6

Δτοζ.ποιοσησλοΙ

'.

**…

θα"?

& &»
..

Σελλ:

Για τη νέα χρονιά
2017, ξεκινάει με νέα βάρη για το λαό
μας. Η επίθεση στα δικαιώματα και τη ζωή
μας θα συνεχιστεί αμείωτα και τη νέα χρονιά
καθώς μπροστά στη νέα αξιολόγηση και στις
απαιτήσεις των οικονομικά ισχυρών ντόπιων
και ξένων προδιαγράφεται νέα πίεση στους
µισθούς,στιςσυντάξεις,στιςκοινωνικέςπαροχές,
απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων,
σχεδιάζεται χτύπημα στις συνδικαλιστικές
ελευθερίες και στους εργατικούς-λαϊκούς
αγώνες.
αλλά και άλλα κόμματα ς,
Ηκυβέρνηση
παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες για την
κυβερνητική καρέκλα, καλλιεργούν στο λαό
την ψεύτικη προσδοκία ότι η ανάκαμψη της
οικονομίας μας θα βάλει δήθεν τέλος στις θυσίες
του λαού, θα ανακόψει την πορεία επιδείνωσης
της ζωής του.Η πραγµατικότητα είναι τελείως
διαφορετική. Ακόμη και αν υπάρξει κάποια
ανάκαµψη, θα είναι για τα κέρδη των λίγων,
θα είναι αβέβαιη, γιατί οι ίδιες οι εξελίξεις στην
παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονομία είναι
δυσοίωνες. Πάνω απ'όλα θα είναι µια ανάκαμψη
που όχι μόνο δεν θα αναπληρώσει τις τεράστιες
απώλειες για το λαό, αλλά και θα συνοδευτεί µε
νέα µέτρα, «΄ματωμένα» πλεονάσµατα, διαρκείς
«Κόφτες» εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων.
ην ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή μας αλλά και γενικότερα,
προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένων
συγκρούσεων και ιµπεριαλιστικών πολέμων. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συμμετέχει ενεργά
σε όλους τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και
καθησυχάζει τον ελληνικό λαό ότι η συμµετοχή
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι παράγοντας
«ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή». 'Εχει
νομιμοποιήσει στο Αιγαίο την παρουσία του
ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει Θαλάσσια
σύνορα και ενθαρρύνει την επιθετική
στρατηγική της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή,
στο άλυτο, για 42 χρόνια, πρόβλημα εισβολής
- κατοχής στην Κύπρο, προτείνουν ως λύση
την ντε φάκτο διχοτόµηση, μέσω ενός νέου
σχεδίου τύπου «Ανάν». Είναι καθήκον και
ανάγκη να δυναμώσει η φωνή απέναντι στους
µακελάρηδες των λαών, η αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και μετανάστες.
εφηµερίδα µας για µία ακόμη χρονιά Θα
βρίσκεται στις δημοσιογραφικές επάλξεις
κοντά στις αγωνίες και τους αγώνες του λαού
της περιοχής μας προβάλλοντας όχι απλά τα
γεγονότα αλλά και τις αθέατες πλευρές τους,
αναδεικνύοντας πάντα χωρίς φόβο αλλά με
πάθος τις αιτίες και την διέξοδο!
δύσκολες συνθήκες που ζούμε η
ουσιαστική γνώση είναι πραγματική
δύναμη στα χέρια όσων δεν βολεύονται με
την υπάρχουσα «τάξη πραγμάτων»,όσων
ανησυχούν και δεν συμβιβάζονται σε µια
κοινωνική πραγματικότητα χωρίς όραµα και
ελπίδα. Και η εφημερίδα μας αυτό τον σκοπό
θα βάλει όλα της τα δυνατά να υπηρετήσει
με την μικρή αλλά γόνιμη, αντικειμενική και
δημιουργική της φωνή!

Το

πρώτο βήμα την παραπέρα διόγκωση των τη χρονική επέκταση και «αναβάθμιση» του αυτόειδικών φόρων και την επιβολή νέων χαρα- ματου «δημοσιονομικού κόφτη» και, βέβαια, το ζήτσιών στη λαϊκή κατανάλωση, ξεκίνησε από την 1η τημα της διαχείρισης του ελληνικού κρατικού χρέΓενάρη η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προύπο-» ους και μάλιστα με ορίζοντα το 2060 κ.ά.
Ολα αυτά προμηνύουν μέτρα και μνημόνια διαρλογισμού για το 2017.

Με

Την ίδια ώρα, τα παζάρια συγκυβέρνησης - κουαρτέτου, πέρα από τα ζητήματα της δεύτερης «αξιο-

λόγησης», περιλαµβάνουν την κατοχύρωση των
«πρωτογενών πλεόνασμάτων» σε βάθος χρόνου,

κείας για το λαό, θυσίες δίχως τέλος για το στόχο
της ρύθµισης του χρέους και την ανάκαμψη, από
την οποία δεν έχουν τίποτα να περιμένουν οι εργαζόµενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Συνεχίζουν και στη νέα χρονιά

τις κινητοποιήσεις τους
οι εργαζόμενοι
.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ

Μειωμένος ο τζίρος τα Χριστούγεννα!

Μ

ειωμένοςκατά2,5%θαεlναlοτζίροςτωνεμπορικών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

καταστημάτων το Δεκέμβρη σε σχέση με πέρσι,

σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ, μετρώντας έτσι τον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

διαμορφωθεl κάτω από τα

δισ. ευρώ, έναντι των

4

δισ. ευρώ το Δεκέμβρη του

και

2015

Έδρα

8 Βέροια
146 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 697271728523310-67421
emall: redalekos@yahoo.gr
Facebook: Η άλλη άποψη της
Τ.Θ.

Ημαθίας

το

2009. Πρόκειται δ ηλαδή για σωρευτική μείωση του
τζίρου κατά 38%, που σε απόλυτα ποσά μεταφράζεται
σε απώλε ια της τάξης των 2,43 δισ. ευ ρώ.
Παρά το νενονότ ότι ακόμη δεν έχουν α να κοινω θ εί
τα

επίσημα

στοιχε ία,

μιλόμε

για

μι α

Τ

η ν Τρίτη

27 Δεκεμβρίου 2016, η ομάδα

μπάσκετ του ιι Φ ιλίππο υ»

δώρα

(ρολόγια,

Βεροίας, με

το Σπ ίτι γέλια και χαρά. Ο Πρόεδρος και
ο Αντιπρόεδρος της Πρωτοβουλ!ας για

επικεφαλής τον Υπεύθυνο του Τμήματος

το

κύριο ΗλΙα Λαζό και τον Προπονητή κύριο

για τη ζωή και τη δράση του Οργανισμού

Δημήτρη

και ι απάντησαν

Γκ ίμα,

πραγματοποίησε την

ακόμη

Παιδl

ενημέρωσαν τους επισκέπτες
στις

ερωτήσεις

της

διοργάνωσε η ΔΗΜΤΟ Βεροίας για τη

απορροφάται από τη φ ορ οληστρική επ ι δ ρ ο μ ή της

σεξουαλική κακοποlηση των παιδιών

κυβέρνησης (δόσεις ΕΝΦΙΑ κα ι φόρου εισοδ ή μ ατο τ,
πρόγραμμα

δόσεις

ρύθμισης

που

κ.ά.).

Η

βρίσ κονται

κατά στα σ η

γΙνεται

ενεργοποίησης
παρόμοιου

πρ οκύmει

όπου,

κα ι

σύμφωνα

την

στην
με

των

κατέγρα ψε

τελευταίων

τη

χρόνων,

χειρότερη

επ ίδοση

υπ οχωρώντας

επ ιπλέον

σε σχέσ η με την πε ρα σμένη χ ρ ονιά . Κι όλα αυτά

5%

συνέβησαν πριν ακόμη αρχίσο υν να εφ ο ρ μ ό ζοντοι
τα νέα φοροληστρ ικά μέτρα της κυβέρνησ η ς που θα

επιδεινώσουν ακόμη περισσότε ρο τα ήδη πενιχρά
λαϊκά εισοδήματα ...

Τον δικό τους «κόφτηι

Τ

...

Ο δ ικό της, εγχώριο «κόφτη», που θα τον επιβάλε ι
από

μόν η

της

ως

κυβέρνηση,

τα

στελέχη

αντιπαράθεσή

συνταγή

των

κατα
της Β εργί νας. Ο ι νεαρ οl καλα θοσφ αιριστέ ς

ο

του ιιΦ ιλ lππ ο υ » πρόσ φ εραν δώρ α ειδικ ά

παραμονή

EnIλEyl:!tva

γ ια

. θε

παιδ l (παν έ ο ρφα

Σάββατο

ο λοκληρ ώ θη κε

η

κ αμπάνια

ο ργάνωσε

Το

με πο ύ διασκ εδαστικό τρ όπο . Τα πα ιδ ιά

Καφ ετερ ι ών

-

έψαλαν

Ψ υχαγωγίας Βεροlας. Η καμπάνια, που

τα

κάλαντα,

ευχήθηκαν

στην

Σω μ ατεlο

που

και ποιοτικά ρούχα) κα ι έπα ιξα " μαζί το υς

Ιδιοκτητών

Κέντρων Δ ι ασκέδ αση ς και

Ομ άδα καλ ή συνέχεια στο πρ ωτάθλημα

πρ αγματοποιήθ η κε γι α Τρ ί

και OVavl waaV το ρ αντεβού του ς, στις

φορ ά,ε lχε σαν στόχο την κ

συνεχόμενη
υψηαναγκών

αναλ ώ σ ιμα, φάρμακα, ρούχα κλπ εlδη,
συγκεντρώθηκαν

έργο μας.

προερχόμενα από τα καταστήματα του

κερδών

των

ο ι κονο μ ι κά

ισχυ ρών. Σε αυτή τη βάση, τα

αρμόδια στελέχ η της ΝΔ όπως οι
Χ. Σταϊκούρας και ο Ημαθιώτης
Απ. Β εσυρ όπο υλο ς. δ ή λω ναν ότι

«η πολιτι κ ή τη ς υπε ρφ ορολόγη σ ης έχει ε ξαντλή σ ε ι τα
ό ρια αντοχής των πολιτών και της ο ικονο μ ίαφ και ότι « η
χώ ρ α χρ ειάζεται πολιτι κή αλλαγή . Μ ια νέα κυβέρνη ση

συμπεριλα μβάνεται ο ΦΠΑ)

2016,

ιθύνοντεςκαιτουςαθλητέςτουιιΦιλlππου»

ανάκαμψη

100 ευρώ

Πρ ωτοχρονιάς,

για τη" αδελφικήσυμπαράστασήτους στο

τ ην

ΔΗΜΩΝ :

(Στο παραπάνω ποσό δεν

aς

Δ ε κεμ βρίου

31

την

για

35 ε υ ρώ

ημάτω ν υγ ειονο μ ι κο ύ

ενδιαφέρο

καθιερ ω μέν η γιο ρτιν ή επίσκ εψη στο Σπlτι

ΑΝΕΛ, για

το π οια είναι η καταλλη λότε ρη

Ι Δ ΙΩΤΩΝ

ΟΡΓΑΝ ΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠ ΕΖΩΝ, Α . Ε .,

Ολοκλήρωση της καμπάνιας των

σε είδος των Δ ομών του Ο ργαν ισμ ο ύ και

με

-

Συνδρομές ετήσιεσ

νωτέ ρω εκδ ήλω ση, ως δωρεά,

στέφθη κ ε μ ε απόλυτη επ ιτυ lα. Τρόφιμα,

το υς

194 Βέροια
23310 72236

ζητήματα

υχαρ ιστούμε θ ε ρμά τους

στην

τηλ:

κοινωνικού

κερκίδ ες το υ ΕΑΚ, γ ια το επόμενο εντός

ΝΔ,

κυβέρνησ η ΣΥΡΙΖΑ

σε

έδρας πα ιχνίδ ι .

αντιπ ρ οτε ίνο υ ν
της

Κεντρικής

υπέρ τη ς εν ίσχυ σ ς των σ κοπώ ν του.

τκ

πρώτες εκτιμήσεις. ο σχετικός τζίροτ; τκ μέρες των
Χριστουγέννων

ΤυπογραφεΙο
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

,..

χρ η ματ ι κό ποσόν που προέκυ ψ ε από

αλυ σ ί δ ες και πολυκαταστήματα.
εικόνα

όλων

μεγάλου

Βερ οlας απ έδ ω σε στον Σύλ/ογο το

το μεγαλύτερο μέρος της από τκ μεγάλες εμπορικές

τροφίμων,

που

ενδιαφέρ οντο ς . Φεύγοντας, η ΔΗΜΤΟ

αυτή η περιορ ισμένη κατανάλωση απο ρρο φ άτα ι κ ατά

αρνητική

εκδήλωσης

τονίστηκε η ανάγκη της περαιτέρω

τκ ατομικές επιχειρήσεις του κλόδου, α φο ύ ακόμ η και

κατανάλωση

πρόσφατης

με ομιλήτρια την κ. Έλενα Ράπτη και

σε

ακόμη χειρότερη για τα εμπορικά μ ικρο μ άγα ζα και

Ανάλογη

Διευθυντής
ΑλέκοςΑ.Χατζηκώστας

Επιβεβαιώθηκε από όλους η σημασία

αφού το ελόχιστο διαθέσιμο εισόδημα των νο ι κο κ υ ρ ι ών

κυκλοφορίας.

Ιδιοκτήτης- Εκδότης

τους.

χρ ιστουγεwιάτικ η αγο ρ ά περιο ρισμένης κατανό λωσ η ς.

τέλη

slte:
aIIJ-apopsl.gr
xatzIkostas.gr

γλυκίσματα,

σκούφους, στέμματα, κ.α.) και γέμισαν

Βεροίας

4,1

δισ. ευρώ

6,43

πλούσια

Επίσκεψη ομάδας μπάσκετ ιιΦιλίππου»

8102

Γ. Ζεύγου

έβδομο συνεχόμενο χρόνο πτώσης της κατανάλωσης.
Τα πρώτα στοιχεία δ ε ίχνο υν ότι ο συνολικός τζΙρος θα

- πολιτιστική

εφημερίδα της Ημαθίας

Σωματε ίου.

Επίσκεψη αντιπροσωπείαςτης ΔΗΜΤΟ

Πρόεδρο

Βεροίας

Τ

η ν Παρασκευή

καφέ-(ιΒάτραχος»

Ευχαριστούμε

κ.

Κώστα

θερμά

Σαμαν lδη

και

τον
τη

2016,

Γραμματέα κ . lφιγένεια Βλαχογιάννη για

8μελές κλιμάκιο της ΔΗΜΤΟ Βεροίας

. την όλη φροντlδα της καμπάνιας, όλους

30

Δεκεμβρίου

στο

με επικεφαλήςτον Πρόεδρότης κ. Γρηγόρη

τους

Παπαγεωργίου επισκέφθηκε το Σπlτι της

καθώς και τους πελάτες τους-συμπολ!τες

Βεργlνας. Τα μέλη της ΔΗΜΤΟ Βεροlας

μας για την ευγενική

προσκόμισαν και

ανταπόκριση.

χάρισαν στα παιδιά

ιδιοκτήτες

των

καταστημάτων,

Η Ηάλ/η άποψηΗ δέχεται

δlαφημΙσεις κατόπιν

ΣUμφωνΙας.Tά επώνυμα άρθρα
δεν εκφράζουν κατΌνάγκη και

τκ απόψε ις της εφημερΙδας.
Επιτρέπεται η αναδημοσΙευση
των άρθρων, μελετών και

σχολίων της εφημερίδας αρκεί
να αναγράφεται η πηγή.

και συγκινητική
ι · ;.

!

,

~
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. .

του Κυ ρ. Μητσοτάκη κα ι της ΝΔ, π ου θα ο ικοδο μ ήσε ι

κλΙ μα εμπι στοσύν ης στην οικονο μlα και θα μειώ σει
τοικ φ ό ρ ου ς» στους επ ιχειρηματικούς ο μ lλου ς θα
υπογρ αμ μ lζα μ ε

επΙ ση ς,

ως

« στοχευμ ένη

εμε ίς. Η

ΝΔ,

βέβαια,

αντ υιροτε ίνε ι,

για

κεφάλα ιο

τη

κρατικών δαπανών»

κα ι

αποδοτικότερη
μ είωσ η

των

το

φυσικά «μεΙω σ η τη ς φορολογίας και επ ιτάχυνση των

μεταρρυθμ ίσεων και των επενδύσεων στη

χώρα»,

Ευχαριστίεςπρος τους συνδρομητές μας!
λ ο κλη ρ ώ θη κ ε -σχεδόν- η συγκέντρωση των ετήσιων

σωρινά την «σχέση» μας για οικονομικούς λόγους, πιστεύο 

συνδρομών της εφημερlδας μας για το 2016.Τα αποτε

ντας ότι θα ξανασυναντηθούμε.

Ο

Υπόσχεσή μας είναι να συνεχlσουμε τον δρόμο μας, χωρlς

λέσματα -για μΙα δύσκολη για τους πολ/ούς οικονομική χρο

νιά- ήταν θετικά.

εκπτώσεις με την lδια μαχητικότητα πάντα κοντά στους αγώ

Ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας γιατl για μΙα ακόμη

νες και τους αγώνες του λαού της περιοχής μας.

χρονιά μας εμπιστεύονται και μας στηρlζουν με την ετήσια

Επlσης το επόμενο διάστημα Οα προχωρήσουμε και σε ορι

συνδρομή τους που παραμένει σταθερή εδώ και 9 χρόνια ( Ι)

σμένες αλλαγές-εμφανισιακά- nρος το καλύτερο πιστεύου

π άρχε ι άφθονη και αφορά όπως πληροφορούμαστε

όταν το κόστος της έχει μεγαλώσει ιδιαίτερα.

με. Συνεχίζουμε λοιπόν!

πρώτιστα τον χώρ ο της ΝΔ. Τα δη μοσκοπικά

Ευχαριστούμε ακόμη και όσες-όσες λlγους, διέκοψαν προ-

δηλαδή

παραπέρα

φοροελαφρύνσεις

και

κ Ινητρα

στους επιχειρη ματικούς ο μίλους.

Εκλογολογία

Υ

ε υ ρήματα
π ρώτο
τους

που
κόμμα

την
με

«παράγο υν»

φέρνουν
τη

σειρά

όνειρα

και

ελπίδες για την κατανομ ή των
εδρών στην Η μαθία . Η ε μπε ιρία

Μ

στα

. . -..

θ'

,

ρανια.

ία όμορφη εμπειρία έζησε ο εκδότης της εφημε ρίδας μας Α .Χα

τζ η κώστας

κατά τη διάρκεια της παρουσία του ... ξανά στα
23/12. Πιο συγκεκριμένα για μία ώρα βρέθηκε στην Β4

δεΙχνει ότι ο πρώτος-κάτω από

θρανία στις

προϋποθέσεις-στιςτετραεδρικές

του 40υ γενικού Λυκείου Βέροιας όπου με πρωτοβουλίατης φιλoλό~

π αίρνει συνήθως 3 έδρες. Οπότε

γου Έλλης Σαρηγιαwίδου συζήτησε με τα παιδιά περί δημοσιογρα

και το ενδιαφέρον στο χώρο
αυτό

αυξάνει.

Πόσο

μάλλον

όταν έλθει το «πλή ρω μα του χρόνου» και γίνουν ο ι

εκλογές με σταυρό και όχι λίστα. Φυσικά πάντα ισχύε ι
η αθλητική αρχή ότι μπο ρεί κάπ οιοι να «καούν από το
πολύ ζέσταμ α » ...

,
=ανα

φίας.

Η

συζήτηση ουσιαστική κα ι πολύ ενδιαφέρουσα -!Τα ρ ά το εορτα
στικό σχολικό κλίμα οι μαθητές έδειξαν μεγάλη προσοχή - φώ

τισε πλευρές όπως «ελευθερία στο διαδίκτυο», « σχέ σ η ηλεκτρονι
κού-έντυπου τύπου», «δημοσιογραφική δεοντολογία», «υπάρχει
αντικειμενική ενημέρωση;» Κ . α . Σίγουρα μια όμορφη πρωτοβουλία

και μια μοναδ ι κή εμπειρία και για τις «δύο πλευ ρές»!
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Για…

την κατάσταση στην Υγεία

Το γεγονός

ε κάθε άλλο παρά «τυχαίο» δημοσίευμα της, η
βρετανική εφηµερίδα «ευωδία…» που γράφει
για χαοτική κατάσταση που επικρατεί στο σύστηµα
υγείας στην Ελλάδα. Το δη μοσίευµα υποστηρίζειπως

έχουναυξηθείταποσοστάθνησιμότηταςστηνΕλλάδα
λόγω της έλλειψης προσωπικού αλλά και ιατρικού
εξοπλισμού και αναφέρει ότι οι νοσοκομειακές
μολύνσεις έχουν παρουσιάσει µεγάλη αύξηση.
Για «ανυπόστατη κινδυνολογία» και προσβλητικό
δηµοσίευμα κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός απαντώντας. «Η ανυπόστατη κινδυνολογία,
ο χυδαίος λαϊκισµός και η συστηµατική προσπάθεια
δηµιουργία κλίµατος ανασφάλειας στην κοινωνία
δεν θα περάσουν. Κυρίως επειδή δεν θα το επιτρέψει
το ανθρώπινο δυναµικό του Συστήματος Υγείας που
προσβάλλεται από τέτοιου τύπου… δηµοσιεύµατα,
τα οποία απαξιώνουν το έργο του και εκθέτουν τη
χώρα διεθνώς...Η Ελλάδα είναι χώρα΄υγειονομικά
ασφαλής, το ΕΣΥ σήμερα σταθεροποιείται και
αναβαθμίζεται καθηµερινά, «γιατρεύει τις πληγές»
της προηγούµενης 6ετίας».».
'

Η ουσία
εικόνα
που αναφέρει ο Υπουργός προφανώς
ην

καιδενανταποκρίνεταιστηνπραγµατικότηταπου
βιώνουν στην πραγµατικότητα οι εργαζόµενοι και ο
λαός, οι υγειονομικοίκαι οι ασθενείς, µε τη συνέχιση
τηςπολιτικήςπου οδηγείστηνπαραπέραυποβάθµιση
των υπηρεσιών που παρέχει το δηµόσιο σύστημα
Για την επι σκέψη του Γ.Γ του Υπουργείου

Παιδείας

Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας στην Ημαθία δεν είχε-κατά τη γνώμη
µου- απλά υπηρεσιακό χαρακτήρα. Και αυτό
γιατί πέρα από υπηρεσιακούς παράγοντες τον
συνόδευαν τοπικοί βουλευτές αλλά και τοπικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ενταγμένη δηλαδή
σε κομματικές-πολιτικές επιδιώξεις και σχεδιασµούς του κυβερνητικού κόμματος. Αν όμως
είναι έτσι εντύπωση προκαλεί η µη πρόσκληση
των τοπικών ΜΜΕ...
Πάντως οι συνδικαλιστικοί φορείς που συμμετείχαν στο κάλεσµα για συνάντηση στο Δηµαρχείο εισέπραξαν "συμπάθεια" (κατέθεσαν τα
προβλήματά τους χωρίς να λάβουν ουσιαστικές
απαντήσεις), αλλά και ταυτόχρονα αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της αντιλα΄ίκής πολιτικής και στο χώρο της εκπαίδευσης.
Αποδείχτηκε για µία ακόμη φορά, από μία ακόµη κυβέρνηση ότι : Αν ο "διάλογος" δεν συνοδεύεται από αγωνιστική διεκδίκηση τότε είναι
ατελέσφορος και συχνά χρησιµοποιείται και ως
"άλλοθι"από αυτούς...

