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Ο.Ε.Β.Ε.Α. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Ιούνιος 2010
Προς: Τα σωματεία - Ε.Β.Ε. μέλη της Ο.Ε.Β.Ε.Α. 
Συνάδελφοι,
Οι παραστάσεις και κινητοποιήσεις της Ο.Ε.Β.Ε.Α. στο πλαίσιο 

των αντίστοιχων κινήσεων του ανώτερου συνδικαλιστικού μας ορ-
γάνου, την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Όλοι παρακολουθείτε και πληροφορείστε τα τεκταινόμενα στη 

χώρα μας το τελευταίο διάστημα.
Δυστυχώς οι εξελίξεις μας ξεπέρασαν όλους, γιατί χωρίς ουσι-

αστικό διάλογο η Κυβέρνηση αρκέστηκε σε τυπικές «διαβουλεύ-
σεις» δεσμευμένη από την ανάγκη της να προσφύγει σε δανεισμό, 
έπεσε αμαχητί στην αγκαλιά του Δ.Ν.Τ., υπογράφοντας το «ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ» που τελικώς έγινε Νόμος του Κράτους. Χρησιμοποίησε 
δε τη δικαιολογία ότι η κίνηση αυτή ήταν μονόδρομος για τη σω-
τηρία της χώρας.
Το ασφαλιστικό Ν/Σ που δημοσιεύθηκε οδηγεί τους ασφαλισμέ-

νους στην απαξίωση και καταστροφή.
Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με μονομερείς διαπραγματεύσεις 

και είναι βέβαιο ότι το Ν/Σ αυτό θα τροφοδοτήσει ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις στις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται.
Το πολυσυζητημένο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την 

εξυπηρέτηση φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς 
και την εξόφληση των προμηθευτών μας, αντιμετωπίζει δυστοκία 
στην υλοποίησή του διότι προσκρούει στην εκταμίευση από τις 
τράπεζες.
Συνάδελφοι,
Χρειαζόμαστε συνεχή επαγρύπνηση.
Η Ο.Ε.Β.Ε.Α. επαναλαμβάνει την προηγούμενη πρόταση - πρό-

σκληση προς τα Σωματεία - Ε.Β.Ε. μέλη της για συνεχή συνεργα-
σία μαζί τους.
Θα επιθυμούσαμε μια συνάντηση στην Ομοσπονδία σε ημερο-

μηνία που εσείς θα προτείνετε, αν πάλι προκύπτει δυσκολία στη 
μετακίνηση των μελών του προεδρείου σας, μπορούμε να παρευ-
ρεθούμε εμείς σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, 
για να συζητήσουμε κλαδικά και τοπικά θέματα που σας απασχο-
λούν.
Περιμένουμε από εσάς το επόμενο βήμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ο.Ε.Β.Ε.Α. 

Ο Πρόεδρος Σερελέας Σαράντης
Ο Γεν. Γραμματέας Γεωργίου Μιχαήλ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Για όσους συναδέλφους δεν γνωρίζουν με Απόφαση 
του ΣτΕ ακυρώνονται όλα τα Διοικητικά πρόστιμα 
που έχουν επιβληθεί σε καταστηματάρχες βάσει του 

Ν. 3037/02 «Απαγόρευση παιγνίων». Στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας μας http://www.akas.gr μπορείτε να μπείτε 
και να κατεβάσετε το υπόδειγμα της αίτησης και υπόδειγ-
μα πράξης ακύρωσης διοικητικού προστίμου καθώς και το 
ανάλογο έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
που αναφέρεται σε όλα αυτά.
Αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο καιρό έχουν αναφερθεί στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ψυχαγωγικά και τυχερά. Ποιά είναι όμως η 
όλη αλήθεια και τι από όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβεί.
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος εί-

ναι ο καθείν αρμόδιος επί της αλλαγής της νομοθεσίας (λόγω του 
αυστηρού προστίμου από το ΔΕΚ 31.000€/ημέρα) είχε αναφερθεί 
από το Δεκέμβριο του 2009 ότι θα αλλάξει το νόμο τον Ιανουάριο 
του 2010.
Από τα έδρανα της Βουλής ο ίδιος το Φεβρουάριο 2010 αναφέρει 

ότι εντός του Μαρτίου θα ψηφισθεί νέος νόμος για τα ψυχαγωγι-
κά μόνο ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο οποίος μάλιστα παίρνει και την 
έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε συνέντευξη Τύπου 20/04/2010 επίσης αναφέρει ότι... και 

σε μερικές εβδομάδες φέρνουμε για διαβούλευση, καταρχάς ένα 
πλαίσιο για τα τεχνικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια.
Αρχές Μαΐου εξαγγέλθηκαν -μεταξύ πολλών άλλων ρυθμίσεων- 

