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Οι Ενώσεις του κλαδικού
& περιφερειακού τύπου αντιδρούν

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται
* Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
*Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η
ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του
Τύπου, ζητάμε διάλογο και ουσιαστική
υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την
επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
σελ. 5

Εκλογική διαδικασία
αυτοδιοικητικών εκλογών

Χειρουργóς Οφθαλμíατρος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημíου Αθηνών
Clinical Fellow της Οφθαλμολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημíου Columbia της Νέας Υόρκης

Καλλιπόλεως 3, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210-93 20 215
Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ.: 22510-38065

OCT για Ωχρά κηλίδα, Οπτικά πεδία
LASER Μυωπίας
Επεμβάσεις καταρράκτη με Laser
Διόρθωση πρεσβυωπίας
Επεμβάσεις γλαυκώματος
Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς
Επεμβάσεις για Ωχρά κηλίδα και κερατόκωνο
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΟΙ

 ∆ιαρκής παρουσία των
υπηρεσιών του ∆ήµου στην ορεινή
περιοχή της Σταυρούπολης και
στους οικισµούς Κιµµερίων και
Ευµοίρου
 Λειτουργία γραφείου ∆ηµάρχου
ακτική παρουσία του ιδίου του
ων Αντιδηµάρχων και των
όπου επίλυση προβληµάτων
των πολλών προβληµάτων που
στα ορεινά της Σταυρούπολης, όσο και
ερίων και του Ευµοίρου, αρχής
ώδεις υποδοµές και την
αµένουν λέξεις άγνωστες µέχρι σήµερα

ναµικά τους Ξανθιώτες
γενικότερα το επιχειρείν που
και… κυνηγήθηκε άγρια από την

με εποχή
ουμε ζπωόήλη μας!
την

«Ξάνθη για Όλους»
με μπροστάρηδες
τους νέους
Εγκαίνια του εκλογικού γραφείου του
συνδυασμού του Σ. Μελισσόπουλου με
πλήθος κόσμου
▶ σελ. 8

Θερμή υποδοχή
του Αλέξη Τσίπρα
στα Κιμμέρια
Ζητωκραυγές και επευφημίες:
«Είστε ο πρώτος πρωθυπουργός
που επισκέπτεται το χωριό μας» Επισκέφτηκε το σπίτι της υποψήφιας
ευρωβουλευτού Μαρίας Τζαμπάζη
▶ σελ. 6

Πιστοποίηση «ΚΑΝΟΝ»
για μοναστηριακά
προϊόντα και προϊόντων
μικρών παραγωγών
Με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με
την Διακοινοβουλευτική Σύνοδο Ορθοδοξίας.
Παρουσίαση του σήματος από τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά
▶ σελ. 9

Ολοκληρώθηκε
η κατάθεση συνδυασμών
και υποψηφίων
Χαμόγελα των επικεφαλής με τους υποψήφιους που
τους συνόδευσαν στα αρμόδια πρωτοδικεία ▶ σελ. 16
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Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων
ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του
επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η
αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών
εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν
τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία
μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα
εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση,
τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των
επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ’ αυτές.
Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι οποίες στην
συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν με
ευθύνη, επαγγελματισμό και συνέπεια, βήμα
έγκυρης ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου για
τις τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις υποχρεώσεις
που έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις,
καλούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:
α) εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου τους υπέρ
του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου το οποίο ουδέποτε
αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο.
β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε διψήφιο
ποσοστό για τους εργαζόμενους και υποχρεωτική
υπαγωγή όλου του προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά βάρη
τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν ακόμα και οι
πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας, γεγονός
που πλήττει και την αγορά εργασίας, κάνοντας
μονόδρομο τις περικοπές και απολύσεις. Την
ίδια ώρα, η υποχρεωτική υπαγωγή όλων των
εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, δημιουργεί
σοβαρό πρόβλημα στην ιατροφαρμακευτική τους
περίθαλψη, καθώς στις πόλεις της Περιφέρειας
δεν υπάρχουν (ή είναι ελάχιστοι) συμβεβλημένοι

