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Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στηρίζει τα αιτήματα των Λογιστών,
Φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων εστίασης

Τ

ην άμεση επίλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και
φοροτεχνικοί της χώρας και τη στήριξη των προτάσεων του κλάδου της εστίασης και των συναφών επιχειρήσεων ζητά σε
επιστολή του, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, από
τα αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς
των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με κοινοποίηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η επιστολή αναφέρει:
 ξιότιμοικύριοιΥπουργοί,
Α
Μετηνπαρούσαεπιστολήθαθέλαμε,ωςεκπρόσωποιτηςεπιχειρηματικήςκοινότηταςτηςΑρκαδίας,να
εκφράσουμετησυμφωνίαμαςκαιτηστήριξήμας
στααιτήματαπουσαςέχουναποσταλείαπότηνΠανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.),απότονΣύλλογοΛογιστών–ΦοροτεχνικώνΕλευθέρωνΕπαγγελματιών
ΝομούΑρκαδίαςκαιαπότηνΠανελλήνιαΟμοσπονδία
Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων και του
ΣυλλόγουΚαφεστιατόρωνΑρκαδίας.
Συμφωνούμεκαιστηρίζουμετααιτήματατωνλογιστώντηςχώρας,οιοποίοιστιςδύσκολεςσυνθήκες
που βιώνουν οι επιχειρήσεις, παραμένουν στις
επάλξεις,προκειμένουναστηρίξουναυτέςκαιτους
εργαζομένουςτους,γιαναβγειειςπέραςηυλοποίησητωνμέτρωνστήριξης,καισυγκεκριμέναόπως
αναφέρεταιστηνεπιστολήτηςΠ.Ο.Φ.Ε.Ε.:
Εν όψει των παραπάνω αντικειμενικών δυσχερειών και δεδομένου αφενός ότι η «επιστρεπτέα
προκαταβολή»απευθύνεταιμόνοσεεπιχειρήσεις
που απασχολούν προσωπικό, όπως είμαστε και
εμείς άλλωστε, και αφετέρου ότι οι επιχειρήσεις
πρέπειναεπιβιώσουνστην«εμπόλεμη»αυτήκατάστασηπουζούμεαπότηνπανδημίατουκορωνοϊού,
τασυνδικαλιστικάόργαναπρέπειναεπιδεικνύουν
ψυχραιμία,σοβαρότητάκαιυπευθυνότητα,αναγνωρίζονταςειδικότερατηνανάγκητηςέγκαιρηςχρηματοδότησηςτωνεπιχειρήσεωνεφόσονηπροθεσμία
υποβολήςτωναιτήσεωντωνεπιχειρήσεωνείναισε
άμεσησυνάρτησημετηνεκταμίευση,καθώςότιη
κρίσηαπαιτείτηνισχυρότερηκαιαποτελεσματικότερηαντίδραση,ηοποίαμπορείμόνονα«ξεπεραστεί μέσα από την αλληλεγγύη και τη συνένωση
όλων»τωνκοινωνικώνκαιπολιτικώνδυνάμεων,
Προτείνουμε:
Καταληκτικήημερομηνίαγιατιςεπιχειρήσειςμεδιπλογραφικάβιβλίαέως15/4/2020.
Καταληκτική ημερομηνία για τις επιχειρήσεις με
απλογραφικάβιβλίαέως27/4/2020.
Επίσης,χρήζειάμεσηςδιευκρίνησηςπριντηνυποβολήτηςαίτησης,οχρονικόςορίζονταςτηςρήτρας
μηαπολύσεωνπροσωπικού,όπωςέχειαναφερθεί

σεδελτίοτύπου.
