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Ο πρώτος ελληνικός ραδιοφωνι-
κός σταθμός της Κωνσταντινού-
πολης είναι γεγονός. Η «Ηχώ 

της Πόλης» εκπέμπει μέσω διαδικτύ-
ου και έχει ελληνική μουσική, δελ-
τία ειδήσεων και ζωντανές εκπομπές 
αλλά και ειδήσεις που αφορούν τους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.

Ο διαδικτυακός ραδιόφωνος σταθ-
μός αποτελεί πρωτοβουλία μιας ομά-
δας νέων ομογενών και της ιστορικής 
ομογενειακής φημερίδας  «Η Ηχώ».

Ο εκδότης της εφημερίδας, Ανδρέ-
ας Ρομπόπουλος, επισημαίνει ότι ο 

σταθμός θα εκπέμπει ελληνική μουσι-
κή και μόνο, με λαϊκό πρόγραμμα και 
ρεμπέτικα τραγούδια και ειδήσεις που 
αφορούν στον Ελληνισμό της Πόλης.

Η συνθέτης Ευανθία Ρεμπούτσικα, 
της οποίας η μουσική «ντύνει» το σήμα 
του σταθμού ήταν την περασμένη 
εβδομάδα η πρώτη καλεσμένη στην 
εκπομπή πρεμιέρας του ραδιοφώνου. 
Οι ακροατές μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στο ραδιοφωνικό σταθμό τόσο 
από τον υπολογιστή τους όσο και από 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας στη δι-
εύθυνση radio.ihotispolis.com.

Δεν φταίμε εμείς αλλά εσείς, οι 
πολίτες. Δεν πρόκειται για νέο 
«ατόπημα» του Πάγκαλου, αλλά 

για την άποψη που υποστήριξε και δια-
τύπωσε ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Σε 
ομιλία του στην Κόρινθο προχώρησε 
δημόσια στην άποψη πως, ουσιαστικά, 
ο «κόσμος» του ΠΑΣΟΚ είναι ο κύρι-
ος υπεύθυνος για τη διαφθορά και την 
κρίση. Πρόκειται απλώς για μία πα-
ραλλαγή του «μαζί τα φάγαμε». «Το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν είμαστε εμείς, τα στελέχη του, 
αλλά εσείς που όπως θα έλεγε η συγ-
χωρεμένη η μάνα μου που λάδωσε το 
αντεράκι του με το ΠΑΣΟΚ και με τον 
Α. Παπανδρέου», είπε. Και συνέχισε με 
κάτι εντελώς αντιφατικό, σε σχέση με 
αυτό που είχε διατυπώσει πριν: «Δεν 
είμαστε ένα περιστασιακό κόμμα, είμα-
στε ένα κόμμα με βαθιές λαϊκές ρίζες».

«Ηχώ της Πόλης»

“Το ΠΑΣΟΚ είστε εσείς 
που λάδωσε το αντεράκι σας”

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:

Οι επιστροφές φόρου από 
50.000 ευρώ και άνω, τί-
θενται στο «μικροσκόπιο» 

των οικονομικών εισαγγελέων 
ως ύποπτες για διαφθορά εφορι-
ακών στο πλαίσιο διερεύνησης 
καταγγελιών για τον τρόπο λει-
τουργίας του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού. Ήδη ο αναπληρω-
τής οικονομικός Εισαγγελέας 
Σπύρος Μουζακίτης έχει ζητήσει 
από όλες τις μεγάλες ΔΟΥ της 
Ελλάδας, τα πλήρη στοιχεία των 
φακέλων φορολογουμένων, κυ-
ρίως νομικών προσώπων που 
εμφανίζουν επιστροφές φόρων 
μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ 
για τη διετία 2010-2011.