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ξάνθης

γιατροί και διαγνωστικά κέντρα.
Απουσιάζει ο διάλογος-καθυστερούν τα
μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών
Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) σε συνεργασία με την
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)
και την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έχει επανειλημμένα
και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά
προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και
την εργασία σ’ αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ
μέτρα
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους
γιατων
την
 ∆ιαρκής παρουσία
τελική τους μορφή.
υπηρεσιών του ∆ήµου στην ορεινή
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι
της Σταυρούπολης και
συνεργαζόμενες μ’ αυτόνπεριοχή
Ενώσεις,
επέμειναν
οικισµούς Κιµµερίων
εις μάτην στην ανάγκη ναστους
συναντηθούν
με τα και
συναρμόδια υπουργεία Ευµοίρου
για τη διαμόρφωση
αυτών των μέτρων.
 Λειτουργία γραφείου ∆ηµάρχου
Μόλις
στις 17/4/2019
κατατέθηκε
και του
ψηφίστηκε
στη Σταυρούπολη
µε την τακτική
παρουσία
ιδίου του
εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία,
∆ηµάρχου και των αρµοδίων Αντιδηµάρχων και των
που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση
συνεργατών τους γιαενίσχυσης
επιτόπου επίλυση
προβληµάτων
προγραμμάτων
των επιχειρήσεων
 Αξιολόγηση
και επίλυσηΟτων
πολλών
που
έκδοσης
εφημερίδων.
γενικός
τηςπροβληµάτων
χαρακτήρας,
ηπαραµένουν
κοινοβουλευτική
επιλέχθηκε όσο και
άλυτα, τόσομέθοδος
στα ορεινά που
της Σταυρούπολης,
για
την
προώθησή
της καικαι
κυρίως
η έλλειψη
στους
οικισµούς
των Κιµµερίων
του Ευµοίρου,
αρχής
διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να
γενοµένης από τις στοιχειώδεις υποδοµές και την
αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις,
προσβασιµότητα
πουμε
παραµένουν
λέξεις άγνωστες
µέχρι σήµερα
σε
συνδυασμό
την επίμονη
διατήρηση
όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που
απειλούν
τον Τύπο,δυναµικά
προκαλούν
αναπόφευκτα
Και φυσικά στηρίζουµε
τους Ξανθιώτες
την
αντίδραση μας.και γενικότερα το επιχειρείν που
εµποροεπαγγελµατίες

σελ. 5

▶ άγρια από την
δυστυχώς «εξορκίστηκε» και… κυνηγήθηκε
σηµερινή δηµοτική αρχή.

Γεννήθηκα το 1959 στην Ξάνθη και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή
της Χρύσας, από Ξανθιώτες γονείς. Γέννηµα-θρέµµα Ξανθιώτης.
Είµαι παντρεµένος µε την Ελισσάβετ Παρασκευοπούλου µε την
οποία αποκτήσαµε δύο παιδιά. Την Χριστίνα και την Γαβριέλλα.
Είµαι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός µέσης εκπαίδευσης.
Αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά µε τα κοινά του τόπου µου το
1990, οπότε και πρωτοεκλέχθηκα δηµοτικός σύµβουλος µε
∆ήµαρχο τον αείµνηστο Φίλιππο Αµοιρίδη.
Από την πρώτη στιγµή µου ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης, αρχής
γενοµένης από τον πολιτισµό, αλλά και πολλές ακόµη θέσεις
αντιδηµάρχου, καθώς και θέσεις ευθύνης στην ∆ΕΥΑΞ για αρκετά
χρόνια.
Εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος Ξάνθης επί επτά συνεχόµενες
τετραετίες, ως πλειοψηφών.
Ως ιδιώτης επιχειρώ στον ιδιωτικό τοµέα, µε επιχειρήσεις που
δηµιούργησαν και προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας σε νέους
αλλά και µεγαλύτερους συµπολίτες µας.
Συνεχίζω την ίδια προσπάθεια µε θέληση για προσφορά, επιθυµώντας αυτή τη φορά µε την ψήφο των συνδηµοτών µου και από την
θέση του ∆ηµάρχου Ξάνθης πλέον, να κάνω πράξη όλα όσα
ονειρεύτηκα για τον τόπο που αγαπώ, δηµιουργώντας µία Ξάνθη
δυνατή, µία Ξάνθη πρωτοπόρα, µια Ξάνθη όπου είναι ωραία να ζεις,
να εργάζεσαι και να επισκέπτεσαι.
Μια Ξάνθη του αύριο, µε... ∆ΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ!

