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τη Δευτέρα 
ξεκινούν 
οι αιτήσεις 
για Βιολογικές 
Καλλιέργειες

Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων:
Δέκα ερωτo-
απαντήσεις 
για τα προσωπικά 
δεδομένα

η Συμβολή 
της εκκλησίας 
στον Αγώνα 
για την Ελευθερία 
Γράφει ο Καθηγητής 
Χρήστος Γερ. Σιάσος 

η επέτειος της εξόδου 
του μεσολογγίου
στην εΡτ2
Σάββατο του Λαζάρου 31/3, στις 21:00
& Κυριακή των Βαΐων 1/4, στις 08:00

το ποσό για το 
«εξοικονομώ κατ’ Οίκον ιι»

την κυριακή 
αλλάζει η ώρα 
το πρωί στις 03:00 
γυρίζουμε το ρολόι 
μία ώρα μπροστά

•

Σελ.5

Πέντε νέες ειδικότητες στα τμήματα 
μαθητείας των εΠΑΛ

εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση 
για το επιδόματο 
παιδιού 
α’ διμήνου 2018

η Περιφέρεια 
Δυτικής ελλάδας

τιμά 
την Εθνική 

Επέτειο 
της 25ης Μαρτίου
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ΝεΑ αγροτικά

Καιρός

Τ Α Ν Ε Α 

της Αιτωλοακαρνανίας

e-mail:neaait@hotmail.com

82         283   
Εβδ. 12

Ανατολή 06.24 & Δύση 18.40
Σελήνη 6 ημερών

+ Ακάθιστος Ύμνος. 
Νίκωνος και 199 μαρτύρων, 

Λουκά νεομάρτυρος

Παρασκευή

8°C / 13°C

Σάββατο

8°C / 14°C

Βροχή

κυριακή

8°C /15°C

Δευτέρα

10°C / 15°C

Βροχή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23

ΜΑΡΤΙΟΥ

Βροχή & πιθανή 
καταιγίδα

Βροχή & πιθανή 
καταιγίδα

Κοινωνίας

Η έκφραση 

της Τοπικής 

KΑΘημεΡιΝη εΦημεΡιΔΑ 
ΔυτικηΣ εΛΛΑΔΑΣ 

εΔΡΑ: ΑΓΡιΝιΟ
Έτος ιδρύσεως 1998
Aρ. Σήματος:162622
Δικαιούχος σήματος & ιδιοκτήτης: 
ΑΛΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ιΔΡυτηΣ: † Χρήστος Κωνσταντίνου
εκδότης-Διευθυντής:
 ΑΛΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Διεύθυνση:
Xαραλαμπίδη 6, Αγρίνιο

τηλ.: 26410 23138
fax:   26410 23148

e-mail:neaait@hotmail.com

ΣυΝτΑκτεΣ: 
Στέισυ Οικονόμου
Περικλής Οικονόμου
Χαριλάου Τρικούπη 100, Αγρίνιο
Τηλ. 26410-23138

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σπύρος Καμινάρης
Βασίλης Ροϊδοδήμος
Γιώργης Μασσαβέτας

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
Χρήστος Σιαμαντάς 
και Λάζαρος Γρομιτσάρης

Εκτύπωση: 
mediaprint
Χαριλάου Τρικούπη 100, Αγρίνιο
Τηλ. 26410-23158

Eτήσια Συνδρομή:
Ιδιώτες: 50 €
Συνεταιρισμών, Συλλόγων: 150 €
Δήμων: 150 €
Τραπεζών, Εταιριών: 150 €

κΑΘΟΡιΣμΟΣ τιμΩΝ ΔημΟΣιευΣεΩΝ:
- - Για δημοσιεύσεις που καταχωρούνται 
σ τον τυπο κα ι  επ ιβαρύνουν  ι δ ιωτες 
(ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ) 0,50 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΟ.
-- Για δημοσιεύσεις που καταχωρούνται 
στον τυπο και επιβαρύνουν  Δημόσιες 
Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ 0,20 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 
ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΟ.
- -  Ο ι Δημόσι ες Υπηρεσ ί ες κα ι  ΝΠΔ Δ 
πρεπει να αναγράφουν ποιός επιβαρύνεται 
με το σχετικό τιμολόγιο (Ιδιώτες ή Δημ. 
ΝΠΔΔ) προκειμένου να γίνεται η ανάλογη 
τιμολογηση.
-- Προγράμματα πλειστηριασμών 3 ΕΥΡΩ 
ο πόντος
-- Γνωστοποιήσεις γάμων 20 ΕΥΡΩ
-- Τροποποιήσεις  καταστατικών 20 ΕΥΡΩ
-- Αλλαγή επωνύμου 25 ΕΥΡΩ
-- Διαφημίσεις κατ ιδιαιτέρα συμφωνία
Απ α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η  α ν α δ η μ ο σ ί ε υ σ η  η 
αναπαραγωγή ολική ή μερική ή περιληπτική 
ή κατα παράφραση ή διασκευή, απόδοση 
του περ ιεχομένου της εφημερίδας, με 
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως σε άλλο χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόμοι 239/1970, 4301/1979, Ν. 100/75, Ν.Δ. 
3565/1959 και 4254/1962 και κανόνες του 
Διεθνή Δικαίου.

Τ Α Ν Ε Α 

της Αιτωλοακαρνανίας

τΑ ΝεΑ της Αιτωλοακαρνανίας 
είναι μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων

e-mail:neaait@hotmail.com Σαν Σήμερα 
πριν χρόνια....

23 μαρτίου
Επέτειοι:  Παγκόσμια Ημέρα 

Μετεωρολογίας
 

1821: Οι έλληνες επαναστάτες κατα-
λαμβάνουν την Καλαμάτα και τη Βο-
στίτσα (σημερινό Αίγιο).
1839: Καταγράφεται για πρώτη φορά 
η λέξη ΟΚ.
1904: Ιδρύεται το «Χημικόν Εργαστή-
ριον του Υπουργείου Οικονομικών», 
το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί 
σε «Γενικό Χημείον του Κράτους».
1943: Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δα-
μασκηνός και οι πρόεδροι πολλών 
επαγγελματικών οργανώσεων προ-
βαίνουν σε διάβημα στον κατοχικό 
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Λογοθε-
τόπουλο «υπέρ της προστασίας των 
εν Ελλάδι Ισραηλιτών».
1983: Ο αμερικανός πρόεδρος Ρό-
ναλντ Ρίγκαν ανακοινώνει για πρώτη 
φορά την πρωτοβουλία στρατηγικής 
άμυνας για την αντιμετώπιση των 
εχθρικών διηπειρωτικών πυραύλων. 
Έμεινε στην ιστορία ως «Πόλεμος 
των Άστρων».
1998: Η ταινία του Τζέιμς Κάμερον 
«Τιτανικός» αποσπά 11 βραβεία 
Όσκαρ και ισοφαρίζει το ρεκόρ που 
κατείχε η ταινία «Μπεν Χουρ».
Γεννήσεις
1900: Έριχ Φρομ, γερμανοαμερικα-
νός ψυχαναλυτής και φιλόσοφος. 
1910: Ακίρα Κουρασάβα, ιάπωνας 
σκηνοθέτης. («7 Σαμουράι», «Ραν») 
1944: Μάικλ Νάιμαν, βρετανός μινι-
μαλιστής συνθέτης.
Θάνατοι
1842: Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνωστότε-
ρος ως Σταντάλ, γάλλος συγγραφέας. 
(«Το μαύρο και το κόκκινο», «Το μο-
ναστήρι της Πάρμας») 
2001: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, κα-
ναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διε-
θνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης 
«Greenpeace».

Ανάρτηση προσωρινών 
αποτελεσμάτων 

για το μέτρο 10 του ΠΑΑ
 «Mείωση της ρύπανσης νερού
από γεωργική δραστηριότητα»

 

Τα αποτελέσματα της αρ-
χικής αξιολόγησης και 
κατάταξης, των αιτήσε-
ων στήριξης που υπο-

βλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 
10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νε-
ρού από γεωργική δραστηριότητα», 
με τη μορφή προσωρινού πίνακα πα-
ραδεκτών και μη παραδεκτών αιτή-
σεων στήριξης, θα αναρτηθούν στο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υπο-
στήριξης της υλοποίησης της δρά-
σης και οι υποψήφιοι της δράσης θα 
ενημερωθούν για την ανάρτηση του 
προσωρινού πίνακα αποτελεσμά-
των καθώς και για την πρόσβασή 
τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (email) που θα λάβουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 
δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η προσωρινή κατάταξη θα γίνει 
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της 
Πρόσκλησης ύψους 200.000.000€. 
Επισημαίνεται ότι πριν την ολοκλή-
ρωση της οριστικής ένταξης των δι-
καιούχων αναμένεται να καλυφθούν 
και άλλες αιτήσεις στήριξης μέχρι 
του ποσού των 260.000.000€.

Με βάση το ποσό αυτό παραδεκτές 
είναι οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 16 μόρια και ανέρχο-
νται σε 2.758 εν δυνάμει δικαιού-
χους με συνολική αιτούμενη έκταση 
66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέ-
γιστο ποσό 199.977.923,52€.

Συνολικά για τη δράση 10.1.04 
έχουν υποβληθεί 16.077 αιτή-
σεις στήριξης, συνολικής έκτασης 
194.707,28 εκταρίων και συνολι-
κού μέγιστου αιτούμενου ποσού 
583.135.469,04€.

η δράση 
Αφορά τις αρδευόμενες εκτάσεις 

των 30 ευπρόσβλητων στα νιτρικά 
περιοχών συνολικής έκτασης 710.860 
εκταρίων, στις οποίες τα 322.923 
εκτάρια είναι με κακή ποιότητα υπο-
γείων υδάτων, καθώς και τις αρδευ-
όμενες εκτάσεις των 7 σημαντικών 
υγροτοπικών περιοχών συνολικής 
έκτασης 44.014 εκταρίων, στις οποίες 
τα 12.992εκτάρια είναι με κακή ποιό-
τητα υπογείων υδάτων.
ενστάσεις μέχρι 2/4

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφω-
νούν με τα αποτελέσματα της αρχικής 
αξιολόγησης και κατάταξης, μπορούν 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικο-
φανή προσφυγή εντός 7 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτη-
σης του προσωρινού πίνακα, δηλαδή 
μέχρι και Δευτέρα 2 Απριλίου, μέσω 
του ΠΣ της δράσης, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στις παραγράφους 6.1 και 
6.2 της Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτα-
σης των ενδικοφανών προσφυγών, 
θα οριστικοποιηθεί ο Πίνακας παρα-
δεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων 
στήριξης. Στο οριστικό πίνακα κατά-
ταξης θα περιλαμβάνονται:
•	Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, 
των οποίων οι ενδικοφανείς προσφυ-
γές κρίθηκαν βάσιμες
•	Οι παραδεκτές αιτήσεις στήρι-
ξης που είχαν κριθεί μη παραδεκτές 
λόγω υπέρβασης του προϋπολογι-
σμού της Πρόσκλησης και μέχρι την 
κάλυψη του ποσού της υπερδέσμευ-
σης (130%), δηλαδή του ποσού των 
260.000.000€.
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τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις 
για Βιολογικές καλλιέργειες

Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνο-
τροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μετατίθεται και 
θα πραγματοποιείται 
κατά το διάστημα 

από 26/03 έως και 16/04/2018 
ώρα 23:59:59.

Νέα κριτήρια επιλογής
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση 
εκδίδεται με νέα κριτήρια επιλο-
γής που δίνουν βαρύτητα
•	σε ό,τι αφορά  τη δράση της 
μετατροπής από συμβατική σε 
βιολογική
•	στην ηλικία του υποψηφίου 
στηρίζοντας τους νέους γεωρ-
γούς δίνοντας τους την προοπτι-
κή και τη διέξοδο μέσα από τη 
βιολογική κτηνοτροφία 
•	με την ώθηση προς την ιδιοπα-
ραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. 
•	Αντίστοιχα τα νέα κριτήρια επιλογής για  τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που 
είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν μόνοι τους βιολογικές 
ζωοτροφές. 

Προκηρυσσόμενες Δράσεις 
•	Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
•	Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Δικαίωμα Συμμέτοχης
Έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

το  μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
Έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που  συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδι-
κότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·
•	στην  προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
•	στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπο-
μπών Ν2Ο και CH4·
•	στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
•	στην  πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Πεδίο & γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Κατανομή 
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) 
ευρώ. Το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
•	Δράση 11.1.2: σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ
•	Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια  (160.000.000) ευρώ
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Για τη Δυτική Ελλάδα
Η κατανομή του ποσού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Σ ύ ν ο λ ο 
Δράσεων

Δ ρ ά σ η 
11.1.2

Δ ρ ά σ η 
11.2.2

Δ. Ελλάδα 38.000.000 € 9.500.000 € 28.500.000 €

•	Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια είναι νέο δεδομένο της πρόσκλησης δίνοντας και την κατεύθυνση της πολιτικής της 
βιολογικής κτηνοτροφίας προς τις ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές.
•	Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων 
με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 1η 
πρόσκληση. 
•	Να τονίσουμε ότι η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια μετά την οριστικοποίηση των παραδε-
κτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από το Γενικό Γραμμα-
τέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σε κάποια άλλη Περιφέρεια.

Ύψος ενίσχυσης 
Δράση 11.1.2: «ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους  παραγωγής 
στην κτηνοτροφία»

κατηγορία Ζώου Α π ώ λ ε ι α 
εισοδήματος

μέγιστο ύψος 
ενίσχυσης  €/Ha/έτος

Αιγοπρόβατα 211 211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/
μικτή κατεύθυνση 267 267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική 
κατεύθυνση 333 333

Δράση 11.2.2: «ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους  παραγωγής στην κτηνοτροφία»

κατηγορία Ζώου Διαφυγόν 
εισόδημα

Δαπάνες μέγιστο ύψος 
ενίσχυσης
 €/Ha/έτος

Πιστοποίηση
(κόστος συναλλαγής)

Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ 
μικτή κατεύθυνση 267 13 280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική 
κατεύθυνση 333 14 347

Στους Πίνακες στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βου-
βαλοτροφία.
•	Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 
ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). 
•	Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη 
του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με 
τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του 
σχετικού πίνακα. 
•	Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη 
του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και 
αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 
1,29. 
•	Οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να συνδυαστούν με  τις 
δράσεις της «Καλής μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή,  Αίγες και Πρό-
βατα», της «Περιβαλλοντικής αναβάθμισης υποβαθμισμένων βοσκοτόπων»  
και της «Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 26/3 
έως και Δευτέρα 16/04/2018 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου 
να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες 
δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας 
πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, 
ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα 
γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.
dikaiomata.gr/user_registration 

και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον 
ιστότοπο:  

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
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Γιώργης Μασσαβέτας
 giorgis@massavetas.gr

Μαξίμου, ενταύθα
Καλημέρα
κ. Πρόεδρε

την κυριακή αλλάζει η ώρα 
σε θερινή…
το πρωί στις 03:00 γυρίζουμε το ρολόι μία ώρα μπροστά

Με το μεγάλωμα της ημέρας, όλοι πλέον ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε τα 
ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρ-
τίου. Ειδικότερα, στις 03:00 θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα μπροστά 
(δηλαδή η ώρα θα δείχνει 04:00). 