Ηεπίσκεψη του

Σωστές εκτιµήσεις αλλά...

τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης
Κατά
του δημοτικού συµβουλίου Βέροιας (19/12)
ο πρόεδρος της κοινότητας Τριλόφου Γιάννης
Καραγιάννης έθεσε ανάµεσα στ΄ άλλα και το ζήτημα της συνεχώς μειούμενη τα τελευταία χρόνια σύνθεση των κοινοτικών συμβουλίων (ξεκίνησαν από 7 και έφτασαν στα 3 και συνήθως
λειτουργεί μόνο ο πρόεδρος θα προσθέταμε) ,
που τείνουν να µηδενιστούν, όπως είπε.
Τα παραπάνω είναι πλευρές της «αντίληψης»
που έφερε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το νομοθετικό πλαίσιο του «Καποδίστρια»και του
«Καλλικράτη». Που ουσιαστικά κατάργησε σε
όλους τους τοµείς την έννοια της «αυτοδιοίκησης» και μετέτρεψε τους δήμους (με την ουσιαστική κατάργηση των κοινοτήτων) σε «τοπική
διοίκηση» που απλά θα λειτουργεί αποκεντρωμένα - ως υπηρεσίας του όμως- σε σχέση με το
κράτος καιθα εφαρμόζει την κεντρικά ακολουθούμενη αντιλα'ι'κή πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό
προφανώς και η «πολλή δηµοκρατία» είναι πε-

ριπή...

΄

Υγείας στο λαό και ταυτόχρονα στην ενίσχυση κατά 22,8%. Η σηµερινή οριακή κατάσταση είναι
της ανταποδοτικής και εμπορευµατοποιηµένης αποτέλεσµα του τσεκουρώματος δαπανών και
λειτουργίαςτου.
παροχών, που έρχεται να προστεθεί σωρευτικά
Αναφέρεται ο υπουργός με κάθε ευκαιρία στην στο άγριο πετσόκοµµα από τις προηγούµενες
«πραγµατικά …συγκινητική υπερπροσπάθεια των κυβερνήσεις.
γιατρών και'των υπόλοιπων εργαζοµένων στο ΕΣΥ»,
Ηδιέξοδος
ότι
αιτία
λαό
συγκαλύψει
το γεγονός
και στο μέτωπο της Υγείας
επιχειρώντας, να
για το
Κ:ιτήριο
ρέπει να είναι οι… σύγχρονες ανάγκες του.
της υπερπροσπάθειας των υγειονομικών - δηλαδή
της δουλειάς µε εξοντωτικούς όρους, με ό,τι αυτό" Αυτές που συνθλίβονται από την πολιτική της
συνεπάγεταικαι για τους ίδιους τους ασθενείς - είναι ιδιωτικοποίησης και της εµπορευματοποίησης,
ακριβώς η πολιτική και. της δικής του κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τους ρυθμούς και το εύρος των
η πολιτική του περιβόητου «εξορθολογισµού» µέτρων που παίρνει κάθε κυβέρνηση προς αυτήν την
δαπανών, των συγχωνεύσεων, του «µπαλώµατος» κατεύθυνση, στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής
των κενών με συνεχή ανακύκλωση προσωπικού της ΕΕ.
(όπως π.χ. με τις πολυδιαφηµιζόµενεςπροσωρινές Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προύποθέσεις για να
προσλήψειςμέσω ΟΑΕΔ),πολπική που αποτυπώθηκε έχει ο λαός δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου
και στον αντιλα'ι'κό Κρατικό Προύπολογισμό για το υπηρεσίεςΥγείας. Πολύ περισσότερο,να καλύπτεται
2017. Πέρα από προκλητική,µάλιστα, η κυβερνητική από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Πρόληψης στον
προπαγάνδα είναι και επικίνδυνη, καθώς επιχειρεί να τόπο που κατοικεί, εργάζεται ή σπουδάζει, από τη
κατοχυρώσει ως κριτήριο τη σύγκριση µε «τις πληγές μέρα που θα γεννηθεί μέχρι τα βαθιά γεράµατα. Εκεί
της προηγούµενης εξαετίας», µε τις προηγούμενες πρέπει να κατατείνει η πάλη του λαού, µε αυτή την
κυβερνήσεις, την πολιτική των οποίων συνεχίζει.
προοπτική χρειάζεται να συνδεθούν οι καθημερινοί
Ακόµαόµως καιοιδικοίτους επίσηµοι αριθµοί…μιλούν αγώνεςυγειονοµικών και λαϊκών στρωμάτων ενάντια
από µόνοι τους: Το 2009 οι δαπάνες του κρατικού στην άθλια κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην
προύπολογισμού για την Υγεία ήταν 23 δισ. ευρώ Υγεία.
(αναντίστοιχες και τότε µε τις πραγματικές ανάγκες),
το 201 5 ήταν 8,4 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση
µε τιμή
των κρατικών νοσοκοµείων παραµένει στο 1.301
εκατοµµύρια ευρώ, μόνο το 201 5 κατακρεουργήθηκε
Αλέκος Α. Χατζηκώστας'

…

…
΄

Και το «επίσημοκράτος» πού
είναι;
στα τη διάρκεια της κοπής της
βασιλόπιτας της Μητρόπολης
Βέροιας ο Μητροπολίτης κ.
Παντελεήμων έκανεπαρουσίατων
τοπικών αρχών στον απολογισµό
του 2016 και αναφέρθηκε
ανάμεσα στ΄ άλλα και στο
καινωνικό-φιλανθρωπικότηςέργο
υπογραμµίζοντας: «...Η στήριξη
των ανθρώπων με κάθε τρόπο και
η βοήθεια για την αντιμετώπιση
των αναγκών τους αποτέλεσε και
φέτος μία από τις προτεραιότητες
της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στη
Μητρόπολή μας λειτούργησαν και φέτος δύο
τράπεζες αγάπης, μία στη Βέροια και μία στη
Νάουσα, πού προσέφεραν καθημερινά άφθονες
μερίδες φαγητού σε αδελφούς µας πού το είχαν
ανάγκη...Συνολικά η Μητρόπολή µας διέθεσε
κατά το έτος 2016 το ποσό των 588.908 ευρώ και
50 λεπτών για τις ανάγκες του φιλανθρωπικού
και κοινωνικού της έργου..»
Σίγουρα αυτή η στήριξη στη χειμάζουσα
οικονομία (και) της Ημαθίας είναι πολύτιµη για
τους «μη έχοντες» που διαρκώς αυξάνουν.
Αυτά όμως ειπώθηκαν και παρουσία τριών
βουλευτών της περιοχής
(Ουρσουζίδης,
Καρασαρλίδου,
Βεσυρόπουλος) που µε
την ψήφο τους - στην αλληλοδιαδοχή των
κυβερνήσεων- έχουν την ευθύνη για τη σηµερινή
φτωχοποίηση του λαού µας. ΄Οµως τα στοιχεία
αυτά δεν δείχνουν µόνο την κατάσταση που
υπάρχει αλλά και την ουσιαστική απουσία κάθε

µ…ωΜΚες 13.18…

»

κρατικής µέριμνας γι'αυτούς. Πολύ
απλά το λεγόµενο «κοινωνικό κράτος»
είναι πια παρελθόν και η φιλανθρωπία
δεν επαρκεί!
Και τώρα τι;
λήθσς
χορευτικών
κυρίως
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν
κατά την εορταστική περίοδο. Για τις
«αρχές του τόπου» ήταν
µια καλή ευκαιρία για
επαφές,
συναντήσεις,
προβολή και γενικότερα
γι'αυτό
που λέγεται
«δημόσιες
σχέσεις».
Τώρα που η εορταστική
περίοδος τελείωσε και
η σκληρή πραγματικότητα της
φοροληστείας και της φτώχεια δεν
μπορεί να κρυφτεί από τα φωτεινά
λαµπιόνια, ήρθε η ώρα τωνπράξεων,
ο καθένας φυσικά στο µετερίζι του.
Και οι πολίτες θα τους κρίνουν αυστηρά. ..
Επιλογές…
πλησιάζει ο χρόνος και στους δήμους
'Οσο
του νοµού µας για την επιλογή των νέων
στελεχών τους (αντιδήμαρχοι, πρόεδρος Δ.Σ,
πρόεδροι νομικών προσώπων) τόσο αυξάνει
και το σχετικό παρασκήνιο κυρίως ανάμεσα
στους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις αυτές.
Προφανώς και το ίδιο τον λαό άλλα προβλήματα
τον απασχολούν. Όµως όπως και να το κάνουμε
αποτελεί «πονοκέφαλο» για τους δημάρχους.
Θα πρέπει π.χ να κρατηθούν «ισορροπίες»,
να τηρηθούν «υποσχέσεις»,να ετοιμαστεί ο

συνδυασµόςγιατιςεπερχόμενες εκλογές, ναγίνει
«αποτελεσµατικότερος» ο τρόπος διοίκησης κ.α.
Οπότε αναµένουμε. ..

Η
«δική μας» Διευθύντρια!
μια ακόμη φορά η διευθύντρια (προϊσταΓια
µένη) του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης- η «δική μας» Νίκη Τσιλιπάκου- απασχό-

λησε θετικά το πανελλήνιο με τις πρωτοπόρες
δράσεις που αναπτύσσει εκεί και που το έχουν
οδηγήσει σε καινούρια «μονοπάτια» καταξίωσης, λάμψης, εξωστρέφειας αλλά και περαιτέρω
αναβάθμισης.
Πρόσφατο παράδειγμα (στην ΦΩΤΟ από συνέντευξη στο ΣΚΑΙ γι΄αυτό) η βράβευση του µε το
πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Μέσων για τα Μουσεία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, για την ταινία παραγωγής
του Βυζαντινού Μουσείου με τίτλο «Η Επιστροφή».Τα θερµά µας συγχαρητήρια μαζί με τις ευχές για μία ακόµη καλύτερη συνέχεια!

ειδήσεις
απσ την Ημαθία
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2017
του ενδεχόμενου κατά ργη σής το υς)

... Ειδήσει( από τη Νάουσα .

Δημοτικό Κολυμβητήριο : Φιλοξ ένησε ομάδες
κολύμβησης από όλη την Ελλάδα

Ο

Επ ίσκ εψη Φ. Καρασαρλίδου στο Π ΕΔΥ

μ άδες

κολύμβησης

από

όλη

την

Ελλάδα

φιλοξένησε την περίοδ ο των εορτών του Δημοτικό

Κολυ μ β ητ ή ρ ι ο Νάουσας. Εκτός από τκ ομάδες της ομάδες της
Ημαθ ίας ( ΚΑ Ν άο υ σας, Νάουσα

Swim C1ub

κα ι Πήγασος) π ο υ

χρησ ιμοπο ιο ύν συστηματικά τον χώρο, το διάστημα των γ ιορτών

βρ έθηκαν για προετοιμασ ία οι ομάδες της Αργυρούπολης
Απικ ήc:. η Κ.Ε . Κοζάνης, ο Ν .Ο. Μακεδον ίαc:. ο Άρης Θεσσαλονίκης
κα ι ο Αστέρας Θεσσαλονίκης.

Είνα ι αυτονόητο ότι το Δημοτικό

Κολυ μβ η τήρ ιο

Ν άουσας

εξαργυρώνε ι τις εξαιρετικές συνθ ήκες των υπ ο δ ο μών το υ τα
δύο τελευτα ία χ ρόνια, τκ ά ψογες υπηρεσίες που προσφέρει

μέσω της συνεργασίας των συλλόγων με την Ο μάδα Έ ργου, σε
συνδυασ μό με την πο ιότητα του νερού της π ισ ίνας.
Σημειώνεται ότι βάσει μ ικροβιολογικών κα ι χημικών αναλύσεων
που πραγ ματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρετ σε δύο ανεξάρτητα
και πιστοποιημένα χημεία, το νερό στκ πισίνες του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου βρέθηκε με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η

βουλε υτής Φρό σω Καρα σα ρλίδου συνο δ ε υό μ ενη από τον

(Οι μετρήσεις στη διάθεση του κάθε δημότη)

σατ και συναντήθηκαν με τον διευθ υντή δι ο ι κ ητι κών υπηρεσιών
κ . Στέφανο Παυλίδη .Συ ζητή θ η κε η κατάστα ση στκ διοικητικέτ;
υπηρεσίες το υ υπ οκαταστή μ ατο ς ΠΕΔΥ ( ΙΚΑ) Ν ά ο υ σας και ζητή

Π

πρωτοχρονιάτικης

βασιλόπιτας

του

1/1

η κοπή της

δήμου

Νάο υσας.

Παρουσία πλήθους κόσμου ο δήμαρχος Νάουσας ευχήθηκε

θηκαν συγκεκριμένα στοιχεία ενόψει τητ συνάντη σ η ς που θα έχει

καλή χρονιά, ενώ στάθηκε στα έργα που προγραμματίζονται

η βουλευτής μ ε τον αρμόδιο υπο υργό γι α το θ έμα της λε ιτουργίας

για το επόμενο διάστημα στον δήμο Νάο υσας.Το φλουρί στην

των τοπι κών υποκαταστη μάτων. Η β ουλευτής τόνισε την ανάγκη

βασιλ όπιτα το υ δή μ ο υ Ν ά ο υσα ς έτυχε στα κατα στή μ ατα το υ

παραμονή; των διοικητικών υπ ηρεσιών στη Νάουσα καθώς εξυ

δήμου.

την αξία της αλληλεγγ ύ η ς. της ειρηνητ, του ενωμένου αγώνα
για να κερδηθεί μ ια καλ ύτερ η ζωή χωρίς εκ μετάλλευση .Φέτος

η τοπ ι κ ή ομάδα γυναι κών διάλεξε τα πα ιδιά της κοινότητας
«καλ ικαντζα ροσκανδ αλι ές». Τα

καλικατζα ράκια

δουλεύουν,

-

δουλεύουν μα νιώθοντας αδ ι κ η μένα και χω ρίς ανταπόκριση ,
αποφασίζο υν να απε ργ ή σο υν πηγαίνοντας . .. διακοπές. Τι θα
γίνει τελικά; Πώς δικα ιώνοντα ι οι κόπ ο ι τουσ Θα πάρο υν δώρα
τα παιδιά;Μηνύματα δοσ μ ένα μ ε χ ιούμ ορ και ευαισθ ησία και

φυ σ ικά δωράκια κα ι κ ερά σ μ ατα γι α

40 περίπ ο υ παι δ άκι α π ο υ μας

χά ρ ισαν τκ όμορφες ζωγραφ ι ές του ς. Η ο μάδα γυναικών Νάουσας
θα σ υνεχ ίσε ι τη δράσ η της γ ια κάθε μ ικ ρό κα ι μεγάλο ζήτη μα πο υ

π η ρ ετείται έναε μεγάλος αρ ιθμότ ασφαλι σμ έν ων, στεγάζονται δε
σε ι δ ι ό κτη το κτήρ ιο και δεν τίθετα ι συνεπώς θέμα μείωσης των

Μια έμπρακτη έκφραση σ υμπ αρ άστα ση c:. όπου π α ρ άλλ ηλα μ ε
το ψυχαγωγ ικ ό π ερ ιεχόμεν ο δίνεται αφο ρμή γ ια συζήτηση γ ια

της Επισκοπής του Δ ή μ ο υ Νά ουσας.Παρου σιάστηκε η ιστορία

Η κοπ ή τη ς πρωτοχρο νιάτι κης π ίτας
ρ αγμα τοπ ο ι ή θ η κ ε το πρωί της Κυριακής

- ψίχο υλα πασχίζουν

συλλόγων της Ομ ο σπονδ ί α ς Γυν α ικών Ελλάδας σε όλη τη χώρα.

,

γραμματέα τη τ Τ.ο. Ν άο υ σας του ΣΥΡΙΖΑ Θωμά Μάρα επι

σκ έφθηκαν την Π α ρ ασ κ ευ ή το υπο κατάστημ α ΠΕΔΥ (ιΚΑ) Νάου

α πλήρωτους γονείς και όσους με μ ισ θο ύ ς

να επιβιώσουν, πραγματοπο ιήσανε οι γυνα ίκες των ομάδων κα ι

απ ασχολεί τκ γυναίκεc:. αλλά και γ ια προβλή ματα των λαϊκών

Δ ράσ η της Ομάδ ας Γυ ναικώ ν Νάο υσας τη ς ΟΓ Ε

δαπανών του ιδρύματος. (σ.σ. Από την πλευρά μας να σημειώσο υ

. Εκδηλώσει ς με επίκεντρ ο τ ην αλληλεγγύη, αλλο ύ για τα

με ότι έχει π ρ ο ηγηθεί αππό μ έρο υς του τοπι κο ύ τ Εργατικο ύ Κέ

π ρ οσφυγόπουλα και τους μ ικρούς μετανάστες που έφτασαν

ντρου και του Σωματείου Σ υνταξιο υχων ΙΚΑ κ ιν ητοπ ο ί η ση γ ι α τι ς

στον τόπ ο μ α ς μέσα από τα σ υντ ρίμ μι α το υ π ολ έμο υ, αλλο ύ

11 Γενάρη για τα προβλή ματα πο υ υπάρχουνε κ ε ί καθώς και κατά

για τα π α ι δι ά των λαϊκών οι κογενειών μ ε το υς ανέργους ή

Επίσκεψη των ~oυλευτών του ΙΥΡΙΖΑ στα νοσ
Τ 2

ι, 1 Γ νάρη

ίησ

η Δευτέ

ο ικ ογενε ιών. Καλ ή χρον ι ά σε όλο υς!
Σας καλούμε την Τετάρτη

11 Γενάρη, ώρα: 6:00μμ στην
- συζήτηση με θέμα :«Λαϊκή

Ε στία Μουσών σε εκδ ή λωσ η

αλλη λεγγύ η ή ανάθεσ η αλληλεγγύης μέσω τρ ίτω ν;»
ΔΙΕΚΔΙ ΚΟΥΜ Ε ΤΗ ΖΩ Η ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

τι

ο κλείσιμο των διοικητικών υπηρεσιών τόυ ΙΚΑ

Γε

ινητοποΙηση έξω από το ΙΚΑ

επιδιώκεται η συγχώνευση των διο ι

ρο τα λαϊκά στρώμα δυσκολεύ οντας

μέλη

Νάο υσας εν άντια στη ν κυβερ

κητι κών υπ η ρεσιών το υ ΙΚΑ Νά ουσαε

ακό μ α και τη φυσ ική πρόσβ α ση στκ

της Ν.Ε . Σύ

νητι κή με θ όδευση γ ια κλ εΙσ ιμο των

μ ε αυτέ ς τη ς Βέρ ο ιας και έχε ι ήδη ετοι

διοικητικές υπηρεσίες. Ιδ ιαίτερα θα

ριζα

Ημα-

δ ι ο ι κητι κών

ΙΚΑ

μ αστ εί συγκεκρ ιμένο σχέδιο συγχώ

ταλαιπω ρούνται

θ ίας

μ α ζί

ο Ε ργατικό Κέντρ ο

νευ σ η ς εν κρυ πτώ, χωρ ί ς να ενημερώ

Κ .λΠ .Δ ε θα το επιτρέψ ο υμε !Όπως κα ι

και το ΣωματεΙο Συνταξιο ύχων ΙΚ Α

σει κανέναν. Ο ι δ ι οι κ ητι κές οπηρεσίετ

στο πα ρελ θόν αποτρέψα με το οριστι

Νάουσας, στι ς

του ΙΚΑ, όπωτ; και αν τκ "βαφτίζουν" οι

κό κλείσιμο του ΙΚΑ, έτσι και τώ ρα .Ο ρ

εκάστοτε κυβερνήσεις, εξυπηρετούν

γανώνουμε κ ιν ητοποίηση την Τετά ρτ η

ρα

νάρ η

με

δ ι οργ ανώ νο υ ν

τ ο ικ

βουλευ 
τέτ,

Φρό

σω

Καρα

τάρτης

σαρλίδου ,
Χρήστο

Αντων ίο υ και Γιώργο Ο υρσο υζίδη
επ ι σ κ έ φτη καν τα νοσοκομεία της

Βέροιας και τ η ς Νάου σας.

Εκεί

σ υναντήθηκαν με τον Διοικητή
του Ν ο σοκομ ε ί ου Τάκη Μ αυ ρ ο
γιώργο και συζήτη σαν μα ζί το υ
θέ ματα λειτουργίας των νοσο

κο μείων. Του ζήτη σαν επίση ς να
γίνει μ ια συνολική ενημέ ρω ση για
τις ελλείψ εις και τα προβλή ματα
που αντιμετωπ ίζουν.

Ο διοικ ητ ής τους ενημέρ ω σε γι α
τη λειτουργί α των τμ η μάτων και
αναφέρθη κ ε διεξοδ ι κά στα δ ~o
τμή ματα αιχμ ή ς , όπω ς τα χαρα

κτή ρισε, τη μ ονά δα τεχν ητc;> ύ νε
φ ρο ύ κα ι τη στεφ ανιαία μονάδα

, π ο υ δ ια φοροπο ιο ύν το νοσο
κομε ίο τη ς Βέρο ιας από τα άλλα
επα ρχια κά νοσοκο μ εία. Στη στε
φανιαί α μονάδα μ άλ ι στα το
έχο υν γ ίνε ι

φ ίες κα ι

2016

1000 στεφ ανιογρα

400 αγγειοπλαστlκές με

100% επιτυχία στις επεμβάσεις.
Υποστήριξε ότι υπάρχει αρκετά
μεγάλη κάλυ ψη ιατρικού προσω
πικού με μόνι μους και επικουρι

κο ύς γι ατρούς (περίπ ο υ το
των αναγκών

85%

), ενώ γίνονται π ρο

σπά θειες για να καλυφθούν όλες
οι κενές θέσεις. Επεσήμανε ότι
αυτό δε συνέβη μέχρ ι τώρα, όχι

με ε υ θ ύν η της δ ιοίκησης, αλλά
από έλλειψη ενδ ιαφέροντος των
ε ιδικοτήτων που χρειάζονται τα
νοσοκομεία.

υπηρ ε σ ι ώ ν

Επίσ ης δ ή λω σε ότι έχουν κατα

βλ ηθεί όλ α τα οφειλόμενα π ρος
το ιατρ ι κό και λοιπό προσωπικό

( υπε ρωρ ίες απλή ρωτες από το
2012), μέχρ ι και τον Δ εκέμβρη
το υ 2016.

το υ

11 το πρωί της Τε

11 Γεν άρ η .

ΑΜΕΑ,

υπερήλικες

Στην ανακοίνωσή τους το ΕΚΝ και το

στο Δήμο τ ης Νάουσαο

34.500 κατοί

11 Γενάρη, 11.00 Π.μ. έξω από το ΙΚΑ .