διαρθρωτικά μέτρα, με σκοπό την ανάκαμψη της χώρας (όπως λέ-
γεται) και η νομιμοποίηση όλων των ειδών των ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών. Αυτά άλλωστε τα επιβεβαίωσε και ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Οικονομικών κ. Γεωργακόπουλος σε ομιλία του στο 
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο 31/5/2010, ότι εντός του Ιουνί-
ου 2010 το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε νομοθετικές 
παρεμβάσεις όπως τη ρύθμιση για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και 
μάλιστα όλων των κατηγοριών (ψυχαγωγικά - τεχνικά - τυχερά - 
διαδικτυακό στοίχημα και καζίνο).
Τέλη Μαΐου “διέρρευσε” (όχι από το αρμόδιο υπουργείο) στον 

τύπο σχέδιο για την από πολλού αναμενόμενη ρύθμιση της αγοράς 
των μηχανημάτων - τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με αυτό, προ-
βλέπεται η χορήγηση περιορισμένου αριθμού αδειών (2-3), στις 
οποίες θα απονεμηθεί, κατ’ αποκλειστικότητα και επ’ αμοιβή, το 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Ή στραβά είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε.

Υπήκοοι ή κυρίαρχος Λαός;
Το θέμα της απαγόρευσης του καπνίσμα-

τος μας τυραννάει περίπου 2 χρόνια… από 
την διαφημιστική καμπάνια του κου Αβρα-
μόπουλου, ο οποίος μη έχοντας επιλύσει 
κανένα πρόβλημα στον χώρο της υγείας, 
προτίμησε τον εύκολο δρόμο των τηλεοπτι-
κών καναλιών, για να μας πείσει ότι κάτι έκα-
νε. Η στάση όμως της νυν Υπουργού Υγείας 
κας Ξενογιαννακοπούλου στις 22/2/2010, να 
αποφύγει τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού 
και των κορόνων στα τηλεοπτικά παράθυρα 

και να μας καλέσει σε ανοικτό διάλογο μας 
εξέπληξε θετικά. Πιστέψαμε ότι επιτέλους 
ένα τόσο σοβαρό ζήτημα αντιμετωπίζεται με 
υπευθυνότητα και προπάντων με συναίνεση 
ώστε και το μέτρο να πετύχει αλλά και τα 
μαγαζιά μας να μην κλείσουν. Η δέσμευση 
δε της Υπουργού ότι θα κλιθούμε εκ νέου για 
να ενημερωθούμε προτού δημοσιοποιηθεί 
οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα αυτό, 
θεωρήθηκε επιτέλους ως δείγμα πολιτικού 
πολιτισμού μεταξύ κράτους και πολιτών!!!

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΜΕ... γιια μια 
ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι είμαστε απλώς 
Υπήκοοι και όχι Πολίτες. Η μονομερής και 
αντιυγειονομική απόφαση της Υπουργού, 
χωρίς φυσικά ουδένα διάλογο, μας επανέφε-
ρε απλά στην Ελληνική πραγματικότητα του 
«αποφασίζωμεν και διατάσσωμεν και λογα-
ριασμό δεν δίνουμε».
Μας είπε η Υπουργός ότι η ΚΑΘΟΛΙΚΗ!!!! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ του ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ θα αφο-
ρά τα μικρομάγαζα και τα καφενεδάκια, εκεί 
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Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Ή στραβά είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε.

Υπήκοοι ή κυρίαρχος Λαός;
κινδυνεύει η Δημόσια Υγεία… τα 
κέντρα βραδινής διασκέδασης 
(τα περισσότερα δεν διαθέτουν 
καν άδεια και λειτουργούν πα-
ράνομα), εξαιρούνται!!!! Γιατί εκεί 
φαίνεται κάτω από τους ήχους 
του ντάπα-ντούπα και του άφθο-
νου αλκοόλ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η 
ΥΓΕΙΑ!!!!
Εξαιρούνται ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ!!! γιατί 

η ρουλέτα, ο κουλοχέρης και τα 
λοιπά ευγενή παιχνίδια του Καζί-
νο ΘΕΛΟΥΝ ΤΣΙΓΑΡΟ (ή μάλλον 
Πούρο), εκεί δεν κινδυνεύει η 
δημόσια υγεία.
Η δημόσια λοιπόν υγεία απει-

λείται από το καφενείο του Ενός 
Ευρώ ο καφές και όχι από τα κέ-
ντρα διασκέδασης και τα καζίνο, 
όπου προσφέρουν φαίνεται κοι-
νωνικό έργο το οποίο επιτρέπει 
τα πάντα.
Θα μπορούσαμε να γράψουμε 