Η ώρα αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (μία ώρα μπροστά) και 
την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (μία ώρα πίσω). 
Η θερινή ώρα 

Είναι η αλλαγή της ώρας κατά μία ώρα μπροστά από την ηλιακή ώρα. Το σύστημα 
αυτό έχει σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί τη θερινή 
ώρα αποτελεί μειοψηφία καθώς σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν 
συμμετέχουν.
Στην ιστορία…

Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η αλλαγή της ώρας  ήταν από την γερμανική κυβέρ-
νηση κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από 30 Απριλίου ως 1 Οκτωβρίου 
1916. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζοντας την θερινή ώρα από 21 Μαΐου 
ως 1 Οκτωβρίου 1916. 

Στις 19 Μαρτίου του 1918 το Αμερικανι-
κό Κογκρέσο καθιέρωσε την τυπική 
χρήση των χρονικών ζωνών και 
επισημοποίησε την αλλαγή της 
θερινής ώρας. 

Η εναλλαγή της ώρας από 
«χειμερινή» σε «θερινή» και 
αντίστροφα εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
στην Αυστραλία, στη Γερ-
μανία, στη Βρετανία 
και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Το 
μέτρο αυτό εφαρ-
μόζουν σήμερα 
70 χώρες παγκο-
σμίως.

Φύλλο συκής 
επί της γυμνής
«αριστεροσύνης»

Ευτυχώς που υπάρχουν και τα 
ζητήματα της εκκλησίας, για 
να θυμούνται κάπου-κάπου και 
οι Συριζαίοι την «αριστεροσύ-

νη» τους. Όπως τώρα με την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για το μά-
θημα των θρησκευτικών. Όπου βγαίνουν 
ένας-ένας και από κοντά η επίσημη νεο-
λαία τους να θυμηθούν τον «ευρωπαϊκό 
διαφωτισμό» και να κατηγορήσουν το ανώτατο ακυρωτικό 
δικαστήριο για «σκοταδισμό» και «οπισθοδρόμηση».

Ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι είμαι υπέρ του πλήρους διαχωρι-
σμού εκκλησίας και κράτους. Η πίστη του κάθε ανθρώπου 
είναι υπόθεση βαθύτατα πνευματική και όχι διοικητική. Και 
ποτέ «κρατική». Όπως ήμουν, με σκληρές μάλιστα τοποθε-
τήσεις, υπέρ της απάλειψης του θρησκεύματος από τις ταυ-
τότητες .

Αδυνατώ όμως να κατανοήσω ως «προοδευτική» και 
«αριστερή» πολιτική τον πλήρη εξοβελισμό της διδασκαλί-
ας του πνεύματος της ορθοδοξίας και του Ευαγγελίου από 
τα σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας, όταν στη Θράκη, εκεί 
όπου υπάρχει ισχυρή μουσουλμανική μειονότητα, θεωρείται 
«προοδευτικό» να αναγνωρίζεται το δικαίωμα διδασκαλίας 
του Κορανίου στα μειονοτικά σχολεία. Να έχει λόγο ο μου-
φτής στην διαπαιδαγώγηση των μουσουλμανόπαιδων. 

Κυρίως όμως δεν αποδέχομαι να με δουλεύουν. Να παρι-
στάνουν τάχατες τους «σκληρούς», απέναντι στην «παπα-
δοκρατία», προκειμένου να διατηρήσουν κάποιο φύλο συ-
κής, ώστε να κρύψουν την πλήρη απογύμνωση τους από το 
πνεύμα μιας αληθούς Αριστεράς. Ο ίδιος ο πρωτοστατών 
στις αντιδράσεις, τέως υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, 
μιλώντας την Πέμπτη στον «Σκάϊ», έδωσε μια άλλη εικόνα 
των σχέσεων της κυβέρνησης και ειδικώς του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα με την «κατεστημένη εκκλησία», όταν 
δήλωσε: «Υπό την απειλή του Αρχιεπισκόπου με απέπεμψε 
ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Παιδείας». Και μάλιστα 

διέψευσε κατηγορηματικώς ότι η αποπομπή του ζητήθηκε 
από τον κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο. 

Με απλά λόγια μας λέει ότι ο κυβερνητικός συνεταιρι-
σμός των Συριζανέλ, τοποθετείται απέναντι στα ζητήματα 
της εκκλησιάς με έναν και μόνο γνώμονα: Πως θα αποφύγει 
το ενδεχόμενο ρήξεων που θα οδηγούσαν στο να χάσουν τα 
δύο κόμματα ένα μέρος από τοα «κουκιά» τους. 

Τώρα μας λένε ότι και το Σύνταγμα της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας είναι σκοταδιστικό και αναχρονιστικό, επειδή 
ξεκινά με την επίκληση της «Αγίας Τριάδος», όπως όλα 
τα συνταγματικά μας κείμενα από ελευθερώσεως του ελ-
ληνικού έθνους και εντεθέν. Και το ερώτημα είναι απλό: 
Έχουν τα κότσια να τολμήσουν να προτείνουν αλλαγή του 
Συντάγματος, με κατάργηση αυτών των αναφορών που κα-
ταγγέλλουν ως σκοταδιστικές και αναχρονιστικές; 

επιχορήγηση 
στο Δήμο Ναυπακτίας

για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
   

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης ενέκρινε, την επιχορήγηση των 
δήμων Ζωγράφου (227.826 ευρώ) και Ναυπακτίας (441.634 ευρώ), για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
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Πέντε νέες ειδικότητες
στα τμήματα μαθητείας των εΠΑΛ

Πέντε νέες ει-
δικότητες θα 
ενταχθούν από 
την ερχόμενη 

σχολική χρονιά (2018-19) 
στα τμήματα του μετα-
λυκειακού έτους «Τάξη 
Μαθητείας», με σχετική 
απόφαση του υφυπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Δημήτρη 
Μπαξεβανάκη. Οι ειδικό-
τητες αυτές προστίθενται 
στις 16 που λειτουργούν 
ήδη.

Ειδικότερα, πρόκειται για 
τις ειδικότητες:
•	Συντήρηση Έργων Τέ-
χνης - Αποκατάστασης
•	Τεχνικός Μηχανολογι-
κών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών
•	Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
•	Βοηθός Φαρμακείου και
•	Κομμωτική Τέχνη

Όπως σημειώνει το υπουργείο, για την 
επιλογή των ειδικοτήτων που εντάσσο-
νται σταδιακά στην Τάξη Μαθητείας, 
λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως: οι ει-
δικότητες να ανήκουν σε διαφορετικούς 
τομείς και να έχουν ικανό αριθμό απο-
φοίτων, η προοπτική τους στην αγορά 
εργασίας και στις ανάγκες της οικονο-
μίας, καθώς και η διάθεση αντίστοιχων 
θέσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα.

κκε: Συναυλία για τα 100 χρόνια του κόμματος
με έργα του Θάνου Μικρούτσικου
Παρασκευή 23/3 στην Πάτρα 
Θα αναχωρήσει λεωφορείο Παρασκευή στις 5.30, από τον παλιό Σταθμό των τρένων στο Αγρίνιο

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ καλεί σε συμμετοχή στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή, για τα 
100 χρόνια του Κόμματος, με έργα του Θάνου Μικρούτσικου, την οποία ο συνθέτης αφιερώνει στη συγκεκριμένη επέτειο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Παρασκευή 23 Μάρτη, στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος», στις 
20.00 (ώρα προσέλευσης 19:30).

Για προσκλήσεις, δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλ: 26410-57875 (ώρες 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00). 
Επίσης θα αναχωρήσει λεωφορείο την Παρασκευή και ώρα 17:30, από τον παλιό Σταθμό των τρένων στο Αγρίνιο.

Η Συναυλία
•	Στο Α' μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί το έργο που έγραψε ο συνθέτης το 1976, «Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη», σε 
ποιητική απόδοση Γιάννη Ρίτσου, καθώς και το έργο «Καντάτα για τη Μακρόνησο», πάλι του 1976, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου.
•	Στην «Καντάτα» ο Θ. Μικρούτσικος μελοποιεί ποιήματα που έγραψε ο Γ. Ρίτσος ενώ ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο, τον Αύγουστο και το Φλεβάρη 
του 1949. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζεται ολόκληρο μετά από 42 χρόνια.
•	Στο Β' μέρος θα παρουσιαστούν επιλογές πολιτικών τραγουδιών από τη μουσική του πορεία, σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Άλκη 
Αλκαίου, Κώστα Τριπολίτη, Βολφ Μπίρμαν, Οδυσσέα Ιωάννου, Φώντα Λάδη και Δημήτρη Ραβάνη - Ρεντή. Ξεχωριστή στιγμή είναι η παρουσίαση του 
ανέκδοτου τραγουδιού «Το Ρόδι», σε στίχους του Δ. Ραβάνη - Ρεντή, που μελοποίησε ο συνθέτης για εκδήλωση που είχε παρουσιαστεί στο 7ο Φεστιβάλ 
ΚΝΕ - «Οδηγητή», με τη φωνή της αξέχαστης Μαρίας Δημητριάδη.
•	Ερμηνεύουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Μίλτος Πασχαλίδης.

Γνωστοποίηση Γάμου 

Ο Αρτάν Αρρίκου (Artan Arriku) 
του Σερίφ (Sherif) και της Με-
λέκε (Meleqe) που γεννήθηκε 
στο Μίστερ Μάτ Αλβανίας και 
κατοικεί στο Αγρίνιο του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας επαγγέλματος 
Αγρότης και η Κριστιάνα Μύρτο 
του Μπαρδύλ και της Σελιμέ που 
γεννήθηκε στο Μπεράτ Αλβανί-
ας και κατοικεί στο Αγρίνιο του 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας επαγ-
γέλματος Νοσηλεύτρια πρόκειται 
να παντρευτούν στο Δημαρχείο 
Αγρινίου. 
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Η δύναμη του διαδικτύου, η αμεσότητα
 της είδησης και η ταχύτατη διάδοσή της, 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής 
και το agriniosite.gr σας καλεί να 
συμπορευτείτε μαζί του.  Με αποκαλυπτικές 
ειδήσεις, ρεπορτάζ, έρευνα, συνεντεύξεις, 
αφιερώματα. πολιτισμό, αθλητισμό κ.α.

www.Agriniosite.gr

e-mail: agriniosite@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6973357003

Ειδησεογραφική πύλη με θεματολογία ποικίλης ύλης   
                                      από το Αγρίνιο και τη Δυτική Ελλάδα

υλοποιούνται οι εξαγγελίες
 για την Πανεπιστημιακή Σχολή 

Γεωπονικών & Θαλάσσιων επιστημών
  

Σταδιακά και σταθερά ομαλοποιείται η δύσκολη πορεία της ανώτατης εκπαίδευσης στο 
νομό.

 Ειδικότερα, στις 16/3 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για συγκρότηση Επιτρο-
πής για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 

το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.   
«Πλέον είναι ξεκάθαρο ακόμα και στους πιο δύσπιστους πως οι δεσμεύσεις και οι ανακοινώσεις 

που υπόσχονταν ένα νέο, λειτουργικά βιώσιμο και επιστημονικά στέρεο μέλλον για την ανώτατη 
εκπαίδευση στον τόπο μας γίνονται πραγματικότητα», αναφέρει ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γε-
νικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς.

Στο επίκεντρο η δυναμική 
των εκπαιδευτικών τμημάτων ολόκληρου του νομού

Όπως τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου, τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων 
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας η τύχη όχι μόνο του εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 
πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας, όχι μόνο η αυθυπαρξία και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς 
του, αλλά και η δυναμική των εκπαιδευτικών τμημάτων ολόκληρου του νομού, η επ’ ωφελεία του τόπου εκμετάλλευση υποδομών και εγκαταστάσεων, οι 
δυνάμει συνέργειες με το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και οι διαμορφούμενες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Π. Παπαγεωργίου: Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία
για πραγματοποίηση σχεδιασμάτων & προσδοκιών

«Συνεπείς στις θέσεις μας για συζήτηση συναπόφαση, περνώντας μέσα από διάφορα και διαφορετικά «μονοπάτια» 
διαβούλευσης, βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση σχεδιασμάτων και προσδοκιών.

 Όσα είπαμε την περασμένη Άνοιξη στην εκδήλωση στο Μεσολόγγι, όσα αφήσαμε προς σχολιασμό στην 
κατά καιρούς αρθρογραφία μας, εκείνα που συζητήσαμε εκτενώς στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο 
στην Πάτρα, αλλά και οι στέρεες θέσεις επιτροπών και τοπικών συλλόγων αρχίζουν να παίρνουν μορφή και να 
πραγματώνονται. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας, η αντιστροφή της κατάφωρης αδικίας του 2013 που οδήγησε σε αργό 
και επίπονο θάνατο την ανώτατη εκπαίδευση και παράπλευρα πολλές τοπικές κοινωνίες πραγματώνεται με την 
ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής και νέων Τμημάτων. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθούν σε πλήρη βαθμό όλα εκείνα στα οποία από κοινού συμφωνήσαμε: 
βιώσιμη ανώτατη εκπαίδευση, επιστημονικά επαρκής, θεματικά αυτόνομη και με αναπτυξιακές προοπτικές. 
Εκπαίδευση βασισμένη στις δυνατότητες και τα προτερήματα του νομού και εκμεταλλευόμενη τις υποδομές και 
το έμψυχο δυναμικό του. 

Σε μια κατεύθυνση ενιαίας προοπτικής που, από την πρώτη μέρα, προκρίνουμε για ολόκληρο το νομό, για το 
Μεσολόγγι και για το Αγρίνιο, για τα πανεπιστημιακά τμήματα και για την πλήρη εκμετάλλευση των δομών, για εγκαταστάσεις γεμάτες πραγματικούς 
φοιτητές και αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι δομές φαντάσματα. 

Είμαστε πλέον επάνω στις ράγες και στη σωστή κατεύθυνση».
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η Συμβολή της εκκλησίας 
στον Αγώνα για την ελευθερία 
και οι θυσίες του παπα-Παναγιώτη στο Πολιορκημένο Μεσολόγγι

Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος 

Σε λίγες 
ημέρες 
το Ελ-
λην ικό 

Έθνος θα γιορτά-
σει για άλλη μια 
φορά τις  μεγάλες 
επετείους του,  την 
α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η 
από τον Τουρκικό 
ζυγό, 25 Μαρτίου 
1821, και την Έξο-
δο του Μεσολογ-
γίου, 10 Απριλίου 
1826, και στις δύο 
περιπτώσεις οι λί-
γοι τόλμησαν να 
τα βάλουν με τους 
πολλούς και μετά 
από τετρακόσια 
χρόνια σκλαβιάς 
ύψωσαν το ανά-
στημά τους μπρο-
στά στις δυνάμεις 
που θέλησαν να 
αφανίσουν το Ελ-
ληνικό γένος. 

Σ’ αυτόν τον με-
γάλο Αγώνα ουδέ-
ποτε αμφισβητήθηκε η ξεχωριστή και πρωτοποριακή συμβολή της Εκκλησίας μας. Του Αρχάγγελου Γαβριήλ το μήνυμα, την 
ημέρα αυτή προς την Παναγία μας, την Μητέρα όλου του Κόσμου, ήταν ταυτόχρονα και μήνυμα Ανάστασης προς τη σκλαβωμένη 
Ελλάδα μας. «…Έχουνε σκόλη η Παναγιά και η Ελλάς μεγάλη, η μια τον κρίνο δέχεται, δάφνης κλωνάρι η άλλη…» μας λέει ο 
ποιητής. 

Η Εκκλησία μας με τη μυστηριακή της ζεστασιά, με την διδασκαλία της, κράτησε ζωντανή την ψυχή του σκλάβου Έλληνα από 
τον εξισλαμισμό και δεν τον άφησε να τουρκέψει ούτε και να φραγκέψει. 