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νάουσας

κοικ (εργαζόμενους, ουνταξιούχουτ;

Καλούμε όλοιπ τοικ ερναζόμενοικ,

αναφέρουν:

αγρότες και α υτοαπασχολούμενους).Η

συνταξ ιούχους να δώσουν το δυνα μ ι

«Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μεθο

σημερινή κυβέρνηση πιστή στκ επιδι

κό του " πα ρ ών". Καλο ύμ ε όλ ο υ ς τοικ

δεύει. με συγκεκριμένα μέτρα π ου

ώξεις ΕΕ και κεφαλαίου όχι μόνο προ

φ ορε Ις του δ ή μου να πάρ ο υν αποφά

ήδη έχει πάρει, το κλείσιμο των διοι

χωρά σ ε μεγάλες περικοπές σε Υγεία

σεκ, να στηρίξουν μ ε κά θε π ρ όσφ ορ ο

κητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ Νάουσαο

- Κοινωνική Α σφάλ ιση - Π ρόνο ια, σε

τρόπο το σ υλλαλ ητ ήρ ιο μ ε στόχο να
αποτρ έψο υμ ε το νέο έγκλ η μ α ».

Τόν ι σε την ανάγκη ενίσχυ σης τητ

Στα πλα ίσια των περικοπών

- με ίωση

μισθ ούτ, συντά ξε ις κα ι δ ικα ιώματα,

Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

δαπανών των κο ινωνικών παροχών

αλλά ταλαιπωρεί ακόμα περισσότε-

ώ στε να απο συ μφορηθούν ο ι λί

Επίκαιρη Ερώτηση για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

στες των νοσοκομείων και να μη

σ υνω στίζοντα ι τα ελαφριά περι

οδηγηθεί στο θάνατο η ΕΒΖ και μαζί θα συμπαρασύρει την τε υτλο

στατικά στα νοσοκομεία.

Επίκα ιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Ο ικονο

Κλείνονταc:. ανέφερε πως καθα

μίας. κατέθεσε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω

καλλιέργεια και τους εργαζόμενους που θ α βρεθούν στο δ ρόμ ο της

ριότη τα έφυγε από τους εργο

Μανωλάκου, για την Ελληνική Βιομηχανία Ζά

ανεργίας. Τη στ ιγμή που η χώ ρα έχει τη δυνστότητα ανάπτυξη ς της

λάβου ς και από τις

χαρ η ς. Αναλυτικά , το κείμενο:

τεUΤλOKaλλιέργειας κα ι της πλήρους ικανοπ οίησης των εγχώριων

Η π α ραγωγή ζάχα ρη ς είναι μία από τις πιο

αναγκών σε ζάχαρη, μειώνοντας το κόστος ιι α ρ αγωγής.

16 Δε κέμ βρη
έχουν υπ ογρ αφ εί 27 ατο μ ι κ ές
συμ βάσεις εργασ ίας . Για τη σί

παραγωγικ ές διαδικασί ες. Συνδέε ι τον π ρωτο

τισ η, εντός του Ι ανου α ρ ίου θα

γεν ή το μέα (μ ε

συνταχθεί κα ι θ α δ η μ ο σι ευτεί η

μεταπ ο ίη ση , τ ην Ελλην ι κή Βιο μ ηχανί α Ζάχαρη (ΕΒΖ), με

3.000

π ερ ίπου τεUΤλOKαλλι ε ργητές σή μερα) με τη

35% περίπ ο υ

είναι ο ι υψ η

εργα

λο ί τόκοι που θα έπρεπε να έχουν δ ιαγρ αφεί μα ζί μ ε το μέρ ος χρέ

εποχι ακούς. Πα ράλληλα

ο υς πο υ έχει πλη ρ ωθεί, αφ ο ύ η Τράπ εζα Π ε ιρ αιώς απορρόφησε την

230

προκήρυξη , ώστε τον Απρ ίλη να

ζόμενους μ όνιμη ς απασχόλη σης και

υπογραφούν ο ι ατο μι κές συ μβά

δραστη ρ ιοπο ιούνται και άλλοι κλά δ ο ι, ενώ η ζάχαρη χρη σιμ οπ οι

400

Η κυβέρνη ση επικαλείται ω ς αιτ ία της εκπ οίη σης. το χρέος τη ς Ε ΒΖ
π ρος την Τρ ά ιιεζα ntιp a ,u.c;. ωστό σο το

καλή ΑΤΕ ~ε ό φελο ς αρκετών δισεκατομ μυρ ίων ευρώ.

σεις.

είται σε κάθε σπίτι

Ο ΣγΡΙΖΑ, αν και ως αντιπολίτε υ ση είχε π ολλές φο ρές επικρίνει την

Γενικά η εικόνα που παρουσιά

Ωστόσο αντ( να αναπτυχθε ί α υτή η παρ αγωγι κι'ι δ ιαδ ι κασία, μ ε εκ

π ορ εία απαξίωσης τη ς ΕΒΖ, ως κυβέρνηση σήμερ α όχι μόνο δεν βο 

συγχρονισ μό και ανάπτυξη της τευτλOKaλλιέ ργε ια ς και της Ελληνι

ή θη σε την ανάmυξή τη ς. αλλά συνεχί ζει και επιταχύνει την πορε ί α

κής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε Ει ΖΙ πάει απ ό το κακό στο χειρότερο,

θανάτου τη ς. Τό σο με τις μ εγάλες καθυστερή σεις πλη ρωμών πρ ος

αφού όλες ο ι κ υβερνήσε ις υλοπ ο ιού σαν τους Κανονισμο ύς της Ε Ε

τους τε υτλοπαραγωγο ύ ::. που ε ίναι μπ ρος στην αβ εβ αιότητα για

λουθούν από κοντά τις εξελ ίξεις

επ ιβάλλοντας ποσοστώσε ις. δραστική μ είωση τη ς παραγωγή ς κλε ί

το αύρ ιο, απ οτρ έποντ6ς του ς ουσιαστι κά να ξανα καλλιεργή σο υν,

και στηρίζουν κάθε προσπάθεια

σιμο ε ργοστασίων, με στόχο 'τη συγκέντρωση και σ υγκεντροπο ίη 

όσο και με το σχέδ ιο εκποίησης βασικών, για την ύπαρ ξη της Ε ΒΖ,

αναβάθμισης των νοσοκομείων

ση του κλάδ ο υ.

περιουσια κών στο ιχείων της. Ωφελη μένο ι θα βγουν μ ονοπ ώλια του

του νομο ύ.

Τα τελευτα ία χρόνι α μετά από α λλεπάλλη λες π α ραιτήσεις και αλ

κλάδου,

μονάδες

λαγές δ ιοι κήσεων στην ΕΒΖ, παρεμ βάσε ις, μ εγάλες καθ υ στε ρήσεις

Ε ρ ωτάται ο κ. υπουργός τι μέτρα θα πάρ ε ι η κυ βέρνη σ η για: τη δ ια

του νοσοκομ ε ίου κα ι αντάλλα

στις πληρωμ ές από την παρα δο θείσα πα ραγωγή στο υς αγρότες κ. ά,

γρ αφ ή τόκων κα ι του τμήματος του χρ έους π ο υ έχει ή δη πληρωθ ε ί

ξαν ευχές με το προσωπικό κα ι

η ΕΒ Ζ συνεχίζει να απαξιώνεται Σύμφωνα μ ε το νέο σχέδιο π ρ ο

από την ΕΒΖ, την εξόφληση της πε ρ σινή ς σοδε ιάς που έχουν π αρ α

τους ασθενείς για καλ ή χρονιά με

γραμματίζεται πώληση ( απ ό ότι φα ίνετα ι " κο ψ οχρονιά"Ι περ ιουσι

δ ώσει οι τευτλοπαραγωγοί, την ακ ύ ρωση πώλη ση ς των κερδοφό

στηκε ήταν ενθαρρυντική για το

μέλλον της υγε ίας στο νομό

. Οι

βουλευτές δήλωσαν ότι παρακο

Επισκέφτηκαν

έηειτα

υγεία , ανθρωπιά και αλληλεγγύη .
(ΓΡΑΦ ΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΤΥΠΟΥ

Ν .Ε.

ΣΥΡ Ι ΖΑ

α κών στοιχείων

funds, τράπεζες.

ρων ζαχαρουργείων στη Σερβ ία, αλλά κα ι ΣVνOλΙKότερα τον επανα

- " φιλέτων" της ΕΒΖ, α κό μη και των κερ δο φό ρων
εργοστασίων τη ς Σερβίας (μόνο το 2015 (ίχε κέ ρδη 15 εκατο μμυρ ί

σχεδ ιασμό για την επιβίωση και ανάmυξη της τεUΤλO Kαλλιέργει ας

ων ευρώ). Έτσι στερεύ ει αιιό σημαντικά έσοδα κα ι γρηγορότερα θα

και της ΕΒΖ 110υ Οα ικανοπο ιούν πλήρω ς τις εγχώρ ιες ανάγκες» .

,

Σχολιάζοντας σε βάθος

επικαιρα

την τοπική και όχι μόνο

επικαιρότητα

ζητήματα
9
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Εργαζόμενοι στην επιχείρηση "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ": Συνεχίζουν τον αγώνα τους!
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ξεκ Ινησε

ΥΠ Ο Θ ΕΣ Η « ΚΑ ΡΥΠ Ι Δ Η Σ Α.Ε .Ε.Ε .»)

Ο

από

προβλήματα

τα

πάμφθηνους εργαζό μενουτ.

από

Με την πείρα που αποκτήσα με το προηγούμενο δύ 

γεν Ι Κός γραμ ματέας του .πουργεΙου ΕργασΙας

τον

προ ηγού -

σκολο χρονικό διάστη μα, ας μη μεΙνουμε στκ ευχές

Ανδρέας Ν εφελού δ η ς δημοσ ιεύει στο προσω

μ ενο

εργοδότη

για τον καινούριο χρόνο, ας κάνουμε πράξη την αλ

πικό του προφΙλ αναλυτι κά τους λόγους και τις α ιτ ίες

(Α Ρ ΒΑ Νιη Δ Η) ,

με

λ ηλεγγύη σηκώνοντας το κεφάλι κα ι δ ιεκδ ικώντας γι α

που κατάτη γνώμη το υ ναυ άγη σε η ιστορ ία, αποσύ 

αποτέλεσ μα

τη

όλους:δουλειά με δικα ιώματα, ζω ~ που αξίζει γ ια μ ας

ρωντας προφανώς και τκ κυβε ρνητικέτ ευθύνες ...

δη μιουργΙα

το υ

-Ο ι δρσματικ έτ προσπάθ ε ιες δ ιάσωσης της εταιρε l

σωματείου

μας,

ας -ΚΑΡΥΠ ΙΔ Η Σ Α .Ε .Ε.Ε.», που έγιναν από την πλευ

που απέτρεψε να

Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας.

ρά του Υπ ου ργεΙου Εργασ Ιας όλη την τελευτα ία

περάσουν οι ατο

Την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασ Ιας

περίο δο, να υάγησαν, με οηοκλειατικ ή ευθύνη της

μ ι κές

και των εργασια κών μα ς δ ικαιω μάτων.

εταιρείας, που για μια φο ρά ακόμα φανέρωσε την

που

αναλγησ ία της απέναντι στους εργαζομένους της,

ο

συμβάσε ις

και τα παιδιά μας
ΑΠΑ ΙΤΟΥΜΕ :

προωθούσε
ΑΡΒΑ Ν lηΔΗΣ,

Όι κινητοποιήσεις

Ν

έα μ αχητική κ ινητοπο ίηση έξω από το υπουργεΙο

που παραμένουν στην ανέχεια, απλ ήρωτο ι γ ια τό

επεδΙωξε μετά και

σο ικ μ ~νες.

ο ΚΑΡΥΠ ΙΔΗΣ στο

Eπειδ ~ στο Υπο υργεΙο πιστεύουμε ότι όλα π ρ έπ ε ι

πλαΙσ ιο του ανα

- Κα ρ υπίδ η ι;» (πρώην Αρ βανιτΙδη ς) συνεχΙζοντας τον

να βγαΙνουν στο φωτ, επειδ~ πάντα κινού μαστε στα

πτυ ξιακού θαύμα

αγώνα για την πληρω μ ~ των δ εδουλευμένων που

τοτ με τον ΜΑΡ Ι -

του ς οφείλοντα ι από το Φλε β ά ρ η του

ΝΟΠΟΥΛΟ.

δ ιασφάλ ισ η όλων των θέσεων εργασ ίας και για την

πλαΙσια της διαφάνεκκ, παρουσιάζουμε τα πραγμα 

Μακ εδον ίας

πρω l της ΤρΙτη ς

3/2

Θρά κ ης

πραγματοπο Ιησαν το

ο ι ε ργαζόμενο ι της επιχεΙρησης

2016,

γ ια τη

τικά δεδο μένα κα ι επ ισυνάπτου μ ε το πρακτικό « σομ 

7.

φιλΙω σ ηι;» όπως αυτό υπογράφηκε από όλα τα μ έρ η

θηκαν δύο διαδοχικές συναντήσεκ στο γραφεΙο του

Σε όλο αυτό το δ ιάστημα με διαφορετ ικούς εργοδό

άμεση καταβολή έκτακτου ο ι κονο μ ι κο ύ βοηθήματοο

την Τετάρτη

Γενικού Γρ α μ ματέα του ΥπουργεΙου Εργασ ίας, με τον

τες κα ι δ ιαφορετικές κ υ β ε ρνή σε κ; με τα ηροβλήματα

από τον ΟΑΕΔ.Στη

ιδ ιοκτήτη τη ς - ΚΑ ΡΥΠ ΙΔΗ Σ Α.Ε.Ε .Ε ..

και

ολοένα να οξύνονται, με στελέχη της επιχείρησης άλ

συνσντή θη καν με εκπρόσωπο το υ Πρωθυπουργικού

τη λύση της διατή ρηοητ των θέσεων ε ργα σΙας πα ράλ

με τον υπο ψήφιο επενδυτή . Ο Γενικός Γραμματέας και

λοτε με το « μ α στίνιο» της ανεργΙας και της απληρω

Γραφ εΙου

ληλα με την με κάθε τρόπο εξόφληση των δεδο υ λευ

στις δ ύ ο συνσντήσεκ έθεσε υπόψη των δ ύο επιχειρη

σιάς και άλλοτε με το - κα ρ ότο» της νέας ανάπτυξης,

κυβ έρνη ση και το υπου ργε ίο Εργασ ίας, ειδικότερα,

μένων και γι' αυτό οναζήτη σε την επιλoγ~ ενός νέου

ματιών τις προτάσε κ του ΥπουργεΙου γ ια τη δ ιέξοδο

το υ «σω στού» επιχε ιρη ματΙα, να προωθούν τις απαι

να σταματήσει να του ς εμπαίζει και να καταβάλει

σιενδοτή . Επειδή ε ίχαμε την πλη ρ οφόρη ση ότι υ π ή ρ

από το περιβόλ/ον που είχε δ ια μορ φωθεί, που ήταν

τήσεκ της εργοδοσίας σε εμάς τους ερναζόμενοικ,

άμεσα το έκτακτο οικονομι κό βοήθημα για το οποίο

χε τέτο ια σχεηκή υποψηφιότητα από τον Α πρ ίλιο του

ο ι π α ρα κάτω:

το Πανελλα δικό Σω ματεΙο κ ράτησε στα θερό τιμόνι

έχει δεσμευ θ εί εδώ κα ι μ~νες. Επίσης να πάρε ι μέτρα

2016, καλέσαμε

και συ ζητήσο με πολλές φορ έτ με τον

• Εφαρμονή του ΠΔ 240/ 2006 για πλ η ρ οφόρ η ση κα ι

υπ ερασπίζοντα ς τα δ ικα ιώ ματα μας. ξεσ κεπάζοντας

για την πρ οστασ ία των αηλήρωτων εργαζο μ ένων

υποφηφω επενδυτή για να διερευνή σ ουμε τι ς π ρ ο

ενημέρωση των εργαζο μένων για το μέλλον της επ ι

τα σχέδι α της ε ργοδ οσίστ, αντιδ ρώντα ς στην αντερ

απέναντ ι στη ΔΕΗ, την ΕΥΑΘ, τκ εφο ρlες κα ι τκ

θέσεις του για την εταιρεία « ΚΑΡΥΠ Ι Δ Η Σ Α .Ε.Ε.Ε.» . Το

χείρησης.

γατική πο ιτι κ ή τη ς όποια ς κυβ έ ρνησ η ς, γκρεμίζο

τρά πεζες που καθ ημερ ινά το υς σφΙγγουν τη θηλιά

ντας αυταπάτες γι α καλοόφ εργοδότεο

1. Το

21/12/20 16.

Υπουργείο ΕργασΙας εΙχε από την α ρχή επιλ έξει

Στις

19

και

20

Δεκεμβρίου

πρσνμαιοποή

2016

-

στις

20/12

στη

δ ιάρκεια της

Θ εσσαλονίκη

κα ι

κ ινητοπο Ιη σ η ς,
κόλεσαν

την

μ όνιμ ο, π ιεστικό α ίτη μ ά μ α ς ~ταν η προστα σΙα των

• Άμεση πληρωμ~ μέχρι τκ 22/12 στις 15:00 μ μ του

για - φιλο

στο λα ιμό . Να δώσει επίδ ομα ενο ι κ ίο υ σε όσους

εργαζομένων και των θέσεων εργα σΙας του ς.

δώρου των Χριστο υγέννων κι ενός μισθού ως προϋ 

λαϊκέι;» κυβερνήσεκ.

κινδ υνεύ ουν με έξω ση από τα σ πΙτια τοικ, καθώς

2. Η διαδικασία διαδox~ς (με όποια μο ρφή) ξεκ Ινη σε

πόθεση για τ ην ένα ρξη συζ~τησης και δ ια βο ύλευ ση ς.

Γι αυτό ολο ένα κ ι περ ισσότερο ι ε ργαζό ενο ι συνε

αδυνατο ύν να πλη ρώ σουν το ενο ί κιό το υς.Επ ίσ ης

με τη μορ φ ή κάλυψ ης από το νέο επενδυτή μιας σει

•

χίζο υ με συσπειρωμ ένοι

ο σω μ ατείο μα ς π ο υ όλο

ξεκα θά ρισαν για άλλη μια φορά ότι δ εν συ μμετέχου ν

ρ ά ς υποχρεώσεων της « ΚΑ ΡΥΠΙΔ Η Σ Α.Ε.Ε . Ε.» (ενο ί κ ια

Π ΙΔΗΣ) το υ συνόλου των χρ εών π ρος το υς εργα ζό

το προ γούμενο δ ι άστημ

με συλλογικές α ποφάσεκ,

στα παζάρ ια κυβ έρνηση ς

κλπ), ώστε να ε ίναι δυνατή η σ υνέχε ια .

μενους κα ι διαμόρφωση χρονι κού πλάνου μέχρ ι τ ην

υπ ε ρασπΙζει το δ ι καίωμά μας στη δο υλε ιά με δ ικαιώ

3. Το Υπ ουργεΙο δεσμεύτη κε να βο η θή σει το υς απλ~

ΟΛΙΚΗ απoπληρωμ~ τους.

ματα κα ι κατα κτά την εμπ ιστο σύν η των συνα δ έλφων.

Δισ μήνυ σαν ότι δεν κάνουν βήμα π ίσω από το αίτη μα

Γι αυτό η συντρ ιπτική πλε ΙΟψ'ηφΙα των συναδέλφων:

πλη ρω μ~ς του συνόλο υ των δεδουλευμένων που

Αναγνώ ριση εκ μέρου ς του επ ιχε ιρ η ματ Ια (ΚΑΡΥ

ρωτους εργαζόμενους μ ε την Kατα βoλ ~ εφάπαξ βοη 

• Έναρξη δ ια βο υ εύσεων με όλου ς τους ε ργα ζόμε

θ~ μ ατoς

νους για τη

-

εργοδοτών που στόχο

έχουν το τσάκισμα των εργατικών δικαιω μάτων.

δ εν υ π έ κυψε στου ς εκ β ι ασμ ού ς της ε ργο δοσlα ς (πα

τους οφεΙλε ι η εργοδ οσ(α και δ ιασφόλισης όλων των

K~ς σύμβα σ ης κα ι

λ ιάς και νέας), ώστε να υπογράψε ι με(ωση των δεδου

θέσεων εργα σ ίας. Ακο ύνε β ερ εσέ το υ ς εκβ ια σμούς της

σε κα θεστώς επΙσχεσης ε ργα σΙας. Αυτό κα θυ στέρ η 

• Αφού συ μφωνη θούν τα παραπάνω, οι εργαζό μενοι

λευμένων 5

- Κα ρ υπ ίδ ηι;», ενώ την {δια ώρα φα ίνεται ότι βρ Ισκεται

σε για τρεις λόγους: ο πρώτος ~ταν η καθυστέρ η ση

να άρουν όλες τις δικαστι κ ές π ρ ο σφυγέ ς κι επ ισχέσεις

-δ εν πα ρα σύρθη κε από τις σε ιρ ~νες τη ς εργοδοσΙας,

σε πλ ή ρη εξέλιξη η επ ιχειρηματι κή διασύνδεση με τη

υπoβoλ~ς από τους εργαζόμενους των σχετι κών

εργασίας.

ώστε να δεχτε! ατoμΙK~ σ ύ μβα ση μ ε μεlωσ η μισθού

-ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ»

κατα στάσεων όσων εΙχαν κάνε ι επίσχεση (ο ι π ρώτες

Αυτ/ η πρόταση μετά απ ό διεξoδ Ι K~ συ ζ~τησ η έγινε

20%

κατα στάσ εις υπεβλή θη καν στις αρχές Δεκεμβρ Ιου) .

αργά το απόγε υ μ α τη ς 20/ 12 ΑΠΟΔ ΕΚΤΗ και απ ό του ς

-δ εν υποχώρ ησε στι ς δ υ σ κολ lες π ου αντι

Ο δεύτε ρος λόγος ήταν ότι η εταιρεία - ΚΑ ΡΥΠ ΙΔΗΣ

δύο επ ιχειρηματΙες.

μετωπΙζει, ώ στε να

1000 ε.

Νόμιμη προϋπόθεση όμως για α υτό

~ταν ότι μπο ρο ύσ ε να δ οθε ί ΜΟ Ν Ο σε ό σους ήταν

κατάρτιση νέας επ ιxε ιρ ησιαK~ς συλλογ ι 

συμφων~σει στην

απόλυση εκατοντάδων συναδέλφων

Α.Ε.Ε.Ε .. προβοκάρισε την όλη υπόθεση λέγοντα ς

8.