Επιπλέον,παρακαλούμεναεξετάσετεάμεσακαιτα
ακόλουθαερωτήματαπουθέτειοΣύλλογοςΛογιστών–ΦοροτεχνικώνΕλευθέρωνΕπαγγελματιών
ΝομούΑρκαδίας,οοποίοςαποφάσισεκαικάλεσε
τουςσυναδέλφουςσεΑΠΟΧΗαπότηνυποβολήαιτήσεων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport»
μέχριτηνλύσητωνακολούθωνπροβλημάτων:
«Μετάτηνανακοίνωσηέναρξηςλειτουργίαςκαιμιας
άλληςνέαςπλατφόρμαςπουαφοράτο«myBusinessSupport»παρακαλούμεναμαςενημερώσετεεάνέχει
καταργηθείήανασταλείμεπράξηνομοθετικούπεριεχομένου:
1.ΤοΆρθρο11τουΝ.4308/2014καιπαράγραφος
2όπουαναφέρει«Οχρόνοςέκδοσηςτιμολογίουκαθορίζεταιωςεξής:
α)Σεπερίπτωσηπώλησηςαγαθώνήπαροχήςυπηρεσιών,τιμολόγιοεκδίδεταιτοαργότερομέχριτη
15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή
αποστολήςαγαθώνήτηςολοκλήρωσηςτηςυπηρεσίας,κατάπερίπτωση.»
2.Έχουνκαταργηθείήανασταλείοιυποβολέςδηλώσεωναναστολήςσυμβάσεωνγιατιςεπιχειρήσεις
οιοποίεςέκλεισανμεκρατικήαπόφασηήανήκουν
στουςπληττόμενουςΚΑΔ;
3.ΗδήλωσηστοΕΡΓΑΝΗτωναδειώνειδικούσκοπού,τωνσυμπληρωματικώνκαιτροποποιητικώνπινάκωνΕ4μηνόςΜαρτίου,
4.Ουπολογισμόςμισθοδοσίας
5.Οιδηλώσειςτωνεργαζομένωνοιοποίεςλήγουν
στις10Απριλίου,
6.Ηδήλωσηαποθεμάτωναντισηπτικώνκλπ.,
7.Ηδήλωσηαποθεμάτωνκρέατοςκαιαυγών
καθώςκαιπλήθοςάλλωνυποχρεώσεων.
Αντιλαμβανόμενοιτηνκατάστασηεκτάκτουανάγκης
στηνοποίαβρίσκεταιηχωράμαςδείξαμεμέχρισήμεραυπομονήκαικατανόησηστοκαταιγισμόασαφώνκαιπρόχειρωναποφάσεων,δελτίωντύπου,
ΠΝΠκαιδιεκπεραιώσαμεπλήθοςυποβολών–δηλώ-

σεων (τακτικές και έκτακτες). Πλέον η υπομονή
εξαντλήθηκεκαιαπαιτούμενααναλάβουμεόλοιτις
ευθύνεςμαςκαινασοβαρευτούμε.
•Ηανακοίνωσηγιατο«myBusinessSupport»μόνο
ωςκαθυστερημένοπρωταπριλιάτικοαστείομπορεί
νασυζητηθεί.Είναιπρακτικάαδύνατονναπαραλάβουμε,καταχωρήσουμε,επεξεργαστούμεκαιελέγξουμε όλα τα στοιχειά των εταιριών και να
προχωρήσουμεσευποβολήαυτώνμέχρι10Απριλίουαλλάκαιμέχριτην10κάθεμήνα.
Καλείτετιςεπιχειρήσειςσεσύναψηδανείουχωρίς
ναγνωρίζουντοεπιτόκιοκαιτούψοςτουδανείου
καιάλλουςβασικούςόρους.Αυτέςδενείναιπρακτικέςσοβαρούκράτους.
• Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανακοίνωση για τη
διόρθωσητουπροβλήματοςτηςημερομηνίαςστη
δήλωσηαναστολήςσυμβάσεωντωνπληττόμενων
ΚΑΔ.
•Δενυπάρχειπρόβλεψημεποιοτρόποδηλώνεται
ηπερίπτωσηασθένειαςλογιστήαπότονΚορωνοϊό,
εκτόςανυπάρχειγνωμάτευσηαπότονΕΟΔΥότιοι
Λογιστέςέχουναντισώματακαιδενπροσβάλλονται
απότονιό.
