μας έστειλε υπομνή-

ματα, είχε επαφές με συνδικαλιστικά 
όργανα, ενήργησε παράλληλα με 
την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. συμμετέχοντας σε 
συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, 
προώθησε αρμοδίως αιτήματα που 
αφορούσαν σωματεία και ενώσεις 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της Ο.Ε.Β.Ε.Α. για συνεργασία. Επί-
σης μέσα από την ιστοσελίδα μας 
μπορούσαν να ενημερώνονται και να 
ενημερώνουν τα μέλη τους.
Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που 

μας απασχολεί διαχρονικά είναι το 
“Ασφαλιστικό”.
Ζητήσαμε κάλυψη του Ο.Α.Ε.Ε. 

από τον κρατικό προϋπολογισμό με 
ποσοστό 0,6% επί του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.)
Επίσης ρύθμιση καθυστερουμέ-

νων εισφορών των ασφαλισμένων 
με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ήτοι 
καταβολή μακροχρόνιων χαμηλών 
δόσεων 100 € τον μήνα.
Επίσης, αίτημά μας ήταν να δι-

ατηρείται για χρονικό διάστημα η 
ιατροφαρμακευτική δαπάνη σε μη 
ενήμερους ασφαλισμένους. Να μην 
γίνουν αυξήσεις στις εισφορές, να 
σταματήσουν οι συνεχείς μειώσεις 
των συντάξεων. Να γίνεται συστη-
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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 €

συνέχεια από σελ.1

συνέχεια από σελ.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΑ
Ιωάννης - Ζηκόπουλος Γεώργιος - Καλαμπαλίκης Ανδρέας -Καραδήμας 
Αθανάσιος - Καρβούνη Αγγελική - Καρναχωρίτης Βασίλειος -Κασφίκης 
Μάριος - Κογιουμτσής Νικόλαος - Κολιός Μιχαήλ  -Κολλάρος Παναγιώ-
της - Κοντούρης Χρηστάκης - Κουράσης Γεώργιος - Κούρτης Ανδρέας - 
Κουτρουλιάς Γεώργιος - Λαγούτης Γεράσιμος - Λάμπρου Κωνσταντίνος - 
Λεβετσοβίτης Νικόλαος - Λέκκας Παναγιώτης - Λώλος Ιωάννης - Μάλλιος 
Θεόδωρος - Μολώνης Γρηγόριος - Μολώνης Δημήτριος -Μπακάλης Νικό-
λαος - Μπινιάρης Δημήτριος - Ντάβιος Θεμιστοκλής -Οικονομάκου Σοφία 
- Παναγιωτοπούλου-Χαρδαλιά Παναγιώτα - Παξινός Ανάργυρος - Πέππας 
Παναγιώτης - Πισιμίσης Αθανάσιος - Ποθητού Σεργιανή -Πρέζαλη Αρχό-
ντω-Αικατερίνη - Πρινιανάκη Ελένη - Ρεκλείτης Ιωάννης - Ρίζος Βασίλειος - 
Ρόκου Μαρία - Σαξιώνης Σταύρος - Σγάρτσος Δημήτριος - Σερελέας - Σα-
ράντης Σιαφάκας - Δημήτριος Στέφος - Θωμάς Ταμβακίδης -Αλέξανδρος 
- Τατούλη Φραντζέσκα-Φράγγω - Τσιρώνης Κλεάνθης - Φλωράς Γεώργιος 
- Χατζηβασίλογλου Γεώργιος - Χατζηθεοδοσίου Ιωάννης -Χριστοδούλου 
Εμμανουέλα - Ψαρράς Ζήσης 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για το χαράτσι των ακινήτων ΠΟΛ. 1244/1.12.2011 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΔΕΗ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΛΗΞΗΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΔΕΗ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ ΛΗΞΗ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. Στα πρόσωπα που υπάγονται 

στο μειωμένο συντελεστή του 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντάσσονται και τα 
πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε 
αναπηρία από 80% και άνω, όπως 
ενδεικτικά πρόσωπα με εγκεφαλική 
παράλυση,είδους με σοβαρή νοη-
τική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο 
down, κ.λ.π..
Για την εφαρμογή του μειωμένου 