ψευδώς ότι το εφ άπα ξ βo~θη μα θα αφα ιρο ύνταν

τριμερούς

από τα οφειλόμ ενα ποσά δεδουλευμένων. Μέχρ ι να

Α.Ε.Ε .Ε.» ανακοlνωσε ότι η συμφωνία της προηγούμε

μας

αποκατασταθεί η αλ~θεια χάθηκε κρ ίσιμο χρον ι κό

νης δεν ισχύε ι, αφού ο επενδυτ~ς αποσύρθηκε

(;) και

αγωνιστού με για δουλειά με δικαιώματα,

διάστημα . Ο τρ ίτος λόγος ήταν η πανσπερμΙα συλλο

πως η εταιρε Ια θα πρoxωρ~σει σε πτώχευση, αφ~νo

με μισθούς πο υ να καλύπτουν τις ανάγκες

γικών εκπ ρ ο σωπ ή σεων των εργαζομένων, πέραν το υ

ντας για μια ακόμα φορά το εκβιαστικό δ ίλημμα να

μ ας.Αυτό το κάλεσμα ε ίνα ι και η απάντη

Πανελλαδικού Σωματείου, που απέτρεψαν την ενι α Ια

αποδεχτούν εκε Ινη την ώρα ο ι εργαζόμενο ι μεΙωση

ση

αντιμετώπιση κ α ι αναφορά προς το Υπουργε ίο, ενώ

20%

Παραδόξως την επόμενη μέρα, στη διάρκε ια της
συνάντησης

η

εταιρεΙα

- ΚΑ ΡΥΠ Ι Δ ΗΣ

των ση μερ ινών αποδοχών τους κα ι κούρεμα

Το Διο ικ ητι κό Συ μβο ύλ ιο του σωματεΙου
καλε ί όλους τους ουναδέλφους να

μας στους όψιμους . ανεξά ρτ ητο υ ς

εργαζόμενουι;» πο υ έχουν μ Ια μoναδ ΙK~

κακώς συνδέθ η κ ε η επ ίσχεση και το επίδομα μ ε την

των δ εδουλευμένων. Τελικά έγινε απολύτως σαφές

εξάρτηση από την εργοδοσ ία, αφο ύ :

εγγραφ~ στο σωματεΙο, που σε καμ Ια πε ρ Ιπτωση δεν

ότι ακόμα και την τελευτα ία στιγμ~ στην εταιρεία επ ι

- υπ ερασπίστηκαν τον ,t ΡΒΑΝ ιηΔΗ μ ε «δ ι

αποτελού σε προϋπόθεση.

κράτησε η λoγΙK~ του εκβιασμού, αφού για μ ια ακόμα

ά φορους τρόπουζ»,

4. Από τότε ξεκ Ινησε μια εσκεμμένα ανοργάνωτη κι

φορά αναιρέθηκε η συμφωνΙα της προηγούμενης,

-πανηγύ ριζαν για την συμ φωνία με τον

εKβ ιαστΙK~ εκστρ ατεία εκπροσώπων της « ΚΑΡ ΥΠΙ

ενώ αυτοακύρωσε κα ι την δ~θεν αποχώρηση του

ΜΑΡ ΙΝΟΠΟΥΛΟ,

ΔΗΣ Α,Ε.Ε.Ε .. π ρος ο μάδες εργαζομένων. Ε ιδ ικότε

υπoψ~φ ιoυ επενδυτ~. Παράλληλα, παρότι δηλώθηκε

-δ ια K~ ρ υ σσαν την υπoμoν~ για την καθυ 

ρα. απέφυγε

στέρη ση των δεδουλευμένων και από τον

κατά π αρά βαση της νομοθεσ ίας ( Π Δ

στη συνάντηση αυτ~ από την εταιρε ία, ότι δε διαθέτει

240nOO6) - κάθε δ ιαδικασΙα δ ιαβούλευ σης. π ρ ότεινε

δ ιαθέσιμο ρευστό, διαπιστώθηκε ότι την Ιδια μέ ρα

ΚΑ ΡΥΠΙ ΔΗ,

πεΡΙ KOΠ~ των οφειλόμενων δεδουλευμένων

εΙχαν πληρωθεί άλλο ι .εργα ζό μ ενο ι» του ομΙλου . ΚΑ

- μέχρ ι χτες δ εν έ βγαλαν άχνα για τι ς α πο

την προσκόμιση ι διωτι κών συμφωνητικών) κα ι μεσο

ΡΥΠ ΙΔΗΣ», σε άλλα αντικείμενα.

λύσεις συναδέλφων και σ ~ μ ερ α θέλοντας

σταθμική μ εΙω ση μισθών

σχέδ ι α ατο

9. Παρόλες τις προσπάθε ιες της τελευτα Ιας στιγμ ~ς,

να κρατήσουν τις θεσούλες τους συ μφω

μικών συμβάσεων σε κάθε ένα από αυτούς, χωρ Ις να

έστω για την πλ ηρωμ~ του δ ώρου κι ενός μισθο ύ

νούν με την εργoδOΤΙK~ πρόταση (για

φa Ινεται ποιος είνα ι ο εργοδότης). Όλα τα παραπάνω

μόνο, που έγιναν μ έχρι πριν λΙγη ώ ρα σήμερα δεν κα

άλλη μ ια φορά),

συνοδε ύονταν με την απε ιλ~ της πτώχευσης. αν δεν

τέστη δυνατ~ η όποια σ υμφωνία .»

- μ έχρι χτες υπερασπίζονταν τον ΚΑΡΥΠ Ι

υπέγραφαν ο ι εργαζόμενο ι) .

Το μήνυματου Π ανελλα δ ικο ύ Σωματε lου

ΔΗ (μάλιστα πριν λΙγες βγ ~Kαν σε επ Ισχε

5.

-

20% (δΙνοντας

50% (με

Η Kαταφαν~ ς π α ρανομία που υπ~ρxε στις πρ οτά

σεις της . ΚΑ ΡΥΠ Ι Δ ΗΣ Α. Ε.Ε.Ε.» α ποδεΙχτη κε με το

Σ

υνα δ έλφισσ ες

- συνάδελφοι. Το Διοικητικό Συμ

ση με εvτoλ~ της εργοδοσ ίας ) και σήμε ρα

β ούλι ο του Π ανελλα δικού ΣωματεΙου μα ς ακόμα

θέλουν να παρα καλέσουμε τον νέο επεν

και μέσα στις γιορτές οργανώνε ι τον αγώνα μας ( κινη 

δυτ~ να κάνει την επένδ υση, ~ την κυβ έρ

που ανέφερε ότι ακόμα και αν υπογραφόταν το ι διω

τoπo ι ~ σει ς στο υπουργεΙο, στον ΟΑ ΕΔ, εoρταστΙK~

νη σ η να « στη ρ ί ξει» την επένδυσ η .

τικό συμ φων ητικό για την πεΡ ΙKOΠ~ του

εKδ ~λωση για τα πα ιδ ιά), και παρεμβα ίνει στους αρ

-μέχρι χτες δ εν εΙχαν πρόβλη μα κα ι κατη

μόδ ιο υ ς φορείς και στην εργοδοσlα όχι απλό για να

γορούσαν το σω ματε ίο γι α τις K ιν ητoπoι~

ρ η, ενώ και η δ ιαδικασΙα μείωσης μισθού θα έπρεπε

κάνει γνωστό το «π ρ ό βλημ α» μας αλλά για να δ ι εκδl

σεις και σ ~ μερα δηλώνουν απλ~ρωτoι τις

με βάση το Νόμο (Π Δ 178/2002) να αKoλoυθ~σει τη

K~σει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκ ες τ ων οι

μ έ ρ ες των γιορτών κα ι δημοσ ιοποιούν το

κογενειών μας, να μην μας μετατρέπουν σε δο ύλους.

πρόβλημα στο διαδ ίκτυο, κατηγορώντας

Με αισιοδοξlα

το σω ματείο κα ι πόλ ι.

πρ α κτικό του ΣΕΠΕ ΘεσσαλονΙκης (αρχές Δεκέ μβρη )

50% των

δε

δουλευμένων, η όπο ια συ μφων Ια θα καθ ίστατο άκυ

διαδ ικασ ία της διαβούλευσης.

6. Το

Υπουργείο για να σταματήσει όλη αυτή η απο

και δύναμη

που γΕν/ ιέται α πό το

λύτως αντιδεoντOλOγΙK~ , απάνθρωπη και εκβιαστική

δ lκιο μας,

διαδικασία, που ως μόνο αποτέλεσμα εΙχε να «71αΙζε ι»

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε .... .ΔΕΝ ΕΚΒ ΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ

δότης θα πληρωθούμε κανονικά, σ~μερα

ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ.ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

λένε πως αν δεν δεχτούμε τις μειώσεις δεν

με τη δυστυχΙα των απλ~ρωτων εργαζομένων και να
διχάσει μέρος το υς. αποφάσ ισε και συγκόλεσε πολυ 
με ρ~ συνάντηση για την Πέμπτη

- μέχρι χτες έλεγαν θα έρθει ο νέος εργο

ΤΑ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

θα έρθει ο νέος επενδυτής. Κρύβουν ότι

ΚΑΙ ηΣ ΘΕΣΕ ΙΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΜΑΣ.

η οποΙα

Ο αγώνας του σωματεΙου μας, για να μη χάσουμε τα

ο νέος επ ενδυτ~ ς έχει κάνει συμφωνΙες,

αναβλ~θηKε για τις 21/12/16 μετά από αΙτημα της

δεδουλευμένα μας, τη δουλειά μας, είναι πολύ μηνος,

χρεώνει εμπόρευμα, μαζεύει τις ε ισπρά

15/12/16,

« ΚΑ ΡΥΠ Ι Δ Η Σ Α.Ε.Ε.Ε.», αφού ο ιδιoκτ~της βρισκόταν
εκτός Ελλάδας.

και επ Ιπονος για όλους μας κάτω από το βάρος των

ξεις στο τραπεζι κό του λογαρ ιασμό, και

οικογενειακών αναγκών μας. ΕΙναι

το μόνο που μένε ι εΙνα ι να εξασφαλίσει

ο αγώνας που

'

εξιστορείν

Και πάλι για τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών «Ποδαρικό» με ένταση της φοροληστείας
Α

να ρτ ή θ η καν στην ι στο σελ ί δ α
τ ηο Β ο υλή ς, ο ι δηλώσεις περl -

Α

;; ~.1':'-_ .__-

ουσιακής κατάστασ η ς των πολιτικών για τα έτη 2013 και 20 14. Με

Α

π ό την

1η

Γενάρη

2017,

διογκώθηκαν

τα χαράτσια ή επιβλήθηκαν νέα στις

παρακάτω κατηγορίες:
Σταθερή τηλεφωνία . Ε π ιβάλλεται νέο φορο

αφορμ ή το γεγονός αυτό (π ο υ έχε ι

λογικό τέλος

και τοπικό «χ ρ ώ μα») ξεκίνησε στα

των καθαρών (π ρο ΦΠΑ) τιμ ολογίων. Πάνω

Μ Μ Ε νέος θόρυβος σχετικά με τα
π όθεν έσχες των βουλευτών που

5%

σε κάθ ε λογ α ρι α σμ ό, επ ί

σε αυτό θα φορτώνεται κα ι ο ΦΠΑ, με τη ν τε
~

λ ική επ ι βάρυνσ η να υπ ολογίζεται κοντά στο

εμφαν ίζοντα ι με πολλά μηδενικά

6%.

στοικ τραπεζυωύτ τοικ λογαρια

Καύσιμα κίνησης. Ο ΕΦΚ στη βενζίνη θα αυ

σμούς κα ι που συχνά ο ι εντυπώ

ξηθε ί κατά

σεκ μ ένουν στο ΠΟΘΕΝ και όχι

70. Στο

στο ΕΣΧ ΕΣ

Προ φ ανώς κα ι τα ζητ ήματα αυτά, σε μ ια πε
ρίοδο κρ ίσης προκαλούν την οργή και την
αγανάκτηση στα λαϊκά στρώματα που ολο 
ένα και πιο πολλά δυσκολεύονται να επι ζ ή 
σουν.

Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι αυτό που ζο ύ 
με χρόνια τώρα είναι μ ία τυπική και ανού σ ια

παρουσ ίαση του πόθεν έσχες, εφόσον δεν
μπο ρ εί

να

υπάρξε ι

κανέναο

ουσιαστι κό τ

έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων.

Από τα πολιτικά κόμματα μόνο το ΚΚΕ έχει

καταθέσε ι επανειλημμένα προτάσεις για να
ληφθούν στοιχειώδη μέτρα ελέγχου και δι
αφάνεκκ τητ; οικονομικής δραστηριότητα ς
των βουλευτών. Θυμίζουμε ότι η Κοινοβ ο υ

λευτ ική Ο μάδα του ΚΚΕ σε παλιότερη ανα κο ί
νωσή τητ μεταξύ άλλων λέει ωτ προτ αυτό :

« Ε άν ήθελαν ο έλεγχος του "πόθεν έσχες" να
ε ίναι έστω και στοιχειωδώς ουσιαστικότ τότε
θα δέχονταν τκ προτάσεκ που επανειλημ μ έ
να κάνε ι το ΚΚΕ στη Βουλ ή:
Να γ ίνουν ονομαστικέο οι ανώνυμες μετοχές
των εταιρε ιών, οι τ ίτλοι του Δημοσ ίου κα ι τα

άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε δ ια-

φορετική περίπτωση , όσο οι τίτλοι αυτοί πα
ραμένουν ανώνυμοι, κανένας πραγματικός

έλεγχος περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί
να υπάρξει. Να γίνεται έλεγχος στην εξαγωγή
κεφαλαίων από τη χώρα. Να καταργηθούν το
φορολογικό, τραπεζικό, εμπορικό και επιχει
ρηματικό απόρρητο ώστε να μπ ο ρ ε ί να γ ίνε

ται έστω και στοιχειω δώς έλ εγχο ς των επ ιχει 
ρήσεων και κατά συνέπ ε ια της διαπλο κή ς.»
Ο λαός πρέπει να γνω ρίζε ι ότι α υτά τα σ κάν
δαλα και ο ι υ πο θ έσ ε ις δια φθο ρ ός είναι σ ύμ
φυτες μ ε το καπιταλιστικό σύστημα και κα

3

λεπτά το λ ίτρο , από τα

λεπτά το λ ίτρο, από τα

33

στα

41.

στα

33

στα

8

Ο ΕΦΚ στο

υγραέρ ιο κ ίν ησης θα αυξ ηθε ί κατά
από τα

67

πετρ έλ αι ο κ ίν ησ ης θα αυξηθεί κατά

1Ο λεπτά,

43.

Ανατιμήσεις στον καφέ. Επιβάλλεται ΕΦΚ, με
αποτέλεσμα να επιβαρύνει τις λιανικές τιμές
από

10%

μέχρι

20%,

ανάλογα με την κατηγο

ρία.
ΦΠ Α στα ν η σιά . Καταργείτα ι η έκπτωση

30%

το υ ΦΠΑ που έ χε ι δ ιατηρη θ ε ί μ έχρι σή μερα, με
εξα ί ρεση ο ρ ι σμ ένα από α υτά , ό πως πρ ο βλ έ π ε
ται στην π ρ ό σφ ατ η νο μ οθετ ικ ή πα ρέμβαση.

,

θρεφτίζο υν τ η σα π ίλα το υ κυνηγητο ύ το υ

σ α ι

επιχειρημ ατι κού κέρδ ου ς . Ό μ ω ς, αφο ύ μιλά
με για δια φ θ ο ρά κα ι σκάνδαλ α, το μ εγαλύ 

επερνούν πλ έον το

τερο από όλα είνα ι να μοιρ άζεκ κ ίνητρα κα ι
επιδοτή σε ις στο υς επιχε ιρ ημ ατικού ς ομί ο υς
και ο λαός ν α αρκε ίται σε ψίχουλα . Α υτό, δ η 

λαδή, που κάνε ι η κυ β έ ρν η σ η . Αυτό που υπό
σχεται ότι θα κάνει καλύτερ α η Ν Δ όταν έ ρθει
εκείνη στ ην κυβ έρν η ση.
Οι βουλευτές των α στ ικών κο μμ άτων, καλο ύ

νεφ
50% το υ

Σε κάθ ε περίπτωση, όμως, όπως αναφέρεται

στη ν επιστολή διαβεβα ίωσης του υπουργού
Οικονο μ ι κ ών προς την Ευρωζών η , το μέτρο θα

έχει καθολική εφαρμογή από την

1/ 1/2018.

Ανατιμ ή σε ι ς στα τσιγάρα. Αυξάνονται οι Ε ιδικοί
Φόρο ι Κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα λο ιπά

προϊόντα καπνού, με την αναμενόμενη αύξηση
των λιανικών τιμών να ξεπερνά τα

0,50 ευρώ

στο πακέτο .

Χαρ άτσι στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Επιβάλλε
ται ΕΦΚ στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα

ηλε κτρ ον ι κά τσιγάρα. Το ύψος του νέου φόρου

θα ε ίνα ι

10 λεπτά ανά ml υγρού .

ία ένας στους δύο φορολογούμενους
ΑΕΠ ο ι ληξι

πρόθεσμες ο φ ειλέτ προς το ελληνικό δη 

μόσιο ενώ οι μ ισοί φ ο ρολογο ύμ ενοι χρωστούν
στην εφο ρ ία, γεγονός που αποτυπώνει την

890 ε κατ. ευρώ. Συνολικά στο 11μηνο Γενά
ρη - Ν οέ μ β ρ η του 2016 δημιουργήθηκαν νέες
οφειλές ύψους 12,6 δισ. ευρώ .
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 4.312.287 φο

υπερφο ρολόγη ση των λαϊκών νοικο κ υ ρ ι ών.

ρολογο ύ μενο ι, δηλαδή ένας στους δύο, έχουν

Σύ μ φωνα μ ε τα στοιχε ία της Γενικής Γραμμα

ληξιπρ ό θ ε σμ ες οφειλές στην εφορία.

τεί ας Δημο σίων Ε σό δων, τα χρ έη των φυσικών

Οι νέες κατασχέσεκ που επιβλήθηκαν μέσα

κα ι ν ομ ι κών πρ οσώπων π ρος τις ΔΟΥ έφτασαν

στο

νται να υπηρ ετ ή σουν (και υ π ηρετούν έμ,πρ,α

τα

σαν τκ

κτα) την πολιτική α υτ ή . Ε κε ί βρίσκεται η ρίζα

οι λη ξιπρόθεσμες οφε ιλ ές αυξήθηκαν κατά

94,2 δ ι σ. ευρώ. Μ όνο το

Ν οέμβρη του

2016

11μηνο Γενάρη - Νοέμβρη 2016 ξεπέρα
131.000. Μόνο τον Νοέμβρη ο ι νέες
κατα σχέσεις έφθασαν τκ 22.408.

του προβλήματος !

Οι φιέστες γ ια τον ΕΦΚΑ και η πραγματικότητα
Μ

ε τυμπανοκρουσίες και «τα ρ ατατζούμ » συνοδεύτηκε,

Στο πνεύμα αυτής της συζήτησης, η οπο ία, παρά την προσπά

ρο δεν αντιστρέφετ α ι με τκ εξαγγελίες του υπουργε ίου Εργα

χτες, η παρουσ ίαση του νέου υπερ-Τα με ίο υ, του Ενιαί

θεια της κυβέρνησης να τη χρεώσει αποκλειστικά στο ΔΝΤ,

σ ίας ότι στο εξής οι νέεε συντάξεις θα αποδ ίδονται σε εύλογο

ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η συγκ ρότ ηση του οποίου

«σ η κώνετα ι » και από την ΕΕ, αλλά και το εγχώριο κεφάλαιο

χρόνο . λόγω της μ η χανο ργάνω σ η ς του συστήματος, όταν με

προβλέπεται από τον αντιασφαλιστικό νόμο

(π.χ. με τοποθετήσεις του ΣΕΒ), άνοιξε για τα καλά το θέμα της

το νέο τρόπο υπολο γ ισ μο ύ τοικ θα είναι μέχρι και κατά

νέος ασφαλιστικός Οργανισμός, στον οποίο ενσωματώνονται

περικοπής της «προσωπικής διαφοράς», που προκύπτει από

κρότερες από αυτές που απέδιδε το σύστημα έως τώρα!Χώρια

εννιά φορείς τηο Κοινωνική; Ασφάλισης, θα καλύπτει πλέον

τον επανυπολογισμό των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων και

που μπροστά τους έχουν βαρυχειμωνιά διαρκείας, από την

4,2 εκατ.

σύμφωνα με την κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταβάλλεται.

εφαρμογή άλλων δ ιατάξεων του νόμου

Οπως όλα δείχνουν, όμως, η παραπέρα μείωση των σημερινών

σε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και προβλέπει περικοπές

ασφαλισμένους και

2,6

4387/2016. Ο

εκατ. συνταξιούχους.

Το υπερ-Ταμείο ξεκινάει τη λειτουργία του με έλλειμμα τητ τά
ξης των

40%

μι

4387/2016, που ψήφι

δισ. ευρώ. Το ταμειακό

συντάξεων θα είναι από τα πρώτα επόμενα

στις συντάξεις και αυξήσεις στις εισφορέτ οψοικ

του έλλειμμα είναι σχεδόν τριπλάσιο

μέτρα. Αυτό επιβεβαίωσε, άλλωστε, και η κυ

τετραετία

βέρνηση, με την επιστολή Τσακαλώτου στον

τους αγρότες να παίρνουν αυτές τκ μέρες την πρώτη κρυάδα

1,049

και φτάνει τα

2,9

δισ. ευρώ, αλλά στο

προσχέδιο του προϋπολογισμού του

ESM

και την Ευρωζώνη, όπου οι συντάξεις

ΕΦΚΑ, που δημοσιοποιήθηκε τον πε

προσδιορίζονται ως το πεδίο ενεργοποίησης

ρασμένο Σεπτέμβρη , προβλεπόταν

του «κόφτη», σε περίπτωση αποκλίσεων

επιπλέον χρηματοδότηση από τον

από τοικ ουμφωνημένοικ δημοσιονο

κρατικό προϋπολογισμό και το ΑΚΑ

μικούς στόχους.

ΓΕ.

Ξεκάθαρος στόχος τους είναι να μει-

Σε κάθε περίπτωση, ο ελλειμματικός

ώσουν τη συμμετοχή του κράτους στο

προϋπολογισμός από τον πρώτο χρόνο είναι η πιο επικίνδυνη

σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, να μετατρέψουν

«π ρ ο ί κα » για το νέο Ταμείο, καθώς προσφέρει το άλλοθι που

τη λειτουργία του σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφα 

αναζητούν κυβέρνηση, εργοδότες και κουαρτέτο για να στη

λισμένου . Η πορεία της κρατικήτ χρηματοδότησης στο

ρίξουν προπαγανδιστικά το σχέδιο για παραπέρα περικοπές

σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, τα τελευταία μόνο

στκ συντάξεις και ανατροπές συνολικά στο σύστημα της Κοι

χρόνια, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες: Από

νωνικής Ασφάλισης.

δεν «έκλεισε» ποτέ. ..) για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην

10.342 δισ. ευρώ που ήταν το 2015. περιορίστηκε στα
9.126 δισ. ευρώ το 2016, ενώ για τον ΕΦΚΑ έχουν προ
ϋπολογιστεΙ μόλις 8,376 δισ. ευρώ για το 2017 (μείωση
750 εκατ, ευρώ σε σχέση με το 2016) .