•Πωςακριβώςαντιλαμβάνεστετο«ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ»
γιατουςλογιστές;Ναέρχονταισεεπαφήμεόσοντο
δυνατόπερισσότεροκόσμογια“καλλίτερα”αποτελέσματα;»
Τέλος,θέλουμεναδηλώσουμετηστήριξήμαςστα
αιτήματα και τις προτάσεις της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΕστιατορικών&ΣυναφώνΕπαγγελμάτων,
όπωςαυτάδιατυπώνονταιστηνσχετικήεπιστολήτης
πουεπισυνάπτεται.ΌπωςαναφέρειοΣυλλόγοςΚαφεστιατόρων Αρκαδίας: «Οι επιχειρηματίες της
Εστίασης,γιαπολλάχρόνιαυποστηρίζουντηνΕλληνικήΟικονομία.ΕιδικάστοΝομόμαςυποστηρίζουν
τηντοπικήΟικονομία,καταβάλλονταςυψηλούςφόρουςπροςτοΔημόσιο-ΟΤΑ,απασχολώνταςυψηλό
αριθμόεργαζομένωνμεκαλέςαμοιβέςκαιειδικάνεαρέςηλικίεςπουμαστίζονταιαπότηνανεργίακαι
φυσικάδιακινούνμεγάλακεφάλαιαμετηναγορά
αγαθών.ΉρθεηώραηΕλληνικήΠολιτείαναυποστηρίξεικιεμάς,χωρίςαποκλεισμούςκαιαστερίσκους, αλλά δυναμικά με προορατικότητα για το
μέλλον.Προςαυτήτηκατεύθυνση,παρακαλούμεκαι
γιαδικέςσας-άμεσες-υποστηρικτικέςενέργειες.»
ΑξιότιμοικύριοιΥπουργοί,
Ζητούμεναεπιληφθείτεάμεσατωνπροβλημάτων
πουαντιμετωπίζουνοιλογιστέςτηςχώραςπροκειμένουναστηρίξουντιςεπιχειρήσειςκαιτουςεργαζομένους να αξιοποιήσουν τα μέτρα στήριξης για να
μπορέσουνναμετριάσουν,κατάτοδυνατό,τιςεπιπτώσειςτουκορονοϊού,αλλάκαιναλάβετεσοβαράυπόψη
σαςτιςπροτάσειςτουκλάδουτηςεστίασηςκαιτωνσυναφών επιχειρήσεων, που πλήττονται στο μέγιστο
βαθμόαπότηνέκτακτηκατάστασηπουβιώνουμε.
Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ
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Ν. Γιαννακόπουλος στη ΔΡΤ: “Ευτυχία που έχουμε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι αυτή την στιγμή”
ΚΑΛΟΜΗΝΑ!!!Γιαμιαακόμηφοράμιλήσαμεγιαόλα,τοΕθνικό
ΣύστημαΥγείας-Συγχαρητήριασειατρούςκαινοσηλευτικόπροσωπικόκαθώςκαιστηνδιοίκησηκαιταδιοικητικάστελέχητου
ΠαναρκαδικούΝοσοκομείου.Γιατο50%τωνΒουλευτικώναποζημειώσεωνπουόποιοςμπορείαςδώσεικαιπαραπάνω,γιατην
οικονομίατηνεπόμενηημέρακαιγιατηννέασχέσημεταξύΚράτους-Πολιτών.ΤέλοςγιατηνΜελλοντικήΕυρώπηπουπρέπεινα
σταθείστούψοςτης,ενωμένηκαιχωρίςπαιχνίδιααπότιςχώρες
τηςΒόρειαςΕυρώπης(Γερμανία,Ολλανδίακ.α.).
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Σύλλογος Παλαμαραίων: Σκέψεις για το Πάσχα του 2020...