ιάζουμε

ή
χ
Σχεδιάζουμε
ο
π
ε
ε
μ
υ
ο
ζ
Αλλά το υΑύριο
ίδ νο μενζπωόήλη μας!
τηςσΞάνθης
τη

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2715

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στις 7 Ιουνίου ξεκινούν
οι πανελλαδικές για τους
μαθητές των ΓΕΛ

280 υποψήφιοι
από τα Γενικά
Λύκεια
Ζακύνθου

>>> 3

Η σφαίρα κατέληξε σε
γκαράζ σπιτιού σε
απόσταση 300 μέτρων

Δικογραφία εις
βάρος 78χρονου
που πυροβολούσε
άσκοπα την
Κυριακή του
>>> 7
Πάσχα
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Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

>>> 7

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ ΑΠΌ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΝ ΟΨΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Για την απουσία
ελέγχων στις
«γουρούνες»
από Δήμο
και Τροχαία

>>> 2,3

Ενώ ξεκίνησε η τουριστική περίοδος

Παραμένουν οι ελλείψεις
>>> 2,3
στο ΕΚΑΒ

Radio
100,8 FM STEREO
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 ∆ιεύθυνση: ∆ιάκου 10, 43100 Καρδίτσα

Ο Περιφερειακός Τύπος
τ η ς χώ ρ α ς α π ει λ εί τ α ι

Η εξοντωτική
φορολογική
και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει
τις εφηµερίδες

Νοµοθετήθηκε µε καθυστέρηση
µηνών η ανάγκη λήψης µέτρων
ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούµε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη
του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη µετεξέλιξή του
Σελ. 4
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ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΥΝ∆ ΥΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑ
Αρ. φύλλου 5115 Έτος 20

ο

 Τηλ.: 24410 40769 & 24410 41251, FAX: 24410 75364

Τιµή φύλλου 0,05 Euro

 e-mail:gnomi@ixorama.gr

Σε επτά ανέρχονται
οι συνδυασµοί που
κατέθεσαν υποψηφιότητα
για
τις
επερχόµενες περιφερειακές εκλογές
(µε τοπικό ψηφοδέλτιο), ενώ στη
µάχη των δηµοτικών εκλογών θα
αναµετρηθούν είκοσι τρείς συνδυασµοί.
Σελ. 11

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας,
να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου,
που είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ
Ημερήσια Αδέσμευτη Εφημερίδα

Έτος 260 | Φύλλο 6238 Ενδ.τιμή: 0,80 €

www.kerkyrasimera.gr
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Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών
εισφορών στον εκδοτικό κλάδο,
πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση
των επιχειρήσεων Τύπου στη
νέα εποχή, και σε συνδυασμό με
τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων
υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την
υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ’ αυτές.

Εξοντωτικά νέα βάρη
Οι εφημερίδες της Επαρχίας, οι
οποίες στην συντριπτική τους
πλειοψηφία αποτελούν με ευθύνη, επαγγελματισμό και συνέπεια, βήμα έγκυρης ενημέρωσης
και δημόσιου διαλόγου για τις
τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις
υποχρεώσεις που έχουν όλες οι
ελληνικές επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπεξέλθουν στα εξής:
α) εισφορά 2% επί του ετήσιου
τζίρου τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ,
ενός Ταμείου το οποίο ουδέποτε
αφορούσε τον Επαρχιακό Τύπο.
β) αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε διψήφιο ποσοστό για
τους εργαζόμενους και υποχρεωτική υπαγωγή όλου του προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν οικονομικά βάρη τα οποία
αδυνατούν να σηκώσουν ακόμα
και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις του
κλάδου μας, γεγονός που πλήττει και την αγορά εργασίας, κάνοντας μονόδρομο τις περικοπές
και απολύσεις. Την ίδια ώρα, η
υποχρεωτική υπαγωγή όλων των
εργαζομένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ,
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα
στην ιατροφαρμακευτική τους
περίθαλψη, καθώς στις πόλεις
της Περιφέρειας δεν υπάρχουν
(ή είναι ελάχιστοι) συμβεβλημένοι γιατροί και διαγνωστικά
κέντρα.