Η προσφορά της Εκκλησίας μας μεγάλη, οι σπινθήρες της πνευματικής φωτιάς απλώθηκαν σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, Πατρι-
άρχες, Δεσποτάδες, Μοναχοί, Κληρικοί, Μεγάλοι Δάσκαλοι του Γένους, φτωχοί τσοπάνηδες, αγράμματοι και γραμματιζούμενοι, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, βρέθηκαν με μιας αδελφωμένοι και  έδωσαν τιτάνιο αγώνα για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας, 
της Ελλάδας μας.

 Πολλοί από αυτούς, αφού βασανίστηκαν σκληρά, από τον κατακτητή,  κρεμάστηκαν, αποκεφαλίστηκαν, τουφεκίστηκαν, και, 
με το μαρτύριό τους δοξάστηκαν και τέλος αγιάστηκαν. Με ακλόνητη πίστη στον Τρισυπόστατο Θεό, σύσσωμο το Ελληνικό 
Έθνος αναζητά το ιερότερο από τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι η ελευθερία του, για την οποία πολλές γενιές Ελλήνων γεν-
νήθηκαν και πέθαναν με το όνειρο της λευτεριάς. 
Το ράσο του Κληρικού είναι διπλό σύμβολο

Θρησκεία και Παιδεία - Χριστιανισμός και Ελληνισμός και την ώρα του Κρυφού Σχολειού, ο παπάς θέρμαινε στα στήθη του 
χριστιανού την αποσταμένη ελπίδα του. Μέσα στα Μοναστήρια μας αναπτύχθηκε ό,τι καλύτερο γέννησε η Ρωμιοσύνη στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας, Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια, Αγάπη, Σεβασμός.   

Κανένας άλλος λαός, κανένα άλλο Έθνος στο διάβα της ιστορίας του δεν πέρασε τόσες δοκιμασίες και κανένα άλλο Έθνος δεν 
έχει επιδείξει τόσο τρανή θέληση για να ζήσει. Όσο ενάντια και αν μας τα φέρνει η μοίρα, όσοι ποταμοί αίματος χύθηκαν και αν 
χρειαστεί να χυθούν, η Ελλάδα θα ζήσει αρκεί να είμαστε ενωμένοι και πιστοί στις Πάτριες αρετές της φυλής μας. 

Μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπως αυτά παραδόθηκαν στην επιτροπή αγώνων και θυσιών, συναντάμε στοιχεία 
τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε διάφορες βιβλιογραφίες, παραθέτω κάποια από αυτά, με πρώτο αυτό του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη που μας λέει:  «...Όταν αποφασίσαμεν να κάμωμεν την επανάσταση,  δεν εσυλλογιστήκαμε τότε ούτε πόσοι 
είμαστε, ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας μας είπε, πού πάτε 
εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάραβα βατσέλα; Αλλά ως μία βροχή έπεσεν σ’ όλους η επιθυμία της Ελευθερίας μας και όλοι, και οι 
κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμεν σ’αυτό 
το σκοπό και κάναμεν την επανάσταση…» και στη συνέχεια μας συμβουλεύει: «…Σε σας μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον 
τόπο, που εμείς ελευθερώσαμε…».M
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Ο Σπυρομήλιος  γράφει για το Μεσολόγγι:
 «…Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, 

όπου να ριψοκινδυνεύουν, οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοτε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας 
τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί 
εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις…»
Στην απόφαση για την Έξοδο 

Στην απόφαση που υπαγόρευσε ο Επίσκοπος Ιωσήφ Ρωγών στην Αγία Παρασκευούλα προς τους Οπλαρχηγούς γράφει: 
«...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα 

αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής Πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν 
ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο 
ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων...».

 Στο Ιστορικό αυτό εκκλησάκι θα πρέπει κάποια ημέρα να γίνει χαρμόσυνη και λαμπρή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για να δοξαστούν και στις ημέρες 
μας,  ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ και όλοι οι Οπλαρχηγοί,  που στον αύλειο χώρο ορκίστηκαν και έλαβαν την μεγάλη απόφαση της Εξόδου. 
Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος

Το Σάββατο του Λαζάρου 2006, στην ομιλία του μας είπε: «…Απόψε η ιστορία κυοφορεί ιερούς και μεγάλους πόθους απέναντι στους οποίους, εδώ 
μπροστά στον  Ιερό Τύμβο, με προσοχή, με σεβασμό και τιμή και με προσευχή στεκόμαστε όλοι. Αισθάνομαι αδύνατες τις δυνάμεις μου να αναλύσω, στην 
αγάπη σας, απόψε τα του θρύλου που είναι συνυφασμένος με την ιστορία της Εξόδου, αλλά και δεν θέλω κατ’ ουδένα τρόπο να ηγηθώ του θρήνου για όσα 
συνέβησαν σε βάρος των προγόνων μας εκείνη την Ιστορική βραδιά της Εξόδου…».
Πραγματικές ιστορίες & πραγματικά γεγονότα

Πολλές είναι οι πραγματικές ιστορίες και πολλά είναι τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται από πολλούς ιστορικούς  συγγραφείς τόσο για την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 όσο και της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου 1826. 

Συνέχεια από τον Επίσκοπο Ιωσήφ, τον Πορφύριο, υπήρξαν και πολλοί άλλοι ιερείς στην πόλη και στα περίχωρα που βοήθησαν στον Αγώνα για την 
Ελευθερία. 
Ο παπα- Παναγιώτης Μπουγάτσας από το Ευηνοχώρι
•	Ο Αγιόπαπας, όπως τον  αποκαλούσαν, δηλαδή ο παπα- Παναγιώτης Μπουγάτσας από το Ευηνοχώρι, ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Παντελεήμονα. 
•	Είναι ένας από τους 1300 Μεσολογγίτες που διασώθηκε κατά την Έξοδο και ο οποίος όταν ο Αγώνας τελείωσε επέστρεψε στην πόλη, το 1829. 
•	Ο παπα-Παναγιώτης κατά την διάρκεια της μεγάλης πολιορκίας και όταν άρχισαν οι κανονιοβολισμοί πήγαινε στον Ιερό Ναό έπαιρνε το δισκοπότηρο 
με τα Άχραντα Μυστήρια – το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας και κάτω από τα ράκη του ράσου του αψηφώντας τις σφαίρες και τα βόλια που έπεφταν 
δίπλα του πήγαινε και μεταλάβαινε τους ψυχορραγούντες πολεμιστές, εκπληρώνοντας των ιερών του καθηκόντων και καθημερινά εμψύχωνε τους αμάχους 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. 
•	Όταν ο Βασιλιάς Όθων το 1837 επισκέφτηκε το Μεσολόγγι ζήτησε από 
τον Στρατηγό Δημήτριο Μακρή να πληροφορηθεί ποιος ήταν ο ηλικιωμένος 
ιερέας και η απάντηση ήταν, «Τον παπάν αυτόν, Μεγαλειότατε, δίκαιον 
είναι να τον προσκυνούμεν ως Άγιον δια τας μεγάλας εκδουλεύσεις εις την 
Πατρίδα και τον κόσμον… από την αρχή του κλεισμού στο Μεσολόγγι, 
η μόνη δουλειά που έκανε, ήτανε καθώς έπιανε το τουφέκι, και ήτανε 
αυτό καθημερινό , είτε μέρα είτε νύχτα, έτρεχε στην εκκλησία, έπαιρνε 
το δισκοπότηρο στα χέρια του και ξεσκούφωτος με το φαναράκι του 
επήγαινε από τάπια σε τάπια και μεταλάβαινε τους ψυχορραγούντας… Σου 
ορκίζουμε στην πίστη μου, Μεγαλειότατε…».  
•	Μετά από αυτή την τοποθέτηση του Στρατηγού ο Όθων ιδιοχείρως 
παρασημοφόρησε τον παπα-Παναγιώτη με το παράσημο του Αγώνα και 
το παράσημο του Σωτήρος και του παρέδωσε και χρηματικό ποσό ως 
οικονομική ενίσχυση. 
•	Ήταν ο μοναδικός ίσως ρασοφόρος και πολεμιστής στο ελεύθερο πλέον 
Μεσολόγγι που τιμήθηκε από τον Ανώτατο Άρχοντα, τον Βασιλέα Όθων.    

Επαγρύπνηση για τη σωτηρία της Πατρίδας
Συμπερασματικά και αφού παραλληλίσουμε τις δύσκολες εκείνες 

εποχές για την Πατρίδα μας, μπορούμε με το χέρι στην καρδιά να πούμε ότι 
και σήμερα χρειάζεται επαγρύπνηση για τη σωτηρία και την ακεραιότητα 
της Πατρίδας μας και αν λάβουμε υπόψη μας τη ροή των τελευταίων 
γεγονότων έχοντας πάλι «απέναντί μας» τον ίδιο λαό, η προσοχή μας θα 
πρέπει να είναι αυξημένη. 

Κλίνω την μικρή μου αυτή ιστορική αναδρομή με δύο στοίχους από 
το τραγούδι που γράφτηκε αυτές τις ημέρες από τον πατριώτη μας που 
ζει στην μακρινή Αυστραλία κ. Νίκο Δρυμούση και που αναφέρεται στους 
φυλακισμένους Ορθόδοξους Έλληνες Αξιωματικούς στην Τουρκία:
Μη μαραζώνεις μάνα μου
που σε κελί κοιμάμαι
της κάθε μάνας είμαι εγώ
παιδί και δε φοβάμαι.

Κι αν μ” εχουν μάνα στη Τουρκιά
τώρα φυλακισμένο
γρήγορα θα “ρθει η λευτεριά μανούλα μου
αυτό είναι γραμμένο.
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η επέτειος της εξόδου στην εΡτ2
Σάββατο του Λαζάρου 31/3, στις 21:00
& Κυριακή των Βαΐων 1/4, στις 08:00

Η δημόσια τηλεόραση τιμά την 192η επέτειο της 
Εξόδου του Μεσολογγίου, μεταδίδοντας μέσα 
από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, το Σάββατο του 
Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, τις εκ-

δηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται από τον Δήμο Με-
σολογγίου.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παρουσία του Προέ-
δρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λου, εκπροσώπων της πολιτικής, της στρατιωτικής και της 
δικαστικής ηγεσίας, καθώς και εκπροσώπων ξένων κρα-
τών.

Το Σάββατο του Λαζάρου 
31 Μαρτίου στις 21:00 
Η ΕΡΤ2 σε απευθείας σύνδεση με τον Κήπο των Ηρώων 
της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μεταδίδει την τελετή «Η 
Νύχτα της Εξόδου» για τα 192 χρόνια από την Έξοδο της 
Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων (10 
Απριλίου 1826).
Αποκορύφωμα της βραδιάς, η αναπαράσταση της ανατίνα-
ξης του δημογέροντα Χρήστου Καψάλη.
•	Συμμετέχουν οι Χορωδίες του Πνευματικού Κέντρου Δή-
μου Ι. Π. Μεσολογγίου, του Φιλοκαλλιτεχνικού Συλλόγου 
Ι. Π. Μεσολογγίου, καθώς και χορωδίες μαθητών των σχο-
λείων της Ι.Π. Μεσολογγίου.
•	Επίσης, συμμετέχει Μουσικό Σύνολο Πνευστών.
•	Διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Σπύρος Χολέβας.
•	Στο ρόλο του αφηγητή ο ηθοποιός Γιάννης Τράντας.
•	Στο ρόλο του Χρήστου Καψάλη ο Θωμάς Θεοφιλάτος.
•	Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Βλαχογιάννης.
•	Σκηνοθεσία: Λευτέρης Δακαλάκης.
•	Παραγωγή: Πνευματικό, Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο 
Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Την Κυριακή των Βαΐων 1 Απριλίου στις 08:00
Η ΕΡΤ2 μεταδίδει απευθείας:
•	Τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου, συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών: Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμά, Κηφισίας, Αμαρουσίου & 
Ωρωπού κ. Κυρίλλου και Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
•	Την επίσημη Δοξολογία για την 192η Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.
•	Την πομπή της Εικόνας της Εξόδου από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος με κατεύθυνση τον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.
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Συλλήψεις 
για κλοπή 
στο Αγρίνιο

Συνελήφθησαν, το πρωί της Τρί-
της στο Αγρίνιο, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Αγρινίου δυο ημεδαποί 

άνδρες, ηλικίας 16 και 17 ετών, καθώς και 
μια 33χρονη ημεδαπή, διότι ενεργώντας 
από κοινού, προκαλώντας  φθορά σε εξω-
τερική περίφραξη μη λειτουργικού εργο-
στασίου, αφαίρεσαν από τον περιβάλλοντα 
χώρο επτακόσια τεμάχια πλακιδίων και ένα τσουβάλι με κόλλα πλακιδίων, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.

Σε βάρος των γονέων των ανήλικων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας
για τον εορτασμό της 25ης μαρτίου

Με στόχο την ασφαλή μετα-
κίνηση των πολιτών και 
την πρόληψη των τροχαίων 
δυστυχημάτων και ατυχη-

μάτων, η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του 
εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εντατικοποι-
εί τις δράσεις της, με την εφαρμογή αυξη-
μένων μέτρων Τροχαίας, σε όλο το οδικό 
δίκτυο της χώρας.

Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυ-
ξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το 
προσωπικό όσο και τα μέσα της ΕΛ.ΑΣ, 
κυρίως των υπηρεσιών Τροχαίας, ενώ θα 
διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και 
συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προ-
σωπικό και εξοπλισμό.

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:
•	Αστυνόμευση οδικού δικτύου κατά τομείς, ανάλογα με ιδιαίτερες κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.
•	Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα 
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
•	Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους - εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων.
•	Ρύθμιση κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις.
•	Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική 
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων 
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).
•	Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών.
•	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.
•	Παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της χώρας.
•	Ενημέρωση πολιτών μέσω γραφείου Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την 
ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.
Συστάσεις προς οδηγούς
Όσον αφορά τους οδηγούς, η Τροχαία τους συνιστά
•	Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου,
•	Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση.
•	Να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
•	Να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους.
•	Και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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Αγρίνιο: Πρόγραμμα εκδηλώσεων
για την εθνική επέτειο της 25ης μαρτίου 1821

Γενικός σημαιοστολισμός από το πρωί της 24ης Μαρ-
τίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 
και φωταγώγηση, κατά τις βραδινές ώρες, των Δη-
μοσίων και Δημοτικών καταστημάτων.

Παρασκευή 23/3 
09:30 Έπαρση σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη συνοδεία 
σαλπιγκτή.
11:30 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Μακεδονομάχου 
Νικολάου Παναγιώτου από μαθητές 3ου Λυκείου.
11:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων & σχολείων στο μνημείο 
των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.
12:00 Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων από 
φοιτητές Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μαθητές Σχολείων Α/
θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολή  Αδελφών Νοσοκόμων 
κλπ.
•	Θα παιανίζει η Φιλαρμονική του Δήμου.

κυριακή 25/3
09:45  Έπαρση σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη συνοδεία 
Φιλαρμονικής του Δήμου.
10:15 Πέρας προσέλευσης αντιπροσωπειών μαθητών στη 
Μητρόπολη.
10:25 Πέρας προσέλευσης επισήμων στη Μητρόπολη.
10:30 Τέλεση επίσημης Δοξολογίας χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη κ. κ. Κοσμά.
•	Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας από τον Λιάτσο 
Κωνσταντίνο, Διευθυντή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
11:00 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.
11:30 Παρέλαση - επί της οδού Παπαστράτου, Πλατείας 
Δημοκρατίας, πεζοδρόμου Χαρ. Τρικούπη και πέρας στη συμβολή 
οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακρή.
12:30 μικρή δεξίωση στο Δημαρχείο.
18:00 Υποστολή σημαίας συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
→ Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να το δηλώσουν μέχρι 
το μεσημέρι της 21ης Μαρτίου (τηλ. 26413 60300, 60303).