εκατό σελίδες μιας και είμαστε ο 
μόνος Σύλλογος που κατέθεσε 
συγκεκριμένες προτάσεις και με-
λέτες για το θέμα του καπνίσμα-
τος τονίζοντας ότι για να πετύχει 
το μέτρο πρέπει να δημιουργή-
σουμε συγκεκριμένους χώρους 
και συγκεκριμένες υποδομές.
Δυστυχώς οι προτάσεις και οι 

μελέτες είναι ο δύσκολος δρό-
μος.
Η υπουργός αποφάσισε τον 

εύκολο δρόμο του λαϊκισμού, του 
αυταρχισμού. Άλλωστε ποιος θα 
νοιαστεί αν κλείσουν χίλια κα-
φενεδάκια και μείνουν άνεργοι 
μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι;
Ας ανοίξουν καζίνο ή σκυλάδι-

κο!!!! Το παραδοσιακό καφενείο 

που τολμάει και πουλάει φτηνό 
καφέ, αποτελεί στέκι για εργα-
ζόμενους, συνταξιούχους, άνερ-
γους και γενικότερα για τον απλό 
λαό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ!!!! με 
κάθε τρόπο.
Όμως προτού κλείσουμε και 

βάλουμε λουκέτο κα Υπουργέ 
θα μας επιτρέψετε να σας υπο-
βάλουμε μερικές ερωτήσεις όχι 
πως ελπίζουμε πως θα λάβουμε 
απάντηση αλλά έτσι για την αξιο-
πρέπειά μας ρε γαμώτο!!!
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τον τελευταίο 

καιρό παρατηρείται μία αύξη-
ση εισαγωγών στα ψυχιατρικά 
νοσοκομεία απλών ανθρώπων 
οι οποίοι καταρρέουν από την 
ανεργία, τα χρέη και την οικο-
νομική κατάρρευση!!! Τι φταίει 
για αυτό και τι προτίθεσθε να 
κάνετε;
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Σας καταθέσα-

με κάποιες προτάσεις τις οποίες 
δουλέψαμε υπεύθυνα και συλ-
λογικά για περισσότερους από 
δύο μήνες. Γιατί δεν μας απα-
ντήσατε να μας αποδείξετε ότι 
έχουμε άδικο; Είναι παράλογο 
να τονίζουμε ότι τα μαγαζιά μας 
δεν είναι Υπουργεία και οι εισερ-
χόμενοι σε αυτά δεν είναι υπήκο-
οι αλλά πελάτες!!! Το μέτρο της 
Συλλογικής Ευθύνης το επέβα-
λαν στην χώρα μας οι ΝΑΖΙ στον 
Β’ παγκόσμιο Πόλεμο για κάθε 
ενέργεια εκτελούσαν και από ένα 
χωριό. Εσείς απλά για μία παρά-
βαση ενός πελάτη, απλά κλείνε-
τε ένα καφενείο. Και ρωτάμε: τι 
θα κάνετε αν μαζευτούμε εκατό 
άτομα και έρθουμε στο γραφείο 
σας και καπνίσουμε; Θα έχουμε 
εμείς την ευθύνη ή εσείς;
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥ-

ΘΥΝΗ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΔΙΩΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 
ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ!!!
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ 

ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ-
ΛΑΤΗ; Τι είμαστε Μπράβοι για 
να ορμάμε στον παρανομούντα 
πελάτη; Και τι θα γίνει αν δεν 
συμμορφώνεται; Θα μας καίτε το 
μαγαζί για αντίποινα;
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η απόφασή 

σας για καθολική απαγόρευση 
του καπνίσματος στηρίζεται στο 
αλάθητο του ΠΑΠΑ; Ως γνωστό 
οι Καθολικοί έχουν για ηγέτη 
τους τον ΠΑΠΑ της Ρώμης ο 
οποίος έχει κηρύξει ότι κατέχει το 
αλάθητο. Η δική σας ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
απαγόρευση έχει κάποιους ΠΑ-
ΠΕΣ που το μόνο που κάνουν 
είναι να κηρύττουν το αλάθητο 
όσον αφορά τους άλλους, αλλά 
στα δικά τους μαγαζιά; Ο Ιατρός 
και Στέλεχός σας κος ΤΟΥΝΤΑΣ 
εκτός από γιατρός μιας και είναι 
γόνος πλούσιας οικογένειας είχε 
ανοίξει το ΚΑΦΕ στο Κολωνάκι - 
Το ΙΛΕΑΝΝΑ ΤΟΥΝΤΑ. Όταν το 
άνοιξε επέτρεπε το κάπνισμα ή 
πλάκωνε τους πελάτες στο ξύλο 
όταν κάπνιζαν; Ποιόν κοροϊδεύε-
τε λοιπόν; Σήμερα το παίζει ΠΑ-
ΠΑΣ για τα στέκια του απλού 
λαού; Στο δικό του το στέκι που 
σύχναζαν μεγαλοδημοσιογρά-
φοι, Πολιτικοί κ.λπ. τι έκανε;
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Όλοι ξέρουμε 

