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Κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 48 του νόμου 3986 – ΦΕΚ 152/1‐7‐2011 καταργήσατε το μειωμένο
ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή επαρχιακών εφημερίδων με περιοδική έκδοση.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι εφημερίδες με μηνιαία – διμηνιαία – τριμηνιαία ή
περιοδική έκδοση θα πληρώνουν τα κανονικά τέλη του τιμοκαταλόγου των ΕΛΤΑ που
σημαίνει πάνω από ένα (1€) το κάθε φύλλο, ανάλογα με το βάρος τους.
Δηλαδή κύριε Υπουργέ επιβάλετε σε αυτές τις εφημερίδες ένα χαράτσι από 1 έως 3€., το
οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν άρα θα κλείσουν.
Η Συνομοσπονδία μας κύριε Υπουργέ έχει μέλη 155 πολιτιστικούς – περιβαλλοντικούς –
αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες των αντίστοιχων χωριών και επαρχιών του νομού
μας. Οι 132 από αυτούς εκδίδουν, συνεχόμενα τα τελευταία 25 χρόνια την εφημερίδα τους
που έχει ύλη καθαρά τοπικού ενδιαφέροντος με κείμενα, πολιτιστικά – αθλητικά –
περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικών προβλημάτων – θεμάτων της περιοχής τους.
Διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ, ελπίζοντας σε συνδρομές των συγχωριανών τους, οι οποίοι είναι και
οι μοναδικοί χρηματοδότες του κόστους έκδοσης των εφημερίδων. Οι εκδότες αυτών είναι
πάντα τα μέλη των Δ.Σ. των συλλόγων τα οποία κρατούν και στηρίζουν τους συλλόγους και
τις εφημερίδες ζωντανούς, μόνο από αγάπη για τον τόπο τους και με παρά πολλές ώρες
εθελοντικής εργασίας και φυσικά πάντα με οικονομική στήριξη από τη τσέπη τους .

Ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή όχι μόνο κλείνει τις εφημερίδες αυτές αλλά φιμώνει και
τον τελευταίο κάτοικο του πιο απομακρυσμένου χωριού που η μόνη τους διέξοδο στη
πληροφορία αλλά και να γράψει και τη δική του αθώα άποψη ήταν η εφημεριδούλα του
χωριού του.
Τιμωρείτε όλες τις προσπάθειες πολλών δεκαετιών ρομαντικών ανθρώπων που ήθελαν να
προσφέρουν στο τόπο τους δίνοντας και όχι παίρνοντας. Κλείνετε τις εφημερίδες των
συλλόγων. Φιμώνετε την τοπική κοινωνία, καταργείτε την συλλογική προσπάθεια,
εμποδίζετε την άμεση επικοινωνία πολιτών και τοπικής κοινωνίας και δυσκολεύετε ακόμη
περισσότερο την λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων.
Κύριε Υπουργέ,
Η ελεύθερη επικοινωνία των πολιτών είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της
Δημοκρατίας και του πολιτισμού μας. Η απόφαση σας να καταργήσετε τα μειωμένα τέλη
των εφημερίδων σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το ως άνω χαρακτηριστικό της
Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι πρόθεση δική σας αλλά και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε
δεν είναι η κατάργηση της επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την άμεση
τροποποίηση του νόμου και την επαναφορά του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για την
αποστολή των επαρχιακών εφημερίδων.
Σας δηλώνουμε επίσης ότι θα προστατεύσουμε τους συλλόγους μας και τις δραστηριότητες
τους από κάθε τι που απειλεί τη βιωσιμότητα τους.

Ελπίζουμε στην αποκατάσταση της αδικίας και επαγρυπνούμε.

Για το Κ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Χολής

ΣΗΜ. : Η ΠΑΝ.ΣΥ. είναι το τριτοβάθμιο όργανο των πολιτιστικών συλλόγων και των
ομοσπονδιών του νομού μας που έχουν έδρα την Αθήνα.
( Δείτε την ιστοσελίδα μας : www.aitoloakarnania.com.gr )