Έ

ναΠάσχαδιαφορετικό….Mιαχρονιάδιαφορετικήαπότιςάλλες…..Χωρίςκοινωνικέςεπαφές,χωρίςεκκλησιασμό,χωρίς
νανιώσουμεόπωςπρέπειτονόηματηςΑνάστασηςτουΘεανθρώπου…Καιχωρίςναεπισκεφθούμετοαγαπημένομαςχωριό…Οφόβοςτης
αρρώστιαςκαιτουθανάτουπλανάταιαπειλητικόςπάνωαπότονκαθέναμαςδυστυχώς!Αλήθεια,ποιοςτοπερίμενετον21οαιώνα,μέσα
στηνακμήτηςτεχνολογίας,τηςψηφιακήςεποχής,τηςιατρικήςπροόδουπουμεταεπιτεύγματά της έχει αυξήσει το προσδόκιμο της
ανθρώπινηςζωής,ναεμφανιστείέναμικρόβιο,
έναςιόςγιατονοποίοδενυπάρχειμέχριστιγμής
ούτε εμβόλιο, ούτε αποτελεσματικό φάρμακο
πουνατονεξοντώνειάμεσακαιριζικά!Καιη
εξάπλωσήτου;Μέσασεένατρίμηνοπρόσβαλε
εκατοντάδεςχιλιάδεςανθρώπουςκαιστιςπέντε
ηπείρουςτηςγης!Ήδηοπλανήτηςμετράεξαψήφιοαριθμόχιλιάδωννεκρών….Ηπανδημία
αυτήμπορείνασυγκριθείμόνομετιςμεγάλες
επιδημίεςβουβωνικήςπανώλης(τηςλεγόμενης
πανούκλας ) που αποδεκάτιζε, εμφανιζόμενη
κατάκύματατηνανθρωπότητακατάεκατοντάδες
χιλιάδεςθύματα,κατάτιςιστορικέςπεριόδους
τηςαρχαιότηταςκαιτουμεσαίωνα…Δυστυχώς
ούτεκαιηχώραμας,ηΕλλάδαμας,έμεινεανεπηρέαστηαπότοκακό…Ήδηπλησιάζουνοινεκροί τους 100… Οι περισσότεροι μεγάλης
ηλικίας και με ήδη υπάρχοντα χρόνια νοσήματα… Αλλά υπάρχουν και νεότεροι ανάμεσά
τους,ευτυχώςλίγοι!ΚαθημερινάσταΜ.Μ.Ε.,
βλέπουμεειδήσειςαπότιςγειτονικέςμαςευρωπαϊκέςκαιμηχώρες,πουμιλούνγιαδεκάδεςχιλιάδεςνεκρούς…Νιώθειςέναναπροσδιόριστο
φόβο,μιααβεβαιότητα,ότικανέναςδενείναισίγουροςκαιασφαλής!ΣτηνπατρίδαμαςηΠολιτείαεδώκαιέναμήνα,έλαβεαυστηράμέτρα,
έκλεισεεπιχειρήσεις,χώρουςεστίασης,σχολεία,
πανεπιστήμια,απαγόρευσετονεκκλησιασμό,τα
ταξίδιαχωρίςλόγομετακίνησης,μέχρικαιγιανα
βγεικάποιοςγιαψώνιαγιαλίγοέξωαπότοσπίτι
του,πρέπεινόμιμανατοέχειδικαιολογήσει!Το
φετινόΠάσχα,κανέναςδενθαεπισκεφθείτηγενέτειράτουγιακανέναλόγο,κανέναςδενθα
συμμετάσχει στη θρησκευτική λατρεία για τα
ΠάθηκαιτηνΑνάστασητουΧριστούμας,καμία
εκκλησίαδενθαγεμίσειμεπιστούςακόμακαιαν
πανηγυρίζει…Δενείμαστεγιατροί,ούτεπολιτικοίγιανακρίνουμεταμέτραωςπροςτηναυστηρότητά τους. Το μόνο που μπορούμε να
πούμεμετιςπρακτικέςλαϊκέςιατρικέςμαςγνώ-

σεις,είναιότιπράγματιόλεςοιμεταδοτικέςαρρώστιες(απλόκρυολόγημα,ελαφριά«γριπούλα»,γαστρεντερίτιδακτλ.)πουευτυχώςσε
λίγεςμέρες«περνάνε»,μεταδίδονταιότανοι
άνθρωποιβρίσκονταικοντάσεκλειστούςκυρίως
χώρους,οέναςκοντάστονάλλο.Πόσεςφορές