συντελεστή ακολουθείται η διαδι-
κασία που ορίζεται στην υποπερί-
πτωση β΄ της περίπτωσης 2 του 
άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-
10-2011 με την προσκόμιση της 
κατά περίπτωση βεβαίωσης από 
την αρμόδια υπηρεσία.
Το ποσοστό της αναπηρίας πι-

στοποιείται από βεβαίωση που έχει 
εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια 
δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές 
επιτροπές).
Β. Η διακοπή ηλεκτροδότησης 

αναστέλλεται, εάν:
α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγεί-

ας στο πρόσωπο του χρήστη του 
ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε 
το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο 
ατόμου που συνοικεί με αυτόν και 
τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, 
και αποδεικνύεται ότι η διακοπή 
του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους 
(όπως π.χ. όταν ο χρήστης υπο-
στηρίζεται μηχανικά)
β) ο κύριος του ακινήτου για 

το οποίο επιβλήθηκε το τέλος 
είναι και χρήστης του, διαβιεί υπό 
μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, 
όπως η απουσία εισοδήματος και 
περιουσιακών στοιχείων, πλην του 
ακινήτου για το οποίο ζητείται η 

εξαίρεση και κρίνεται ότι η κατα-
βολή του τέλους θα θέσει, ενόψει 
των συνθηκών υπό τις οποίες δι-
αβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο 
τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου 
ή των προσώπων που συνοικούν 
με αυτόν και τον βαρύνουν φο-
ρολογικά κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ΚΦΕ.

...............................................
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ
Σε περίπτωση μη καταβολής του 

Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, ο χρόνος έκδοσης της 
εντολής διακοπής του ρεύματος 
από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλα-
κτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύματος προς το Διαχειριστή 
Δικτύου αυξάνεται, από 40 ημέ-
ρες που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 
1211/10-10-2011, σε 80 ημέρες από 
την έκδοση του λογαριασμού.

........................................
5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΣΤΗ 

Δ.Ο.Υ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕ-
ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σε περίπτωση μισθωμένου ακι-

νήτου, για το οποίο ο λογαριασμός 
ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται 
στο όνομα του μισθωτή και εφό-
σον ο μισθωτής δεν έχει εξοφλήσει 
το λογαριασμό στον οποίο είναι 
απαιτητό για καταβολή το συνο-
λικό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο κύριος 
του ακινήτου δύναται να κατα-
βάλει στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του 
το αναφερόμενο στο λογαριασμό 
ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνοντας 
από τη Δ.Ο.Υ. βεβαίωσης καταβο-
λής του τέλους Συγκεκριμένα, ο 
κύριος του ακινήτου υποβάλλει 
αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στην παρούσα, 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία 
αναγράφει τον αριθμό παροχής 
και προσκομίζει τα φορολογικά 
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι 
το ακίνητο είναι μισθωμένο (π.χ. 
δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος, αναλυτική κατάσταση για τα 
μισθώματα των ακινήτων κ.λπ.). 
Η Δ.Ο.Υ., αφού εντοπίσει στην 
κατάσταση που έχει αποσταλεί 
από τη Γ.Γ.Π.Σ. τον αριθμό παρο-
χής, εκδίδει διπλότυπο δήλωσης 
καταβολής του τέλους με είδος 
φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224 για 
τη συνολική καταβολή του ποσού 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αναγράφεται στην 
κατάσταση. Μετά την εξόφληση 
του ποσού, η Δ.Ο.Υ. χορηγεί βεβαί-
ωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 
της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 
και ενημερώνει την κατάσταση 
προσθέτοντας στην εγγραφή της 
παροχής τον αριθμό διπλοτύπου 
και τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
σχετικής βεβαίωσης. Στη συνέχεια, 
η βεβαίωση προσκομίζεται στη 
Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προ-
μηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για 
τις δικές τους ενέργειες.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑ-
ΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 
17Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Α. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει σε όλες 
τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατάσταση σε 
ηλεκτρονική μορφή, στην οποία πε-
ριλαμβάνονται τα στοιχεία των πα-
ροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τις 
οποίες δεν έχει χρεωθεί Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 
μέσω αντίστοιχου λογαριασμού της 
Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμη-
θευτών ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω 
διακοπής του συμβολαίου μεταξύ 
του καταναλωτή και της Δ.Ε.Η. ή 
των εναλλακτικών προμηθευτών 
μετά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 
και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
των πρώτων λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος που περιείχαν 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει 

τον αριθμό παροχής, τη διεύθυνση 
του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 
και το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντι-
στοιχεί στην παροχή.