κατεύθυνση των περικοπών στις δαπάνες και της αύξησης των

Αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα που κρύβονται πίσω

εισφορών, προκειμένου να «εξυγιανθούν» τα οικονομικά του

από τις φιέστες για την παρουσίαση του ΕΦΚΑ. Και αυτή

Από αυτήν την άποψη, δεν είναι τυχαία η συζήτηση που ξα
νάνοιξε με τη δεύτερη «αξιολόγηση» (στην πραγματικότητα

συστήματος και να απορροφά μικρότερο ποσοστό κρατική;

11 οδυνηρή

στήριξης επί του ΑΕΠ.

χους πραγματικότητα δεν εξωραΤζεται, πολύ περισσότε -

για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιού

2016 - 2019.

8,2 δισ. την

με τους ελεύθερους επαγγελματίες και

από την αλλαγή του τρόπου ωιολογισμού των ασφαλιστικών
τους εισφορών...

Στη σελίδα αυτή θα

βρίσκετε άρθρα,
ντοκουμέντα, έρευνες,
µελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
αλλά και τη γενικότερη
της χώρας μας.

Τα έθνη πρέπει να θυµούνται

για να διδάσκονται
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

Η
«

δηµιουργία της ΕΣΣΔ και

3ο|12|1922: Ψηφίζεται η Διακήρυξη και το Σύμφωνο για το
σχηµατισµό της ΕνωσηςΣοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (ΕΣΣΔ)
1922

συνήλθε η συνδιάσκεψη των πληρεξουΔεκέμβρη
Στις
σίων των αντιπροσωπειών της Ρωσικής Σοβιετικής Σοσιαλι29

ιστορείν

στικής Δημοκρατίας (ΣΣΔ),της ΣΣΔ της Ουκρανίας, της ΣΣΔ της
Λευκορωσίας και της ΣΔ της Υπερκαυκασίας. Στη συνδιάσκεψη
συζητήθηκαν τα σχέδια της Διακήρυξης και της Συμφωνίας για
την ίδρυση της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) καθώς και για το 1ο Ενωσιακό Συνέδριο των Σοβιέτ
που θα ακολουθούσε. Αποφασίστηκε να επικυρωθούν βασικά
στο συνέδριο η Διακήρυξη και η Συµφωνία και αμέσως μετά να
εξεταστούν και να επικυρωθούν οριστικά οι Κεντρικές Εκτελεστικές Επιτροπές των Ενωσιακών Δημοκρατιών και το 20 Συνέδριο
των Σοβιέτ της ΕΣΣΔ.
Στις 30 Δεκέµβρη του 1922 συνέρχεται στη Μόσχα (στο θεάτρο
Μπολσοι) το 1ο Πανενωσιακό Συνέδριο των Σοβιέτ. Στο συνέδριο
πήραν μέρος 1.727 αντιπρόσωποι από τη Ρωσική ΣΣΔ,364από τη»
ΣΣΔ Ουκρανίας, 33 από τη ΣΣΔ της Λευκορωσίας και 91 από τη
ΣΣΔ της Υπερκαυκασίας.
Στις 12,45' 0 γεροντότερος από τους αντιπροσώπους και µέλλος
της ΠΚΕΕ Π.Γ. Σµιντόβιτς κήρυξε την έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου. Ο Σμιντόβιτς τόνισε ότι «η ομόθυµη θέληση των εργαζοµένων της Ουκρανίας, του Αζερμπα'ίτζαν,της Γεωργίας, της
Αρµενίας και της Λευκορωσίας να συγχωνευτούν οι ξεχωριστές
σοβιετικές δημοκρατίες σε ένα ενιαίο σύνολο , σε ένα ισχυρό
κράτος, σε μια ένωση σοσιαλιστικών σοβιετικών δηµοκρατιών
έχει εκφραστεί στα συνέδρια των Σοβιέτ
των προαναφερομένων ΣΣΔ.Η θέληση
αυτή υποστηρίχτηκε με απερίγραπτο
ενθουσιασμό από τους αντιπροσώπους
των εργαζοµένων της ΡΣΣΔ στις εργασίες του 1Οου Πανρωσικού συνεδρίου των
Σοβιέτ. . .».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη µορφή της ΕΣΣΔ ήταν σχέδιο που
επεξεργάστηκε ο ίδιος ο Λένιν. Το θέµα
είχε απασχολήσει την Κεντρική Επιτροπή
του Κομμουνιστικού Κόµµατος Ρωσίας
(μπολσεβίκων) τον Οκτώβρη του 1922.
Στη συνεδρίαση εκείνη η πλειοψηφία με
επικεφαλής τον Λένιν απέρριψε την ιδέα
της αυτονόμησης, δηλαδή της εθελοντικής εισόδου των Σοβιετικών Δηµοκρατιών στη Σοβιετική Οµοσπονδία Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών Ρωσίας (ΣΟΣΔΡ)
µε το δικαίωμα της αυτονομίας. Ο Λένιν
επέµεινε σε μια διαφορετική μορφή κρατικής οργάνωσης, στην οποία όλες οι Σοβιετικές Δηµοκρατίες θα συµμετείχαν µαζί
µε τη ΣΟΣΔΡ ισότιμα.
Το σχέδιο για την Ενωση εγκρίθηκε στις 10/12/1922 από το νιι Συνέδριο των Σοβιέτ της Ουκρανίας και από το πρώτο Συνέδριο των
Σοβιέτ της Υπερκαυκασίας. Επίσης, στις 14/12, την Ενωση ενέκρινε το ιν Συνέδριο των Σοβιέτ της Λευκορωσίας και στις 23/12 το
Χ Συνέδριο των Σοβιέτ Ρωσίας. Προηγήθηκαν αποφάσεις από τις
κοµματικές οργανώσεις των Σοβιετικών Δημοκρατιών, καθώς και
στα συνέδρια των Σοβιέτ και στις συγκεντρώσεις των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν.
Η Λενινιστική κληρονοµιά
είναι η θεωρητική κληρονομιά του Β.) ΛΕΝ|Ν στο
Σπουδαία
όλο ζήτημα. Στις σηµειώσεις του «Σχετικά µε το ζήτηµα των
εθνοτήτων ή το της «αυτονόµησης» (30-31/12/1922- ΑΠΑΝΤΑ
450ς τόμος σελ. 356-362) τόνιζε χαρακτηριστικά αναφορικά με
τον διεθνισμό του προλεταριάτου: «. . .Είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουμε τον εθνικισμό του έθνους που καταπιέζει από τον εθνικισµό του έθνους που καταπιέζεται, τον εθνικισμό του µεγάλου
έθνους από τον εθνικισµό του µικρού έθνους. Απέναντι στο δεύτερο εθνικισµό πάντοτε στην ιστορική πρακτική εµείς, οι πολίτες
του μεγάλου έθνους, είμαστε υπεύθυνοιγια τις αµέτρητες πράξεις
βίας και µάλιστα κάτι περισσότερο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε
πραγµατοποιούµε αµέτρητες πράξεις βίας και προσβολών…Γι'
αυτό ο διεθνισµός του έθνους που καταπιέζει ή του λεγόμενου
«µεγάλου»έθνους (αν και είναι µεγάλο μόνο µε τους καταναγκασµούς του. . .) δεν πρέπει να σημαίνει μόνο την τήρηση µιας τυπικής ισοτιμίας των εθνών, αλλά πρέπει να σηµαίνει και µια τέτοια
ανισότητα που θα αντιστάθμιζε από την πλευρά του έθνους - καταπιεστή, του έθνους του µεγάλου, την ανισότητα εκείνη που διαμορφώνεται πραγµατικά στη ζωή. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό,
δεν κατάλαβε την πραγματική προλεταριακή στάση απέναντι στο

η

εθνικό ζήτηµα, έµεινε ουσιαστική στη μικροαστική άποψη και γι'
αυτό δεν µπορεί παρά να κατρακυλάει κάθε λεπτό προς τη μικροαστική αυτή άποψη. . .Το ζωτικό συµφέρον της προλεταριακής
ταξικής πάλης απαιτεί να µην φερνόμαστε ποτέ τυπικά απέναντι
στο εθνικό ζήτημα αλλά πάντοτε να παίρνουμε υπόψη μας την
υποχρεωτική διαφορά ανάμεσα στο προλεταριάτο του έθνους
που καταπιέζεται (ή του µικρού) και στον προλετάριο του έθνους
που καταπιέζει (ή του µεγάλου)…»
Οι αποφάσεις
κείμενα της Διακήρυξης και της Συμφωνίας για την ίδρυση
της ΕΣΣΔ τα διάβασε στο συνέδριο ο |.Β. Στάλιν. (Σ'αυτόν είχε
ανατεθεί εξάλλου νωρίτερα από την ολομέλεια , 6/1 0, της Κ.Ε του
ΚΚΡ (µπ) η επεξεργασία των συνταγματικών αρχών της ΕΣΣΔ μαζί
µε επιφανή στελέχη του κόµµατος όπως Καλίνιν, Κίροφ Τσιτσέριν,
Φρούνζε κ.α).
Μιλώντας ο ΣΤΑΛ|Ν τόνισε: «Η σημερινή µέρα αποτελεί στροφή
στην ιστορία της σοβιετικής εξουσίας. Τοποθετεί ένα ορόσηµο
ανάµεσα στην παλιά περίοδο που πέρασε πια, τότε που οι Σοβιετικές Δημοκρατίες, αν και δρούσαν από κοινού, τραβούσαν χωριστά, απασχοληµένες πρώτ΄ απ' όλα µε το ζήτημα της δικής τους
ύπαρξης, και στην περίοδο που άρχισε κιόλας τώρα που µπαίνει
τέρμα στη χωριστή ύπαρξη των Σοβιετικών Δηµοκρατιών, τώρα
που οι Δηµοκρατίες ενώνονται σ' ένα ενιαίο ενωσιακό κράτος, για
να καταπολεμήσουν με επιτυχία το οικονομικό ξεχαρβάλωμα,
τώρα που η σοβιετική εξουσία δε σκέφτεται μόνο για την ύπαρξή
της, αλλά και για το πώς θα εξελιχτεί σε µια σοβαρή διεθνή δύναμη που θα μπορεί να επιδρά πάνω στη διεθνή κατάσταση και θα
μπορεί να την αλλάζει προς το συμφέρον των εργαζομένων».
Η Διακήρυξη σημείωνε πως μόνο
στη χώρα των Σοβιέτ, µόνο στις
συνθήκες της δικτατορίας του
προλεταριάτου που συσπείρωσε
γύρω της την πλειοψηφία του πληθυσµού έγινε δυνατόν να εξαφανιστεί η καταπίεση των εθνοτήτων,
να δηµιουργηθεί κατάσταση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και να μπουν
οι βάσεις της αδελφικής συνεργασίας των λαών. Στη Διακήρυξη
αναφερόταν οι λόγοι που επιβάλανε επιτακτικά να δηµιουργηθεί
η ΕΣΣΔ και διακηρύσσονταν η ισοτιµία και ο προαιρετικός χαρακτήρας της ένωσης. «Η θέληση των
λαών των Σοβιετικών Δημοκρατιών που μόλις τελευταία συνήλθαν
τα συνέδρια των Σοβιέτ τους και
πήραν ομόφωνα την απόφαση να
ιδρυθεί η ΕΣΣΔ είναι μία σίγουρη
εγγύηση πως η Ένωση αυτή είναι
προαιρετική ένωση ισότιμων λαών,
κάθε
εξασφαλισμένο
το δικαίωμα να αποδηµοκρατία
έχει
πως
χωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, πως όλες οι σοβιετικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες µπορούν ελεύθερα να μπουν στην Ένωση».
Η Συμφωνία για το σχηματισμό της ΕΣΣΔ καθόριζε κυρίως την αρµοδιότητα και τα καθήκοντα των ανώτερων κρατικών οργάνων
της Ένωσης, τον τρόπο που θα γίνονται οι εκλογές των αντιπροσώπων όριζε τη σηµαία, το έµβλημα και την κρατική σφραγίδα
της Ένωσης. Πρωτεύουσα της ΕΣΣΔ εκλέχτηκε η Μόσχα. Η Συμφωνία προέβλεπε πως κάθε δηµοκρατία έχει το δικαίωμα της
ελεύθερη'ς εξόδου από*τηνΈνωση
Η Συμφωνία-Συνθήκη αποτελείτο από πρόλογο και 26 άρθρα
Στον πρόλογο… ορίζεται ότι η Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή
Σοσιαλιστική Δηµοκρατία, η Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία
της Ουκρανίας, η Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία της Λευκορωσίας και η Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή Σοβιετική Δημοκρατία
της Υπερκαυκασίας (που περιλαµβάνει Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και
Αρµενία)ενεργώντας με ελεύθερη βούληση, συµφωνούν να δημιουργήσουν την "Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών,
που διέπεται από τα άρθρα που απαριθμούνται στην συνθήκη.
Το Άρθρο 1 αναφέρει την αρμοδιότητα των καθηκόντων που θα
έχουν οι αρχές της Ένωσης. Αυτές περιλαµβάνουν όλες τις εξωτερικές υποθέσεις, διεθνείς σχέσεις, αλλαγή εξωτερικών συνόρων,
διεύρυνση της Ένωσης με την αποδοχή νέων δηµοκρατιών- κήρυξη πολέμου και συµφωνία ειρήνης, εξωτερικό και εσωτερικό
εµπόριο- εξουσία στην οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργία ενιαίας
ταχυδροµικής και μεταφορικής υπηρεσίας, ένοπλες δυνάµειςεσωτερική μετανάστευση- δημιουργία υπηρεσιών ενιαίου δικαστικού κλάδου, παιδείας και υγειονομικής περίθαλψης καθώς επίσης ενοποίησης όλων των µονάδών µέτρησης Όλα τα παραπάνω
θα ελέγχονται συγκεκριμένα κατευθείαν από την κυβέρνηση της

Τα

,

σηµασία της
"Ένωσης. Επιπλέον, στην τελευταία πρόταση αναφέρεται ρητά, ότι

οι αρχές της Ένωσης θα μπορούσαν τώρα να ανατρέψουν πράξεις
των αρχών όλων των Δηµοκρατιών (είτε είναι το Συνέδριο των Σοβιέτ, το Σοβιέτ των Λαϊκών Επιτρόπων ή της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής) που θα κρίνονταν ότι παραβαίνουν την Συνθήκη.
Τα Άρθρα 2-1Ο καθόριζαν την δοµή των ανωτάτων αρχών της
Ένωσης. Η νομοθετική εξουσία, σύμφωνα με την συνθήκη, ήταν
το Συνέδριο των Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης και µεταξύ των
συνεδριάσεων αυτή πραγµατοποιείτο από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Σοβιετικής Ένωσης.
Το Άρθρο 1 1 διόριζε την εκτελεστική εξουσία, το Συµβούλιο των
Λαϊκών Επιτρόπων. Τα μέλη του συμβουλίου διορίστηκαν από την
ΚΕΕ, και περιλάµβανε δέκα χαρτοφυλάκια (κοµισαριάτα ή επιτροπάτα) καθώς επίσης έναν πρόεδρο και τους βοηθούς του.
Το Άρθρο 12 καθόριζε τα καθήκοντα του Ανωτάτου Δικαστηρίου
της Σοβιετικής Ένωσης (υπό τον έλεγχο της ΚΕΕ)
Τα Άρθρα 13-17 καθόριζαν το πλαίσιο για τις νομικές διαδικασίες
μεταξύ των ανωτάτων οργάνων της Ένωσης και εκείνων της κάθε
δημοκρατίας. 'Ολα τα διατάγματα από την ΚΕΕ της "Ένωσης ίσχυαν για κάθε δημοκρατία . Επιβεβαιωνόταν επίσης, η πολύγλωσση
πλευρά της Ένωσης, διευκρινίζοντας ότι όλα τα διατάγματα της
Ένωσης πρέπει να τυπώνονται στην επίσημη γλώσσα κάθε ιδρυτικής δηµοκρατίας (Ρωσικά, Ουκρανικά, Λευκορωσικό, Γεωργιανά,
Αρμενικά και Τουρκίτς (δηλ. Αζέρικα)
Το Άρθρο 18 απαριθμεί τις εξουσίες που πρέπει να διατηρήσουν
οι Δηµοκρατίες και προσδιόριζε τα αντίστοιχα Συμβούλια των
Λαϊκών Επιτρόπων, το καθένα να έχει πρόεδρο, τους βοηθούς
του, έντεκα χαρτοφυλάκια και αντιπροσώπους µε συµβουλευτική
ψήφο των διαφόρων επιτροπάτων σε επίπεδο Ένωσης, ιδιαίτερα
των εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας, εξωτερικού εμπορίου, μεταφορών και |οςί5τίς5.
Ταυτόχρονα, το Άρθρο 19 διευκρίνιζε ότι τα όργανα σε επίπεδο
δηµοκρατίας, το Ανώτατο Σοβιέτ Εθνικής Οικονοµίας τα επιτροπάτα επισιτισμού, οικονομικών και εργασίας, καθώς και ο Σοβιετικός έλεγχος αν και υποταγµένα στις αρχές των Δημοκρατιών,
οι δραστηριότητέςτους έπρεπε να ρυθµίζονται από την ΚΕΕ της
Ένωσης.
Το Άρθρο 20 πραγµατευόταν ότι οι προύπολογισμοί των Δημοκρατιών θα αποτελούσαν τον προύπολογισμό της "Ένωσης, και ότι
όλα τα έµμεσα έξοδα και οι δαπάνες θα καθορίζονταν από την ΚΕΕ
της Ένωσης. Επιπλέον, η τελευταίο θα καθόριζε επίσης το µερίδιο
των κερδών, εάν υπήρχαν, που κάθε Δημοκρατία θα λάµβανε.
Τα Άρθρα 21-23 δημιούργησαν την ενιαία Σοβιετική υπηκοότητα,
τα σύµβολα του κράτους (σημαία, εθνικό ύµνο και θυρεό) , και
καθόρισαν την πρωτεύουσαστης Ένωσης στην Μόσχα (23).
Το. Άρθρο 24 απαίτησε όπως οι δημοκρατίες τροποποιήσουντα
συντάγματα τους όσον αφορά την συνθήκη.
Το Άρθρο 25 διευκρίνιζε ότι οι όποιες τροποποιήσεις, προσθήκες
ή αλλαγές στην συνθήκη μπορούν να γίνουν µόνο από το Συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης.
Το Άρθρο 26 επικύρωσε το άρθρο στην διακήρυξη, όπου κάθε
δηµοκρατία έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει την Ένωση.
Το 1ο Συνέδριο των Σοβιέτ εξέλεξε ανώτατο όργανο εξουσίας
της ΕΣΣΔ την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή (ΚΕΕ) της ΕΣΣΔ με
προέδρους τους΄Μ. |. Καλίνιν, Γ. |. Πετρόφσκι, Ν. Ν. Ναριµάνοφ και
Α. Γ. Τσερβιακόφ. Στη δεύτερη σύνοδο της ΚΕΕ σχηματίστηκε η
κυβέρνηση της ΕΣΣΔ, το Συµβούλιο των Επιτρόπων του Λαού, με
επικεφαλής τον Λένιν.
Η

ιστορική σηµασία της ίδρυσης

δίνει

στίγμα της κοσµοϊστορικής σημασίας του γεγονότος
Τοανάγλυφα
ο εκπρόσωπος της Κομμουνιστικής Διεθνούς

Β.

Κολάροφ κατά τον χαιρετσιμό του : « Η ιστορική σημασία του γεγονότος αυτού είναι ολοφάνερη σε όλο τον κόσμο. Από τότε που
αρχίζει η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η πρώτη φορά που οι
μάζες πολυάριθµων λαών που κατοικούν σε µια τόσο απέραντη
εδαφικά έκταση χρησιμοποιούν το δικαίωνα να διαφεντεύουν οι
ίδιοι τον εαυτό τους».
Το ιστορικό αυτό γεγονός ήταν αποτέλεσµα των εξελίξεων του
σοσιαλιστικού μετασχηµατισμού της απέραντης χώρας, δείγµα
των" δυνατοτήτων της να ενώσει τους εργαζόμενους διαφόρων
εθνοτήτων και ταυτόχρονα άνοιξε νέες προοπτικές μέσω αυτής
της συνεργασίας υλικής και πνευµατικής ανάπτυξης των λαών αυτών. Ήταν ένα πλέον φωτεινό παράδειγμαγια τη δυνατότητα λειτουργίας σε ισότιμη -διεθνιστική- βάση ενός πολυεθνικού κράτους που η βάση του ήταν η εργατική τάξη και η εξουσία της.
…

Πηγές:

Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ: Παγκόσµια Ιστορία, τόμος Η΄, εκδόσεις «Με'λισσα»
Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια
.

ΑΠΑΝΤΑ ΛΕΝ|Ν
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΑΛ|Ν
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Ποια ιατρεία λειτουργούν στην Μονάδα ΠΕΔγ Βέροιας

Ε

ν

όψει

τ

ο

2017

Υγεί-

ας

ΠΕΔΥ

πολίτες στο γραφείο του ο αντιπεριφερειάρχης κ.

Κώστας Καλαϊτζίδης, υποδέχθηκε το νέο έτος η Περι

-

δα

ε δεξίωση που παρέθεσε για τις αρχές και τους

Μ

υ

στην

Μ ο ν ά

Υποδοχή ΤO~ νέου έτους στην Π.Ε Ημαθίας
φερειακή Ενότητα Ημαθίας.Το φλουρί της βασιλόπιτας,
που ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονας, έτυχε

Βέροιας

στο κομμάτι της προέδρου της δημοτικής κοινότητας

(πρώην

Βέροιας κα. Ελένης Γκόγκα, στην οποία ο κ. αντιπεριφε

ΕΟΠΥΥ

ρειάρχης δώρισε αντίγραφα της Ασπίδας και της Σάρι

πρώην

σας της Μακεδονικής Φάλαγγας των στρατιωτών του

ΙΚΑ)

λει

Μεγάλου Αλεξάνδρου.

τουργούν
τα παρακάτω Ιατρεία και τμή
ματα σε πρωινό ωράριο με ρα
ντεβού:

κότητας και θηλασμού - Μαθή
ματα

Ψυχοπροφυλακτικής.
Μητρικού

θηλασμού-

Τμήμα
Επισκέ

ψεις κατ' οίκον
15.Φυσικοθεραπείες κατ' οίκον

16. Κοινωνική Λειτουργός
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Εργαστήριο

(υπερηχογραφήματα-

13.Τμήμα Ενεσοθεραπείας
14.Τμήμα προετοιμασίας γονεϊ

1. Γυναικολογικό Ιατρείο
2. Γενικής Ιατρικής
3. Καρδιολογικό Ιατρείο
4. Οδοντιατρικό Ιατρείο
5. Ορθοπεδικό Ιατρείο
6. Παθολογικό Ιατρείο
7. Χειρουργικό Ιατρείο
8. Ψυχιατρικό Ιατρείο
9. ΩΡΛ Ιατρείο
10.Ακτινολογικό

12.Τμήμα Εμβολίων με Παιδία
τρο

μαστο

γραφίες)

11.Μικροβιολογικό Εργαστήριο

ΓΙΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

2331062985 ΚΑΙ 23310 62198
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΕΣ: 2331022332 - 23310246612331021863

Ξεκινά στην Αλεξάνδρεια το πρώτο ΚΔΑΠ ΑμΕΑ
Ο πρώτο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για ΑμΕΑ στο
Τνομό Ημαθίας θα λειτουργήσει τον Σεmέμβριο στην Αλεξάνδρεια.