ότι οι καπνοβιομηχανίες για να 
κάνουν πιο ελκυστικό το τσιγάρο 
το εμποτίζουν με ουσίες καρκι-
νογόνες ώστε να εθίζεται ο πε-
λάτης. Γιατί λοιπόν εσείς που 
κόπτεστε για την δημόσια Υγεία 
ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ 
ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑ 
ΜΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΣΙ-
ΓΑΡΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΥ-
ΣΙΕΣ; ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ - ΔΕΝ 
ΘΕΛΕΤΕ Ή ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ;
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Ως Υπουργός 

έχετε επισκεφθεί κάποιο γυμνά-
σιο ή Λύκειο και να πείτε πό-
σες χιλιάδες γόπες θα βρείτε στα 
διαλείμματα από ανήλικα παιδιά; 
Προσπαθείτε να ποινικοποιήσε-
τε το κάπνισμα στους κλειστούς 

χώρους των Καφενείων όπου ει-
σέρχονται ενήλικες αλλά την ίδια 
στιγμή χιλιάδες νέα παιδιά γίνο-
νται νέοι πελάτες του τσιγάρου; 
Τι κάνετε για αυτό; ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ!!! Απλά κοιτάτε αλλού;
ΕΠΕΙΔΗ ο δρόμος είναι μακρύς 

και δύσκολος δεν θέλουμε να σας 
κουράσουμε άλλο με επιστολές.
Αποδεικνύεται ότι εμείς θέλου-

με διάλογο, εσείς θέλετε να μας 
κλείσετε. Τι συμφέροντα υπηρε-
τείτε;
Σας Καλούμε για τελευταία 

φορά να φερθείτε ως Υπουργός 
και όχι ως Κυβερνήτης αποικίας.
Σας καλούμε να στηρίξετε την 

πολιτική Υγείας και πρόληψης και 
όχι στα Οθωμανικά χαράτσια και 
τις εξοντωτικές ποινές.

• ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

• ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣ-
ΜΟ ΤΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

• ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩ-
ΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑ-
ΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

• ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥ-
ΜΕ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ 

ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
ΥΓ: Βλέποντας από την τηλε-

όραση πολλές συγκεντρώσεις 
ακόμα και του κόμματός σας, τον 
τελευταίο καιρό θα παρατηρήσα-
τε ότι πολλοί από τους παρευ-
ρισκόμενους καπνίζουν. Επειδή 
ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΤΗ είμαστε βέβαιοι ότι ήδη έχετε 
κινήσει διαδικασίες για να κλεί-
σουν τα Πολιτικά Κόμματα, να 
εκπέσουν οι βουλευτές από το 
αξίωμά τους και να οδηγηθούν 
στην φυλακή πληρώνοντας πρό-
στιμο γιατί στις εκδηλώσεις τους 
οι παρευρισκόμενοι κάπνιζαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

εύχονται 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες 
του μηνός Μαΐου
Ειρήνη, Θεολόγο, 

Χριστόφορο, Γλυκερία, 
Ισίδωρο, Αριστοτέλη, 
Ιουλία, Μαγδαληνή, 
Κωνσταντίνο, 

Κωνσταντίνα, Ελένη, 
Αιμίλιο, Αιμιλία
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δικαίωμα εισαγωγής, εμπορί-
ας και εκμετάλλευσης κάποιων 
50.000 τέτοιων μηχανημάτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και η 

προηγούμενη κυβέρνηση προ-
σπάθησε να προχωρήσει σε νο-
μοθετική ρύθμιση στέλνοντας 
μάλιστα 2 φορές τον Μάϊο του 
2008 και τον Μάρτιο του 2009 
προς έγκριση ανάλογα νομοσχέ-
δια αλλά και τις 2 φορές απορ-
ρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Για όσους δεν γνωρίζουν 

οποιοδήποτε νομοσχέδιο για τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει 
πρώτα να πάρει την έγκριση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή (διαδικασία τουλάχιστον 3 
μηνών) και μετά να κατατεθεί 
στην Βουλή.
Αυτά άλλωστε επικαλείται για 

αυτό το θέμα και ο κ. Θάνος Π. 
Γκέκας (Δικηγόρος - D.E.S. στο 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