..........................
7. ΡΥΘΜΙΣΗ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Στις περιπτώσεις που υπάρχει 

διακανονισμός μεταξύ της Δ.Ε.Η. 
ή του εναλλακτικού προμηθευτή 
ηλεκτρικού ρεύματος και του κα-
ταναλωτή, η ρύθμιση επεκτείνεται 
και στο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σύμφωνα 
με την διαδικασία που εφαρμόζεται 
για το διακανονισμό του ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Επιπλέον, σε ακραίες 
περιπτώσεις που δεν υφίσταται 
εν ισχύ διακανονισμός, ωστόσο 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 
την πραγματοποίησή του μετά την 
έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρι-
κού ρεύματος που περιλαμβάνει 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτι-
κοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύμα-
τος προβαίνουν σε ρύθμιση με τον 
καταναλωτή, η οποία εφαρμόζεται 
και στο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

.........................
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Κατά τον έλεγχο του οικο-

γενειακού εισοδήματος, για την 
εφαρμογή του μειωμένου συντελε-
στή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στους πολύτεκνους 
και τη χορήγηση της απαλλαγής 
από το τέλος των ανέργων, λαμ-
βάνονται υπόψη μόνο τα ποσά 
που αναγράφονται στον Πίνακα 

4(φορολογούμενα πραγματικά 
εισοδήματα) της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος.
Β. Ως μακροχρόνια άνεργοι, για 

τη χορήγηση της απαλλαγής, θε-
ωρούνται τα πρόσωπα που έχουν, 
κατά την ημερομηνία έκδοσης του 
πρώτου λογαριασμού που περιλαμ-
βάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μη διακοπτόμενο 
χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο 
του ενός έτους, όπως προκύπτει 
από τις σχετικές βεβαιώσεις του 
αρμόδιου φορέα.
Γ. Ειδικά για την περίπτωση των 

προσωρινών παραχωρητηρίων του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
υπόχρεος για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ως οιο-
νεί επικαρπωτής, είναι ο δικαιούχος 
του παραχωρητηρίου.
Δ. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι, ο μει-

ωμένος συντελεστής του τέλους για 
πρόσωπα που είναι τα ίδια ανάπη-
ρα ή βαρύνονται με ανάπηρο καθώς 
και για πολύτεκνους, εφαρμόζεται, 
εκτός από την περίπτωση κατά την 
οποία η κύρια ιδιοκατοικούμενη 
κατοικία ανήκει (κατά 100% ή κατά 
ποσοστό) εκτός από τον δικαιούχο 
του μειωμένου τέλους και στον/
στη σύζυγό του/της, καθώς και 
όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης 
κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των 
συζύγων, υπό τον όρο ότι πληρού-
νται οι λοιπές προϋποθέσεις του 
μειωμένου τέλους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Φορολογικών και 

Τελωνειακών Θεμάτων 
Ιωάννης Καπελέρης

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η Αδελφότητα Καφεπωλών 

Αθηνών εκφράζει τα θερμά της 
Συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του επίτιμου Προέδρου κ. Νίκου 
Γιαννόπουλου για το χαμό της πο-
λυαγαπημένη του μητέρας Κων/
νας, η οποία άφησε την τελευ-
ταία της πνοή σε ηλικία 98 ετών 
στις 27/12/2011 στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στις 29/12/2011 στα 
Όχθεια Αρκαδίας. 
Ο Θεός να αναπαύσει την 