Η ΚΕΔΑ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον σύλλογο ΑΜΕΑ Ημα

θίας και θα στεγάσει το πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις των Π αιδιών
της Άνοιξης.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδεια, από τους εμπλεκό

μενους φορείς. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεκ τους, μέχρι τον Φεβρου
άριο θα έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του κέντρου, το καλοκαίρι
θα βγει η πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ και τον Σεπτέμβριο θα δοθούν τα

voucher σε 50 δικαιούχους. Το κέντρο θα λειτουργήσει τις απογευματι
νές ώρες και θα δημιουργήσει 5-6 θέσεις εργασίας.

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλλαν στον κ. αντιπε

ριφερειάρχη και τις αρχές του τόπου, μέλη του συλλό 
γου Δασκιωτών.Είχε προηγηθεί πανηγυρική Αρχιερατι-

είναι δύσκολοι, αλλά με οδηγό την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό,

κή Δοξολογία στον Ι.Ν Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

είμαι αισιόδοξος ότι θα πορευτούμε όλοι μας, εξυπηρετώντας

Σε μήνυμα του ο κ. Καλαϊτζίδης αναφέρει τα εξής: "θα ήθελα να

τα συμφέροντα του τόπου και των συμπολιτών μας. Ευελπιστώ

ευχαριστήσω τους πολίτες της Ημαθίαςπου και σε αuτό τον τρίτο

ότι το

χρόνο της διοίκησης της "Αλληλεγγύης" με επικεφαλής έναν χα

Μακεδονίας, θα είναι απόλuτα δημιουργικό και γόνιμο . Εύχομα ι

2017, με την Ημαθία ισότιμο εταίρο σε επίπεδο Κεντρικ ής

ρισματικό άνθρωπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, βρέθηκαν στο

ακόμη ο σταυρικός δρόμος που διέρχεται η πατρίδα μας να οδη

πλευρό της Περιφερειακής μας Ενότητας. Μπορεί οι καιροί να

γήσει σύντομα στην λύτρωση της ανάστασης του λαού μας"

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: Πρόσκληση για Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Κ

προσέλθουν στο χώρο τουλόχιστον μΙα ώρα πριν την έναρξη των

αλο ύνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιαι; σύμφωνα με το

όρθρο

10 του

Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που

εργασιών.

θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορ

Σύμφωνα με το όρθρο

φύρα

στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα ο ικο

1, Βέροια),

την Κυριακή

15 Ιανουαρίου 2017 και

ώρα

11 .00

π.μ, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

νομικώς.

11.00- 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βρόβευ ση των αριστούχων μαθητών και των επιτυ

Σύμφωνα με το όρθρο

5 του

3 του

Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής

Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισ

σότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους

χόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παιδιών της Λέσχης

υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των

11.30- 11.45: Εκλογή

δύο τελευταίων ετών

Προεδρείου Γ.Σ. και ανόγνωση θεμάτων ΓΣ

κρίνεται οηαρσίτητηκαθώτ επίσης και η έγκαιρη υποβολή υποψη

11.45 - 12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματι σμός
12.30-12.45:, Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
13.00-13.15: Διόλειμμα
13.15-13.30: Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις -Προτόσεις
13.30-13.45: Απαντήσεις
13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
14.00-18.00: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για ονά

φιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπόρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επόμενη Κυριακή

22 Ιανουαρίου 2017,την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο

και με τα ίδια θέματα.
Με τιμή, για το Διοι

κητικό Συμβούλιο
Ο

Πρόεδρος

δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ο Γ. Γραμματέας

Οι υποψηφιότητες υπoβόλλovται εγγρόφως (όρθρο

Παύλος Σαρημιχαη-

"Κάναμε το πρώτο βήμα. Θα είναι το μοναδικό στην Ημαθία " σχολίασε

στον πέντε

ο πρόεδρος της ΚΕΔΣΑ Στέφανος Δελιόπουλος.

τεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα

(5) ημέρες πριν

14) τουλόχι

από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμμα

λίδης

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης τόνισε ότι αυτός και οι συνεργάτες

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικο
νομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. να

ΜΠ

Νικόλαος

Το υ μπουλ ίδη ς

9/1/2017).

του είδαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ιδέα που κατατέθηκε διότι βούλη

(2016-2017).

Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διόταξης:

ση της διοίκησής του είναι να βοηθήσει τα ΑμΕΑ. "Είναι μεγάλο κατόρ
θωμα να ανακουφίσεις 50 οικογένειες" σχολίασε.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης, πρόεδρος του

συλλόγου ΑμΕΑ Ημαθίας.

Το Ν .Σ Η μαθίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου

της

Δημοκρατικής

Συμπαράταξης

συ

προέρχονται από τον αντίστοιχο Νομό .
Για την Ημαθ ία

γκροτήθηκαν τα Νομαρχιακά Συμβούλια

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

της

ΓιΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΗ .ΣΥ.Τα

Νομαρχιακά

Συμβούλια

- ΠΑΣΟΚ
-

ΠΑΣΟΚ

αποτιλούνται από τους Γραμματε ίς και

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

- ΔΗΜΑΡ

Αναπληρωτές Γραμματείς των Ν .Ε . του

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

-

ΠΑΣΟΚ, τον Γραμματέα της ΔΗΜΑΡ, τον

ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

υπεύθυνο από τις Κινήσεις Πολιτών και τα

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓιΟΣ

μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που

ΡΕΒΥΘΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

- ΔΗΜΑΡ

- ΔΗΜΑΡ

Επίσκεψη του Γ,Γ του Υπουργείου Παιδείας στην Ημαθία

Τ

η

Διεύθυνσή

(σ.σ

Α/θμιας

Εκ

παίδευσης

Ημαθίας)

επισκέφθηκε

στκ,

Δεκεμβρίου,

ο

κός

IJ '

μας

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

- ΠΑΣΟΚ

~P"..(ΠCΊTΙλι:Jυς 19 ' Β ερ ο l
Τη"- .2331(J 21605

Επειδή ο ΣεβΜμδς,;ηΠοια/ητα και η OlJ({J\rOμiα
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30
Γενι

Ιραμματέαο ' του'

Υπουργείου Παιδείας κ.
Γιάwης Παντής, συνοδευόμενος από τον Πε-

.
.

ρι φ ερει α κό Δ/ντή Εκπαίδευσης Kενrρ. Μακεδονίας κ. Π. Αναν ι άδ η , τους
β ο υλε υτές Ημαθία ς Γ. Ουρσου ζίδη, Χ . Αντων ίου, Φ. hα ρασα ρλίδου και
εκπ ρο σώπο υς φ ο ρέων κα ι υπηρ εσιών.Κατά τη δίωρη περίπο υ υπηρε
σιακή συνάντησ η ο κ Π tιvtής μάς ενη μέρωσε για τι ς δράσεις πο υ προ
γραμ ματίζει το Υπουργείο σε διάφορους το μεκ, ενώ από μέ ρους μας
τον ενημερ ώσαμε για την κατάσταση της Α/θμιας Εκπα ίδ ευσης στην

24ωρηΕΞΥ

HPεF HΣH

Ημαθ ία και του θέσαμε μια σειρά από ζητήμιιτα, όπως η κάλυψη των
αναγκών σε Παράλληλες Στηρ ίξεις, η λειτουργ ία των ν ηπ ιαγωγε ίων με
το νέο πρόγραμμα, το Ολοή μερο Σχολείο, η εκπαίδευση των προ σφύ
γων κλπ.Ο κ. Παντή ς έδει ξε ιδιαίτερο ενδιαφ έρον για όλα τα ζητήματα
που του θέσαμε κα ι ζήτησ ε εγγράφως τις παρατηρήσεις κα ι τις προτά

σεις μας για εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Στον
κ. Παντή προσφ έραμε, ως αναμνηστικό τη ς επίσκεψ ής του, το βιβλίο

" Η μ αθ ία Ερατεινή " του Λυκείου Ελλην ίδων Β έροιας. (Από ανάρτηση του

Δ!ντη της !Jθμας Εκπαίδευσης στο fb )

.
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ελεύθερο

βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες

Ιανουαρίου

9

,.Λ

2017

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓιΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ Καμία σu~ήτηση με τους μνημονιακούς δυνάστες του λαού
30/12 / 2016
Σ
Π 30112/16
ρ αγ μ ατοπο ι ή θ η κ ε

την

Παρασκευή

πραγματοποίησή μόνιμων διορισμών, με

μετώπιζαν την εκπαίδευση με αυστηρά

στην αίθουσα του Δημοτι

αναφορά στην αναγκαιότητα αξιολόγη

λογιστικούς όρους.

κού Συμβουλ ίου Βέροιας, συνάντηση του

σης, «άλλ ο υ τύπου », με υποσχέσεις για τκ

Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ

Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας με εκπροσώ

μεταφορέτ μαθητών και την ειδική αγωγή,

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι δεδομ ένη . Εφαρμόζουν

πους των εκπαιδευτικών σω-

με

συνεχείς

υπεκφυγές

και το

καθώς και με την Ο μοσπον

για τα

υπό-

μογή σωρεία σκληρών μέτρων ενάντια

δία Γονέων.

λοιπα

θέ-

στα λαϊκά στρώματα και εισοδήματα . Δ εν

ξεκινάει με την εφαρ

ματα,

καν, από μέρους των σωμα

δούμε,

« ΘΑ

τείων,

μελετήσου

ΘΑ

με, ΘΑ εξε-

μνημονιακή πολιτική, τα σωματεία εκπαι

τάσουμε» ,

δευτικών και οι σύλλογοι Γονέων δεν πρέ

τελικά η συ

πει να προσφέρουν καμ ία ανοχ ή . Καμι ά

δευση και ειδικότερα το Νομό
Ημαθίας. Ζητήματα όπως Ειδική Αγωγή

νάντηση έληξε χωρίς κανένα ουσιαστικό

αυταπάτη, κανένας εφ η συ χασ μ ό ς,

διορισμοί-αξιολόγηση -συγχωνεύσεις σχο

αποτέλεσμα.

πρέπει να υπάρχει σχετικά με τκ επικείμε

λε ίων-μεταφορά

Ο Γ.Γ του υπουργείου, μεταξύ άλλων εξω

νες προθέσεις της κυβέρνησης στα ζητή

μαθητών-εκπαίδευση

προσφυγόπουλων κά προβλήθηκαν έντο

ράισε τον ρόλο του ΟΟΣΑ και επιχείρησε

ματα παιδείας.

να απομυθοποιήσει τις επιταγές του ΟΟΣΑ

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας γ ια σωματεία

Δασκάλων και Γονέων.

για την παιδεία, λέγοντας ότι

μαζικά και ταξικά, ενάντια σε όσους στη

μετά από

Ο Γ.Γ κ . Παντής

παρουσίασε τον γενικό

παρέμβαση παραγόντων του Υπουργείου

ρίζουν, ψηφίζουν και εφαρμόζουν αντι

σχεδιασμό

υπουργείου

χώρο

Παιδείας, ο ΟΟΣΑ έδειξε « κατανό η ση» και

λαϊκές μνημονιακές πολιτικές. Παλεύουμε

της εκπαίδευσης και επί της ουσίας δεν

δέχθηκε τους όρους και προϋποθέσεις

για ένα σχολείο που να απαντά στκ σύγ

του

στο

δεσμεύτηκε για κανένα από τα θέματα

.που

που τέθηκαν. Με ευχολόγια για πιθανή

Παράλληλα όλες οι αναφορές του Γ.Γ αντι-

Συσπ ε ίρωση

πολλές φορές ανομίας και « ο μ η ρ ίαQ>

των εργαζομένων στους εργολάβους

Ν οσο κο μεί ου

ανα κοινώθη 

των εργαζομένων τελειώνει οριστικά.

σταματά .

καν τα εξής: "Σήμερα είμαστε στην

Έτσι θα μπορούν οι εργαζόμενοι στην

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εκ μέ

Α

του

αυτή την κυβερνητική φιέστα

του

Έρευνας

στετ του λαού μας,

συζήτησης ενότ

οι

υπηρεσ ιακού

βουλευτές Ημαθ ίας,

τοικ οποίους δεν προτίθεμαι νά

συμβουλίου του Δήμου Βέροι

νομιμοποιήσω με την παρουσία

ας παρευρίσκονταν οι

μου για αυτό και αποχωρώ» .

Γραμματέας

πληθώρα

τοπικών

θειες του έλυσε τον «γό ρ δ ι ο δεσμό » της

Τ

Ο ταξίδι της
παρουσίασης

του νέου βιβλί
συγγραφέα

δημοσιογράφου

εργολάβους καθαριότητας (Καθαριστές

ριότητα για τον ασθενή, τον εργαζόμε

καθυστέρησης για την εφαρμογή των

συνεχίστηκε

καθαρίστριες) με συμβάσεις κάτω από

νο τον επισκέπτη του Νοσοκομείου .

Ατομικών Συμβάσεων στην Καθαριότη 

την

πολύ δύσκολες συνθήκες.

Να λοιπόν η Αριστερή πολιτική στην

τα.Από σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι

16/12

Επιτέλους οι εργολάβοι καθαρ ιότητας

πράξη μετά την άμεση ελεύθερη πρό

θα εργάζονται σε κανονικές συνθήκες,

γευμα στο Πλατύ

φεύγουν από το Νοσοκομείο και στην

σβαση

αλλά πρωτίστως οι ασθενείς, οι συνοδο ί

Ημαθίατ,

πορεία

επίδειξη του. ΑΜΚΑ

οι επισκέmες και εμείς οι εργαζόμενοι

Την

την

θα βιώσουμε ένα πιο καθαρό Νοσοκο

τίμησαν

του

μείο

παρουσία

υγείας με επι

Τ

ΕΜν ΜΗΤΣΙΟΥ
ΨυχοηΟΥος

σταδιακά

Eιifι.ΣιίστημIXή ΨυχοθεΡοππηρω

εργολάβοι

λια,

φεύγουν

από

τα

σοκομεία

T&:F 233Η}25777 .. Κ.6982983426
ΤΚ59 Ι(ΚΙ ΒΕΡΟ ΙΑ Μ:Καραιι;ωο τι'ι 1 Ί ·

Ρπlαιt'emΥmit@gmσiLcom

το

οι
Νοκαι

καθεστώς

«μεσ αίωνα»
στκ

εργασι

α κές

σχέσει ς

Παρασκευή

το

από

εκδήλωση
με την
τους

ο Γρηγόρης Ανδρονί

Να σημειώσουμε ιδι

Δη

δης (ο οποίος δ ιάβα

αίτερα την παρουσία

μοτικού Συμβουλίου

σε την εισήγηση του

νέων

Αλεξάνδρειας

αδελφού του Σίμου,

και τον πλούσιο διά

Μπρουσκέλης, ο δη

που

λογο που αναπτύχθη

μοτικός

ας δεν

μεταξύ άλλων ο

Ο σχόλ ιο μ ας: Ας μην πανηγ υρί

ζει η παρ άτα ξη το υ ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί

μπορ ε ί καλώς να φε ύγο υν οι ε ργολά
βοι αλλά ο ι ε ργαζό μενοι θα δουλ εύ

ο υν με ατομικ ές συμβάσεις ε ργασίας
που όλοι γνωρίζο υ με τι σ ημα ίνου ν

στελεχών

ΠΛΑΤΥ: Παρουσιάστηκε ιιΤο παρελθόν κρατά πολύ)) του Αι Χατ(ηκώστα

αποτέλεσμα την καλύτερη τελικά καθα

πλέον κονδύ

ΠαναγιώτηςΧατζησάββας

ΣΥΡΙΖΑ

Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαι

τους υπαλλήλους που εργαζόταν στους

Μονάδα Νάουσας'Ό

Ν .Ε .

δευτικών Π.Ε. Ημαθίας

ου του Βεροιώ

υπουργείου

της

ντονιστή της συζήτησης(!!!) και

τη

στην Μονάδα Βέροιας και στην

κυβερ

Ημαθ ίας σε · ρόλο μάλιστα συ 

γιώργο Δημήτρη

,

3

νητικοί βουλευτές Ημαθίας, η

πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος, με

ενίσχυση

των καταστρο φ ι κών μνημονια

στην αίθουσα του δημοτικού

δα Νάουσας) είναι παρελθόν. Εwοούμε

γιατρών,

νται για τη συνέχιση

κών πολιτικών, οι προδότες της

Ημαθίας και Προσωπικά τον Δ ιοικητή

των

αυτοί που ευθύνο-

με

ελπίδας κα ι της λαϊκής εντολής,

του Νοσοκομείου Ημαθίας Κ. Μαυρο

προσλήψεων

του

μια κυβερνητική φιέστο, αφού

τα δικαιώματα και τκ υποχρεώσεις που

των

κυβερνητικο ί

3

του νομού αλλά επρόκειτο για

τελέσουν το σημαντικό τους έργο με

καθεστώς

ήθελα να δηλώσω πως

νται οι νέοι δυνά

με ίο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας- Μονά

,security κλπ. Ένα

«Θα

συνάντησης 

στηκε για περίπου 15ετη στο Νοσοκο

στην σίτιση

ση :

ενημερωτι κ ής

ρους όλων των εργαζόμενων στην κα

2.500.000, ασθενών μόνο με την
, το ξεμπλοκάρισμα

συνά

μ έσα σε αυτή την αί

θαριότητα όλο το ΔΣ του Νοσοκομείου

εργαζόμενο ι

κάνοντας την παρακάτω δήλω

στη

θουσα παρευρίσκο

καθαριότητα με τκ ατομικές συμβάσεις

οι

αποχώρησα με την έναρξή της

μιας

που υπόγραψαν απερίσκεπτα να επι

ακολουθούν

Θρη- :

ρακτήρα

επιτέλους ένα καθεστώς που εφαρμό

γιατί με τκ προσπά

και

δ εν είχε το χα

ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι,

,

Υπουργείου

τους συνδικαλιστικούς φορεκ

μας.

Α ριστε ρή

την

τους συμπολίτες μου πως από

Γραμματέα

υπουργείου

Οι εργολάβοι και ΟΙ ατομικές συμβάσεις στα Νοσοκομεία ...
πό

της Ημαθίας αλλά και όλους

διόριστη ατζέντα με τον Γενικό

παράγοντα

χρ ονες πραγματικές ανάγκες των παιδιών

θέτει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ .

νάντηση-συζήτηση με απροσ

ντη ση, δ ιαπίστωσα πως αυτή

δεν

να από τους προέδρους των Καθηγητών

τίστως τον εκπαιδευτικό κόσμο

Προσερχόμενος

Στην αυτήν την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή,

αφορούν γενικά την εκπαί-

Θα ή θελα να εν η μερώ σω πρω

Ημαθίας ε ίχε κληθε ί σε μια συ 

Ε κπ/κών

σκευμάτων κ . Παντή .

δευσης.

θεμάτων-προβλημάτων που

Π.Ε .

Παιδείας,

εξαιρείται καθόλου και ο χώρος της εκπα ί

Στη συνάντηση αυτή τέθη
μέρος των

40. Το 2017

του κ υ β ε ρν ώντο ς κόμματος.

το Δ .Σ. του

Συλλόγου

τα μνημόνια και ετοιμάζουν να ψηφίσουν

ματείων ΕΛΜΕ και Δασκάλων

μεγάλο

τις

πρόεδροι;

του

Νίκος

σύμβουλος

Χρήστος Αλευράς
Μαρία

λόγω

ασθενεί

μπόρεσε να

η

παραβρεθεί),ο

φιλό

Παπαιωανί

λονοο-κριτικότ

λο

μισθολογικά, ασφαλιστ ικά, συνταξ ιο

δου,

δοτικά κ .α, Το α ίτημα για μόνιμη και

Τρικάλων κ.α

Τσαλουχίδης

σταθερή δουλειά με δικαιώματα στην

Για το β ιβλ ίο μίλη σαν

ίδ ι ος ο συγγραφέας

πρόεδρος

Δ .Κ

γοτεχνίας

κε για μια σειρά κοι

νωνικά-πολιτιστικά
αλλά

Παντελής
και

ο

παιδιών αλλά

και

ιστορικά

ζητήματα με αφορμή

το βιβλίο!

πράξη έτσι καταργείτα ι!

Η απάντηση της Φ. Καρασαρλίδοu σχετικά με το «Πόθεν «εσχες»

Μ
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ε αφορμή την κριτική' που ασκήθηκε από ΜΜΕ σχετικά με

Όταν εκλέχθηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέστειλα τη δράση

τη δήλωση "Πόθεν έσχες» που έκανε η Ημαθιώτισα Βουλευ

μου στην οικογενειακή επιχείρηση για να αφοσιωθώ στο πολιτι

τής του ΣΥΡ ΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου στο οποίο εμφάνιζε Ιμαζί

κό μου έργο. Τότε πήρα την απόφαση να επαναπατρίσω τα κεφά

με τον σύζυγό της) τραπεζι κο ύς λογαρια

λαια της επιχείρησης που μου αναλογούσαν, καθώς

σμούς ύψους

πια ήμουν πολιτικός και όχι επιχειρηματίας. Σήμερα

636.713

εξ αυτών κατατεθη μένα στην
ανα φέρε ι:

Υπενθ υμίζω π ως προτού πολιτευθώ υπηρέτησα στον

"Σε σχέση με όσα γρά φ ονται και σχολιά

δ ημόσιο το μέα επί

ζονται μετά τη δημοσιοποίηση της περι-

νω να συνταξιοδ οτηθώ, αλλά αποφάσισα να ανοίξω

~oτo~~*O»4tί&Ί:I(
ΕιΙιό Irφιlo Eιτt1η.ι~

&Υαφσ1οΥρσ,ικ6'ερΥΝτ4ριο

HoλaxOdαη 4 (ΙΙΙAγ.AνrωνIou) θlρoιau.591 31
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&m.: 2331072740

Κιν.6977708862
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όλα τα .ποσά είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τρά
πεζες.

εν"ΓΓεtJ 111 Χ. Βειιιι 10Υ
. Ειδικός Nεuρaλ6yoς

•

159.382
UBS της

Ελβετίας, σε απάντη ση της η β ο υλε υτή ς

ουσιακής

IiJlιιc6 Ιcιτpιfo ΚI,ed.dyfcις

ευρ ώ με

μου

κατάστ ασης

25

σ υναmά έτη χωρίς να περιμέ

την δική μου ιδιωτι κή επιχείρηση καταφέρνοντας όλα

Ι·πό θεν έσχες") θα ή θελα να

αυτά τα χρόνια να έχω μια επιτυχη μένη διαδρομή .

αναφ έρω τα εξής:

ΌΧΙ λόγω κάπο ιας ευνοϊκής γνω ρ ιμί ας.

Το σύνολο των περιουσια -

ΌΧ Ι μέσα από πα ράτυπο υ ς ελιγμο ύ ς κα ι ·π α ραθ υ ρά-

κών μο υ στοιχε ίων που εμφα ν ίζοντα ι στην δήλω ση

Kια'~

Πόθ εν Έσχες αφορ ά την περίοδο πρ ιν την ε κλογ ή

ΌΧΙ σε β άρος κάπο ιου εργαζό μενο υ. Ούτε έχοντας συναλλαγές

μου ως βουλευτ ή το

με το Δη μόσιο.