δελέμεσεκάποιοφίλοήσυγγενήμαςστηνπερίστασηκάποιαςγιορτής,ήσυνάντησης:«Μη
μεφιλάς,είμαιλίγοκρυωμένος!Μησεπιάσει
καισένα»!Στηνπερίπτωσηαυτή,δεχρειάζεται
ναείναικανείςγιατρόςγιανακαταλαβαίνειτο
αυτονόητο…Καιγιαναέρθουμετώραστηντοπική πατριωτική διάσταση της ατυχούς αυτής
συγκυρίας, είναι γεγονός ότι το κακό συνέβη
μέσαστηνκαρδιάτηςάνοιξης,μέσαστις
Πασχαλινέςμέρες,όπουταμικράμαςχωριάπερίμεναντουςξενιτεμένουςτουςγιαναζωντανέψουν,ναπάρουν«αίμακαιοξυγόνο».Δυστυχώς
ηφτωχήορεινήΑρκαδίαμας,χωρίςεύφοροπαραγωγικό χώμα, με δυνατότητα απασχόλησης
στηνκτηνοτροφίαόχιπολλώνοικογενειώνστο
ίδιοχωριό,μετιςπολυμελείςαγροτικέςοικογένειεςτων5,6,7,8ακόμακαι12–14(!)παιδιών δοκιμάστηκε από τη « φυγή » των
ανθρώπωντηςστιςδεκαετίεςτουπρώτουμισού
του20ουαιώνακαιμέχριτο1960-70όπου
πολλάανήλικαπαιδιάτελειώνονταςτοΔημοτικό,
έπαιρνανστα12-13-14χρόνιατουςτοδρόμο
τηςξενιτιάςείτεγιατηναμερικα-νικήήπειρο(
1880–1920),είτεγιατηνΑθήνακαιταάλλα
αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα της χώρας (
Πάτρα,Χαλκίδα,λιγότεροΤρίπολη)τηνπερίοδο
1920–1940και1945–1965),εφαρμόζοντας
τηνευχή–προσταγήτωνφτωχώναγροτώνγονέωντους,«πήγαινεστηνΑθήναναδουλέψεις,
ναζήσειςσανάνθρωποςκαιναβοηθήσειςκαι
εμάς!»
Τα χρόνια πέρασαν, στα χωριά έμειναν λίγοι
αγρότες–κτηνοτρόφοιοιοποίοιδημιούργησαν
μενοικογένειες,κάποιοιπολυμελείς,αλλάμε
αξιοπρεπήδεζωήγιατουςίδιουςκαιταπαιδιά
τους,ταοποίασυνέχισαντημόρφωσήτουςστις
γυμνασιακές,λυκειακέςακόμακαιπανεπιστημιακές σπουδές, σε σύγκριση με τους γονείς
τουςπουδενπροχώρησανπάνωαπότοδημοτικό.Το1968-1970,άρχισεναλειτουργείτο
εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη, το
οποίοέδωσεδουλειάσεχιλιάδεςκόσμοτηντελευταίαπεντηκονταετία,«φρέναρε»τημετανάστευση των κατοίκων της περιοχής και «
έσωσε»κυριολεκτικάόλητηνΑρκαδίααπότο
μαρασμό και την ερήμωση.  Παράλληλα στα

πέριξχωριά,όπωςτοδικόμαςτοΠαλαμάρι,σε
συνάρτησημετουςδρόμουςΕκκλησούλας–ΕλληνικούκαιΠαλαμαρίου–Ζώνηςπουμεπροσωπικήεργασίακαιπολύ«ιδρώτα»όλωντων
κατοίκων της περιοχής κατασκευάστηκαν στα
1953–1955,επιτέλους«ήρθε»ηηλεκτροδότησητο1971καιξανά«επιτέλους»,«μπήκε»
νερόσεκάθεσπίτιτο1972απότοΥδραγωγείο
των Πηγών « Σαβαλά » Δημητσάνας, οπότε η
ζωήσταχωριάάρχισεναέχειτιςβασικέςανέσεις.Ακολούθησανοιασφαλτοστρώσειςτωνπαραπάνωδρόμωντηδεκαετίατου1980καιτο
τηλεφωνικόδίκτυοτουΟ.Τ.Ε.στα1990–1991.