ψυχή της.
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ματικότερος έλεγχος των φαρμακευ-
τικών δαπανών. Να αποποινικοποιηθεί 
η πράξη της μη εμπρόθεσμης κατα-
βολής των ασφαλιστικών εισφορών 
των ασφαλισμένων. Σημειωτέον ότι 
τουλάχιστον 300.000 από αυτούς 
είναι χωρίς ενημερότητα.
Στο “Φορολογικό”: Ζητήσαμε ν’ 

αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδημα 
και εισπράξαμε την μείωση στα 
5.000,00 €.
Η απαράδεκτη κυβερνητική πολιτι-

κή αύξησε κατακόρυφα το Φ.Π.Α. στο 
23% διαλύοντας ολόκληρους κλάδους 
επαγγελματιών. Συγχρόνως υπήρξαν 
αυξήσεις Φ.Π.Α. σε είδη ευρείας κατα-
νάλωσης. Τέλη αυτοκινήτων, έκτακτη 
εισφορά στη ΔΕΗ, υπερφορολόγηση 
ακινήτων, συντελούν στη συνεχή 
ανατροφοδότηση της οικονομικής 
ύφεσης.
Προτείναμε κίνητρα που αφορούν 

την διατήρηση και δημιουργία θέσεων 
εργασίας (προγράμματα ΟΑΕΔ - λει-
τουργία ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
Ζητήσαμε την θέσπιση απλού 

φορολογικού και εμπορικού κώδικα 
και μείωση των φορολογικών συντε-
λεστών. Μια από τις σημαντικότερες 
αιτίες της οικονομικής δυσπραγίας 
είναι η σύλληψη της φορολογητέας 
ύλης που διαφεύγει. Αυτή όμως δεν 
καταπολεμάτε με το “μέτρο” των 
αποδείξεων και το φοροκυνηγητό των 
μικρομεσαίων; Αλλά με το κτύπημα 
της διαφθοράς και της συναλλαγής 
μέσα από τις εφορίες, τις πολεοδομίες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία που ακουμπά-
νε στις φαρμακευτικές εταιρείες, στα 
νοσοκομεία, στις off shore εταιρείες, 
στο λαθρεμπόριο των καυσίμων, στο 
παρεμπόριο γενικά.
Πρέπει ο έλεγχος να είναι αυστηρός 

και χρειάζεται επιβολή του νόμου με 
ποινές που δεν εξαγοράζονται.
Πρόβλημα μεγάλο μας δημιουργεί 

η έλλειψη ρευστότητας. Χρειάζεται 
γενναία “χρηματοδότηση” των ΜΜΕ 
από κοινοτικά προγράμματα καθώς 
και δανειοδότηση μέσω τραπεζών 
χωρίς τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια 
που είναι απολύτως απαγορευτικά για 
τους περισσότερους επαγγελματίες.
Πρέπει να δεσμευτούν οι τράπεζες 

να διοχετεύουν συγκεκριμένο ποσο-
στό από τις κρατικές εγγυήσεις που 
λαμβάνουν για να ενισχύσουν με 
ρευστό την πραγματική οικονομία.
Επιδιώξαμε την ταχεία υλοποίηση 

των κοινοτικών προγραμμάτων που 
στηρίζουν τις ΜΜΕ ώστε να πάψει η 
απαράδεκτη καθυστέρηση με ατέρμο-
νες διαδικασίες και προσκόμματα.

То “ТЕМПЕ” τελικώς δημιούργησε 
πολλές εκκρεμότητες και το ΕΣΠΑ 
κινείται, αλλά με σχετικά μικρή απορ-
ροφητικότητα.
Εμπόδια δημιουργεί ο τρόπος κα-

ταχώρησης στον “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”. Ζητάμε 
ν’ αλλάξει και να διαφοροποιηθούν 
οι προϋποθέσεις εγγραφής και δια-
γραφής των οφειλετών. Ν’ αλλάξει 
το καθεστώς των πλειστηριασμών 
ώστε να διαφυλάσσεται πέρα από το 
κοινωνικό μέρος και το βασικό επιχει-
ρηματικό που αποτελεί προϋπόθεση 
εξόφλησης δανείων.
Να καταργηθεί ο τοκογλυφικός τό-