Πληροφορίες στο Εφετείο 
αναφέρουν ότι έχουν εντοπι-
στεί κάποιες υποθέσεις εταιριών 
που τα ποσά επιστροφής είναι 
ιδιαίτερα μεγάλα με κραυγαλέα, 
όπως λέγεται. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρεται μία περίπτωση 

όπου η επιστροφή ήταν 33 εκατ. 
ευρώ! Στο εισαγγελικό γραφείο 
βρίσκονται ήδη υπό διερεύνη-
ση 250 αντίστοιχες περιπτώσεις 
και ο κ. Μουζακίτης έχει αρχίσει 
να καλεί ενώπιόν του τους εκ-
προσώπους εταιριών που ελέγ-
χονται, μεταξύ αυτών και τον εκ-
πρόσωπο τηλεοπτικού καναλιού 
για επιστροφή φόρου ύψους 8 
εκατ. ευρώ.

Η εισαγγελική έρευνα είχε 
αφετηρία δηλώσεις του πρώην 
γενικού γραμματέα πληροφο-
ρικών συστημάτων Διομ. Σπι-
νέλλη ο οποίος δημόσια, σε 
εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, είχε 
προβεί σε καταγγελίες για δια-
φθορά στον φοροεισπρακτικό 
μηχανισμό. Είχε επίσης ανα-
φερθεί και στον λεγόμενο κα-
νόνα του «4-4-2» ή αλλιώς στο 
«40%-40%-20%». Ο εν λόγω 
κανόνας αφορά τα ποσοστά 
του 40% για την «έκπτωση» επί 

του προστίμου που κάνει στον 
φορολογούμενο ο ελεγκτής, το 
άλλο 40% που είναι το ποσό 
που λαμβάνει για τον εαυτό του 
ο ελεγκτής και το υπόλοιπο 20% 
που αφορά το τελικό έσοδο που 
καταλήγει στα κρατικά ταμεία.

Ο κ. Σπινέλλης είχε υποστηρί-
ξει ακόμη τα εξής: «Είναι γνωστό 
ότι, όταν πρόκειται το κράτος να 
επιστρέψει αρκετά υψηλά ποσά 
φόρου στον φορολογούμενο, 
ένα 8% πηγαίνει κατευθείαν 
στην τσέπη του εφοριακού υπαλ-
λήλου». Το ποσοστό αυτό, κατά 
τον νυν διευθυντή σχεδιασμού 
και ελέγχων του ΣΔΟΕ Νίκο 
Λέκκα «έχει αυξηθεί στο 10%». 
Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Λέκκας 
είχε επισημάνει επίσης μεταξύ 
άλλων ότι το Κρανίδι εμφανίζε-
ται να είναι το Λιχτενστάιν της 
Ελλάδας αφού σε μια ΔΟΥ με 
μόνο πέντε υπαλλήλους εδρεύ-
ουν 178 εξωχώριες εταιρείες.

Εταιρεία πήρε επιστροφή φόρου 
33 εκατ. ευρώ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ
ENΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ WESTMEAD

O Διαβητικός Σύλλογος ΝΝΟ με την ευκαιρία των 25 χρόνων της ιδρύσεως του, διοργανώνει χοροεσπερίδα:

την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 στις 7:30μμ
στο Fontana Amarosa Hall, 29 Forbes St, Liverpool.

(Δίπλα στην Ελληνική Εκκλησία Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης).
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της αγοράς ειδικής Κάμερας-TOPCON Retinal Camera (TRC-50DX),

για τις επιπλοκές των ματιών του Ζαχαροδιαβήτη.

Τιμή εισιτηρίου: Μεγάλοι $60 (μετά φαγητού & ποτού)& Παιδιά $30.
Με τη δική σας Ευγενική Υποστήριξη μπορούμε Μαζί να δώσουμε Χαρά και Γλυκά Παιδικά Χαμόγελα γύρω μας.

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως. Εισιτήρια δε θα πουλιούνται στην πόρτα.

      Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρόεδρο κα Μαρία Μπουζάνη: 0412 290 546 
και τα μέλη του Συμβουλίου: Ελπίδα: 0413 885 797, Κωνσταντίνα: 0404 292 724, Κατρίνα: 0422 317 874, 

Ζαχαρούλα: 0408 411 100, Αθανασία: 0403 363 655.