το πρόγραμμα της 25ης μαρτίου στο Θέρμο
Σάββατο 24/3      
19.00  στο Σεμιναριακό Κέντρο του Δήμου το Δημοτι-
κό Σχολείο Θέρμου {ΣΤ΄ Τάξη} διοργανώνει  Εορτα-
στική Εκδήλωση με τίτλο: «Μια φορά και έναν καιρό 
στον τόπο τούτο το μικρό».
Κυριακή 25/3
07:00 θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκ-
κλησιών.
10.30 δοξολογία στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και ομιλία από την μαθήτρια Γ΄ Λυκείου Βασιλική 
Λάμπου με θέμα: «Το μήνυμα της Επανάστασης του 
1821».
11:00  επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πε-
σόντων. Κατάθεση στεφάνων. Θα τηρηθεί ενός λε-
πτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών. «Εθνικός  
Ύμνος»
→ Θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών και μαθητριών 
των σχολείων.
→ Μετά την παρέλαση στο Δημοτικό Κατάστημα και 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος 
και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δεξιωθούν τους δημό-
τες.
→ Στη συνέχεια τα χορευτικά τμήματα του Ε. Ο. Θ. 
στην πλατεία θα χορέψουν ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς .    

Παρασκευή  23/3
 Στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς θα γίνουν 
ομιλίες για το νόημα του εορτασμού.
08.30 το  Γυμνάσιο  Θέρμου - Εκδήλωση με τίτλο: «Ο Άγιος Κοσμάς 
και η συμβολή του στην επανάσταση του 1821» {υπεύθυνη η κ. Σύρ-
ρου Αγλαΐα}.
08.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου το Γενικό 
Λύκειο Θέρμου διοργανώνει  Εκδήλωση με τίτλο «Η Έξοδος του Με-
σολογγίου ως αέναο Σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας».
09.00 στο Σεμιναριακό Κέντρο του Δήμου το Δημοτικό Σχολείο Θέρ-
μου διοργανώνει  Εορταστική Εκδήλωση  για την Επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821.
11:00 οι μαθητές των σχολείων με επικεφαλής τους εκπαιδευτικούς θα 
καταθέσουν στεφάνια στο Μνημείο των Πεσόντων. 
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το πρόγραμμα της 25ης μαρτίου στο Θέρμο
Εορτασμός Εθνικής Παλιγγενεσίας

Συναυλιακή παράσταση 
του συνθέτη Γιάννη μαρκόπουλου

κυριακή 25 μαρτίου, στις 8 μ.μ.
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών - η συναυλία είναι ανοικτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το  Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του εορ-
τασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνδιοργανώνουν εκδήλωση με το έργο του 
κορυφαίου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» - Κο-
σμική Λειτουργία σε Ποίηση Διονυσίου Σολωμού, την Κυριακή 25 Μαρτίου. 

Πρόκειται για μία ιδιαίτερης σημασίας συναυλιακή παράσταση, βασισμένη σε ένα από τα ση-
μαντικότερα έργα της ελληνικής μουσικής καθώς το έργο του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου 
αντανακλά διαχρονικά τα αιτήματα του ανθρώπου για αξιοπρέπεια και ελευθερία. Όπως έχει 
πρόσφατα αναφέρει ο ίδιος ο συνθέτης, το έργο εστιάζεται αφ’ ενός στις τρεις σημαίνουσες λέ-
ξεις «Λόγο, Έργο, Νόημα», οι οποίες εκφράζονται ως αίτημα και αφ’ εταίρου «στην εμπέδωση 
του ορίζοντα της τέχνης ώστε να κρατήσουμε ότι είναι ζωντανό και χρήσιμο για να πορευτούμε 
στο εκσυγχρονισμένο μέλλον».

Στην ερμηνεία του έργου θα συμμετάσχουν οι σολίστ Κώστας Μακεδόνας και Μανώλης Χα-
τζημανώλης, η υψίφωνος Άννα Παπαδοπούλου και ο βαρύτονος Νικόλας Καραγκιαούρης. Αφηγήτρια η Μάνια Παπαδημητρίου. Συμμετέχουν επίσης, η 
Ορχήστρα Παλίντονος Αρμονία και η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας σε διδασκαλία Σταύρου Σολωμού. Το έργο θα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

η Περιφέρεια Δυτικής ελλάδας
τιμά την εθνική επέτειο της 25ης μαρτίου

Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του Ελληνικού Έθνους σε όλη την ιστορική διαδρομή του. Είναι 
ημέρα μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς αγωνιστές, στην ηρωική γενιά του 1821, η οποία οδήγησε στην Ελευθερία του σκλα-
βωμένου Ελληνισμού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά την 25η Μαρτίου 1821 και διοργανώνει εκδηλώσεις στην Πάτρα, στον Πύργο και στην Ιερά Πόλη του 
Μεσολογγίου.

Στις επετειακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνι-
ών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς,  στον Πύργο ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπου-
λος, στην Ι.Π. Μεσολογγίου ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Παυσανίας 
Παπαγεωργίου και στα Καλάβρυτα ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης Βασίλης Μαγκλάρας. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας θα βρίσκεται στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Πάτρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία
•	Η Αντιπεριφερειάρχης Χριστίνα Σταρακά θα βρίσκεται στις εκδηλώσεις στην Ι.Π. του Μεσολογγίου 
•	Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης στην Ναύπακτο.
•	Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας στον Αστακό.
•	Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σάββας Αυγέρης στο Θέρμο, Τάκης Κοκκινοβασίλης στο Αγρίνιο, Απόστολος Ευθυμίου στο Νεοχώρι και το Μεσολόγγι.

Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας στην ι.Π. μεσολογγίου 
Παρασκευή 23 μαρτίου
• Ομιλίες από καθηγητές και δασκάλους στους σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές σχολείων.
• 10.45 π.μ. Ρίψη στεφάνου για τους αφανείς Ήρωες της θάλασσας από τους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου και του 2ου Δημοτικού 
σχολείου Μεσολογγίου.
• 11.30 π.μ. Κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων, στέψη των Ανδριάντων των Ηρώων της Επαναστάσεως από σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές και 
μαθήτριες Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και Προσκόπους. Τήρηση σιγής ενός λεπτού, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Σάββατο 25 μαρτίου
• 7 π.μ. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλεως με τη φροντίδα της Ιεράς Μητρόπολης.
• 8 π.μ. Επίσημη έπαρση της Σημαίας στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου.
• 10 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυριδώνος. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από την Ελένη Καρβέλη, εκπαιδευτικό 
Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.
• 11 π.μ. Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης στον Κήπο των Ηρώων και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των 
ενδόξων πεσόντων.
• 11.30 π.μ. Παρέλαση στην πλατεία Κέννεντυ σπουδαστών, μαθητών, μαθητριών και Στρατού.
• 6.15 μ.μ. Υποστολή Σημαίας στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου.
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Συμφωνία κυβέρνησης, 
αντιπολίτευσης & τεε

για την αναγκαιότητα ψηφιακών μεταρρυθμίσεων
   

Σε κλίμα συναίνεσης και υπό την αιγίδα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος παρουσίασε την αναπτυξιακή του πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη. Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν επίσης υπουργοί 
της κυβέρνησης, καθώς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε στην παρέμβασή του πως «η προώθηση της χρήσης σύγχρονων εφαρ-
μογών στις λειτουργίες του Δημοσίου και ευρύτερα στην οργάνωση της οικονομίας, αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης». Από την πλευρά του, ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε στην ομιλία του «…πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του ΤΕΕ και ένα συμβολικό άλμα στο μέλλον, που 
θα καταδείξει ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα μας, δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με τις μειώσεις συντάξεων ή την αύξηση των φόρων, ή άλλες 
δημοσιονομικού τύπου παρεμβάσεις». Επίσης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η απλοποί-
ηση του αδειοδοτικού πλαισίου και ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία, απο-
τελεί πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση για να δρομολογηθεί οποιοδήποτε αναπτυξιακό 
σχέδιο, ασχέτως της διαφορετικής φιλοσοφίας που μπορεί κάποιος να έχει για την ίδια 
την ανάπτυξη».

Στην συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και του προέδρου του ΤΕΕ, Γιώργου Στασινού, επι-
σφραγίστηκε το πλαίσιο συνεννόησης που αναδείχθηκε από την εκδήλωση και εξειδι-
κεύτηκε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, που συμφώνησαν οι δύο ομιλητές να ανα-
πτυχθούν.

Πρόταση συνεργασίας προς το τεχνικό επιμελητήριο
Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος προχώρησε σε πρότα-

ση συνεργασίας προς το τεχνικό επιμελητήριο, η οποία 
έγινε άμεσα αποδεκτή από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, να 
αναλάβει το ΤΕΕ πρωτοβουλίες και να προετοιμάσει 
προτάσεις για την υλοποίηση του κομβικού έργου της 
ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ακόμα, ο κ. Φάμελλος συμπεριέλαβε στην πρότασή 
του την ανάπτυξη ψηφιακών δεδομένων στο πλαίσιο 
των νέων τοπικών χωρικών σχεδίων (σ.σ. πολεοδομι-
κά σχέδια) και ζήτησε και εκεί την συμβολή του ΤΕΕ, 
λέγοντας πως το υπουργείο σε θεσμικό επίπεδο προωθεί το έργο και έχει και προτάσεις 
για την συγχρηματοδοτηση.

Αναφορικά με την πρόταση του ΤΕΕ, ο υπουργός τόνισε πως υπάρχει ταυτότητα από-
ψεων και εργαλείων, και μπορεί αυτή η πρόταση του ΤΕΕ να έρθει και να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά και επικουρικά στις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιεί και προωθεί το 
υπουργείο για ψηφιοποίηση. Αναφέροντας ως παράδειγμα την ολοκλήρωση του κτημα-
τολογίου, τους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί στο 32% της χώρας και θα ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το 2020. Επίσης ανάφερε πως τα όρια των περιοχών NATURA έχουν ήδη 
συμπεριληφθεί στο κτηματολόγιο.

Ο κ. Στασινός συμφώνησε με τον αναπληρωτή υπουργό, πως έχουν γίνει βήματα προς 
την σωστή κατεύθυνση και τόνισε πως αν ξεκινήσουμε από τώρα, θα μπορούμε να έχου-
με στον ψηφιακό χάρτη σε δύο χρόνια, το 80% των δεδομένων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι το ενδιαφέρον του επιμελητηρίου είναι να γίνει το έργο 
και δεν τον ενδιαφέρει αν θα το αναλάβει το ΤΕΕ - αρκεί αυτό να γίνει από κάποιον. 
Όμως όπως τόνισε, το ΤΕΕ έχει την τεχνογνωσία για να το κάνει καλύτερα από τον κα-
θένα, και με κόστος ελεγχόμενο.

Αναφορικά με την χρησιμότητα των βασικών χαρτών, οι κ.κ. Στασινός και Φάμελος 
συμφώνησαν στην περίπτωση του Ελληνικού, πως αν υπήρχε κυρωμένος δασικός χάρ-
της, θα χρειαζόταν μισή ώρα για να εκδοθεί η όποια σχετική απόφαση και χωρίς κό-
στος.
(Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ)

Έλεγχοι της 
αγοράς κρέατος 

εν όψει των εορτών του Πάσχα

Ο Αν α π λ η ρ ω τ ή ς 
Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, 

Γιάννης Τσιρώνης, στο πλαί-
σιο των ενεργειών του ΥΠΑ-
ΑΤ για διαφάνεια της αγοράς 
κρέατος και ιδιαίτερα των αι-
γοπροβάτων, εν όψει των εορ-
τών του Πάσχα ζήτησε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες την εντατικοποίηση όλων των προβλε-
πόμενων ελέγχων, για την καταγωγή ή προέλευση, με σκοπό 
την διαφάνεια στη αγορά και προστασία των Ελληνικών αι-
γοπροβάτων 

Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί εγκύκλιος του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΥΠΑΑΤ, η οποία επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 1337/2013, «Ελληνικά» δύνα-
ται να επισημανθούν τα κρέατα μόνο εάν αποδεικνύεται από 
την επιχείρηση, με τρόπο ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει 
αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί 
στην Ελλάδα.

Με σκοπό  την ομοιόμορφη επισήμανση των σφάγιων ελλη-
νικής καταγωγής και με ευθύνη των επιχειρήσεων, αυτή θα 
γίνεται με χρήση σφραγίδας παραλληλόγραμμου σχήματος 
και με την εγκεκριμένη για τρόφιμα χρωστική Ε129 (ερυθρό 
ALURA), εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛ-
ΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4492/2017 για την «δι-
ακίνηση και εμπορεία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις» οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα 
προστατευτούν από παράνομες Ελληνοποιήσεις, θα διασφα-
λιστεί το εισόδημά τους και οι καταναλωτές θα γνωρίζουν εγ-
γυημένα την Ελληνική προέλευση του κρέατος στην αγορά.
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Διπλασιάζεται το ποσό
για το «εξοικονομώ κατ’ Οίκον ιι»

Το διπλασιασμό του συνολικού ποσού που έχει διατεθεί για το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» από τα 350 εκατ. ευρώ, στα 700 εκατ. ευρώ ανα-
κοίνωσε εχθές στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Στόχος είναι να ενταχθούν επιπλέον 10.000 πολίτες που πληρούν τα κριτήρια, αλλά έχουν χαρακτηριστεί επιλαχόντες.
Ποιες παρεμβάσεις επιδοτεί το πρόγραμμα

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες: 
•	Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 
•	Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. 
•	Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. 
•	Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. 
Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να: 
•	ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
•	επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 
και 2 του πίνακα
•	επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες 
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
Λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισο-
δηματικά κριτήρια. 

Ατομικό 
Εισόδημα

Οικογενειακό 
Εισόδημα

Βασικό %
 πιχορήγησης

Αύξηση
Επιχορήγησης ανά
προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο %
Επιχορήγησης

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%

2 10.000 - 15.000 20.000 
έως 25.000 50% 5% 70%

3 15.000 - 20.000 25.000 - 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 - 25.000 30.000 - 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 - 30.000 35.000 - 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 - 35.000 40.000 - 45.000 25% 5% 50%
7 35.000 - 40.000 45.000 - 50.000 0% 0% 0%

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;
Επιλέξιμη κατοικία είναι  μονοκατοικία,  πολυκατοικία καθώς και μεμονωμένο διαμέρισμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτη-

σίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
Για να υπαχθεί κατοικία, θα πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 

26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Θα πρέπει επίσης να είναι νόμιμη και να χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία.
Ποιο είναι το μέγιστο ύψος δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Ποιο το μέγιστος ύψος της επιδότησης;
Το μέγιστο ύψος της επιδότησης, όπως προκύπτει από τον πίνακα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του επιλέξιμου κόστους. Δηλαδή στην περί-
πτωση που κάποιος εξαντλήσει τον μέγιστο προϋπολογισμό και πληροί τα κριτήρια της μέγιστης επιχορήγησης, δεν μπορεί να λάβει περισσότερα 
από 17.500 ευρώ.
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η επικίνδυνη αυταπάτη του τραμπ
του Δημήτρη μάρδα*
Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χτίζει τείχη προστασίας και επιβάλλει δασμούς εισαγωγής στο ατσάλι και το αλουμίνιο, στο 
όνομα της προστασίας της εγχώριας παραγωγής. 

Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο: 
Θα αρχίσει ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους κύριους εμπορικούς εταίρους της. 

Οταν φτάσει στα άκρα, θα επανέλθει η συνεννόηση, αφήνοντας πίσω τραυματισμένους αν όχι νεκρούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
κτίζει τείχη προστα-
σίας επιβάλλοντας 
δασμούς εισαγωγής 

στο ατσάλι και το αλουμίνιο, στο 
όνομα της προστασίας της εγχώ-
ριας παραγωγής. Κι όλα αυτά χω-
ρίς την παραμικρή συνεννόηση  
στους κόλπους του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
κατά τα προβλεπόμενα. Με τις 
συγκεκριμένες μονομερείς απο-
φάσεις όμως, επιστρέφει τον 
πλανήτη στην αρχή της δεκαετί-
ας του 1960, περίοδο εκκίνησης 
των προσπαθειών για ανάπτυξη 
του διεθνούς εμπορίου αγαθών 
χωρίς εμπόδια.
Η απάντηση 
σε τέτοιες τάσεις 
προστασίας
είναι γνωστή 
εδώ και καιρό

Δόθηκε για πρώτη φορά τον προηγούμενο αιώνα στην κρίση του 1929, όπου τότε η προστασία των εθνικών οικονομιών και η ασυνεννο-
ησία των τότε κυβερνήσεων, προκάλεσαν εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στα τότε αναπτυγμένα κράτη, εξέλιξη που κατέληξε σε πραγματικό 
πόλεμο!
•	Οι εμπειρίες και τα διδάγματα εκείνης της εποχής οδήγησαν σε άλλες διεξόδους. 
•	Έτσι, το 1947 ιδρύθηκε η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, η γνωστή GATT, με κύριο στόχο την απελευθέρωση του διεθνούς 
εμπορίου των αγαθών. 
•	Οι προσπάθειες της GATT συστηματικοποιήθηκαν μετά το 1960, με την έναρξη πολυμερών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του. 
•	Εκείνη λοιπόν την περίοδο, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ του Ντίλλον, οργανώνει η GATT τον πρώτο 
πολυμερή γύρο διαπραγματεύσεων της περιόδου, τον «Γύρο του Ντίλλον» το 1961, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΟΚ 
(1957). 
•	Ο «Γύρος» αυτός κατέληξαν με μείωση των 
δασμών κατά 7% κατά μέσο όρο, το 1962. 
«Ο Γύρος του Κέννεντυ»

Κατόπιν ήρθε η σειρά του πρόεδρου των 
ΗΠΑ, του Τζ. Κέννεντυ. 

Ο Κέννεντυ πρότεινε έναρξη πολυμερών 
διαπραγματεύσεων με στόχο τη μείωση των 
δασμών εισαγωγής κατά 50%, εισήγηση που 
την αποδέχθηκε καταρχάς το Κογκρέσο των 
ΗΠΑ. Με βάση εκείνη την πρόταση, αρχίζει 
ένας νέος γύρος πολυμερών διαπραγματεύ-
σεων το 1964, που  ονομάστηκε «Γύρος του 
Κέννεντυ» προς τιμήν του εκλιπόντος προ-
έδρου. 

Με τη λήξη των επεισοδιακών  εργασι-
ών του το 1967, αποφασίσθηκε η μείωση 
των δασμών εισαγωγής στα βιομηχανικά 
προϊόντα –πλην κάποιων εξαιρέσεων φυσι-
κά– κατά 35% κατά μέσο όρο, από το 1967-
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-

η θεαγωγός Δημοκρατία 
παρακάμπτεται 
στην γενέθλιον χώραν;

Γράφει ο μιχαήλ Στρατουδάκης

Υπερηφανευόμενα για πολλά από τα ανυπέρβλητα και ασύλληπτα  
έργα και προσφορές των Αρχαίων Ελλήνων, αλλά δυστυχώς πλείστα 

ούτε τα γνωρίζομεν και ελάχιστα που γνωρίζομεν επιδερμικώς,
 τα έχομεν στο περιθώριον!!

Ζο ύ -
μ ε ν 
τ ο 
ε υ -

τελές παρόν και  
αδιαφορούμε ν 
πλήρως για το 
ζείδωρον παρελ-
θόν.

Το πλέον πε-
ριφρονημένον 
είναι το Δημο-
κρατικόν πο-
λίτευμα και οι 
α ν α λ λ ο ί ω τ ε ς 
αρχές που απορ-
ρέουν από την 
Δημ οκ ρ ατ ί α ν. 
Την αναφέρομεν 
την  λέξη, επαι-
ρώμενοι ότι την 
τηρούμεν και στο βάθος την έχομεν ανά πάσαν στιγμήν περιφρονημένην.

Καταπατητές των αρχών της Δημοκρατίας και των Νόμων είναι σε πρώτην φάση οι 
γεννήτορες τους. Καταπατούν  Νόμους και εφευρίσκουν τρόπους για μη υποσκέλιση της 
Δημοκρατίας.

Γνωστοποιήθηκε ότι ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ν. Σαρκοζί συνε-
λήφθη και οδηγήθη στην φυλακήν προς απολογίαν, για χρήματα που έλαβε παρανόμως 
από τον Καντάφι για το κόμμα του. Στην χώραν της Δημοκρατίας ανάλογη παρανομία όχι 
από Καντάφι αλλά από άλλες πηγές, θα έχουν λάβει τα Ελληνικά Κόμματα. ΄Εχει εναχθεί 
κάποιος υπεύθυνος;  Ούτε ως σκέψη.

Ο προηγούμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας  Ζακ Σιράκ μετά την θητείαν 
του, ενήθχη στα δικαστήρια και κατεδικάσθη έστω με αναστολήν. Ανάλογον θα συνέ-
βαινε ποτέ στην Ελλάδα; Ούτε ως σκέψη. Και αυτό αποδεικνύεται από τους συνεχείς 
αγώνες και ανακοινώσεις που κυκλοφορούν κατά περίπτωση, για υποστήριξη πολιτι-
κών  με μικροποινές, από τα Πολιτικά Κόμματα. Προσπάθειες αέναες και δελτία τύπου 
αναρίθμητα για να αποδειχθεί από την Εκτελεστικήν Εξουσίαν ότι ημέτερος ποινικώς 
ύποπτος, είναι αθώος!

Πριν πολλά έτη τροχονόμος έδωσε κλήση για παράβαση του οδικού κώδικα στον 
πρωθυπουργόν της Αυστραλίας! Ποίον το αποτέλεσμα;;; Πλήρωσε το πρόστιμον και 
έστειλε συγχαρητήρια επιστολήν στον τροχονόμον, διότι του συνέστησε εμπράκτως να 
προσέχει όταν οδηγεί!!! Στην χώραν όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία όμοια περιστατι-
κά είναι ασύλληπτα! Βουλευτήν να παρατηρήσει τροχονόμος, πιθανόν να χάσει και την 
θέση του!! αν δεν ραπισθεί αγρίως στις παρειές του προσώπου!!

Για να επιτύχει κάποιον πολίτευμα και να λέγεται Δημοκρατικόν, οι υπεύθυνοι πρέπει 
να γνωρίζουν καλώς πως λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ποίες ποινές είχαν 
οι παραβάτες.

Όταν τα Ακυρωτικά Δικαστήρια χαρακτηρίζουν Νόμον αντισυνταγματικόν, σημαίνει 
ότι παραβιάσθηκαν κανόνες του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Για να μη συμβεί αυτό, πρέπει να διδασκόμεθα πως λειτουργεί η Γαλλία ή πρέπει εμείς 
να διδάσκομεν αυτούς, Νόμω και έργοις;;

Είναι τιμητικόν για τους Έλληνες πολιτικούς, οι Δημοκρατικοί θεσμοί να τηρούνται 
μετ’ ευλαβείας από άλλες χώρες;

1972. Τα αγροτικά προϊόντα εξαιρέθηκαν από την απε-
λευθέρωση αυτή, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, που λίγο 
έλειψαν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. 
«Ο Γύρος του Τόκυο».

Παρά την πετρελαϊκή και νομισματική κρίση, όπως 
και την περιστολή της παγκόσμιας ζήτησης, αρχίζει πάλι 
το 1973 ένας άλλος γύρος διαπραγματεύσεων «ο Γύρος 
του Τόκυο». Αυτός έκλεισε το 1979 με επιτυχία, μετά 
από επτά χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων. 

Αποφασίσθηκε ειδικότερα, η περαιτέρω μείωση των 
δασμών εισαγωγής των βιομηχανικών προϊόντων κατά 
30% κατά μέσο όρο, η ένταξη κάποιων αγροτικών 
προϊόντων στη μάχη της παγκοσμιοποίησης και τέλος 
τέθηκε επί τάπητος η πρώτη προσπάθεια με στόχο τη 
ρύθμιση της ακαταστασίας που υπήρχε στα μέτρα μη 
δασμολογικού χαρακτήρα (π.χ. τεχνητά εμπόδια στο 
εμπόριο κ.λπ).

Τα όσα αποφασίσθηκαν, εφαρμόστηκαν από το 1980 
ως τα τέλη του 1986.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων
 Τον Σεπτέμβριο του 1986, τρία σχεδόν χρόνια πριν 

την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, αρχίζει ένας 
νέος γύρος διαπραγματεύσεων ο «Γύρος της Ουρου-
γουάης», με ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο του 1994. 
Με τον «Γύρο» αυτό, πέραν των όσων αποφασίσθηκαν 
για τα βιομηχανικά προϊόντα –40% μείωση δασμών στις 
αναπτυγμένες χώρες και 30% στις αναπτυσσόμενες– τέ-
θηκαν νέοι στόχοι, ιδιαίτερα τολμηροί. Έτσι, οδηγηθή-
καμε στην απελευθέρωση των εμπορίου των αγροτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Το 2001, στο πλαίσιο νέας προσπάθειας με τον ίδιο 
σκοπό οργανώθηκε ο «Γύρος της Ντόχα»,  που έληξε 
το 2006 με αποτελέσματα πολύ φτωχότερα από τα 
προβλεπόμενα.

Έχοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον όλο και 
περισσότερων χωρών για αυξημένο μερίδιο στο διεθνές 
εμπόριο και τα αντικρουόμενα συμφέροντα Βορρά-
Νότου, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις έχασαν 
έδαφος υπέρ άλλης μορφής διαπραγματεύσεων. Έτσι 
η επιστροφή στις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ 
βιομηχανικών κρατών (ΕΕ-ΗΠΑ, ΕΕ-Καναδά κ.λπ), 
κερδίζουν έδαφος.

Οι εν λόγω προσπάθειες προσέκρουσαν όμως σε πολλά 
εμπόδια που προτάθηκαν από οργανωμένους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως και κάποιων κυβερνήσεων 
με συνέπεια ορισμένες από αυτές να καρκινοβατούν. 

Κι ενώ η όλη αναστάτωση όφειλε να οδηγήσει σε νέο 
γύρο συνεννοήσεων σε πολυμερές επίπεδο, ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ μονομερώς ύψωσε τείχη προστασίας 
ακολουθώντας πρακτικές που είχαν ξεχαστεί.

Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο: 
Θα αρχίσει ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ 

και τους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Όταν φθάσει 
στα άκρα, θα επανέλθει η συνεννόηση αφήνοντας πίσω 
τραυματισμένους αν όχι νεκρούς. 

Η τάση υπέρ της παγκοσμιοποίησης δεν μείωσε 
την ανεργία, ενώ η δύναμη που απέκτησαν τόσο το 
χρηματιστηριακό κεφάλαιο όσο κι οι πολυεθνικές 
εταιρίες, μέσω της διεθνοποίησης της αγοράς, της 
παραγωγής και του κεφαλαίου, λειτούργησε εις βάρος 
των κυβερνήσεων. 

Ο περιορισμός της παγκοσμιοποίησης φαίνεται 
ως μια αναπόφευκτη διαδικασία. Η διασύνδεση των 
οικονομιών είναι τέτοια όμως, που δεν επιτρέπει 
αυθαίρετες αποφάσεις και μονομερείς κινήσεις υπέρ της 
προστασίας της εγχώριας παραγωγής χωρίς ευρύτερη 
συμφωνία.
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Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Δέκα ερωτoαπαντήσεις 
για τα προσωπικά δεδομένα

1. τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
(ή αλλιώς προσωπικά δεδομένα);

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και 
περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, 
ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά 
χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή 
συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, 
οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. 

Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2. Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;
Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου 

που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά 
του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, 
στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην 
κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και 
καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω 
ενώσεις προσώπων. 

Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες 
ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

3. τι σημαίνει “επεξεργασία προσωπικών δεδομένων”;
Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή 
αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση 
ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 
τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος 
επεξεργασίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 
επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας 
ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

4. Ποια είναι η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα 
στην ελλάδα;

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίας.

5. Ποιους αφορά ο Νόμος για τα προσωπικά δεδομένα;
Ο Ν. 2472/1997 αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Τα 

νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.

6. Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν το άτομο 
έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς συγκατάθεση όταν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2472/1997 στο άρθρο 5.

7. Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο 
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο Νόμος 
2472/1997 στο άρθρο 7.

8. τι σημαίνει γνωστοποίηση και άδεια τήρησης αρχείου;
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Αρχή την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί, εκτός αν εμπίπτει 
σε μία από τις περιπτώσεις του αρ. 7Α του Ν. 2472/1997. 

Η Αρχή καταχωρεί τη γνωστοποίηση σε ειδικό μητρώο.
Όταν η επεξεργασία αφορά ευαίσθητα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο μετά από άδεια της Αρχής, η οποία 
χορηγείται με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Άδεια επίσης μπορεί να 
απαιτείται για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε., καθώς και για 
τη διασύνδεση αρχείων.

9. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάποιοι έχουν τα προσωπικά μου 
δεδομένα και τα χρησιμοποιούν παράνομα;

Η καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη. Ο καθένας μας πρέπει να είναι 
ευαισθητοποιημένος, να μη δίνει τα στοιχεία του ανεξέλεγκτα, να 
περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα και, αν αντιμετωπίσει πρόβλημα, να 
ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 2472/97.

10. Έχει η Αρχή στην κατοχή της αρχεία 
με προσωπικά μου δεδομένα;

Όχι. Στην Αρχή γνωστοποιείται μόνο η επεξεργασία αρχείων με προσωπικά 
δεδομένα.

Η Αρχή δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αρχείων αλλά μόνο τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους καθώς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των αρχείων.
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Έως 31/3 η ανανέωση
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Αγρινίου σε επαγγελματίες πωλητές 
Λαϊκών Αγορών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017), να υποβάλλουν αίτηση - 
υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου 

να προβούμε στην ανανέωση των επαγγελματικών αδειών έως 31 Μαρτίου.
Δικαιολογητικά για αναθεώρηση αδειών 
Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση των 
αδειών υποβάλλονται από τους δικαιούχους: 
1. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: 
•	δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που 
ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 
4497/2017.
•	ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελ-
ματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώ-
σεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017. 
•	ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
•	ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 (ημερήσιο τέλος). 
2. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
3. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
4. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,
5. έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματα δεν υπερβαί-
νουν το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017, 
6. φορολογική ενημερότητα,
7. ασφαλιστική ενημερότητα, 
8. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, (Υ1γ/ Γ.Π. /οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
9. Δημοτική Ενημερότητα. 
Επιπλέον για τη θεώρηση της άδειας κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας αρχής Παράβολο 15 € (Y.A. 12679/01.02.2018, ΦΕΚ 353/07.02.2018 τ.Β’).
Για περαιτέρω πληροφορίες
Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης και στα τηλ.: 2641363526, 2641363450, κ. 
Ν. Πλεξίδα και κ. Μ. Ευαγγελάτου.

εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση 

για το επιδόματο παιδιού 
α’ διμήνου 2018

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 160 εκατ. ευρώ, σε βάρος των πιστώσε-
ων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης καταβο-
λής του επιδόματος παιδιού Α΄ διμήνου 2018, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων 
προηγούμενων ετών.

Αυτό ορίζει απόφαση της αρμόδιας υπουργού Έφης Αχτσιόγλου, η οποία 
αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Διεθνής διάκριση 
στην Τράπεζα Πειραιώς
για Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Διεθνή διάκριση στον  τομέα των υπηρεσιών Θεματοφυλακής 
έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο 
Global Excellence Award στον τομέα της Εξυπηρέτησης 
Πελατών (Relationship Management and Client Services), 

που απονεμήθηκε από τον διεθνή οργανισμό Global Custodian.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη Τράπεζα που λαμβάνει το βραβείο 

για δυο συνεχόμενες χρονιές. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετεί-
χαν πολυάριθμες διεθνείς τράπεζες. Η κατάταξη προέκυψε μέσα από 
απαντήσεις 7.000 θεσμικών πελατών σε σχετικά ερωτηματολόγια που 
κατάρτησε ο εν λόγω οργανισμός.

Ο διεθνής οργανισμός Global Custodian, κορυφαίος στον κλάδο των 
υπηρεσιών θεματοφυλακής, πραγματοποιεί κάθε χρόνο έρευνα για τις 
τράπεζες σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές και κατατάσσει 
κάθε τράπεζα με βάση τα σχόλια των πελατών.

Στις 28/3 
καταβάλλεται το κεΑ

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 62.474.604,71 ευρώ, προ-
κειμένου να προχωρήσει η καταβολή της πληρωμής μηνός Μαρτί-
ου 2018 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους 
δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 284.795.

Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, σύμφωνα 
με την οποία τα χρήματα θα πιστωθούν στις 27 Μαρτίου 2018, ενώ θα είναι 
διαθέσιμα στους δικαιούχους την επομένη, δηλαδή στις 28 Μαρτίου.
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8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 
«Άγιος Αρτέμιος»

& παράλληλος Παιδικός Αγώνας 1.000μ
Σάββατο 28 Απριλίου

  
Εκκίνηση του αγώνα του 1χλμ στις 17:30 & του αγώνα των 8χλμ στις 17:45

Διεξάγεται και φέτος για όγδοη χρονιά ο Λαϊκός Αγώνας Δρό-
μου 8χλμ «Άγιος Αρτέμιος», καθώς και ο παράλληλος αγώνας 
δρόμου 1χλμ για μαθητές δημοτικού. Τον αγώνα διοργανώνει η 
Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-

μικών, με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου.
Για όλους τους συμμετέχοντες και στους δύο αγώνες θα υπάρχουν μετάλ-

λια, αναμνηστικά διπλώματα, νερά, χυμοί, μικρογεύματα και κληρώσεις 
δώρων για τους μικρούς μαθητές, ενώ για τον αγώνα των 8χλμ θα υπάρ-
χουν και κύπελλα για τους πρωτεύσαντες στις κατηγορίες τους.

Πληροφορίες για τους αγώνες:
•	Tα αθλητικά νούμερα θα δοθούν από την Γραμματεία των Αγώνων, που 
θα λειτουργήσει την ημέρα του αγώνα, από 16:00 έως 17:15. 
•	Η Γραμματεία θα βρίσκεται στο σημείο Εκκίνησης - Τερματισμού, 
στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου, πέριξ του οποίου παρέχεται η 
δυνατότητα στάθμευσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.
•	Για την ολοκλήρωση του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου των 8χλμ, έχει 
καθοριστεί χρονικό όριο μιας ώρας και τριάντα λεπτών.
•	Εάν κάποιος δρομέας δεν ολοκληρώσει τον αγώνα μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να σταματήσει ή να συνεχίσει προς τον 
τερματισμό με δική του ευθύνη.
•	Η συμμετοχή και στους δύο αγώνες είναι δωρεάν.

Αφετηρία - Τερματισμός: 
Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην είσοδο του Αστυνομικού 
Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, επί της οδού 
Κυριαζή.

Περιγραφή διαδρομών
•	Η αγωνιστική διαδρομή του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 8χλμ, είναι εξ’ 
ολοκλήρου ασφάλτινη  με αμελητέα υψομετρική διαφορά. Ομοίως ο 
Αγώνας των παιδιών θα διεξαχθεί σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο με ελάχιστη 
υψομετρική διαφορά.
•	Για τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 8χλμ η διαδρομή ξεκινάει απ’ την είσοδο 
του Αστυνομικού Μεγάρου. Κατευθύνεται προς την οδό Αγγελοκάστρου 
και μέσω αυτής φτάνει στο Δοκίμι. Στην συνέχεια κατευθύνεται αριστερά 
προς τον οικισμό Λεύκα και ξανά αριστερά στον οικισμό Βελούχι, μέσω του 
οποίου φτάνει στον τερματισμό στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου. 
•	Για τον παιδικό αγώνα 1.000μ η αφετηρία θα είναι η είσοδος του 
Αστυνομικού Μεγάρου. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούν στον παράδρομο 
της Εθνικής Οδού όπου θα τον ακολουθήσουν μέχρι το ύψος της 
υπόγειας γέφυρας. Στην συνέχεια θα κινηθούν δεξιά μέχρι την είσοδο του 
Αστυνομικού Μεγάρου όπου θα τερματίσουν.

 Σταθμοί Ανεφοδιασμού
Θα υπάρχει σταθμός ανεφοδιασμού στο 5ο χλμ. της διαδρομής όπου 
θα παρέχεται νερό. Επίσης, θα προσφερθεί μικρογεύμα στο σημείο του 
τερματισμού. 

Υγειονομική Κάλυψη 
Υγειονομική κάλυψη θα υπάρχει σε όλο το εύρος των διαδρομών των 
αγώνων με την παρουσία εθελοντή Ιατρού. 
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά 
με δική τους ευθύνη και οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
προβλήματα υγείας που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια ή λόγω 
του αγώνα.

Δικαίωμα Συμμετοχής
•	Δικαίωμα συμμετοχής στον Λαϊκό Αγώνα δρόμου 8χλμ έχουν όσοι έχουν 
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.
•	Δικαίωμα συμμετοχής στον παιδικό αγώνα δρόμου 1.000μ έχουν οι 
μαθητές δημοτικών σχολείων με έτος γέννησης έως και το 2011.
•	Για την συμμετοχή ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) σε οποιοδήποτε αγώνα, 
ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα.

Κατηγορίες βραβεύσεων για τον Λαϊκό Αγώνα 
Δρόμου 8χλμ 
•	Γενική Ανδρών: 3 πρώτοι
•	Γενική Γυναικών: 3 πρώτοι
•	1ος Άνδρας αστυνομικός.
•	1η Γυναίκα αστυνομικός
•	1ος Συνταξιούχος αστυνομικός.
•	1ος Αστυνομικός της Δ.Α. Ακαρνανίας
Μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε όλους τους 
δρομείς και τα παιδιά που θα τερματίσουν.

Εγγραφές
• Ημερομηνία λήξης εγγραφών: Παρασκευή  27 Απριλίου  
• Εγγραφές θα γίνονται και την ημέρα των αγώνων στην γραμματεία από 
16:00 π.μ έως 17:15 π.μ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στο email της Τοπικής 
Διοίκησης Ακαρνανίας i.p.a.akarnanias@gmail.com, είτε στην γραμματεία 
της, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου, 2ος όροφος κα. Γκούβα Δήμητρα 
τηλ. 6940224816, κ. Διώτης Νικόλαος, τηλ. 6955096246, κ Καρακάσης 
Γεώργιος τηλ. 6945495519, ώρες γραφείου.

Πρόγραμμα Αγώνων
17:00 - 17:15 Προετοιμασία, προθέρμανση αθλητών
17:15 Ενημέρωση αθλητών
17:30 Εκκίνηση Παιδικού αγώνα δρόμου 1.000μ
17:45 Εκκίνηση Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 8χλμ
19:30 Απονομές
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Σκόρδο: θειοαλλυλικά συστατικά 

Αυτά με την πιο αποτελεσματική αντικαρκινική δράση είναι η 
θείο-αλλυλοκυστεΐνη, το αλλυλικό δισουλφίδιο και η αλλισί-

νη και περιέχονται κυρίως στο σκόρδο. Πολλές εργαστηριακές με-
λέτες και έρευνες σε ζώα έχουν τεκμηριώσει τις 
αντικαρκινικές δράσεις του σκόρδου και των 
συστατικών του. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι 
η αλλισίνη, οι παραγόμενες ενώσεις από αυτό 
και άλλες ενώσεις συμβάλλουν στα αντικαρκινι-
κά αποτελέσματα του σκόρδου. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί με τους 
οποίους το σκόρδο και τα συστατικά 
του μπορούν να ασκήσουν αντι-
καρκινική δράση, όπως ανα-
στολή της μεταλλαξιογένεσης 
και εμποδίζει τη σύνθεση των 
Ν-νιτρωδοενώσεων.

Έξι δεκαετίες πριν, τα ποσοστά 
προσβολής από καρκίνο ήταν αρκετά χαμηλά σε 
περιοχές όπου το σκόρδο καταναλώνεται συχνά 
όπως Βαλκάνια, Ιταλία, Ολλανδία, Αίγυπτος, Ιν-
δία και Κίνα. Ο καρκίνος στομάχου είναι εκείνος 
ο τύπος που αποφεύγεται με την κατανάλωση 
σκόρδου περισσότερο από τους υπόλοιπους. 

Επ ι στήμη-Υγε ία

τι είναι τα 
Φλαβονοειδή;

Είναι η μεγαλύ-
τερη κατηγο-
ρία πολυφαινο-

λικών συστατικών που 
περιέχονται σε αρκετά 
φρούτα (εσπεριδοει-
δή, κεράσια, σταφύλια, 
μήλα, μούρα), λαχανικά 
(κουνουπίδια, κρεμμύ-
δια, αντίδια), στη σόγια, 
στο τσάι και το χαμομή-
λι, στο κόκκινο κρασί 
και σε διάφορους καρ-
πούς όπως το κακάο. 

Αντιοξειδωτική
δραστηριότητα

Έρευνες έχουν συν-
δέσει έναν μεγάλο 

αριθμό φλαβονοειδών 
με ευεργετικές επιδρά-
σεις στην υγεία όπως 
αντιβακτηριακή, αντι-
φλεγμονώδη, αντιαλ-
λεργική, αντιμεταλλα-
γονιδιακή, αντινεοπλα-
στική, αντιθρομβωτική 
και αγγειοδιαστολική. 

Όλες αυτές οι δρά-
σεις βασίζονται στην 
αντιοξειδωτική δραστη-
ριότητα των φλαβονοει-
δών μέσω της ιδιότητας 
τους να εξουδετερώνουν 
υδροξυλικές ρίζες, υπε-
ροξειδικά ανιόντα και 
λιπιδικές υπεροξειδικές 
ρίζες. Επίσης, προστα-
τεύουν κάποιες άλλες 
αντιοξειδωτικές ουσίες 

όπως τη βιταμίνη C ει-
δικά κατά την παρουσία 
μεταλλικών ιόντων. 

Τσάι & σοκολάτα

Πολλές ακόμη εί-
ναι και οι εργα-

στηριακές έρευνες που 
εξετάζουν την σχέση 
φλαβονοειδών με την 
πρόληψη του καρκίνου. 
Πολλές από αυτές διαπί-
στωσαν πως τα φλαβο-
νοειδή αναστέλλουν την 
δράση και την ανάπτυξη 
των καρκινικών κυττά-
ρων. Για παράδειγμα, 
έρευνες που ανέλυσαν 
την διαιτητική πρόσλη-
ψη τσαγιού 35.000 γυ-
ναικών που βρίσκονται 
στην μετεμμηνόπαυση 
διαπίστωσαν πως σε 
εκείνες που κατανά-
λωναν τουλάχιστον 3 
κούπες τσαγιού καθημε-
ρινώς μειώθηκαν κατά 
32% οι πιθανότητες 

προσβολής από καρκίνο 
του στομάχου, οισοφά-
γου, ενώ του στόματος 
και εντέρου κατά 63%.. 

Τέλος, η σοκολάτα, 
περιέχει πολυφαινόλες 
(κατεχινικές ενώσεις, 
προκυανίδες) που χα-
ρακτηρίζονται για τις 
αντιοξειδωτικές τους 
ιδιότητες. 

τι είναι τα Φυτοχημικά; 
•	 Είναι μη θρεπτικά συστατικά φυτών και φρούτων τα οποία συ-
ντελούν στην προστασία των φυτών από ορισμένες ασθένειες και 
γενικά από επιβλαβείς εξωτερικούς παράγοντες. 
•	 Επίσης, επίσης δίνουν άρωμα και χρώμα στα φυτά. 
•	Πάνω από 900 διαφορετικά 
φυτοχημικά έχουν ανακαλυ-
φθεί ενώ άλλα τόσα συ-
νεχίζουν να ανακαλύ-
πτονται ως σήμερα. 
•	Έχει υπολογιστεί 
πως σε ένα μόνο 
ισοδύναμο λαχα-
νικών περιέχονται 
πάνω από 100 διαφο-
ρετικά φυτοχημικά. 

Επιδημιολογικές έρευνες 
ολοένα και συχνότερα Τα 
αποτελέσματα ερευνών 
που δείχνουν τη σχέση με-

ταξύ της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών με την πρόληψη από διά-
φορες μορφές καρκίνου,σύμφωνα με 
ερευνητές, συσχετίζονται με την δράση 
φυτοχημικών, συστατικά στα φρούτα 
και λαχανικά τα οποία μέχρι τώρα ελά-
χιστα είχαν μελετηθεί. 

Συγκεκριμένα τρόφιμα είναι δυνατόν 
να μειώσουν το ρίσκο προσβολής από 
καρκίνο είτε μέσω αντιοξειδωτικής 
δράσης προστατεύοντας από βλάβες 
του DNA, είτε ελέγχοντας τον πολλα-
πλασιασμό καρκινικών κυττάρων ή 
δρώντας εχθρικά προς κάποιες ορμόνες 
που σχετίζονται με την παραγωγή καρ-
κινογόνων ενώσεων. Τα φυτοχημικά 
συστατικά, τα οποία έχουν αντικαρκι-
νική δράση, παρατίθενται παρακάτω. 