κος υπερημερίας στις καθυστερήσεις 
πληρωμών προς το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Να περιοριστούν 
τα υπερβολικά δημοτικά τέλη.
Να στηριχτεί η “επαγγελματική 

στέγη” και να υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση ως προς τα ενοίκια των επαγ-
γελματικών χώρων με μείωση 25-30% 
λόγω της οικονομικής συγκυρίας για 
διάστημα δύο ετών.
Διασφαλίσαμε την Κυριακάτικη αρ-

γία και το ωράριο λειτουργίας. 
Με συνεχείς παρεμβάσεις ζητήσαμε 

ν’ αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η μάστι-
γα του παρεμπορίου, ούτως ώστε να 
περιοριστεί η παρασιτική οικονομία. 
Προγραμματίζεται ενιαίο κέντρο 
πάταξης του παρεμπορίου. Συνεχώς 
εντοπίζονται αποθήκες με είδη που 
έχουν εισαχθεί παρανόμως. Σημειω-
τέον, “λαθρεμπόριο - παρεμπόριο” 
υπολογίζεται ότι κάνουν τζίρο 20-25 
δις ετησίως, χρήμα που χάνεται από 
το νόμιμο εμπόριο και θα απέδιδε στο 
κράτος περίπου 6 δις.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο 

απροχώρητο με τον ελλιπή έλεγχο στα 
τελωνεία. Πρέπει να γίνεται σωστός 
έλεγχος στους παράνομους διακινητές 
ώστε να στοχοποιηθούν οι προμη-
θευτές τους. Οι πλανόδιοι εν γένει 
λαθρομετανάστες δεν προσφέρουν 
στο κοινωνικό σύνολο, ταλαιπωρούν 
οικονομικά τους νόμιμους επαγγελμα-
τίες, αυξάνουν την “παραβατικότητα” 
ενώ απολαμβάνουν την περίθαλψη 
τους. Έχουν διατυπωθεί αιχμές από 
υψηλόβαθμους παράγοντες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για ύποπτες 
συναλλαγές στελεχών της Δημοτικής 
Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ και της ΕΛ.ΑΣ 
με το κύκλωμα του παρεμπορίου το 
οποίο φαίνεται τώρα εν μέσω κρίσης 
έχει γιγαντωθεί. Δυστυχώς η κρίση 
δεν δημιουργεί ευκαιρίες, δεν εμπνέει 
νέες ιδέες ούτε υποστηρίζει οράματα. 
Αντίθετα δημιουργεί προβλήματα 
ανεργίας, τοκογλυφίας με παράνομα 

ενεχυροδανειστήρια, απατεώνες, 
διαφθορά και μεγαλύτερη εγκληματι-
κότητα. Παραμένει η απαρχαιωμένη 
δομή του κράτους. Ακόμα και ο 
χρόνος ίδρυσης μιας εταιρείας Ο.Ε., 
Ε.Ε. Α.Ε. που έγινε προσπάθεια να 
συντομευτεί, δεν έχει ξεφύγει από το 
τέρας της γραφειοκρατίας.
Εμείς σαν Ομοσπονδία προσπαθή-

σαμε να προτείνουμε λύσεις χωρίς 
να αερολογούμε και να γινόμαστε 
γραφικοί.
Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνικός 

διάλογος. 
Υπάρχει έλλειμμα Δημόσιων φορέ-

ων, υπάρχει έλλειμμα πολιτικής, υπάρ-
χουν τάσεις μέσα στο όλο σύστημα 
που αποσταθεροποιούν, αποδυναμώ-
νουν τους θεσμούς, ταυτοποιώντας 
τους με τα ανίκανα, αναξιόπιστα πρό-
σωπα που τους εκπροσωπούν. Μιλάμε 
για δημοκρατία, ποια δημοκρατία; 
Εμείς τελικώς έχουμε ολοκληρωτικού 
χαρακτήρα φεουδαρχία, τα φέουδα 
μεταβιβάζονται κληρονομικά και ο 
φεουδάρχης με ελεγχόμενες παροχές 
μοιράζει αξιώματα υπουργών, βου-
λευτών, δημάρχων και πάει λέγοντας, 
σε ένα παιχνίδι σωστά στημένο από 
έμπειρους μαγείρους εκλογικών νό-
μων με τον λαό αδρανή, κομπάρσο. Γι 
αυτό, δεν είναι τυχαίο που η πατρίδα 
έχει φτάσει σ’αυτό το χάλι. Βρήκαν 
ευκαιρία δίπλα στις νόμιμες αλλά ανε-
παρκείς και ανίκανες κυβερνήσεις, ν’ 
ανδρωθούν οργανωμένες μαφίες που 
επέβαλαν την θέλησή τους με θράσος 
και γκανγκστερικές μεθόδους.
Στον χώρο της ενημέρωσης ανδρώ-