«Η διαδικασία της Οδηγί-
ας 98/34, στην οποία υπά-
γεται ο όποιος νέος σχετι-
κός νόμος, προβλέπει και 
προϋποθέτει την υποχρεω-
τική προληπτική υποβολή 
του σχεδίου στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και την παροχή 
της έγκρισης της τελευταί-
ας πριν από την θέση του 
σε ισχύ. Είναι προφανές ότι 
ένα σχέδιο με περιεχόμενο 
όπως αυτό που είδε το φως 
της δημοσιότητας δεν θα 
είχε καμία ρεαλιστική προ-
οπτική σχετικής ευδοκίμη-
σης.
Ακόμη χειρότερα, το υπο-

τιθέμενο σχέδιο θα άνοι-
γε και νέα μέτωπα με την 
Επιτροπή, στο βαθμό που 
εκτός από τη συνέχιση της 
προηγούμενης παραβίασης 
και την μη συμμόρφωση σε 
αποφάσεις του Δικαστηρί-
ου, θα παραβίαζε επιπλέον 
και τους κοινοτικούς κανό-
νες περί δημοσίων συμβά-
σεων, ανοίγοντας μία νέα 

διαδικασία παράβασης ενα-
ντίον της χώρας μας. Συ-
μπληρωματικά, βέβαια, θα 
στοιχειοθετούσε και παρα-
βίαση των γενικών αρχών 
της ίσης μεταχείρισης, της 
αναλογικότητας και της δια-
φάνειας.
Με δεδομένο ότι η ρύθμι-

ση και η αδειοδότηση, συ-
νολικά, της αγοράς τυχερών 
παιχνιδιών στην χώρα μας 
αποτελούν τμήμα της συμ-
φωνίας για την εφαρμογή 
του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας 
από τα κράτη - μέλη της ζώ-
νης του ευρώ και το Δ.Ν.Τ., 
πιο συγκεκριμένα, δε, συ-
νιστούν αναληφθείσα υπο-
χρέωση με χρονικό όριο το 
τέλος του Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους, με γνωστή 
την συνέπεια της μη εκπλή-
ρωσής της, αναδεικνύεται 
η σημασία του ρεαλιστικού 
περιεχομένου και της αποτε-
λεσματικότητας των εν λόγω 
προσπαθειών.» 
Όπου ακούς πολλά κεράσια 

κράτα και μικρό καλάθι λεει 
...το γνωμικό. Εδώ 8 χρόνια δεν 
κατάφεραν να νομοθετήσουν 
για το ποδοσφαιράκι και το pac-
man και θα νομοθετήσουν σε 
ένα καλοκαίρι για ΟΛΑ… φρου-
τάκια, πακμανάκια, βιντεολότο, 
στοίχημα και καζίνο στο Ίντερ-
νετ. Όσο αφορά για το ποιος 
θα έχει την διαχείριση και την 
εκμετάλλευση και το πού ή πώς 
θα δοθούν αυτές οι άδειες δεν 
έχει ανακοινωθεί τίποτα ακό-
μη επίσημα από το Υπουργείο 
για να λάβουμε και εμείς θέση 
πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Σε οποιαδήποτε δε δημόσια 

διαβούλευση περιέλθει ένα τέ-
τοιο νομοσχέδιο θα συμμετέ-
χουμε πάραυτα.
Το βέβαιον είναι ότι δεν θα 

μείνουμε με σταυρωμένα χέ-
ρια γιατί αρκετά ο ΟΠΑΠ με τα 
πρακτορεία του μας έχει φέρει 
σε πλήρη οικονομικό μαρασμό.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

συνέχεια από σελ.1

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βουλής 16 - 2ος όροφος 
Τηλ. 210-3248418 - Τηλ. & ΦΑΞ: 210-3220406
e-mail: adekafe@otenet.gr (AKA) 
& info@akas.gr (OKE) 105 63 ΑΘΗΝΑ 
Αθήνα 4/6/2010
Α.ΠΡ.: 30ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑριστοτέλους 17 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104.33Υπ’ όψιν ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΑ Κου Αντ. Δημόπουλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 
του επαγγελματικού του επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Επιμελητηρίου Αθηνών 
προς τα μέλη τουπρος τα μέλη του

Το ΕΕΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς προς τα 
μέλη του, εγκαινίασε δυο νέες υπηρεσίες προκειμένου να 
ενημερώνει και να προστατεύει τα μέλη του κατά τη διάρ-
κεια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για το Νομικό Γραφείο και το Φοροτεχνικό 
Γραφείο. Επίσης συνεχίζει να παρέχει για τα μέλη του 
σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία ήδη έχουν παρα-
κολουθήσει εκατοντάδες επαγγελματίες εφοδιάζοντάς τους 
με το ανάλογο πιστοποιητικό.