Φρούτα & λαχανικά 
εναντίον καρκίνου

Πριν δεκάδες χιλιάδες 
χρόνια…

Τα 2/3 της ενεργειακής πρόσλη-
ψης των προγόνων μας βασιζό-
ταν σε φυτικές πηγές: Φύλλα, 

φρούτα & καρπούς, που είναι πλούσια 
σε φυτοχημικά. Έτσι πολλές μεταβολικές 
διαδικασίες του οργανισμού έχουν συνδυ-
αστεί με τα συστατικά αυτά. Σε αντίθεση, 
σήμερα η διατροφή στηρίζεται πάνω σε 
τρόφιμα από ζωικές πηγές, γεγονός  που 
θεωρείται το κλειδί για την εύρεση της αι-
τίας των καρδιοπαθειών και του καρκίνου 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Ο πρώ-
τος που είχε ανακαλύψει τις 

θεραπευτικές ιδιότητες των λαχανι-
κών που περιέχουν ινδόλη-3-καρβινόλη 

ήταν ο Ρωμαίος Ρήτορας Κάτο ο Πρεσβύ-
τερος (234-149π.Χ.) ο οποίος συμβούλευε 

για την θεραπεία των καρκινικών πλη-
γών στο μαστό την επάλειψη με 

τριμμένα φύλλα λάχανου. 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΗΜΕΡΑ 8 Πρωί- 2 Μεσημ &  
5:00 Απογ - 8 Πρωί 8 Πρωί - 8:30 Βράδυ 

Παρασκευή  
23

Μαρτίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗ 10 & ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
 (πρώην ΚΕΠ) Τηλ. 2641044055 

ΤΣΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
Ξενοπούλου 14 (Όπισθεν Πάρκου) 
Τηλ. 2641026341 

Σάββατο  
24

Μαρτίου

ΖΗΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Χ. Τρικούπη 9 (Εναντι Δημαρχείου) 
Τηλ. 2641032333 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Σπύρου Τσικνιά 13 
(Πρώην Τσαλδάρη) 
Τηλ. 2641034028 

ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Σουλίου 19 Τηλ. 2641031277 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αγ. Κωνσταντίνου 69 
(Αγ. Κωνσταντίνος) 
Τηλ. 2641055899 

Κυριακή  
25

Μαρτίου

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πλ. Ειρήνης & Σκαλτσοδήμου 
(έναντι ΕΛΤΑ) Τηλ. 2641028426 

ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Πλ. Δημοκρατίας 8 (δίπλα Hondos 
Center) Τηλ. 2641024844 

ινδόλες & καρκίνος του μαστού

H υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει φυτοχημικά, τα οποία αλληλεπιδρούν με τη βιταμίνη C, γε-
γονός το οποίο δεν είναι τυχαίο, αφού οι ινδόλες περιέχονται στα ίδια λαχανικά που περιέχεται 

και η βιταμίνη C. Η σημαντικότερη από τις ινδόλες είναι η ινδόλη-3-καρβινόλη, που περιέχεται στα 
σταυρανθή λαχανικά και κυρίως στο μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο. 

Η συγκεκριμένη ένωση είναι δυνατόν να αναστρέψει τις προκαρκινωματώδεις εξαλλαγές 
της τραχήλου σύμφωνα με κλινική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Gynecologic 
Oncology. 

Τα συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε άλλα αντίστοιχα 
αποτελέσματα που υποστηρίζουν πως η ινδόλη-3-καρβινόλη εμποδίζει την ανάπτυξη 
καρκινικών κυττάρων στο μαστό. Η ινδόλη-3-καρβινόλη βρέθηκε πως αναστέλλει την 
ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του μαστού μειώνοντας τα επίπεδα ενός προϊόντος 
γονιδίου (CDK6) και τον μεταβολισμό της αντίστοιχης πρωτεΐνης (CDK2). Το σημαντι-
κότερο όμως όλων είναι πως μετά την αναστολή 
δημιουργίας των καρκινικών κυττάρων δεν υπήρ-
ξε παραπέρα ανάπτυξη του όγκου στο μαστό.

Το επόμενο βήμα των ερευνητών είναι η δη-
μιουργία ενός φαρμάκου με βάση την ινδόλη-3-
καρβινόλη, το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό 
από τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχοντας ταυ-
τόχρονα πολύ λιγότερες παρενέργειες, έτσι ώστε 
οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού να μπορούν 
να αυξήσουν την διάρκεια και την ποιότητα ζωής 
τους. Ως τότε, η ινδόλη-3-καρβινόλη αντιπροσω-
πεύει σίγουρα ένα αρκετά οικονομικό μέσο για 
το ευρύ κοινό για την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού μέσω της κατανάλωσης σταυρανθών λα-
χανικών. 

Φυτοστερόλες
• Οι φυτοστερόλες είναι μια κατηγορία ενώσεων, που περιλαμβάνει 21 
διαφορετικές στερόλες και συναντιέται κυρίως στο φυτικό βασίλειο. 
• Οι φυτοστερόλες έχουν ένα ρόλο στα φυτά ανάλογο με αυτόν της 
χοληστερόλης στα θηλαστικά, δηλαδή συντελούν στο σχηματισμό 
κυτταρικών μεμβρανών. 
• Φυτικά λάδια, ξηροί καρποί (κυρίως φιστίκια), δημητριακά και 
όσπρια περιέχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις φυτοστερολών.
• Τα μαγειρικά λάδια και οι μαργαρίνες είναι η κυριότερη πηγή πρό-
σληψής τους. 
• Όσπρια και ορισμένοι σπόροι (ηλιόσποροι και σουσάμι) είναι επίσης 
πολύ καλές πηγές, ενώ σε άλλα λαχανικά και φρούτα περιέχονται σε 
χαμηλότερα ποσά. 

Oι φυτοστερόλες είναι δυνατόν να προσφέρουν προστασία και ενα-
ντίον του καρκίνου, κυρίως μέσω της μείωσης της κυτταρικής διαίρε-
σης, προκαλώντας καταστροφή καρκινικών κυττάρων και ελέγχοντας 
κάποιες ορμόνες υπεύθυνες για την ανάπτυξη όγκων. Για παράδειγμα, 
υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συχνότητα προσβολών από καρκίνο του 
προστάτη, εντέρου και μαστού στις δυτικές κοινωνίες από ό,τι στις 
ασιατικές, όπου καταναλώνουν 3-4 φορές μεγαλύτερα ποσά φυτοστε-
ρολών. 
(Με πληροφορίες από το mednutrition)

τι είναι οι τοκοτριενόλες; 

Μετά την πρώτη απομόνωση της βιταμίνης 
Ε από φυτικά λάδια, ο προτεινόμενος όρος 

τοκοφερόλες χρησιμοποιήθηκε για 4 συστατικά τα 
οποία είχαν παρόμοια δράση και χημική σύστα-
ση. Τα συστατικά αυτά ονομάστηκαν α-, β-, γ-, και 
δ-τοκοφερόλες.

Επιπλέον, μαζί με τις 4 αυτές τοκοφερόλες έχει 
ανακαλυφθεί πρόσφατα μια νέα κατηγορία ενώσε-
ων, οι τοκοτριενόλες, οι οποίες είναι λιγότερο διαδε-
δομένες στην φύση. Περιέχονται κυρίως στο φοινι-
κέλαιο, στο πίτυρο ρυζιού και στο λάδι από πίτυρο. 
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως οι τοκοτριενό-
λες έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, σημαντικό-
τερη μάλιστα από αυτήν που έχουν οι τοκοφερόλες. 

•	Οι τοκοτριενόλες έχουν αντικαρκινική δράση εξαι-
τίας των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων. 
•	Η φυσική δομή των τοκοτριενολών επιτρέπει την 
απενεργοποίηση των ελευθέρων ριζών μέσα στις 
κυτταρικές μεμβράνες οργάνων όπως ο εγκέφαλος 
και το συκώτι που περιέχουν στρώματα με κορεσμέ-
να λιπαρά οξέα. 
•	Έρευνες που έγιναν συνδυάζοντας την δράση του 
Tamoxifen (χημειοθεραπευτικό φάρμακο) με τοκο-
τριενόλες, σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, 
έδειξαν πολύ θετικά αποτελέσματα στην καταπολέ-
μηση καρκινικών κυττάρων, μείωση των όγκων και 
αναστολή της ανάπτυξης τους. Ανάλογα αποτελέ-
σματα προέκυψαν και για άλλους τύπους καρκίνου 
όπως του ήπατος. 

τι είναι τα καροτενοειδή; 
•	 Είναι κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί χρω-
στικές ευρύτατα διαδεδομένες στη φύση. 
•	 Από τα φρούτα και λαχανικά υψηλές συγκε-
ντρώσεις εμφανίζουν τα καρότα, τα κολοκύθια 
(ιδιαίτερα τα χειμωνιάτικα), η γλυκοπατάτα, η 
ντομάτα, το μαρούλι, το λάχανο, το μπρόκολο, 
το μαρούλι, τα ροδάκινα, τα εσπεριδοειδή ενώ 
τα πορτοκαλί καροτενοειδή απαντώνται στα βε-
ρίκοκα, την πάπρικα και το κόκκινο πιπέρι). 
•	 Από τα 700 συνολικά καροτενοειδή που έχουν 
ανακαλυφθεί ως τώρα, 50 από αυτά απορροφώ-
νται από το ανθρώπινο σώμα ενώ μόνο 14 έχουν 
ανιχνευτεί στο αίμα.
•	 Μειωμένη απορρόφηση τους προκαλείται 
από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλης, 
την χρήση αντισυλληπτικών φαρμάκων και την 
αυξημένη έκθεση στην UV ακτινοβολία. 
•	 Τα σημαντικότερα καροτενοειδή είναι τα α- 
και β- καροτένια, το λυκοπένιο, η ξανθοφύλλη , 
η ζεαξανθίνη και η λουτεΐνη. 
•	 Η αναλογία της περιεκτικότητάς τους στα 
διάφορα φρούτα και λαχανικά καθορίζει και το 
χρώμα τους. 

 Ωμές, και ακόμα περισσότερο μαγειρευτές 
ντομάτες παρέχουν σημαντικό βαθμό προστα-
σίας από καρκίνο του προστάτη, που αποδίδεται 
στο λυκοπένιο (αντιοξειδωτική ουσία που πε-
ριέχει η ντομάτα και άλλα κόκκινα φρούτα και 
λαχανικά). 
Το β-καροτένιο

Τα πιο ευρύτατα διαδεδομένο και ίσως 
το πιο ευεργετικό για την υγεία είναι το 

β-καροτένιο. Η ανακάλυψη του β-καροτενίου 
έγινε το 1960. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία 
έγινε σύνδεση της πρόσληψης καροτενοειδών 
με πρόληψη από διάφορες μορφές καρκίνου. 
Αρκετές επιδημιολογικές έρευνες σε όλο τον 
κόσμο συσχέτισαν την χαμηλή διαιτητική πρό-
σληψη β-καροτενίου με καρκίνους του πνεύμο-
να, μαστού, τραχήλου, δέρματος και στομάχου. 

H δράση του β-καροτενίου κατά του καρκί-
νου βασίζεται στην αντιοξειδωτική δράση του 
με το να μειώνει την λιπιδική υπεροξείδωση. 
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Βραδιές Σινεμά
Δημοτικός 
Κινηματογράφος «Άνεσις» 
 από την Πέμπτη 22 μαρτίου θα προβάλει την ταινία:

Δημοτικός κινηματογράφος Άνεσις
Κάθε Παρασκευή ένα εισητήριο 
ισχύει για δύο άτομα

Τιμή εισιτηρίων: 
6 € κανονικό, 4 €  μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, 
ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας). Τηλ: 26410-44345

Η διαμάχη ανάμεσα στα τερά-
στια τέρατα μαζικής κατα-
στροφής, τα Καϊτζού και στα γιγαντιαία ρομπότ, τα Γιάγκερ, 
τα οποία ελέγχονται ταυτόχρονα από δυο πιλότους μέσα από 

μια γέφυρα νευρώνων, ήταν μονάχα η αρχή για την νέα, απόλυτη απειλή 
που βιώνει η ανθρωπότητα στην ταινία Pacific Rim Εξέγερση.

Αυτήν τη φορά, ο Τζέικ, ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος πιλότος των Γιά-
γκερ, του οποίου ο θρυλικός πατέρας έδωσε τη ζωή του για να εξασφαλί-
σει τη νίκη της ανθρωπότητας ενάντια στα τερατώδη Καϊτζού, καλείται, 
προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή, να εγκαταλείψει τον υπόκοσμο, 
όπου έχει μπλεχτεί, και να φανεί αντάξιος της κληρονομιάς του πατέρα 
του, αντιμετωπίζοντας τα εξωγήινα τέρατα.

Στο πλευρό του Τζέικ βρίσκουμε τον Λάμπερτ και τη δεκαπεντάχρονη 
Αμάρα, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους επίλεκτους πιλότους ξεκινούν 
μια παγκόσμια εξέγερση ενάντια στις δυνάμεις που απειλούν με αφανι-
σμό την ανθρωπότητα.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σ. Ντενάιτ
ηθοποιοί: Σκοτ Ίστγουντ, Τζον Μπογιέγκα, Άντρια Αριόνα, 
Τιάν Τζινγκ, Ρίνκο Κικούτσι, Τσάρλι Ντέι, Μπερν Γκόρμαν, 
Ντάστιν Κλέαρ, 
Ώρες προβολής:  7.30 μ,μ, & 9.30 μ.μ καθημερινά 

PACIFC RIM :
Εξέγερση 
(Pacific Rim Uprising 2018 )

Σέρλοκ Ζουμπόμς
(Sherlock Gnomes)

Οι πολυαγαπημένοι μας νάνοι των κήπων βιώνουν μια θεό-
τρελη περιπέτεια στο Λονδίνο.

Όταν ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα φτάνουν στην πόλη πα-
ρέα με τους φίλους και την οικογένειά τους, η μεγαλύτερή 

τους ανησυχία είναι να προλάβουν να ετοιμάσουν το νέο τους κήπο για 
την άνοιξη. Γρήγορα, όμως, συνειδητοποιούν πως κάποιους απάγει νά-
νους του κήπου και η μόνη λύση ακούει στο όνομα Σέρλοκ Ζουμπόμς. 
Μεταγλωτισμένο 
Ώρα προβολής:  5.00 μ.μ Καθημερινά

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Let’s Do it Greece 
Δηλώστε τη δράσης σας για την Κυριακή 29/4 

Για μια ακόμα χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έθεσε υπό 
την αιγίδα της τις δράσεις  «Let’s Do it Greece 2018», που θα 
γίνουν στην επικράτειά της.

Δηλώστε τη δράσης σας 
•	Αν είστε ομάδα, σύλλογος, γειτονιά, παρέα, συλλογικότητα, μπορείτε να 
δηλώσετε τη δική σας δράση για την Κυριακή 29/4 στο Χάρτη Δράσεων στο 
www.letsdoitgreece.org/activities/new 
•	Η Sanitas θα υποστηρίξει πανελλαδικά την εκστρατεία Let’s do it Greece, 
ενισχύοντας τις δράσεις με υλικά καθαρισμού (σακούλες και γάντια).
•	Εφόσον επιθυμείτε υλικά για τη δική σας δράση, αφού δηλώστε τη δρά-
ση σας στο Χάρτη Δράσεων, να συμπληρώσετε προσεκτικά την φόρμα που 
βρίσκεται στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaN
SCULlZ6FGE5fRClFKuu7ThhQzuYicK5glM1nlGKKEQyPA/viewform δί-
νοντας όσες  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τη δράση σας, με την 
παράκληση να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκτιμήσεις σας. 
•	Σε κάθε περίπτωση ο χορηγός θα τηρήσει σειρά προτεραιότητας.