θηκαν εκβιαστές και συκοφάντες, οι 
οποίοι κρατούν σε ομηρία πολιτικούς, 
δικαστές, επιχειρηματίες αποκομί-
ζοντας τεράστιο κέρδος χωρίς να 
υφίστανται συνέπειες. Στην καρδιά 
του κράτους: στις εφορίες, στις πολε-
οδομίες μεγαλούργησε ο υπόκοσμος 
και στον χώρο του συνδικαλισμού 
ισχυρές ομάδες πίεσης έδρασαν με τον 
ίδιο τρόπο εκβιάζοντας, επιβάλλοντας 
έτσι τα συμφέροντά τους.
Συνάδελφοι,
Τα προβλήματά μας, οι θέσεις μας, 

οι προτάσεις μας διαχρονικά έχουν 
υποβληθεί. Όμως η τελευταία οικονο-
μική συγκυρία μας έριξε κυριολεκτικά 
στο καναβάτσο.
Αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε την 

καταιγίδα.
Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι για να 

υλοποιηθούν οι προσδοκίες μας, 
είναι αναγκαίο να έχουμε πείσει τους 
αρμόδιους φορείς, εξασφαλίζοντας 
την απαραίτητη πολιτική βούληση. 
Αυτό όμως προϋποθέτει οι αγώνες 
και οι κινητοποιήσεις να υποστηρίζο-

νται σταθερά, καθαρά, «ΕΝΩΤΙΚΑ» 
από ανεξάρτητους συνδικαλιστικούς 
φορείς που να μην επηρεάζονται από 
τις κομματικές σειρήνες.
Συνάδελφοι,
Τα κόμματα έχουν διαφθείρει το 

συνδικαλιστικό κίνημα. Αναπτύχθηκε 
μέσα στις κομματικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, μια «Συνδικαλιστική 
Νομενκλατούρα» που γρήγορα απο-
κόπηκε από την βάση που προήλθε, 
απαρνήθηκε τον ουσιαστικό συνδικα-
λιστικό χαρακτήρα της, ποδηγέτησε 
το συνδικαλιστικό κίνημα ανάλογα 
με τις κομματικές ανάγκες, ικανοποι-
ώντας συγχρόνως τις προσωπικές 
φιλοδοξίες των εκάστοτε ηγετών 
τους. Οι δε συνδικαλιστικές ηγεσίες 
κατηγορούν η μια την άλλη ότι είναι 
προσκυνημένες στους κομματικούς 
πατρόνες τους.
Συνάδελφοι,
Ήρθε ο καιρός να απομονώσετε από 

τον συνδικαλισμό τους κομματικούς 
κλακαδόρους, τους κάθε χρώματος 
κομματικούς σφουγκοκωλάριους, 
τους λακέδες της εκάστοτε κυβερ-
νητικής πολιτικής που επιδιώκουν 
με επικοινωνιακά τεχνάσματα να 
εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους και 
τους ιδιοτελείς σκοπούς τους. Μην 
γίνεστε θύματα των εμπόρων της 
τηλεοπτικής αποχαύνωσης ώστε να 
ξεχνάτε το γεγονός που έχει κυριολε-
κτικά διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της 
πατρίδας μας.
Την θεσμοποιημένη ατιμωρία, την 

κοινή βεβαιότητα ότι «ΟΛΑ επιτρέπο-
νται» αφού «όλα μαζί τα φάγαμε».
Με τις εκλογές που σε λίγους μήνες 