Νομικό Γραφείο 
Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη 

του ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή νομικών συμβου-
λών για την επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων τους. Τα μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ώρες 12.00-14.00 στα γραφεία του επιμελητηρίου, 1ος όροφος 
ή να επικοινωνούν μαζί του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-3601654, 210-3613671, 210-3613679, 210-3613766, 

210-3613038

Κα Υπουργέ στις 22 Φεβρουα-ρίου 2010 σε συνάντηση που εί-χαμε στο Υπουργείο Υγείας μαζί σας και με άλλες Ομοσπονδίες, έγινε συζήτηση για την απαγό-ρευση του καπνίσματος και σας θέσαμε προφορικώς και γρα-πτώς τις προτάσεις μας.Οπως εσείς η ίδια είπατε θα μας ξανακαλούσατε πριν πάρε-τε οποιαδήποτε απόφαση.Και ενώ είμαστε σε αναμονή της πρόσκλησης σας, εσείς κα-ταθέτετε ήδη την απόφαση σας η οποία είναι: Καθολική απα-
γόρευση του καπνίσματος. Στα παραδοσιακά καφενεία της Ελλάδος τα οποία είναι ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει ανά τον κόσμο, παρά μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί το κάπνισμα, διότι όπως σας έχουμε ξαναπεί τσι-
γάρο - πρέφα και καφές πάνε μαζί.Στα καφενεία αυτή σας η από-φαση θα έχει αρνητικές, επιπτώ-σεις διότι όπως έχουμε τονίσει και παλαιότερα είναι δύσκολο ο ηλικιωμένος πελάτης του κα-φενείου (το 80% των πελατών μας είναι ηλικιωμένοι και καπνί-ζοντες), να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του νόμου αυτού.Επίσης η απόφασή σας πρέπει να είναι ξεκάθαρη, χωρίς εξαιρέ-σεις (καζίνο και κέντρα διασκέ-δασης).Ναι μεν στην καθολική απαγό-ρευση αλλά το πρόστιμο να επι-βάλλεται στον καπνιστή πολίτη 

και όχι στον ιδιοκτήτη του κα-ταστήματος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα. Εί-ναι υποχρεωμένος όμως να έχει πινακίδες και σήματα που θα αναγράφεται η απαγόρευση του καπνίσματος και μόνο όταν δεν θα έχει αυτά να πληρώνει το πρόστιμο.Το Υπουργείο Υγείας θα αρχί-σει τις επόμενες μέρες εκστρα-τεία ενημέρωσης των πολιτών για τις επιπτώσεις του καπνί-σματος στην υγεία. Θα απαγο-ρευτεί κάθε είδους διαφήμιση ή προώθηση του καπνού.Γιατί δεν μειώνετε την καλ-λιέργεια καπνού ή ακόμα γιατί δεν μειώνετε τις καπνοβιομη-χανίες;Γιατί να μην γίνεται ενημέρω-ση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία) από μικρή ηλικία;Τελικά τα μέτρα αυτά είναι για την προστασία της υγείας των πολιτών ή ένα επιπλέον ει-σπρακτικό μέτρο του κράτους; Αναρωτιόμαστε…Εμείς ως καφετζήδες δεν δε-χόμαστε να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο. Ζητούμε το πρόστιμο να επέλθει στον πα-ραβάτη πελάτη και μόνο.Για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση είμαστε πάντα στη δι-άθεσή σας.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

I. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Λαογραφική Στήλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).

Στις 22 Μαΐου 2010 στην εκκλησία του Αγίου Θωμά Αμπελοκή-
πων, πραγματοποιήθηκε ο γάμος του Ταξιάρχη Μπουζινέκη (υιός 
του Αθανασίου Μπουζινέκη) πρώην Γραμματέα της Α.Κ.Α. και 
Ο.Κ.Ε.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε αίθουσα του πρώην 

Σινέ Κεραμεικού με γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στον γάμο παρευρέθησαν από το σωματείο μας: 
Ο Πρόεδρος: Ι. Κατσόγιαννης - Δημ. Σχέσεων Ηλ. Μπουζινέκης
Ο Σύμβουλος: Ηλ. Παππάς και η Υπάλληλος του Γραφείου.
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρ-

τον με πολλούς και καλούς απογόνους.

ΓΣΕΒΕΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κεντρικό 
θέμα την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις 

- Μαδρίτη 31 Μαΐου 2010
Στις 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το ετή-

σιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές επιχειρήσεις 
που αυτή τη χρονιά είχε ως θέμα «Προς την ανάκαμψη των ΜΜΕ: Η 
Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρη-
ματικότητας 2010». Το συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία της 
Ισπανικής Προεδρίας της EE και αποτέλεσε την καταληκτική εκδή-
λωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ. Συμμετείχαν πάνω από 450 
αντιπρόσωποι από όλη την Ευρώπη. Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στις εργα-
σίες του συνεδρίου με εκπροσώπους της Διοίκησης και επιστημονικό 
προσωπικό από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.
Με δεδομένη την οικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει τις 

οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών, οι εργασίες του συνεδρίου επι-
κεντρώθηκαν αφενός στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών με προσανα-
τολισμό την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις μικρές επι-
χειρήσεις και αφετέρου σε συζητήσεις της ολομέλειας σχετικά με την 
ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών 
και τη δημιουργία προϋποθέσεων ταχείας ανάκαμψης.
Τα βασικότερα σημεία που προέκυψαν από τις εργασίες του συνε-

δρίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Σύμφωνα με την Αν. Διευθύντρια της Γ.Δ. Επιχειρήσεων και Βιο-

μηχανίας της EE, και αρμόδια σε θέματα ΜΜΕ, Francoise Le Bail, η 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν έχει έρθει ακόμα και δεν 
θα μπορέσει να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη των ΜΜΕ. Με την άποψη 
αυτή συντάχθηκε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, Antonio Tajani, 
σύμφωνα με τον οποίο οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετέχουν στην έξοδο 
από την κρίση, καθώς μόνο μέσα από τη στήριξη των ΜΜΕ θα απο-
τραπεί η μετατροπή της κρίσης από οικονομική σε κοινωνική. 

• Μία από τις βασικότερες ανησυχίες ως συνέπεια της κρίσης πα-
ραμένει η απώλεια θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
Καθηγητή Kenneth Morse, ιδρυτικό μέλας και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του MΙT, υπολογίζεται ότι οι κα-
θαρές απώλειες θέσεων εργασίας από τις μεγάλες επιχειρήσεις θα 
καταλήξουν στο -10% ακόμα και όταν η ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει 
μπει σε τροχιά ανάκαμψης. Ο ίδιος τόνισε ότι οι προσδοκίες για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης εναπόκεινται αποκλειστικά στις 
ΜΜΕ.

• Το μακροχρόνιο και μόνιμο πρόβλημα της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στη χρηματοδότηση αποκτά στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης ιδιαί-
τερη σημασία και βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας της 
UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων), Andrea Benassi υπογράμμισε ότι το κύριο μέρος των προ-
γραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ απορροφάται από τις 
“μεγάλες ΜΜΕ” με συνέπεια η χρηματοδότηση σπάνια να φτάνει στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης 
στα συστήματα εγγυήσεων και αντεγγυήσεων των δανειοδοτήσεων 
των μικρών επιχειρήσεων.

ΑΠΟΡΙΕΣ...
1. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο το 

πελεκούδι και καίγεται συνέχεια;
2. Σε ποια ακριβώς περιοχή του ου-

ράνιου θόλου βρίσκεται το σφοντύλι;
3. Ποιος και ποτέ ενημέρωσε τον 

Ταρζάν ότι τον λένε έτσι;
4. Γιατί ο Donald Duck όταν βγαί-

νει από το μπάνιο φοράει πετσέτα 
ενώ κυκλοφορεί τις υπόλοιπες ώρες 
χωρίς παντελόνι;

5. Τι σημαίνει επιτέλους το...Ζαβα-
ρακατρανέμια;

6.  Ποιος είναι επιτέλους ο ανιψιός 
του Μπάρμπα Μπεν και ποιος του 
Μπάρμπα Στάθη;

7.  Η απαγόρευση του καπνίσμα-
τος σε χώρους εργασίας ισχύει και., 
στις καπνοβιομηχανίες;

8.  Πως λύνει το πρόβλημα με 
τα οδοντικά σύμφωνα όποιος μιλάει 
έξω από τα δόντια;

9.  Μπορεί κάποιος να αποφασίσει 
οριστικά ότι είναι αναποφάσιστος;

10.  Θα είχε διαφορά αν αντί να 
τραβάει κανείς ένα ζόρι, το έσπρω-
χνε;

11. Όταν κάποιος με μανία κατα-
διώξεως, καταδιώκεται πραγματικά, 
λέμε ότι θεραπεύτηκε;

12.  Γιατί τα ντουλάπια στα αστυ-
νομικά τμήματα έχουν κλειδαριές;

13.  Με ποια ακριβώς επιχειρήμα-
τα έπεισε ο Νώε τα ψάρια να αφή-
σουν το νερό και να μπουν στην 
κιβωτό;

14.  Η λέξη “Αμφιλοχίας” κάποιο 
σεξουαλικό υπονοούμενο;

15.  Ποιος ήταν ο αντικειμενικός 
σκοπός αυτού του Αλέξη όταν κρυ-
βόταν πίσω από τις λέξεις;