20 15

και προέρχεται αποκλει

στικά και μόνο από την επιτυχη μέν η κοινή με τον

Μόνο με σκληρή εργασία, συνετό σχεδιασμ ό και μεράκΙ. Με αυτά

σύζυγό μου επιχειρ η ματική δ ραστη ρ ιότητα.

τα τρ ία όπλα πο ρεύ ο μαι και στην πολιτική':

. Τα χρήματc:i σε τράπεζα το υ εξωτερ ι κού τοποθετή
θηκαν με διαφάνεια και εν γνώσει του ελληνικού

κ ράτους, ώστε να δ ι ευκολυνθο ύν μ εταξύ άλλων ο ι

Η άποψη μας

αταθ έσα με έγκαιρα την πολιτική μας άποψη σχετικά με

Κτο όλο ζήτημα του «Π όθεν έσχες». Επιμένουμε να κρ Ι"

συναλλαγές μο υ με το υς πελάτες και τους προ μη

νουμε τους πολιτικούς πρώτισrα από την πολιτικ ή που στη 

θε υτές το υ εξωτερι κο ύ. Όλα τα ποσά είναι πλήρω ς

ρίζουν μέσα και έξω από την Βουλή. Και εδώ και η συγκεκρί

φορολογημένα στην Ελλάδ α σύμφωνα με τι ς ισχύ-

μένη πολιτικός ψηφΙζει νόμους που συνεχΙζουν να εΙναι σε

ο υσες φο"ολογικές διατάξεις.

βάρος των πολλών, των οικονομικά ανΙσχυρωνl

9 Ιανουαρίου 2017

Παρουσιάστηκε µε επιτυχία στη Βέροια «Η Ωραιοτάτη και οι Εννέα Μούσες» της Ε. Παπανίκου
Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή και η συγγραφέας
Ευαγγελία Παπανίκου µας παρουσίασαν με
επιτυχία το πρώτο βιβλίο της συµπατριώτισσας
μας Ευαγγελίας Παπανίκο…υ με τίτλο «Η Ωραιοτάτη
και οι Εννέα Μούσες»,το απόγευµα της Τετάρτης
28 Δεκεμβρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.Για το βιβλίο μίλησε ο συγγραφέας
Γιώργος Δάμτσιος, πιάνο θα παίξει η µουσικός και
συγγραφέας Πόπη Φιρτινίδου η οποία έκανε και
παρέµβαση για το βιβλίο καθώς και για τη σχέση
µυθολογία και μουσικής, ενώ αποσπάσµατα του
βιβλίου διάβασε η εκπαιδευτικός Γιώτα Δάμτσιου.
Την εκδήλωση συντόνισε ο δικηγόρος και εκδότης - διευθυντής του |εοεηενν5.9τ Ζήσης Πατσίκας ο οποίος έκανε

Οι συντάξεις κάτω από διαρκή απειλή
όπως και τ'άλλα λαϊκά δικαιώματα και μισθοί
επιβεβαιώνεται απ' την κυβέρνηση την αριστερή
και μένει στο απυρόβλητο το κεφάλαιο όπως το θέλουν οι αστοί

ι

Νάουσα

κυβέρνηση µε το ένα χέρι κόβει το ΕΚΑΣ και µειώνει τις συντάξεις
και με το άλλο μοιράζει μια εφάπαξ παραμύθι ψευτοπαροχή

Η
Κονονίδης

στους πιο εξαθλιωμένους συνταξιούχους για να χρυσώσει το χάπι
και µ' αυτό λέει πως κάνει δίκαιη κοινωνική πολιτική

και την παρέμβασή του για το περιεχόµενο του βιβλίου.
Στο τέλος μίλησε και η ίδια η συγγραφέας.

Θόδωρος

,

Η διάψευση των προσδοκιών απ' την συγκυβέρνηση την «αριστερή»
Δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση σε απογοήτευση να µετατραπεί
ούτε σε αναδίπλωση, τάξη αθάνατη και υπερήφανη εργατική
αλλά 'η νέα χρονιά να γίνει πιο αγωνιστική και να φέρει ανατροπή

Προθέσεις και αποτελέσµατα. . .
αγκάλιασματων προσφύγων στην
Τοπεριοχή
µας από τους κατοίκους και

Σε θεωρούν καθυστερημένο διανοητικά φτωχέ εργάτη
και σε φορτώνουνκι άλλους φόρους στην πλάτη
μαγειρεύεται νέα συμφωνία για τα εργασιακά
και κάνουν ότι µπορούν για να γελάσουν την εργατιά

και μας
κά ν ε ι

τους φορείς του είναι αξιοθαύμαστο γε- πολίτες
γονός και θα πρέπει να συνεχιστεί. "Οπως του κόκαι θα πρέπει να συνεχιστεί και ο αγώ- ομού»
νας ενάντια στις αιτίες που προκαλούν Να σητην προσφυγιά, αλλά και ο αγώνας για µ ε ι ώ την αντιµετώπισητων πολλών προβλη- σουµε
μάτων που αντιμετωπίζουν και παραµέ- ότι στο
νουν άλυτο όπως π.χ αυτό της εκπαιδευ- πλαίσιο
τικής τους διαδικασίας.
του σχεΝα επαναλάβουμε εδώ τη θέση μας:
τι κού
Η ευθύνη για την εκπαίδευση των παιπ ρ ο διών των προσφύγων πρέπει να είναι Υ Ρ ά μ μ Ο *
αποκλειστικά κρατική υπόθεση και να τος που χρηµατοδοτείταιαπό την 'Υπατη
εξασφαλίζει όλες τις προύποθέσεις της
Αρμοστείατου ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
εκπαιδευτικής διαδικασίας, από το εκ- αναπτύχθηκαν ποικίλεςδράσεις το προπαιδευτικό και το βοηθητικό προσωπικό ηγούµενο διάστημα όπως πρόγραμμα
(εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, φύλακες, δημιουργικής γραφής. κοινό μαγείρεµα
διερµηνείς κ.τ.λ.) µέχρι την υλικοτεχνική
Ελληνίδων και Συρίων µανάδων, επίυποδομή και την ασφαλή μεταφορά. Για σκεψη της κινητής βιβλιοθήκης της Δητη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία, θα μόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας στον
πρέπει να τηρούνται κανονικά τα κρι- καταυλισμό, επισκέψεις σε σχολεία και
τήρια εγγραφής, που περιλαµβάνουν αγορά μουσικών οργάνων και όλα αυτά
ιατρικές βεβαιώσεις και εµβολιασμούς θα «έκλειναν» με μουσική εκδήλωση
από τις Δημόσιες Δομές Υγείας, για την στο κινηματοθέατρο της Βέροιας ΣΓΑΡ,
πρόληψη ασθενειών.
στην οποία θα συµμετείχαν σχολεία
Το γεγονός
της Βέροιας και της Νάουσας αλλά και
Η ΔιεύθυνσηΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευη μπάντα των προσφύγων του καταυλισµού µε συµμετοχή Σύριων κοριτσιών
σης Ημαθίας πραγματοποίησε Μουσική
Εκδήλωση, κορύφωση μιας σειράς δράσε θεατρικό σχετικό με τη δραματική
σεων ανάμεσα σε εφήβους, πρόσφυγες τους πορεία.
και Έλληνες, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρί- Μετά από µια μεγάλη καθυστέρηση της
ου, ώρα 12, στον κινηµατογράφο ΣΤΑΡ
έναρξης, ακολούθησαν χαιρετισμοί από
με τίτλο «Η ενσυναίσθηση μας ενώνει την Διευθύντρια της Β/θμιας Αναστασία

Όσο για την πρόταση της κυβέρνησης το πρωτογενές πλεόνασμα να διατηρηθεί
σε τίποτα δεν αλλάζει το περιεχόμενο κλέφτρα τάξη αστική
αφού οι ίδιοι στόχοι παραμένουν και το κεφάλαιο εξασφαλίζει οφέλη πρωτοφανή
τι επιβεβαιώνουν τελικά όλα αυτά;
Ότι τίποτε δεν περιμένει ο λαός από την ανάκαµψη την καπιταλιστική

Με επιτυχία ο χορός του Μ.Α.Σ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ε πολύ μεγά-

λη
Μαυρίδου, τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας
Γιώργο Σοφιανίδη, με την Αναστασία
Καρακώστα, εκπρόσωπο της Β/Θμιας και
συντονίστρια της εκδήλωσης να ενηµε-

ρώνει στη συνέχεια για τις δράσεις που
προηγήθηκαν.
Στη συνέχεια και μετά από πολύωρη
αναμονή των δεκάδων προσφύγων
,αφού προηγήθηκαν μουσικά προγράµματα από διάφορα σχολείο (το οποία
συνήθως μετά την παρουσίαση του
προγράμματος τους αποχωρούσαν από
την αρχικά κατάμεστη αίθουσα...) όταν
ήρθε η ώρα οι ίδιοι οι πρόσφυγες να
παρουσιάσουν το πρόγραμµα τους η
αίθουσα είχε αδειάσει και αρνήθηκαν να
παρουσιάσουν. Άλλωστε ήταν και λόγοι
αξιοπρέπειας θα συµπληρώναµε από
την μεριά μας που επέβαλαν κάτι τέτοιο!
Οι διοργανωτές -ανεξάρτητα από προθέσεις- ας είναι πιο προσεκτικοίτην επόμενη φορά... Α.Χ

πραγματοποιήθηκε
ο ετήσιος χορός του
Μ.Α.Σ.

΄΄
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ο

"

«Η

ΚΑΛΛΙ-

το Σάββατο
24 Δεκεμβρίου 2016.
Στην
κατάμεστη
αίθουσα του οικογενειακού κέντρου
«ΣΕ|Ρ|ΟΣ», που έσφυζε κυριολεκτικά
από νεολαία και όχι μόνο, το κέφι και ο
χορός ξεκίνησε από νωρίς.Το ρεβεγιόν
άνοιξε µε τους λιλιπούτειους χορευτές
των τμηµάτων του συλλόγου, οι οποίοι
με την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου κας. ΡάνιαςΤοπαλίδου,ξεσήκωσαν
τον κόσμο με την εμφάνισή τους και
απέσπασαν το θερμό τους χειροκρότημα. Στη συνέχεια εµφανίστηκε το
εφηβικό τμήµα, το οποίο εντυπωσίασε
τους παρευρισκομε'νους, ενώ η αδρεναλίνη ανέβηκε στα ύψη με την εμφάνιση του τµήματος των παραστάσεων.
Στη συνέχεια όλα µαζί τα τμήματα
ΘΕΑ»,

/,µ"΄΄

….

έψαλλαν τα Ποντιακά
Κάλαντα.Τα χορευτικά συνόδευσαν στις
λύρες οι Ιωακείμ Φωτιάδης, Χριστόφορος
Αραμπίδης, Νίκος Σιδηρόπουλος και στο
νταούλι οι Χριστίνα

επιτυχία

τα ΔΕΡΤΙΛΗΣ

ς....

*.

Καλαιτζίδου

…
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και Δι-

ονύσης Νικολαϊδης.
Υπό τους ήχους της λύρας του Κώστα
Κυριακίδη, των τραγουδιών του Γιώργου Δημαρίδη ολοκληρώθηκε αυτή η
υπέροχη βραδιά. Επίσης ευχαριστούμε
τη διεύθυνση και την ορχήστρα του κέντρου «ΣΕ|Ρ|ΟΣ» γιατη συμμετοχή τους.
Την εκδήλωση τίμησαν ο δήμαρχος κ.
Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιδήμαρχος κ.
Στέλιος Ασλάνογλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης
και Γιώργος Ορφανίδης, ο αντιπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.
Γιάννης Παπαγιάννης και ο πρόεδρος
της ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων κ. Βασίλης Φωτιάδης.

΄

'

πιο ΔΕΡΤ|ΛΗΣ

επτΑ ποΛεΜοι,τεΣΣεΡιΣ εΜογΛιοι,
επτΑ πτΩχΕγΣε|Σ 1821.201 6
|Στορ|κο
εκΔοΣειΣ: πολι:

ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ
ΤΑ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

ιΣτοΡικο
εκΔοΣειΣ. κΑποΝ

"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν

αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί

πολιτισμός

που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ

9 Ιανουαρίου 2017 ."
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Η παρέμβαση του δικηγόρου Δημήτρη Mπατ~lάKαι στην παρουσίαση του βιβλίου «Το παρελθόν κρατά πολύ» στον ΜΑΙ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

Σ

αν δικηγόρος που είμαι, κυρίως ασχολού

προσωπικά έχεις ήδη ταξιδέψει με το μυαλό σου

μέσα από του τοπικούς εξουσιαστές της, δηλα

Το

μενος με ποινικές υποθέσεις, σχεδόν καθη

και νομίζεις ότι άλλος κανεκ δεν έχει πάει

δή για παράδειγμα τον παππά του χωριού του

λία και αναλαμβάνουν οι τσιφλικάδες οι οποίοι

1881

φεύγουν οι Οθωμανοί από τη Θεσσα

μερινά, συναναστρέφομαι με πολύ κόσμο. Έτσι

Γίνονται τότε οι κρυφές ερωμένες σου, ο εξομο

θανόντα, να κάνει την «αγ ι ογραφ ία» του θανό

είναι οι δοσίλογοι εκείνης της εποχής. Θέλετε κι

λοιπόν, συμβαίνει, αρκετές φορές να ξεχνάω

λόγος σου .ο παιδικός σου φίλος, ένας μετανά

ντος, Γεωργίου Χαρίτογλου . Όμως κάποια στιγ

ονόματα;

ονόματα, επίθετα, αλλά και πρόσωπα

"μες

στης που 'χει χάσει τα χαρτιά του και παλεύει να

μή θα έρθει η αλήθεια των γεγονότων που θα

Σούρλας,

στην πολλή συνάφεια του κόσμου'; όπως λέει κι

βρεί λύτρωση στην μοναξιά του μυαλού του και

κάνει το δημοσιογράφο να « σκοντάψ ει» στο πα

τσης, Καραπάνοτ; Μπαλτατζής (Ελληνες της δι 
ασποράς - από Ρωσία Ρωμανία, Τουρκία κ.α) , οι

...

Μπέης, Ζάππας,

Ζωγράφος, Σκυλί

ο ποιητής.

τότε, τρυπώνει ξαφνικά μέσα σου ο συγγραφέας

ρελθόν του θανόντος ... διότι ο θάνατος ξεσκε

Ήταν λοιπόν ένας κύριος, που συναντούσα κά

και σε ξεκλειδώνει για να απελευθερωθείς απ τις

πάζει πολλές φορές τα όσα εν ζωή καλύφτηκαν,

οποίοι κατά .παρέλαβαν την εξουσία από τους

ποιες φορές στη Βέροια, που μου έκανε εντύπω

σκέψεκ σου ..λέγοντας σου

«ποικιλότροπος» .

Τούρκους .
Άνθρωποι με τραπεζικές δραστηριότητες, πλού

ση, επειδή όποτε με συναντούσε με χαιρετούσε

«Και μένα με προβληματίζει αυτό που έχεις στο

Προσέξτε! Ο θανών πλούτισε στα χρόνια της

πάντα γελαστός και πάντα με καλή διάθεση . Η

μυαλό σου ..δεν είσαι μόνος!!Να και η λύση ..ή να

κατοχής

πατώντας κυριολεκτικά επί πτωμά

σιοι απ το πουθενά όπως ο Σκιαδαρέσης, (γνω

υπόθεση θύμιζε αστυνομικό θρίλερ, σαν αυτά

τι πιστεύω»

των, προδίδοντας φ ίλους και συναγωνιστές και

στός για την κόντρα του με τον Μαρίνο Αντύπα

που γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας .. διότι ενώ

Έτσι, μοιράζεσαι και διαλογίζεσαι τα όσα σκέ

προσφέροντας «προ στα σ ία » στους υπό διωγμό

και τον θάνατο αυτού ο οποίος «π υ ρ ο δότη σε»

αυτός φαινόταν να με γνωρίζει πολύ καλά, εγώ

φτηκες με κάποιον άλλο και δεν αισθάνεσαι μό

Εβραίους της πόλης του, των οποίων τελικά την

το αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ) .

ούτε θυμόμουν που και πότε τον είχα συναντή

νος ... Μ'αυτό τον τρόπο παρηγοριέσαι, ότι αυτά

περιουσία την απαλλοτρ ίωσε, φυσικά με νόμιμα

Η Ιστορία γράφει νέους δοσίλογους ...

που σκέφτηκες τα σκέφτεται κι άλλος, άρα είσαι

μέσα, και δυστυχώς με τη « βο ύλα» των εκάστοτε

σει

..

,

Ποιος λοιπόν ήταν αυτός ο άνθρωπος;;;

κυβερνήσεων. Εννοείται ότι τις περιουσίες

1941, πρώτη

κατοχική κυβέρνηση με τον Τσολά

κογλου στα ηνία της εξουσίας.

Το

εκδίδεται ο γνωστός νόμος

Πελάτης ο οποίος ικανοποιημένος από

αυτές τκ έκανε δικές του.

την απόδοσή μου σε κάποιο Δικαστήριο

Αυτά βέβαια αποκαλύπτει ο Αντώνης Κατσο

που ιδρύει τα τάγματα ασφαλείας, που φυσικά

1943
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με χαιρετούσε με τόση καταδεκτικότητα;

γιάwης παλιός κομμουνιστής όπως αυτοσυ

είχαν την έγκριση της Βέρμαχτ, δήθεν για την

Ή μήπως το χαμόγελό του ήταν γεμά

στήνεται στον δημοσιογράφο και συγκεκρι

εποπτεία των Ελλήνων αντιστασιακών.( Κατοχι

το υπονοούμενα του στυλ «θα δεις τι θα

μένα λέει: «Αν ξανάρθεις στο χωριό, ψάξε

κή κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη) .

πάθεις, αν σε πετύχω πουθενά μόνο σου,

με. Τον Αντώνη τον κομμουνιστή, αν πεκ,

γιατί με « έ καψες»;;

όλοι θα σου δείξουνπού κάθομαι, άσχετα άν

Κάποια φορά λοιπόν πριν αρκετό καιρό,

κανεκ τους δε θέλει να μου μιλάει» Να τη η

υπάρχουν θριαμβεύουν

σε ένα βιβλιοπωλείο της πόλης μας «χα

μοναξιά του ιδεολόγου ...

ντες σε κάθε ιστορική στιγμή .

Στη συνέχεια Ξεσπούν τα Δεκεμβριανά.
Αρχή εμφυλίου, Χούντα . ΟΙ δοσίλογοι, πάντα

... και

βρίσκονται παρό

ζεύοντας» κάποια βιβλία, «έπεσα» πάνω

Σας θυμίζει τίποτα αυτό στις μέρες μας; Μή

Τα όσα αναφέρονται στο μυθιστόρημα του Αλέ

σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Δυτικά του

πως ο Γιώργος Χαριτόπουλος είναι πρόσωπο

κου «το παρελθόν κρατά πολύ» στηρίζονται σε

Αλιάκμονα» του οποίου συγγραφέας ήταν

υπαρκτό στην πόλη μας , μήπως μένει κοντά

ιστορικά γεγονότα και έχουν σαν βάση τα όσα

ο Αλέκος Χατζηκώστας, άγνωστος ακόμη

σας, δίπλα σας, απέναντί σας;

συνέβησαν

Στο σημείο αυτό θα σας πω μια προσωπική

σε μένα .

ιστορία'Στα Φάρσαλα Θεσσαλίας όπου με

Σ αυτό το βιβλίο μ εντυπωσίασε πολύ το

εξώφυλλό του, γιατί είχε μια καταπληκτική φω

σε .. καλό δρόμο και το κυριότερο, έχεις παρέα

γάλωσα υπήρχε ένας περιmεράς ο οποίος ήταν

στη

γειτονική

μας

Θεσσαλον ίκη

αλλά και στη Βέροια, πάντα με το στοιχείο της
μυθοπλασίας, σχετικά με την τύχη των περιουσι

ών των Ε βρα ίων.

μαζί σου.

μουγγός. Στην παιδική μου φαντασία

επειδή

Το θλιβερό βέβαια στην όλη ιστορία των δοσί

λοιπόν, ανακάλυψα και κάποιες ενδιαφέρουσες

Άρα ο Αλέκος Χατζηκώστας, ο Αλέκος μας, είναι

δε μιλούσε τον είχα ονομάσει Ντέι-Ντέι Μου

λογων είναι ότι ενσωματώθηκαν και κυρίως οι

ιστορίες-διηγήματα . Έτσι το αγόρασα.

ένας «παρηγορητήο του κάθε αναγνώστη . Ένας

φερόταν πάντοτε καλοσυνάτα και όποτε περ

ένοπλοι δοσίλογοι, στον κρατικό μηχανισμό και

Το ίδιο βράδυ το διάβασα απνευστί ολόκληρο

καλός φίλος ...

νούσα μόνος από εκεί, πάντα με φώναζε και με

γίναν πάλι καθεστώς, με πρόσωπο όπως πάντα

,ήταν καταπληκτικό. Περισσότερο όμως με συ

Μοιάζει με τον Άγιο Βασίλη που τον αγαπάς πά

κερνούσε τσίχλες ή καραμέλες:Στο μυαλό μου

καλυμμένο , προσφιλής συνήθειά τους εξάλλου.

γκίνησε ένα διήγημά του με τον τίτλο «Κάπο ια

ντα, γιατί είναι ένας δικότ σου άνθρωπος, ακόμα

είχα σχεδόν αγιοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο και

Αν πιστεύεται ότι τιμωρήθηκαν σας υπενθυμί

τογραφία

του

Αλιάκμονα.

Ξεφυλλίζοντάς το

,

Μεγάλη Πέμπτη στο χακί», (για το οποίο ο συγ

κι όταν μάθεις ότι δεν υπάρχει.

πολλές φορές περνούσα κι επίτηδες από εκεί

ζω ... Φ εβρουάρ ιος του

γραφέας, όπως διάβασα αργότερα, τιμήθηκε με

Ευτυχώς όμως ο Αλέκος υπάρχει και θα υπάρ

για να πάρω το κέρασμά μου. Μάλιστα τον συ 

που πηγαίνουν ως μάρτυρες στην δίκη των δο

1945. Γνωστά

ονόματα,

τον Α' έπαινο στο

σίλογων της κατοχής. Γονατάς, Μητροπολίτης

Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Δ .

χει όσο θα υπάρχουμε κι εμεκ, παραφράζοντας

μπονούσα που η κακιά του τύχη τον είχε κάνει

Βικέλας») . Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό το διή

εδώ τον αγαπημένο στίχο του Πυθαγόρα που

μουγγό .Μια φορά

γημα γιατί μιλούσε για το δικαίωμα κάθε ανθρώ

τραγούδησε ο Στέλιος, στο ομώνυμο τραγούδι

μου από το περίπτερο, του άφησα το χέρι και

Τσα καλώτος,

που να είναι διαφορετικός κα ι για τη μοναξιά του

του «υπάρχω » μια και ο Αλέκος όσο κι εγώ συ

έτρεξα να πάρω το καθιερωμένο κέρασμά μου.