έρχονται, πρέπει να προχωρήσουμε σε 
μια ουσιαστική μεταπολίτευση.
Συνάδελφοι,
Απαραίτητα είναι τα υπομνήματα, 

οι συγκεντρώσεις, τα συλλαλητήρια 
ακόμα και οι καταλήψεις για να πετύ-
χουμε τους σκοπούς μας.
Χρειάζεται όμως να ενεργοποιή-

σουμε και την πολιτική βούληση των 
φορέων. Τώρα έχετε την δυνατότητα, 
ανεξάρτητα από την κομματική σας 
ταυτότητα να διαλέξετε αυτούς που 
πιστεύετε ότι θα στηρίξουν ολόψυχα 
τα δίκαια αιτήματά μας.
Πρέπει πάνω απ’ όλα να παραμεί-

νουμε ενωμένοι.
Πάντα προσπαθούμε και αγωνιζό-

μαστε.
Όλοι γνωρίζετε ότι ένας αγώνας δεν 

χάνεται όταν δεν κερδίζεται, χάνεται 
όταν τα παρατάς.
Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να 

μην τα παρατήσουμε ποτέ!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.Α.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΕΡΕΛΕΑΣ

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 Δεκεμβρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Βαρβάρα, Σάββα, Σαββούλα, Νίκο, Νικολέτα, Άννα, Σπύρο, 
Σπυριδούλα, Ελευθέριο, Ελευθερία, Ανθή, Διονύση, Διονυ-
σία, Αγλαΐα, Ιουλία, Ευγενία, Χρήστο, Χριστίνα, Μανώλη, 

Στέφανο, Στεφανία 



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

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.

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. 

Λαογραφική Στήλη

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

Χριστουγεννιάτικα έθιμα στην Ελλάδα
Το αναμμένο πουρνάρι
Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν 

νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά 
του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε 
το σκοτεινό βουνό χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κρότους. Από 
τότε, λοιπόν, στα χωριά της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, 
για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που 
θα πάνε στο πατρικό τους, για να φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της 
μάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που 
καίει τρίζοντας. Στο δρόμο το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι αναμμένο 
στο πατρικό τους σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότους τα 
σκοτεινά δρομάκια του χωριού.
Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν 

ολόκληρο το κλαρί το πουρνάρι αναμμένο στο χέρι τους - είναι μεγάλη 
πολιτεία τα Γιάννενα - αλλά κρατούν στη χούφτα τους μια χεριά δαφνό-
φυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι, μόλις μπούνε και 
καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να 
τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: “Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γα-
μπρούς!” Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Να προκόβουν 
τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαμελιά του, να μεγαλώνουν τα κορίτσια 
και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να 
του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνομα το πατρικό να σβήσει.

«Χριστόξυλο» και «Πάντρεμα της Φωτιάς»
Το «Χριστόξυλο» και το «Πάντρεμα της Φωτιάς» είναι δύο, όχι και 

τόσο γνωστά, Χριστουγεννιάτικα έθιμα που τα συναντάμε σε ορισμένες 
περιοχές της πατρίδας μας και κυρίως στην Μακεδονία. Ας τα δούμε 
όμως ένα ένα.

Το «Χριστόξυλο»
Χριστόξυλο ονομάζεται το πρώτο κούτσουρο που θα καεί στο τζάκι 

το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Το πρωί της παραμονής, 
καθαρίζεται το τζάκι επιμελώς από τις στάχτες και τα τυχόν άκαυστα ξύλα 
και κάρβουνα. Σε πολλές περιοχές καθαρίζεται ακόμα και η καμινάδα 
του τζακιού.
Στις περισσότερες περιοχές που συναντάμε το έθιμο, χρησιμοποιούν για 

Χριστόξυλο, οποιοδήποτε μεγάλο ξύλο - κούτσουρο, έχουν στη διάθεσή 
τους. Σε ορισμένες όμως προτιμούν το ξύλο αυτό να προέρχεται από 
δέντρο με αγκάθια (π.χ. άγρια αχλαδιά).
Το βράδυ της παραμονής, και αφού έχει συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια 