[info]
τι είναι το Let’s do it Greece
•	Το «Let's do it World» ως κίνημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 
στην Εσθονία, με βασικό του μήνυμα το σλόγκαν «πάμε να καθαρίσουμε 
ολόκληρη την χώρα μέσα σε μια μόνο μέρα», και αμέσως έλαβε διεθνείς 
διαστάσεις.
•	Το «Let's do it Greece» ξεκίνησε το 2012, με πρωτοβουλία των μη κερ-
δοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων: Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής 
«Ώρα για Δράση» και Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
•	Τα τελευταία έξι χρόνια, η εθελοντική εκστρατεία Let's do it Greece μεγα-
λώνει με ταχύτατους ρυθμούς. 
•	Η συμμετοχή στη δράση του 2017 ξεπέρασε το 1% του πληθυσμού της 
Ελλάδας, με περισσότερους από 109.000 εθελοντές και 3.500 φορείς συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 530 τόνους απορριμμάτων σε 1.500 σημεία δράσεων 
σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συμμετείχαν περισσότερα από 1.400 σχολεία, το 
10% των σχολείων της χώρας μας. 
•	Μεγάλος στόχος, μέχρι το 2021, είναι να αγγίξει το 5% του Eλληνικού 
πληθυσμού, με δράσεις και στις 13 Περιφέρειες και στους 325 Δήμους της 
Ελλάδας.
•	Ήδη, εκατοντάδες φορείς σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ξεκινήσει την προ-
ετοιμασία για τη φετινή εκστρατεία, ενώ σημαντική είναι και η αρωγή του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
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Εκδήλωση με θέμα:

«Αστροβιολογία, 
άβια και έμβια ύλη

 – Εξωγήινη ζωή 
και πως την εντοπίζουμε»

Η Αστρονομική Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας δι-
οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Αστροβιολογία, άβια και 
έμβια ύλη – Εξωγήινη ζωή και πως την εντοπίζουμε». Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο 

Αγρινίου στις 30 Μαρτίου 2018.

Αγρίνιο: εθελοντική αιμοδοσία
αφιερωμένη στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια

Παπαστράτειο Μέγαρο - Παρασκευή 30 Μαρτίου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 
«Φλόγα» και με την υποστήριξη της Ένωσης Αγρινίου και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου διοργανώνει ολοήμερη 

εθελοντική Αιμοδοσία.  
 Η Ένωση Αγρινίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Σύλλογο Εθελο-

ντών Αιμοδοτών Αγρινίου, καλεί τους κατοίκους του Αγρινίου και ευρύτερα 
της Αιτωλοακαρνανίας, ιδιαίτερα δε τους αγρότες της περιοχής, να υποστη-
ρίξουν δυναμικά τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, που θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 30 Μαρτίου στο Αγρίνιο και στο Παπαστράτειο Μέγαρο, 
από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.    

Η συγκεκριμένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, που πραγματοποιείται 
πάντα με τη συνδρομή της μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Αγρινίου και που, σε αυτή τη περίπτωση υποστηρίζεται εκτός από τον Α.Σ. 

Ένωση Αγρινίου και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, είναι αφιερωμένη στα παιδιά με Νεοπλα-
σματική Ασθένεια.                                                               

τράπεζα Αίματος Αγροτών
Υπενθυμίζουμε ότι οι αγρότες εθελοντές αιμοδότες, στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη χορήγησης 

αίματος, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Αγρινίου στο 2641.0.32299 και 6972437944, αφού ο συ-
νεταιρισμός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τοπικό σύλλογο έλαβε την πρωτοβουλία για σύσταση 
Τράπεζας Αίματος Αγροτών, με σκοπό να δημιουργηθούν συνθήκες ενίσχυσης του εθελοντισμού στον αγρο-
τικό πληθυσμό της περιοχής και να διαμορφωθεί μια πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας για την περίπτωση που 
παραστεί η ανάγκη χορήγησης αίματος.

ημερίδα μαθηματικών 
στο Αγρίνιο

Ημερίδα Μαθηματικών για εκπαιδευτικούς και μαθητές θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 
18:00 στο Επιμελητήριο Αιτ/νίας, Σμύρνης 2, Αγρίνιο.

Ομιλητές:
-Ζανταρίδης Νικόλαος, Μαθηματικός – Συγγραφέας
Θέμα: «Εύρεση ακροτάτων συνάρτησης στα πλαίσια των μαθηματικών 
Β΄ και Γ΄Λυκείου

-Θωμαΐδης Ιωάννης, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών
Θέμα: «Απροσδόκητα μαθηματικά λάθη στις πανελλαδικές εξετάσεις

ημερίδα 
Στοματολογίας 

Επιστημονική Ημερίδα Στο-
ματολογίας με κεντρικό 
ομιλητή τον Καθηγητή Γ. 
Λάσκαρη το Σάββατο 31-

3-2018 και ώρα 9.30 π.μ. στο Αγρίνιο, 
διοργανώνουν ο Ιατρικός και ο Οδο-
ντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου.

εγκαίνια Έκθεσης 
ζωγραφικής 

«Συνάντηση» στο μεσολόγγι

Η γκαλερί «Τύρβη», 
στο Μεσολόγγι, (Βε-
νιζέλου 20), έχοντας 
ως στόχο την πα-

ρουσίαση στο ευρύ κοινό, τάσεων 
της σύγχρονη τέχνης, σας καλεί 
την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 
8.00 μ.μ. στα εγκαίνια της έκθεσης 
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», και στη γνωριμία με το έργο τριών νέων εικαστικών 
καλλιτεχνών: της Εύης Ζαμπέλη, του Αλέξη Μάριου Αντύπα, και του 
Ηλία Βασιλού,
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Παράξενα απ’ ολο τον Κόσμο

ΓκΑΡΣΟΝιεΡεΣ
καινούργιες απέναντι από το  Νοσοκομείο στο Μεσολόγγι. 
Πληροφορίες: 6944290101

Πωλείται
διώροφο οίκημα 
με ένα διαμέρισμα 110 τ.μ. 
επάνω & 2 μαγαζιά 110 τ.μ. 
κάτω,σύνολο 220 τ.μ.
στην οδό Αγγελοκάστρου 
43 στο Αγρίνιο
Πληροφορίες: 6978665919

ΔιΑμεΡιΣμΑ 88 τ.μ.
Οδός Δ. Κομνηνού 
(πάροδος Φιλελλήνων)
4ος όροφος, υπερπολυτελής κατασκευή, 
κουφώματα με ανακλήσεις, εξώπορτα 
θωρακισμένη, κ.λ.π.
Πληροφορίες: 6944290101

ΟικΟΠεΔΟ 
Στο Μεσολόγγι προνομιούχο 540 τμ, 
γωνιακό εντός πόλεως Μεσ/γίου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
6906255524

ΑΓΡΟτεμΑΧιΟ
6 στρεμμάτων στο Παναιτώλιο 
πλησίον σχεδίου πόλεως 
Πληροφορίες: Καραγιαννόπουλος 
Κώστας 6932446119

Mικρές Αγγελίες
Για αγγελίες καλέστε στο 2641023138 από 11.00 έως 14.00 

ή στείλτε φαξ στο 2641023148 όλο το 24ωρο
Πωλούνται Ενοικιάζονται

Aγορά Εργασίας

Διαμερίσματα τριάρια - καινούργια
εντός πόλης Μεσολογγίου, (κεντρικά)
Τιμή συζητήσιμη από 300-400€
Πληροφορίες  στα τηλ: 2631051000 & 6958278048

5 στρέμματα 
στη Βόνιτσα 
Αιτωλοακαρνανίας
άρτιο & οικοδομήσιμο
κατάλληλο για σούπερ 
μάρκετ ή άλλη επιχείρηση 
ή κατοικία.

Οικόπεδο 450 τ.μ. 
στη Βόνιτσα
άρτιο & οικοδομήσιμο, 
γωνιακό, απέναντι 
από Κέντρο Υγείας 
Βόνιτσας.

800 τ.μ. στην Πρέβεζα
άρτιο & οικοδομήσιμο, 
γωνιακό κοντά στη 
θάλασσα στο Νεοχώρι 
Αγίου Θωμά.

Πληροφορίες: 
6945425971, 6937804074

Πωλείται
επαγγελματικός εξοπλισμός
	Πλυντήριο πιάτων
	Ποτηροθήκη ανοξείδωτη
	2 ρεσώ με φλόγιστρα
	2 φούσκες
	Πιάτα & μαχαιροπήρουνα
Πληροφορίες: 2631051342, 6983513764

καινούριος διάδρομος 
ηλεκτρικός,
1,94x0,87 πλάτος x 1,60 ύψος
κλίση 12%, ταπέτο τρεξίματος 
0,51x1,42, Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες: 26310 51000, 
6958278048

Πωλείται
Αγροτεμάχιο - Οικόπεδο
26 στρεμμάτων στα καλύβια
Άμεσα διαθέσιμο 
Στην περιοχή: Μεταξύ Καλύβια Αγρινίου - Αγγελοκάστρου 
λίγο μετά το γήπεδο του χωριού,100 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο. 
Επιπρόσθετα στοιχεία: 
Επίπεδο αγροτεμάχιο με 3 προσόψεις σε αμαξιτούς δρόμους
με αρδευτικά αυλάκια στις 2 προσόψεις,
ιδιαίτερα παραγωγικό για αγροτική εκμετάλλευση.
τηλέφωνο: 694 694 9931

Νεοσύστατη ξενοδοχειακή μονάδα
στην Κυψέλη Ζακύνθου
αναζητά υπάλληλους 
για τη στελέχωση όλων των τμημάτων. 
Απαραίτητα Προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Ώρες επικοινωνίας 
10:00 με 16:00 στο τηλέφωνο 6978987385

Ο 77χρονος Ρίνγκο Σταρ
ιππότης στα Ανάκτορα του μπάκιγχαμ

Ο πρώην ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ χρίστηκε ιππότης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και αστειεύτηκε 
με τους δημοσιογράφους μετά την τελετή λέγοντας: «Περιμένω εσείς να χρησιμοποιήσετε τον τίτλο μου».

Ο 77χρονος μουσικός από το Λίβερπουλ που τώρα ζει στο Λος ‘Αντζελες τιμήθηκε για την προσφορά του 
στη μουσική, καθώς το όνομά του περιλαμβανόταν φέτος στη λίστα Τιμών της Πρωτοχρονιάς της Βασίλισ-

σας της Αγγλίας.
Ο Ρίνγκο, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρίτσαρντ Στάρκι, συμμετείχε με τον Πολ Μακ Κάρτνεϊ, τον Τζορτζ 

Χάρισον και τον Τζον Λένον στα θρυλικά Σκαθάρια, όταν αντικατέστησε τον ντράμερ Πιτ Μπεστ το 1962.
Από το 1988 ο Σταρ ως Σκαθάρι ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame, μια τιμητική διάκριση για τους καλλιτέχνες του 

ροκ εν΄ρολ, και το 2015 τιμάται ξανά με τον ίδιο τίτλο για τη σόλο καριέρα του μετά τη διάλυση του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος.
Ο Μακ Κάρτνεϊ χρίστηκε ιππότης πριν από 21 χρόνια και η προχθεσινή τελετή πραγματοποιήθηκε 53 χρόνια μετά τη βράβευση των Beatles με το πα-

ράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1965 από τη βασίλισσα Ελισάβετ.
Ο Ρίνγκο συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μπάρμπαρα Μπαχ στα Ανάκτορα όταν χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ που ένστολος ακούμπησε 

το σπαθί του στον ώμο του Σταρ, δίδοντάς του τον τίτλο του Σερ, ακολουθώντας έτσι ένα παραδοσιακό τελετουργικό.
(Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ)
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Είπαν...

Ψυχαγωγ ί α
τα  ζ ώ δ ι α

Κριός 21/3 - 19/4 
Σήμερα θα εστιάσετε το ενδιαφέρον σας 
στη δουλειά θέλοντας να αυξηθεί η πα-
ραγωγικότητα και τα αποτελέσματα της 
επιχειρήσεώς σας. Καλή ημέρα για να 
σταθεροποιήσετε κάποια πράγματα στη 
ζωή σας αρκεί να μην εκνευριστείτε με τις 
ενέργειες κάποιων.
 
Ταύρος 20/4 - 20/5
Θα έχετε αρκετές δυνατότητες για να προ-
βληθείτε να επικοινωνήσετε με αγαπημένα 
πρόσωπα και να περάσετε τις ιδέες σας. Φα-
νείτε προσεχτικοί σε σχέση με τα οικονομι-
κά σας και μην είστε και τόσο σίγουροι με 
τη διαχείριση τους.

 Δίδυμοι 21/5 - 21/6
Θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε κάποιες υπο-
θέσεις που σας απασχολούν από το παρελ-
θόν. Το γνωρίζετε πως διαθέτετε αρκετές 
επαγγελματικές ικανότητες και θα πρέπει 
να βλέπετε τον συναγωνισμό ως ευκαιρία 
για να τις αναδείξετε και όχι για να υπο-
χωρήσετε. 

 Καρκίνος 22/6 - 22/7
Εάν είστε υπομονετικοί στην εργασία σας τα 
πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ιδιαίτε-
ρα εάν δεν διασκορπίζετε τα ενδιαφέροντά 
σας και κινήστε βάσει ενός προγράμματος. 
Σήμερα η μέρα θεωρείτε αρκετά ευνοϊκή 
για να προγραμματίσετε τις δουλειές σας.

 Λέων 23/7 - 22/8
Εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες που προ-
κύπτουν για να αυξήσετε το εισόδημά σας. 
Χρειάζονται σταθερές αποφάσεις και όχι 
παρορμητισμός στα επαγγελματικά.

Παρθένος 23/8 - 22/9
Οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε 
στα επαγγελματικά θα ξεπεραστούν με την 
βοήθεια του περιβάλλοντός σας. Η σύναψη 
ενός δεσμούς που για ειδικούς λόγους θα 
παραμείνει άγνωστος στον κύκλο σας είναι 
σχεδόν σίγουρη.

 Ζυγός 23/9 - 22/10
Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι στις 
επαγγελματικές σας αποφάσεις και συνε-
πείς. Αποφύγετε να μεταφέρετε τα προβλή-
ματα της καθημερινότητας στο σύντροφο.

 Σκορπιός 23/10 - 21/11
Καλό θα είναι να είστε προσεχτικοί στις 
συναλλαγές ιδιαίτερα εάν διαχειρίζεστε 
χρήματα άλλων. Πιθανόν να εκδηλώσετε 
αισθήματα κτητικότητας και ζήλιας για τους 
ανθρώπους που αγαπάτε. Φροντίστε να μην 
γίνετε κουραστικοί.

 Τοξότης 22/11 - 21/12
Κάθε είδους συνεργασία θα βοηθήσει τα 
επαγγελματικά σας σχέδια να προωθηθούν. 
Καλό θα είναι σήμερα να είστε προσεχτικοί 
στις οικονομικές σας συναλλαγές.
 
Αιγόκερως 22/12 - 19/1
Η συμμετοχή σας σε συλλογικές εργασίες 
και κοινούς στόχους μάλλον θα θεωρηθεί 
σήμερα απαραίτητη. Εάν εξετάσετε λεπτο-
μερειακά όλες τις περιστάσεις στην εργα-
σία σας θα μπορέσετε να αυξήσετε το τζίρο 
της.

 Υδροχόος 20/1 - 18/2
Καταστάσεις τραυματικές απ’ το παρελθόν 
που για κάποιους λόγους θα βγουν σήμε-
ρα στην επιφάνεια θα παίξουν καταλυτικό 
ρόλο στη συμπεριφορά σας. Κάποιες δου-
λειές φαίνεται πως θα σας αναγκάσουν να 
εργαστείτε σήμερα ή περισσότερες ώρες.
 
Ιχθείς 19/2 - 20/3
Η ενημέρωσή σας μπορεί να γίνει με διάφο-
ρους τρόπους αλλά εσείς θα προτιμάτε να 
αντλείτε πληροφορίες απ’ το φιλικό σας πε-
ριβάλλον. Καλή ημέρα για να πάρετε απο-
φάσεις σε οικογενειακά σας ζητήματα.

Λογική - Λόγος 
 «Τα σύννεφα πολλές φορές 
σκοτίζουν τον ήλιο και τα πάθη 
τη λογική.» 

Πλούταρχος
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