Απουσιάζει ο διάλογος
-καθυστερούν τα μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περι-

φερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)
σε συνεργασία με την Ένωση
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου
(ΕΙΕΤ) και την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έχει επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την
υποστήριξη του Τύπου και την
εργασία σ’ αυτόν στην ελληνική
περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με
την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο και
συνάμα διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική
τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ
και οι συνεργαζόμενες μ’ αυτόν
Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην
στην ανάγκη να συναντηθούν με
τα συναρμόδια υπουργεία για τη
διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε
αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε
για την προώθησή της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που
τουλάχιστον θα μπορούσε να
αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές
προθέσεις, σε συνδυασμό με
την επίμονη διατήρηση όλων
εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων
που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας.

Διεκδικούμε το μέλλον
του Περιφερειακού Τύπου
Αγωνιούμε γιατί την ώρα που
εμείς λαμβάνουμε άλλη μία
υπόσχεση για το μέλλον με
καθυστέρηση μηνών, η κυβέρνηση ευνοεί νομοθετικά και
παρέχει διευκολύνσεις, όπως
στην περίπτωση των ιδιοκτητών
τηλεοπτικών καναλιών (εξάμηνη
παράταση αποπληρωμής της
δόσης για την άδεια εκπομπής,

μείωση του ειδικού φόρου επί
των διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε τηλεοπτικούς
σταθμούς, από 20% σε 5% κλπ),
αποδεικνύοντας περίτρανα ότι
εκεί που θέλει να παρέχει συνδρομή το κάνει.
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες
της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο
ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών
και της τοπικής οικονομίας.
Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση
και την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με
οδηγό την αποκατάσταση της
ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Προτάσσουμε τα αιτήματά μας
για το μέλλον του περιφερειακού
και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του
έναντι του πανελλαδικού και
τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο
πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης
και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις
και ελεγχόμενη ενημέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες
και τους θεσμούς της Πολιτείας,
να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
Τύπου, που είναι σάρκα από την
σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική
περιφέρεια.

Όχι στα
αντιαναπτυξιακά μέτρα
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ),
εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της Περιφέρειας με
εκατοντάδες εργαζόμενους και
εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες , ζητά άμεσες
και ουσιαστικές ενέργειες που να
ικανοποιούν τα εξής αιτήματα:
• Άμεση απεμπλοκή όλων των
μελών μας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Κατάργηση του μέτρου που αλλάζει
το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων μας και υποχρεώνει
σε υπαγωγή στον ΕΔΟΕΠ, χωρίς

αντίστοιχη αναβάθμιση των
παροχών ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
• Κατάργηση της απαράδεκτης,
αντιαναπτυξιακής εισφοράς του
2% επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.
• Άμεση εκκίνηση διαλόγου για
την ενίσχυση του κλάδου.

Οι προτάσεις μας για
την ενίσχυση του κλάδου
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον κλάδο
μας, εμμένοντας στις βασικές
θέσεις των έξι σημείων, που
έχουμε καταθέσει σε κυβέρνηση
και κοινοβουλευτικά κόμματα
1. Λειτουργία του Μητρώου,
του οποίου η εφαρμογή μόλις
ξεκίνησε, με μέριμνα για την
διασφάλιση της εργασίας, των
πνευματικών δικαιωμάτων και
την προστασία της επιχειρηματικότητας έναντι του αθέμιτου
ανταγωνισμού και της αυθαιρεσίας.
2. Σύσταση κεφαλαίου (fund)
για τον περιφερειακό, τοπικό
και κλαδικό Τύπο στα πρότυπα
καλών πρακτικών της ΕΕ
3. Ίδρυση επιμελητηρίου Τύπου
για την ποιοτική αναβάθμιση
του κλάδου και την οχύρωση της
δεοντολογίας
4. Διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευση
των κρατικών καταχωρίσεων
και μετά το 2021, ως τεκμήριο
διαφάνειας και ενημέρωσης της
αγοράς και της κοινωνίας
5. Εφαρμογή της θρυλούμενης
διαχρονικά κατανομής της κρατικής διαφήμισης στην πράξη,
συμπεριλαμβανομένων των
Τραπεζών. Θέσπιση μηχανισμού
εποπτείας και ελέγχου
6. Όχι στην εξοντωτική φορολόγηση και ασφαλιστική επιβάρυνση, που απειλεί τις σχέσεις μας
με τη μισθωτή εργασία
Σύνδεσμος
Ημερήσιων Περιφερειακών
Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)