Σεευρύτεροεπίπεδοπεριοχής,οφείλουμενα
αναφέρουμετομεγάλοέργοτηςδιάνοιξηςτης«
ΣήραγγαςτουΑρτεμισίου»μαζίμεόλατα80χιλιόμετρατηςνέαςχάραξηςτουαυτοκινητόδρομουΚορίνθου–Τρίποληςπουπαραδόθηκαντο
φθινόπωρο του 1990 στην κυκλοφορία. Το
τέλοςτου1990βρίσκεισεμιαάλλητροχιάτην
Αρκαδία.Μόλις2ώρεςαπέχειαπότότεηΤρίποληαπότηνΑθήνα!Πού4ώρεςαπότουςΜύλουςκαιτονΑχλαδόκαμπο!5ώρεςήθελεςγια
τηΜεγαλόπολη,5,5–6γιατοΠαλαμάρι!Δεν
είναιτυχαίοότιτηδεκαετίατου1990αναπτύχθηκεαγροτουρι-στικάόληηΑρκαδία!ΧιονοδρομικόΜαινάλου,Λεβίδι,Βυτίνα(βέβαιαήταν
θέρετροπριντο1940),Λαγκάδια,Στεμνίτσα,
Καρύταινα,Ελληνικό,Στεμνίτσα!Πολλοίντόπιοι
νέοιάνθρωποιεπένδυσανστηδημιουργίαεπιχειρήσεωνστουςπαραπάνωοικισμούς,ακόμα
καικάποιοιάφησαντιςμεγαλουπόλειςγιακαλύτερηποιότηταζωής!Θαήτανπαράλειψηναμην
αναφερθούμεστηδημιουργίατοκαλοκαίριτου
2007,της αγροτουριστικής μονάδας  « Αρκαδιανή»,στογειτονικόμαςχωριόΨάριΤρικολώνωνπουέδωσεέναδιαφορετικό«χρώμα»και
μιαάλλη«ζωντάνια»στηνπεριοχή,κάνοντάς
τηγνωστήσεπανελλήνιακαιόχιμόνοεμβέλεια.
ΤελευταίογεγονόςτοΝοέμβριοτου2019ηεγκαινίασητουΜουσείουΔημοτικήςΕκπαίδευσης
ακριβώςπάνωαπότονΠολυχώροτης«Αρκαδιανής»στοίδιοχωριό.Πλέονδελείπειτίποτα
θεωρητικάαπόταχωριάμας!Τιλείπει;Τοέμψυχοδυναμικό,οιμόνιμοινέοιάνθρωποι!Είναι
καταθλιπτικότογεγονός,ότιενώταχωριάήταν
γεμάτα κόσμο στα χρόνια της υπανάπτυξης,
τώρα που « ο πολιτισμός έχει πάει παντού »
αυτάαριθμούν10-15–20–25(;)τοπολύ
μόνιμουςκατοίκουςκαιόλουςυπέργηρους….
Αςέρθουμελίγοστηδράσητωνξενιτεμένωντου
χωριούμας.Πράγματι,οιπερισσότεροιμετη

Φεβρουάριος 2020
σκληρήτουςδουλειά,τοφιλότιμοκαιτοπείσματους,δημιούργησανάλλοιμεγάλες,άλλοιμικρότερεςεπιχειρήσεις.