16. Υπάρχει λογική απάντηση στην 
ερώτηση “Γύρισες”;

17.  Γιατί χρειάζονται πλύσιμο οι 
πετσέτες του ντους αφού όταν τις 
χρησιμοποιούμε είμαστε καθαροί;

18. Αφού ο άνθρωπος προέρχεται 
από τον πίθηκο γιατί υπάρχουν ακό-
μη πίθηκοι;

19.  Πως πήρε το όνομα της η μα-
καρονάδα “πουτανέσκα”;

20.  Τι σημαίνει κάθομαι όρθιος;
21.  Οι γοργόνες κάνουν απολέ-

πιση;
22.  Τα ATM γιορτάζουν της Ανα-

λήψεως;
23.  Γιατί τις λέμε ατομικές βόμβες 

αφού σκοτώνουν πολλούς;
24.  Πώς λέγεται ένα αγριογούρου-

νο όταν είναι ήρεμο;
25.  Ο TEN-TEN δε θα έπρεπε να 

λέγεται TWENTY;
26.  Γιατί λέγονται πολύ-θρόνες 

αφού κάθεται μόνο ένας;
27.  Τι γεύση έχουν τα λυσσακά;
28.  Σε τι τεστ επιδεξιότητας υπο-

βάλλεται ο ποπός ώστε να αποκτή-
σει τελικά δικαίωμα στο μεταξωτό 
βρακί;

29. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση 
γιατί το παρδαλό κατσίκι έχει μεγαλύ-
τερη αίσθηση του χιούμορ από τα 
υπόλοιπα μονόχρωμα;

30.  Το @ σε τι ακριβώς μοιάζει με 
το παπάκι;

31. Δεν είναι σατανική σύμπτωση 
όποιος βρίσκεται στην τουαλέτα όταν 
χτυπάς να ονομάζεται “άλλος”;

32. Ο Κουτρούλης πόσους 
προσκεκλημένους έχει τελικά στο 
γάμο του;

33. Υπάρχει κάποιος ψυχοπαθής 
που δημιουργεί συστηματικά λάκκους 
στις φάβες;

34.  Γιατί όταν οι τράπεζες 
στέλνουν «τελευταία ειδοποίηση» για 
μια δόση, στη συνέχεια αθετούν την 
υπόσχεση τους και ξανασχολούνται 
μαζί μας;

35. Τι βύσμα έχει τελικά αυτός 
ο ουδείς και όλοι τον θεωρούν 
αναντικατάστατο;

36.  Στην Αφρική πως ονομάζεται 
το αράπικο φιστίκι;

37.  Πόσο περήφανος για το 
σώβρακο του είναι ο Σούπερμαν 
ώστε να το φοράει πάνω από το 
παντελόνι;

38.  Γιατί του διαόλου η μάνα δε 
δοκιμάζει να μείνει πιο κοντά;

39.  Η τσαπα-τσούλα, είναι 
αγρότισσα ελευθέρων ηθών;

40. Τι χρησιμεύει η τρύπα στα 
ντόνατς;

41. Αυτός  που  βρίσκεται 
παγιδευμένος ανάμεσα στο «γκρεμό» 
και στο «ρέμα», έφτασε εκεί 
κολυμπώντας ή σκαρφαλώνοντας;

42. Αυτός που γράφει το «ακόμα 
πιο νόστιμο» στις συσκευασίες 
των γατοτροφών, πώς είναι τόσο 
σίγουρος;

43. Τι μέσο χρησιμοποιεί ένα 
βουνό για να πάει στον Μωάμεθ;

44.  Αυτό  το  «διαφανές -
περιτύλιγμα -με -τ ις -φουσκάλες -
που-κάνουν-τσούκου-τσούκου-και- 
κάθονται-όλοι-και-τις-σπάνε-σαν-
υπνωτισμένοι», ξέρει κανένας πως 
λέγεται με μία λέξη;

45.  Γιατί οι αριθμοί στο 
κομπιουτεράκι είναι τοποθετημένοι 
ανάποδα σε σχέση με τους αριθμούς 
στα τηλέφωνα;

46. Αφού λένε πως το κολύμπι 
κάνει καλό στη σιλουέτα πως 
εξηγούν τις φάλαινες;

47. Οι επιγραφές που λένε πως 
«επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε 
σκυλιά που οδηγούν τυφλούς», 
περιμένουν να διαβαστούν από τα 
σκυλιά ή από τους τυφλούς;

48. Τι εργαλεία έχουν πια αυτά 
τα “πράσα” και πιάνουν συνέχεια 
διάφορους εκεί;

49. Πόσα χρόνια διαρκεί ένα «ζα-
μάνι»;