Το πρωί ανακοινώθηκε, το βράδυ ακυρώθηκε η επίσκεψη
Τσίπρα στα Γιάννενα

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1078
Εκδότης - Διευθυντής:
ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ

«Όλοι γνωριζόμαστε
μεταξύ μας…», απάντηση Ευκ. Φονταρά
στη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ 10ΗΜΕΡΟ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος
της «Δωδώνης» Ι.
Βιτάλης θα ηγείται
της Διεπαγγελματικής Φέτας;

Μπορεί να έχει περάσει
από… σαράντα κύματα και
μαραθώνιες συζητήσεις η όλη
διαδικασία, ωστόσο εδώ και
λίγο καιρό επετεύχθη η συμφωνία για σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για την
Φέτα. Πρόκειται για το ΠΟΠ
προϊόν – σήμα κατατεθέν της
Ηπειρωτικής κτηνοτροφίας,
αλλά και το κορυφαίο εξαγωγικό της χώρας, όσον αφορά τον
κλάδο των τροφίμων.
Μοναδικός στόχος της Διεπαγγελματικής, Πρόεδρος της
οποίας αναμένεται να οριστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο Αντιπρόεδρος της Γαλακτοβιομηχανίας
«Δωδώνη»
Ιωάννης Βιτάλης είναι η περαιτέρω ανάδειξη και κυρίως προάσπιση του μοναδικού αυτού
προϊόντος, το οποίο συχνά
πέφτει θύμα φθηνών απομιμήΡεπορτάζ στη σελ. 2
σεων.

Αναβίωσε το
«Καγκελάρι»
στους Παπαδάτες
«Καγκελάρι μωρ μάτια μου,
Καγκελάρι του χωριού , κάντον
δί μωρ μάτια μου ,κάντον
δίπλα το χορό , κάντον δίπλα
το χορό ,διπλοκαγκελίσματα
και στριφογυρίσματα ….»
Σε ένα μαγευτικό τοπίο στο
προαύλιο τους Ιερού Ναού της
Αγίας Τριάδας , αναβίωσε και
φέτος στην Τοπική Κοινότητα
Παπαδατών του Δήμου Ζηρού
ο πολυφωνικός χορός « Καγκελάρι».
Το Καγκελάρι χορεύεται
κάθε χρόνο την Παρασκευή
μετά το Πάσχα ,μετά τον Πανηγυρικό Αναστάσιμο Εσπερινό
της Αγάπης στην πλατεία του
χωριού γύρω από το παλαιό
καμπαναριό, από μικρούς και
μεγάλους χορευτές τραγουδώντας τα παραδοσιακά τραγούδια που μεταφέρονται αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά.
Ρεπορτάζ στη σελ. 7

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τρέχουν

τα «σπασμένα»

Ξεκίνησε και η δεύτερη εβδομάδα των ενδιάμεσων εκπτώσεων οι
οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 15 Μαΐου, με τους εμπόρους και
στην Πρέβεζα να τρέχουν να μαζέψουν τα… «σπασμένα» του Πάσχα.
Η υποτονική κίνηση της αγοράς το προηγούμενο διάστημα με τις
πωλήσεις να καταγράφουν μείωση, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
στους καταστηματάρχες, που επιδιώκουν να «ζεστάνουν» τα ταμεία