Μπορείναμηνείχανπανεπιστημιακάπτυχία,ήξερανόμως
ναεπιβιώνουνστο«πέλαγος»τηςσκληρήςκαθημερινότητας.Δημιούργησανάξιεςοικογένειες–πρότυπαγιατην
κοινωνία.Δενξέχασανποτέτηγενέθλιαγητους,οργανώθηκανσεπατριωτικούςσυλλόγους,μεσκοπότοόφελος
τουχωριούτουςκαιτησύσφιγξητωνσχέσεώντουςστη
μεγάληπόληπουζούσαν.ΟΣύλλογοςτωνΠαλαμαραίων
στα44χρόνιαλειτουργίαςτου,φρόντιζεκαιφροντίζεινα
κρατάζωντανότοχωριόμετομεγάλοπανηγύριτουΔεκαπενταύγουστου,τουςΑγώνεςτουΤουρνουάΜπάσκετ,
τουςΑγώνεςΔρόμουΠαιδιών,τησυνάντησητηςΠρωτοχρονιάτικηςΠίταςκάθεχειμώναστηνΑθήνα,αλλάστοπέρασματωνχρόνωνέχειναεπιδείξεικαιέργαεξωραϊσμού
τουχωριού.Τσιμεντόστρωσηπλατείας,γήπεδοκαλαθοσφαίρισης,παιδικήχαρά,διαμόρφωσητουπαλιούΔημοτικού Σχολείου σε Πολιτιστικό Κέντρο, καθαρισμούς
οικοπέδωντουΣυλλόγου,μελέτηαξιοποίησηςτηςκινητής
καιακίνητηςπεριουσίαςτου«ΙδρύματοςΚωνσταντίνου
Χριστόπουλου»προςόφελοςτουχωριού.Όλαταπαραπάνω,μαςκρατούνσεετοιμότητα,εγρήγορσηκαισυνοχή
γιαπερισσότεροεθελοντισμόκαιτόνωσητηςανθρώπινης
παρουσίαςστοντόπομας.
Συμπατριώτες, πολλά έγραψα και σας κούρασα ίσως.
Ένιωθα τον τελευταίο καιρό, μια εσωτερική ανάγκη να
γράψωκάποιεςκοινωνικές–πατριωτικέςμουσκέψεις
σχετικάμετοντόπομαςκαιτουςανθρώπουςτου,σεσυνάρτησηκαιμετηνπερίοδοτουΠάσχα.ΈναΠάσχαπουτο
χωριόμας,τοΠαλαμάρι,δενθαμαςέχεικοντάτου.Δεν
θαακουστούνπαιδικέςφωνέςστουςδρόμους,δενθακοινωνήσουμετωνΑχράντωνΜυστηρίων,δενθαγυρίσουμε
τονΕπιτάφιογύρωαπότηνΠαναγίαμαςτρειςφορές,ούτε
θατονπροσκυνήσουμεπαίρνονταςκαιαγιασμέναλουλούδιαγιαφυλαχτό,δενθαπάρουμεαπόταχέριατουΠαπα
–ΓιώργητοΆγιοΦωςτηςΑνάστασης,δενθαπροσκυνήσουμεκαιλειτουργηθούμε(όσοιβέβαιαείχαμετηδυνατότηταναπαραμείνουμεμέχριτηνΠαρασκευήτουΠάσχα
στοχωριό),στηΖωοδόχοΠηγήστοΨάριΤρικολώνων.
Δενπειράζει.Αςπροσευχηθούμεόλοιαπότασπίτιαμας
ναείναιγιακαλό.Τοκαλοκαίριπουθαμαςέρθειηαρρώστιαναέχειεξαφανιστεί,ναβρεθούμεόλοιμαςσύσσωμοι
στοΠαλαμάρι,νατογεμίσουμεμαζικάμεκόσμο,ώστετο
«ΠενθήμεροτηςΠαναγίας»ναείναιαπόταπιοευχάριστα
καιδυναμικάτωντελευταίωνχρόνων,μετάτηνεφιαλτική
κατάστασητουεγκλεισμούτης«καραντίνας».Ωςνέος
ΠρόεδροςτουΣυλλόγουκαιεκμέρουςόλουτουΔιοικητικούΣυμβουλίου,εύχομαισεόλουςτουςόπουγηςΠαλαμαραίους,ΚαλήΑνάσταση,ΚαλόΠάσχα,προσωπικήκαι
οικογενειακήευτυχίακαικυρίωςΥΓΕΙΑ.