γύρω απ’ το τζάκι, ανάβεται το Χριστόξυλο. Από εκείνη την στιγμή και έως 
τα Άγια Θεοφάνεια η φωτιά στο τζάκι δεν πρέπει να σβήσει. Με αυτόν τον 
τρόπο πιστεύεται ότι κρατούνται έξω από το σπίτι οι καλικάτζαροι, που 
εκείνες τις μέρες βρίσκονται πάνω στην γη. Για την φωτιά που προσφέρει 
το Χριστόξυλο την παραμονή των Χριστουγέννων η λαϊκή παράδοση 
λέει ότι ζεσταίνει τον νεογέννητο Χριστό στην Φάτνη. Η στάχτη δε που 
δημιουργείται στο τζάκι εκείνες τις ημέρες (από τα Χριστούγεννα έως τα 
Φώτα) πιστεύεται ότι διώχνει το κακό και γι’ αυτό σκορπίζεται γύρω από 
το σπίτι, τους στάβλους αλλά και στα χωράφια. Τέλος να αναφέρουμε 
ότι το «Χριστόξυλο» είναι πιθανό να το συναντήσετε και με το όνομα 
«Δωδεκαμερίτη» ή «Σκαρκάντζαλο». 

Το «Πάντρεμα της Φωτιάς»:
Το πάντρεμα της φωτιάς είναι μια παραλλαγή του Χριστόξυλου. Η 

διαφορά τους έγκειται στο πλήθος των ξύλων που χρησιμοποιούνται για 
την φωτιά που ανάβει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στο 
τζάκι. Ενώ στο Χριστόξυλο έχουμε ένα μεγάλο κούτσουρο, στο πάντρεμα 
της φωτιάς έχουμε δύο ή τρία. Το πρώτο συμβολίζει τον νοικοκύρη και 
είναι από δέντρο που έχει αρσενικό όνομα π.χ. πλάτανος. Το δεύτερο συμ-
βολίζει την νοικοκυρά και είναι από δέντρο που έχει θηλυκό όνομα π.χ. 
κερασιά. Όπου χρησιμοποιείται και τρίτο ξύλο συμβολίζει τον κουμπάρο 
και είναι από δέντρο ανεξαρτήτου ονομασίας, διαφορετικού όμως είδους 
από τα δύο πρώτα.
Η διαδικασία είναι ίδια με το Χριστόξυλο. Το πρωί της παραμονής κα-

θαρίζεται το τζάκι επιμελώς και το βράδυ τοποθετούνται «σταυρωμένα» 
τα ξύλα και ανάβει η φωτιά. Σε κάποια μέρη πάνω στην φωτιά χύνεται 
κρασί και λάδι ενώ σε κάποια άλλα ρίχνουν φυτά που όταν πάρουν φω-
τιά κάνουν θόρυβο. Η φωτιά και εδώ διατηρείται άσβεστη έως τα Άγια 
Θεοφάνεια, με σκοπό να αποτρέψει την είσοδο των καλικατζάρων μέσα 
στο σπίτι από την καμινάδα του τζακιού. Όπως και στο Χριστόξυλο, έτσι 
και εδώ η στάχτη θεωρείται ότι διώχνει το κακό και γι’ αυτό σκορπίζεται 
έξω από το σπίτι, στους στάβλους και στα χωράφια.
Αν έχετε την τύχη το σπίτι σας να διαθέτει τζάκι, ανάψτε το βράδυ της 

παραμονής των Χρισουγέννων το δικό σας Χριστόξυλο ή παντρέψτε την 
φωτιά. Κι αν δεν έχετε διαφορετικά είδη ξύλων δεν πειράζει. Καθίστε 
στην θαλπωρή του τζακιού, πιείτε λίγο κρασάκι και πείτε ιστορίες από τα 
παιδικά σας χρόνια. Ο νεογέννητος Χριστός θα ζεσταθεί ότι ξύλο και να 
κάψετε. Όσο για τους καλικατζάρους καλό θα κάνουν να πάνε σε άλλο σπίτι 
αν δεν θέλουν να αρπάζει φωτιά κάποιο ευαίσθητο σημείο του σώματός 
τους. Καλά Χριστούγεννα!