Την περίοδο των εκπτώσεων οι έμποροι στην Πρέβεζα τρέχουν να
μαζέψουν τα… «σπασμένα» του Πάσχα
τους με τις εκπτώσεις.
Οι ίδιοι είδαν την πτώση του τζίρου στα καταστήματά τους για
τέταρτο συνεχόμενο μήνα από την αρχή του έτους.
Οι έμποροι τέλος φοβούνται ότι μια παρατεταμένη προεκλογική
περίοδο θα κοστίσει σημαντικά.
Ρεπορτάζ σελ. 5

Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο περιφερειακός τύπος της χώρας απειλείται

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης
μέτρων ενίσχυσης του Τύπου.
Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού
Τύπου για την επιβίωση και τη
μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της
χώρας απειλείται. Η αύξηση της
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες,
υποθηκεύουν την αναγκαία
μετάβαση των επιχειρήσεων
Τύπου στη νέα εποχή, και σε
συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ
του, απειλούν την υπόσταση
όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την εργασία
σ' αυτές.

Οι Ενώσεις του περιφερειακού
και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα
καταθέσει σειρά προτάσεων για
την υποστήριξη του Τύπου και
την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών
με την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο και
συνάμα διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική
τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο
ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ'
αυτόν Ενώσεις, επέμειναν εις
μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών
των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέ-

θηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη
σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που
τουλάχιστον θα μπορούσε να
αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές
προθέσεις, σε συνδυασμό με
την επίμονη διατήρηση όλων
εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας.
•
Διεκδικούμε γιατί οι
ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας
με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε
Συνέχεια σελ. 2
βάρος

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στον
ΠΑΣ Πρέβεζα
Σε Γενική Συνέλευση την
Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 19.00
στα γραφεία της ΕΠΣ Πρέβεζας –
Λευκάδας (Αρκαδίου 17) κλήθηκαν τα μέλη του σωματείου ΠΑΣ
Πρέβεζα με ανακοίνωση της διοίκησης μετά τη λήξη της διετούς
θητείας της.
Η Γενική Συνέλευση θα έχει
εκλογικό χαρακτήρα και θα
εγγραφούν νέα μέλη που θα
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι.
«Το χρονικό διάστημα εγγραφής των νέων μελών ορίζεται για
το διάστημα από τη Δευτέρα 06
Μαΐου έως και την Παρασκευή
10 Μαΐου. Τα ενδιαφερόμενα
μέλη θα πρέπει να έρθουν σε
επαφή για την εγγραφή τους με
τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμά Πεπόνη,
τηλ.
επικοινωνίας
6944390806» αναφέρεται στην
ανακοίνωση. Ρεπορτάζ στη σελ. 15
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Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Νοµοθετήθηκε µε καθυστέρηση µηνών η ανάγκη λήψης µέτρων
ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούµε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του
επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη µετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφηµερίδες, υποθηκεύουν
την αναγκαία µετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή,
και σε συνδυασµό µε τη διαρκή
κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθµίσεων υπήρξαν υπέρ
του, απειλούν την υπόσταση όλων
των επιχειρήσεων περιφερειακού
Τύπου και την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και
κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤΕ∆ΙΠΤ) έχουν επανειληµµένα και

µέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά
προτάσεων για την υποστήριξη του
Τύπου και την εργασία σ' αυτόν
στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονοµικών µε την
από 23/1/2019 ανακοίνωσή του,
υποσχέθηκε µέτρα σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και συνάµα διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους για την τελική τους µορφή.
Όλο αυτό το διάστηµα, ο ΣΗΠΕ
και οι συνεργαζόµενες Ενώσεις,
επέµειναν εις µάτην στην ανάγκη
να συναντηθούν µε τα συναρµόδια υπουργεία για τη διαµόρφωση
αυτών των µέτρων.