Όπωςόλοιβλέπουμεηδιαφύλαξητηςυγείαςαποτελείτη
βάσηγιαόποιαάλληεκδήλωσητηςζωής.Οφείλουμενατη
διαφυλάξουμεκαινατηνπροσέξουμε.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΛΟΙ
ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος:
Αισχροκέρδεια εις βάρος των κτηνοτρόφων
από τους αγοραστές και εμπόρους
αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα.
ΚύριοιΥπουργοί
ΟιαγρότεςκαικτηνοτρόφοιτηΑρκαδίαςαλλά
καιόληςτηςχώραβρίσκονταιμπροστάσεένα
πρωτοφανήεκβιασμόαισχροκέρδειαςαπότην
πλευράτωναγοραστώναυτήτηνστιγμήενόψει
της πώλησης των αμνοεριφίων λόγω του
Πάσχα.
Οικτηνοτρόφοιέχονταςσημαντικόκόστοςπαραγωγήςαπότιςυψηλέςτιμέςτωνεφοδίων
αλλάκαιτιςυψηλέςφορολογικέςκαιασφαλιστικές εισφορές βλέπουν τις τιμές που τους
προσφέρονταιναμηνκαλύπτουνότιτομισό
τουκόστους.Μιατέτοιαενέργειαπουεξοντώνειτουςπαραγωγούςδενδικαιολογείταιαπότιςτιμέςκαταναλωτήπουεξακολουθούννα
είναιυψηλέςούτεκαιαπότηνεξαιρετικήποιότητατωνελληνικώναμνοεριφίων.Οιπαραγωγοίβλέπονταςκάθεδιέξοδοτωνπροϊόντωντουςνακλείνει,ηκατανάλωσηστιςλαϊκέςαγορέςέχειμειωθείκατά70%σύμφωναμεστοιχείατους,βγάζουνκραυγήαγωνίας
γιατοεισόδημάτουςκαιτηνεπιβίωσητους.Λόγωδετωνπεριορισμώντωνμέτρωνγια
τιςμετακινήσειςούτεμπορούνναβρουνενναλακτικέςλύσειςούτεμπορούνναμετακινηθούνγιαναδιαμαρτυρηθούν.
Οιάλλοιεταίροιτωνκτηνοτρόφωνστηνδιατροφικήαλυσίδατηςχώρας-αγοραστές,έμποροι,κρεοπώλες,αλυσίδεςδιανομήςκαικυρίωςταSuperMarket-πρέπεινακαταλάβουν
ότιγιανακρατηθείόρθιαηαλυσίδακαιναπροφυλαχθείηδιατροφικήεπάρκειαστη
χώραμαςκαιαύριο,πρέπειναστηριχθείοκόποςκαιτοεισόδηματωνκτηνοτρόφωνμε
τηνκαταβολήαντίστοιχηςτιμήςμεβάσητοκόστοςκαιτηνποιότητα.
Ωςεκτούτου,ερωτώνταιοιαρμόδιοιΥπουργοί:
Μεποιαάμεσαμέτραθασπάσειηαισχροκέρδειαστηναγοράτωναμνοεριφίωνγιατο
Πάσχακαιπώςθαστηριχθούνοιαγρότεςκαικτηνοτρόφοιγιαναεπιβιώσουν;

Ολόθερμες ευχές στα μέλη και στους φίλους της Ε.Ε.ΦΙ.Μ.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!
Η Ανάσταση του Κυρίου να φωτίσει τις καρδιές μας να μας γεμίσει
με αγάπη, αισιοδοξία κι ελπίδα να χαρίσει σε όλους ψυχική ανάταση και αναγέννηση της ελπίδας.
Με τις καλύτερες ευχές μας
Το Δ.Σ. Ε.Ε.ΦΙ.Μ.
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