120 δόσεις
για λίγους
και µε... «παγίδες»
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 27

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛ. ΒΟΥ∆ ΚΑΙ ΡΙΟ

∆ιπλό λουκέτο από την
Εθνική Τράπεζα
ΣΕΛ. 21

«Προοδευτικοί
στην πράξη και όχι
στα συνθήµατα»

«Από την καρδιά της
Πάτρας για όλους!»
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛΙ∆Α 5

Αθεράπευτη

πληγή οι επιθέσεις
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ∆ΗΝ: ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 25

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΛ. 6

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟΨΕ (9) ΣΤΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

τικοδίαιτη λογική που δηµιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχόµενη ενηµέρωση.
l Καλούµε τις τοπικές κοινωνίες και
τους θεσµούς της Πολιτείας, να
συνδράµουν στην υποστήριξη των
τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που
είναι σάρκα από την σάρκα τους,
ο κύριος και βασικός φορέας µαζικής επικοινωνίας και διαλόγου
στην ελληνική περιφέρεια.
Είµαστε έτοιµοι να παρουσιάσουµε
ρεαλιστικές και τεκµηριωµένες προτάσεις, µε βαθιά πεποίθηση ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουµε δυναµικά την προσοχή
της Πολιτείας και το διάλογο για
τη διαµόρφωση ουσιαστικών µέτρων για το µέλλον του κλάδου
µας.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ,
ΠΟΤΕ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ

Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΕ Κ. ΑΧΑΪΑ
ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε
και ψηφίστηκε εµβόλιµη σε αλλότριο νοµοσχέδιο τροπολογία, που
αφορά στη µελλοντική κατάρτιση
προγραµµάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων.
Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική µέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που
τουλάχιστον θα µπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασµό µε την επίµονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθµίσεων που απειλούν
τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευ-

κτα την αντίδραση του περιφερειακού Τύπου.
l ∆ιεκδικούµε γιατί οι ενέργειες
της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο µας µε κλείσιµο ή
συρρίκνωση σε βάρος της ενηµέρωσης των τοπικών κοινωνιών και
της τοπικής οικονοµίας.
l Υπερασπιζόµαστε την επιβίωση
και την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, µε οδηγό
την αποκατάσταση της ισονοµίας και
της δικαιοσύνης.
l Προτάσσουµε τα αιτήµατά µας για
το µέλλον του περιφερειακού και
τοπικού Τύπου, την αναγνώριση
της διαφορετικότητάς του έναντι
του πανελλαδικού και τη λήψη µέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των
πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην κρα-

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Ο Πολακισµός είναι φασισµός»
ΣΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΛ. 12

Το πρώτο
δοκιµαστικό
«ταξίδι» του
προαστιακού

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΗΘΗΚΕ
ΣΕΛ. 22
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Ο Περιφερειακός
Τύπος της χώρας
απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και
ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει
τις εφημερίδες

Συνέδριο με
3.000 νοσηλευτές
στο νησί μας

Τι θα γίνει με το
Μουσείο Κρασιού
στις Φάνες;

Θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Μαΐου
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα
που διεξάγεται στη χώρα μας.
l ΣΕΛ. 28

Επιστολή προς υποψηφίους
αυτοδιοίκησης από κατοίκους
του χωριού.
l ΣΕΛ. 11

32 ΣΕΛΙΔΕΣ

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη
λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού
Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του.

Και πέντε
για την
περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου
l ΣΕΛ. 3

46 συνδυασμοί στους
δήμους της Δωδεκανήσου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η τραγική ιστορία της
Δήμητρας Μαρκοπούλου. Έχει χάσει και
τις δύο κόρες της σε
τροχαίο, μέσα σε τρία
χρόνια και παλεύει
για να μεγαλώσει τα
εγγόνια της.
l ΣΕΛ. 10

ΕΙΧΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ
ΧΑΣΙΣΟΔΕΝΔΡΑ
ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ
ΧΠΛ

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η
αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των
επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του,
απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων
περιφερειακού Τύπου και την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού
Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα
και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019
ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ' αυτόν Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην στην
ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε
εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία,
που αφορά τη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή
της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη
διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων
που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα
την αντίδρασή μας.
• Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή
συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική του περιφερειακού και
τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της
ισονομίας και της δικαιοσύνης.
• Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της
Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που
δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.
• Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς
της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη
των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από τη σάρκα τους, ο κύριος και βασικός
φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην
ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές
και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον κλάδο μας,
με βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν
να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή της
Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών μέτρων για το μέλλον του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου.

Αυτό ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 48χρονος.
l ΣΕΛ. 12