Υπερασπιστική Γραμμή δοσίλογων

ιδεολόγου. Αμέσως, η περιέργεια μου με ώθησε

γκλονιζόμαστε με την φωνή του Καζαντζίδη.

Γυρνώντας, βρήκα τον πατέρα μου βλοσυρό να

μαστε

να μάθω ποιος ήταν αυτός ο Αλέξανδρος Χατζη

Στο τελευταίο μυθιστόρημα του Αλέκου, λοιπόν,

με μαλώνει γλυκά και να μου λέει, «Μην ξαναπά

κομμουνισμό»

κώστας και φυσιογνωμικά, γιατί το βιογραφικό

«το παρελθόν κρατά πολύ » συμβαίνει ό,τι και σε

ρεις τσίχλες από αυτόν τον άνθρωπο, Δημητρά

δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος «Τα τάγμα
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,

περνώντας με τον πατέρα

lωαννίνων Σπυρίδων, Άγγελος Εβερτ, Βασίλης

εθνικόφρονες
και

που

:

« Ε μεί ς εί

πολεμούσαμε τον

συμπληρώνει

ο

γνωστός

του υπήρχε στο βιβλίο αυτό ,αλλά δεν υπήρχε

όλα τα έργα του Αλέκου.

κη . Ακόμη κι αν σε κερνάει Κατάλαβες?? Και θα

τα

φωτογραφ ία του.

Υπάρχει δηλαδή πάντα το αστυνομικό στοιχείο,

περνάς τρέχοντας από εδώ,,» Εγώ, απορημένος

τάξη» .. . ποια τάξη αλήθεια σε μια Γερμανοκρα

Πάω λο ιπόν κατευθείαν στο Μεγάλο Αδερφό

που πιάνεται χέρι-χέρι για να χορέψει μαζί με το

τον κοίταξα και του είπα ότι είναι καλός άνθρω

τούμενη πατρίδα .. .

(gοοgΙ-άκι) ,αλλά ούτε εκεί είχε

πολιτικό στοιχείο, κάτω από τους ήχους των κοι

πος, μου δίνει τσίχλες και γιατί να μην ξαναπάρω

Δυστυχώς το

νωνικών πεπραγμένων κάθε εποχής ...

τέλοσπάντων;;Τότε ο πατέρας μου με τη σοφία

σαν δοσίλογους αρχειοθετήθηκαν και κυρίως σε

Την επόμενη μέρα ξαναπηγαίνω στο βιβλιο

Φυσικά δε θα σας αποκαλύψω το τέλος του συ

και τον αινιγματισμό που διακρίνει πολλές φο

περιmώσεις οικονομικών δοσίλογων,

πωλείο αναζητώντας κι άλλο βιβλίο αυτού του

γκεκριμένου

ρές του μεγάλους μου απάντησε κοφτά «Θα μά

κάποιοι σαν τον Χαρίτογλου, που είχαν τη δυνα

Συγγραφέα και πέφτω πάνω στα διηγήματά του

λόγους, αλλά θέλω να σταθώ σε τρία πρόσωπα

θεις όταν μεγαλώσεις,

τότητα να δωροδοκήσουν δικαστές.

«Σχεδ ία Μνήμης». Ανοίγοντας λοιπόν το εξώ

στα οποία ουσιαστικά αναφέρεται το συγκεκρι

μην ξαναπάρεις τίποτα από αυτόν».

φυλλο να δω αν υπάρχει φωτογραφία του, μένω

μένο μυθιστόρημα.(φυσικά υπάρχει και η γυναι

έκπληκτος ι!!

κεία παρουσία που «βοηθά» στην εξέλιξη της

Ντέι-Ντέι στα χρόνια της κατοχής «κάρφωνε»

μονάδες τήρησης της τάξης και η δίωξη αυτών

Αμάν!!! Αυτός είναι ο «πελάτης» μου, που με χαι

υπόθεσης).

πατριώτες στους Γερμανούς και έπαιρνε «ανταλ

μπορούσε να γίνει μόνο αν υπήρξαν ενδείξεις

ρετάει πάντα εγκάρδια κι εγώ δεν θυμάμαι ποιος

Τον Γιώργο Χαρίτογλου

λάγ~ατα» ζώντας πλουσιοπάροχα ..

για υπέρβαση των καθηκόντων τους.»

είναι!!!Πόσο τυχερός στάθηκα μ αυτή την διπλή

γάλος οικονομικός παράγοντας της κοινωνίας

Όταν λοιπόν, φύγαν οι Γερμανοί, ο Ντέι- Ντέι δεν

Να σας θυμίσω ότι ο Τσολάκογλου ενώ αρχικά

ανακάλυψη ... ι!!!

του Μυθιστορήματος του Αλέκου, τον Ανδρέα

πρόλαβε να φύγει ή για κάποιο λόγο δεν μπόρε

καταδικάστηκε σε θάνατο, μετατράπηκε η ποι

του

φωτογραφία

.. .

μυθιστορήματος για

ευνόητους

, ο οποίος είναι ένας με

είναι κακός άνθρωπος,

Μεγαλώνοντας έμαθα πως ο «αγαπημένο!;»

ασφαλείας ήταν για να διαφυλάσσουν την

80% των υποθέσεων που αφορού 
δηλαδή

Η αιτιολογία των βουλευμάτων ήταν ότι «απαλ
λάσσονται γιατί τα τάγματα ασφαλείας ήταν

Να λοιπόν ποια είναι η μεγάλη ευλογία των συγ

Χαρίτογλου που είναι γιος του και προαλείφεται

σε να φύγει μαζί τους ... Τότε οι Φαρσαλινοί, τον

νή του σε ισόβια και ο δε Ι. Ράλλης αντί να θανα

γραφέων...

για βουλευτής και ενός δημοσιογράφου, ο οποί

πιάσαν

τωθεί επίσης έκτισε ποινή ισοβίων .. .

, τον

σύραν στην πλατεία της πόλης και

Σε παίρνουν από το χέρι χωρίς εσύ καν να τους

ος Ψάχνει όπως κάθε έντιμος δημοσιογράφος,

εκεί, αφού του σκίσαν τα ρούχα, του έκοψαν τη

Και επειδή οι ποιητές έχουν πιο πολλά να πού

γνωρίζεις και σε ταξιδεύουν σε μέρη που εσύ

να μάθει την αλήθεια ή τουλάχιστον να κατα-

γλώσσα και τον αφήσαν αιμόφυρτο.

νε από μένα, σε μια τέτοια περίmωση, θα σας

Τώρα βέβαια πως ένας δοσίλογος κατόρθωσε

διαβάσω δυο ποιήματα του Μιχάλη Γκανά και

γράψει ότι αλήθεια ανακαλύmει.
Εδώ ο Αλέκος μας φέρνει σ επαφή με

μετά να πάρει άδεια περιmέρου λόγω της ανα

ένα του Αντώνη Ανδρικάκη, τα οποία έχουν με

μια «γνωστή» κατάσταση στα δημοσιο

πηρίας του είναι άλλη ιστορία ..Μάλλον η γνωστή

λοποιηθεί, από σπουδαίους συνθέτες (Να δεις τι

γραφικά πεπραγμένα ...

ιστορία. Δυστυχώς δε μας κάνει πλέον εντύπωση

σου χω για μετά(Μαχαιρίτσας) και το Αυτοί παιδί

Ο εκδότης-εργοδότης από το δημοσιο

που ένας ακόμη δοσίλογος βολεύεται πάλι μέσα

μου-Γκανάς- κάι Το φίδι κι ο Αλέξανδρος- Αν

γράφο αυτόν ζητάει, αλλά(προσέξτε)όχι

στην κοινωνία μας, καθ'όλα νόμιμα .

δρικάκης-Μαρκόπουλος) ...(Κυριακή 18/1212016

μόνο αυτός, αλλά και η ίδια η κοινωνία,

Πάμε πίσω στην ιστορία.

στα γραφεία του ΜΑΣ «Η ΚΑΛΛΘΕΑ»)
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αναφέρει:
Ηείδηση
«Σε όλο το Μεξικό

επεκτείνονται οι λαϊκές
κινητοποιήσεις ενάντια
στο λεγόμενο «γκασολινάσο», δηλαδή την
απόφαση της κυβέρνησης του Ενρίκε Πένια
Νιέτο να αυξήσει κατά
20% τιςτιμέςτων καυσίμων. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, οπότε µπήκε σε εφαρμογή το μέτρο αυτό και έχουν «αγκαλιαστεί» κυριολεκτικά και
στα 31 κρατίδια της οµοσπονδίας, με αποκλεισµούς
δρόµων, δημόσιων υπηρεσιών. Στις κινητοποιήσεις
µε τα δικά τους δυναμικά μπλοκ συμμετέχουν τα
μέλη, στελέχη και οι φίλοι του ΚΚ Μεξικού, που κα-

Η

λεί το λαό με αφορμή και αυτό το
νέο αντιλαικό µέτρο να δυναμώσει τον αντικαπιταλιστικό αγώνα
και να διεκδικήσει τον πλούτο
που παράγει και του κλέβουν τα
μονοπώλια.
Η τιµή της βενζίνης από την 1η
του χρόνου αυξάνεται κατά 20,1 %
και αυτή του ντίζελ κατά 16,5%,
ενώ σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης
από τις 18 Φλεβάρη και μετά το πλαφόν των τιµών
πώλησης θα αναπροσαρµόζεται καθημερινά...»
Το ερώτημα απλό. Εμείς εδώ στη χώρα μας μετά την
φοροκαταιγίδα που συνεχίζεται με νέα ένταση την
καινούρια χρονιά γιατί δεν αντιδρούμε; Τι αλήθεια
περιμένουμε;

'
'
'
Θελει
καλοπεραση»
η' ,.
«φτωχεια
κέφι απογειώθηκε στα

ύψη-»
Φυσικά

το
πραγματικό
ερώτή μο
που
προκύπτει είναι

το εξής:" Με
βάση την

οικονοµική
κατάσταση

των πολλών

υπάρχο υν

ακόµη

60-

νατότητες-

ρεπορτάζ του νοτίου;
(ΦΩΤΟ) αναφέρονται τα εξής:
ε

«ΔΕΝ

ΕΠΕΦΤΕ ΚΑΡΦ|ΤΣΑ

ΣΤΟ

«νΟ|ζΕ».Τόσο την παραμονή, όσο
και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς,
χιλιάδες Βεροιώτες το έριξαν έξω
και διασκέδασαν σε ξέφρενους
ρυθµούς μέχρι τις πρώτες πρω-

ινές ώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, την τιµητική τους είχαν τα
μπουζούκια, όπου στην κυριολεξία δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για
δείγμα... Αξίζει να σημειωθεί πως
πάνω από 1.000 άτοµα διασκέδασαν μέχρι τις 7 το πρωί, ενώ όπως
βλέπετε και στις φωτογραφίες, το

έστω και την
εορταστική περίοδο- για «μπουζούκια;»
Και αν υπάρχουν δυνατότητες
έστω και σε λιγότερους από τις
προηγούμενες χρονιές (και ιδιαί,
,
τερα μικρές ηλικιες...) τελικα αυτος είν€"0τι'>όπος για να «ξόρκίζει

κανείς το κακό» μη σκεφτόµενος

ουσιαστικάτο αύριο;
Γνωστή είναι η λαϊκή παροιμία ότι
«η φτώχεια θέλει καλοπέραση»
όµως η δική μας άποψη είναι διαφορετική.
της ζωής Ή"…
Ηομορφιά
σκεται στην πάλη για την
κατάργηση της κοινωνίας που
η φτώχεια των πολλών σηµαίνει υπερκέρδη για τους λίγους.
Μόνο μια κοινωνία στην οποία
οι παραγωγοί του κοινωνικού
πλούτου είναι και οι ιδιοκτήτες

του,µπορείναπροσφέρειπραγµατικά και διασκέδαση και κυρίως "… ευτυχισμένη ζωή (και
όχι απλά στιγµές) για όλους. Αλλιώς απλά Θα αναζητούµε ολοένα και πιο στενούς «διόδους»
εκτόνωσης από τη µίζερη πραγματικότητα που µας περιλάβει
.
.
,
,
εστω
µε Ε'" φορα το χρόνο

"'

στα«μπουζουκια»...

Το έθιµο των Μωμό, ερων στην πόλη της Βέροιας
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
µε προσκαλεσμένους τους

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνδιοργάνωση ,με το Δημο Βέροιας,

:;€ξζΞιεοΐΞµ?'Ξνσ;ΐζ2,ξϊ&ζ3
,

,

,

πολη της Βεροιας.'΄Γη΄ν Παρασκευη 30΄/12
*… "ως… "ρω" εκαναν
εμφαν"
ση στους δρόµους και τα σοκάκια της
πόλης … Μιλάω… παρουσιάζοντας
… φυσικά βιώνοντας … δρώμενο αυ.
,
τουσιο και µε τον παραδοσιακό τροπο
όπως ακριβώς το µετέφεραν οι πρόγονοί
µας από τον Πόντο.Οι Μωμό'εροι της

""

Μωµό'ερουςτων Συλλόγων
Τετραλόφου Κοζάνης και
Ροδίτη Κοζάνης διέσχισαν
και "αναστάτωσαν" ευχάριστα ολόκληρη την πόλη
και καταχειροκροτήθηκαν
από όλους τους Βεροιώτες,
κερδίζοντας τις εντυπώσεις
και τονίζοντας ακόμα περισσότερο τη χαρούμενη
διάθεσή τους εν όψει των εορτών.
Η ομάδα κατέληξε το µεσημέρι στην
πλατεία του Δημαρχείου όπου ακολούΘησε πλούσιο ποντιακό γλέντι µε χορό,
φαγητό και ποτό έως τις απογευματινές
ώρες.τον κόσµο καλωσόρισε ο Δήµαρ,
.
χος Βεροιας κ. Κων/νος Βοργιαζιδης και
οΠρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
κ. Παύλος Σαρημιχαηλίδης και υποσχέθηκαν στους Β εροιώτε ς ότι οι Μωμό'ε,
,
.
ρω θα γινουν εθιμο της πολης μας τα
επόμενα χρόνια.

Τ()
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Μπρεχτ

Στο ΕΣΠΑ το δίδυμο οθωμανικό
λουτρό στη Βέροια
ύμφωνα με ανάρτησή της,η
Προϊσταµένης
Εφορείας
της
Ημαθίας
Αρχαιοτήτων
Αγγελική
Κοτταρίδη
στον
προσωπικό
λογαριασµό της στο Ρεςεοοοκ, κάνει
γνωστό ότι το δίδυμο οθωµανικό
λουτρό είναι έτοιμο για να ενταχθεί
στο νέο ΕΣΠΑ, καθώς ολοκληρώθηκε
η μελέτη στερέωσης, συντήρησης
και ανάδειξής του.
Συγκεκριµένα
αναφέρει τα εξής:
«Λίγες µέρες πριν τα Χριστούγεννα
εγκρίθηκε οµόφωνα από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο η µελέτη

Μ…-σ………σης-…..ξ…

του δίδυµου οθωµανικού λουτρού
της Βέροιας και η μελέτη συντήρησης
των εκπληκτικών τοιχογραφιών του
που εκπονήθηκαν από την εφορεία
μας… ΄Ετσι το μνημείο είναι πανέτοιμο
να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και, αν γίνει
αυτό, το 2020 θα μπορεί να ανοίξει και
να αποδοθεί στο κοινό!
Σύμφωνα µε την μελέτη μας το
αντρικό τμήμα στο οποίο σώζονται
τοιχογραφίες
με σκηνές μάχης,
εξωτικά ζώα, πουλιά και ένα κάστρο
που χρονολογούνται στον 15ο αι.
μ.Χ. και είναι οι μοναδικές ως τώρα
γνωστές στο είδος τους όχι μόνον
στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη
την Ανατολία, Θα είναι επισκέψιμο
ως «μουσείο του εαυτού του. Το
γυναικείο 6? φιλοξενήσει έκθεση για
την περιπςιηση του σωμ΄αΤΟς απο
την αρχαιότητα μεχρι σημερα, το
προστώο που καταστράφηκε πριν
,
,
µερικές δεκαετιες και απεικονιζεται σε
παλιές φωτογραφίες θα ξαναχτιστεί
και το κτίσμα που βρίσκεται στον
κήπο θα γίνει παραδοσιακό καφενείο
για τους επισκέπτες και τους εραστές
του «παλιού καλού καιρού»... ΄Ετσι
η Βέροια µπορεί να αποκτήσει έναν
ακόμη εξαιρετικό πόλο πολιτισμού,
Φυσικά για να γίνει αυτό χρειάζεται
δουλειά και κυρίως χρήματα!...
Το σχόλιο μας
Φυσικά η σχετική είδηση είναι
ευχάριστη αρκει μόνο να προχωρησει
η υλοποίησή της'γιατί το΄ μνηυείο
παρά τα οσα έχουν γινει µέχρι
τωρα σ'αυτό είναι ουσιαστικά μη
επισκέψιμο. Και φυσικά περιµένουμε
τις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα της
αναοριοθέτησης της Βέροιας...

""…ο
01301 η! |α

Ολοι ειναι διανοιες Αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι
από την ικανότητάτου να σκαρφαλώσειενα
δέντρο, θα περάσειτην υπόλοιπη ζωή του
πιστεύοντας οτι ειναι ηλίθιο '

Πρωτιά της Πρωτοβουλίας για το Παιδί σε διεθνή διαγωνισμό
Πρωπ,βς…λ|α για το Παιδί συµµετείχε στον διεθνή διαγωνισμό «1110 ΝΑΤΟ Οι…" Βειοει-Α58ι -2016».
Στον διαγωνισμό αυτόν συµμετέχουν κάθε χρόνο φιλανθρωπικές οργανώσεις από όλον τον κόσµο με
µία συγκροτημένη πρόταση δράσεων ενδυνάμωσης, που χρηµατοδοτείται σε περίπτωση επιτυχίας. Ο Οργανισµός μας έλαβε µέρος µε τεκµηριωµένη πρόταση για την ολοκληρωμένη αντιµετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ζητώντας την ενδυνάμωσή του, με την απόκτηση Θεωρητικών και πρακτικών
εργαλείων για την ανίχνευση - τεκµηρίωση της σεξουαλικής κακοποίησης και την θεραπεία του τραύµατος
από αυτήν. Η πρόταση αυτή βραβεύτηκε σαν πρώτη ανάμεσα σε 24 συνολικά οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από όλον τον κόσμο και έτυχε πλήρους χρηµατοδότησης µε το ποσόν των €7.121,6Ο.Η πρόταση
θα υλοποιηθεί µέσα στο τρέχον έτος και θα προσδώσει στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας πολύ

"Είδε" Έί…ΐεΐπ
-

.

μεγάλες δυνατότητες στο δύσκολο και ευαίσθητο αυτό θέμα: Το Κέντρο, έχοντας εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία, τεχνικά και θεραπευτικά μέσα και αξιοποιώντας την εμπειρία από την διεθνή δικτύωσή του
(Νοιίοπε| οι… Αανοςοςγ ζωών, ίπ Ηυπι;νίΠο, Α|οοοπιε ζετίιεε-ΚίΜεπασά|ι';ςίιεποετς-Μυεπςίιεπ),
θα
καταστεί πρότυποςχώρος στη θεραπεία του τραύματος από τη σεξουαλική κακοποίηση. Οι συνέπειες γιατα
παιδιά-θύματα προβλέπονται να είναι σηµανΤ|Κέςι χάρις στην έγκαιρη διάγνωση που θα γίνεται με ελεύθερο-αβίαστο τρόπο και στην επιστη μονική διαχείριση της συνέχειας. σε διαδικαστικά επίπεδο (περιορισμός
της τραυµατικής ταλαιπωρίας των θυμάτων µε συνεχείς καταθέσεις, παρουσία στα δικαστήρια κλπ) και σε
,
.
,
,
επιπεδο
από ειδικούς).Το
Θεραπείας (παροχή υψηλής ποιότητας ψυχικης
βοηθειας
βραβείο θα απονεμηθει,
σε Ε|δ|Κή τελετή Που θα γίνει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στο ΝΑΤΟ 59" &…… στις Βρυξέλλες.
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πολπ-ιστική εφηµερίδα της Ηµαθίας

θάναι "βαρύς"ο λογαριασµός

διαφανεί ότι η ατζέντα της
ανάµεσα στην κυβέρνηση
και το κουαρτέτο περιλαµβάνει πολύ περισσότερα
ζητήµατα από τα αντιλαι'κά προαπαιτούμενα της
δεύτερης «αξιολόγησης».
Γι'αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση εμφανίζεται
δυσαρεστηµένη από τις καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης, παρά το
γεγονός ότι - όπως λέει η ίδια - υπάρχει συµφωνία
µε τους «θεσμούς» στο 95% των προβλεπόµενων
από το μνηµόνιο, ενώ οι αποκλίσεις στα υπόλοιπα
θεωρούνται διαχειρίσιµες.
Μάλιστα, όλο το προηγούµενο διάστηµα, η
κυβέρνηση έδειχνε το ΔΝΤ ως τον βασικό υπαίπο
για την καθυστέρηση και το κατάγ.γελλε ότι ζητάει
την προληπτική νοµοθέτηοη µέτρων για τα
πρωτογενή πλεονάσματα µετά το 2018,πράγμα το
οποίο η ίδια αρνούνταν, θεωρώντας το «κόκκινη
γραµμή».
Επειδή όµως η μοναδική «κόκκινη γραµμή» που
έχει αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες,
είναι η γραµµή υπεράσπισης των συµφερόντων
των οικονομικά ισχυρών, η πραγματικότητα,
πίσω από τα παχιά λόγια και την προσπάθεια να
αποπροσανατολιστεί ο λαός, προβάλλει μέσα από
τις τελευταίες εξελίξεις.
Ξεκινώντας τη διαπραγµάτευση, η κυβέρνηση
σκόπιμα παρουσίαζε το «νεοφιλελεύθερο»
ΔΝΤ σαν τον «αυτό» της υπόθεσης. που ζητάει
σκληρότερα µέτρα, σε αντίθεση με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς (Κοµισιόν, ΕΚΤ, Ε5Μ), που
είναι τάχα πιο «συγκαταβατικοί», ιδιαίτερα σε
ζητήματα όπως τα Εργασιακά.
Στην πορεία, καθώς κορυφωνόταν η κόντρα του
ΔΝΤ µε την Ευρωζώνη (ιδιαίτερα τη Γερµανία),
με αιχµή τη διευθέτηση του ελληνικού κρατικού
χρέους, η κυβέρνηση ξέθαψε το τσεκούρι των
«κόκκινων γραµµών» και λεοντάριζε ότι δεν
πρόκειται να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε
άλλο µέτρο, πέρα από αυτό που περιέχονται
στο (αιµατηρά για το λαό) προαπαπούμενα της
«αξιολόγησης».
Το επόμενο βήµα, και ενώ η διαπραγμάτευση
από
απομακρυνόταν
τα
αρχικά
χρονοδιαγρόµματα, ήταν να συμφωνήσει στην
επέκταση του «δημοσιονοµικού κόφτη» και
µετά το 2018, αρνούμενη όµως να νομοθετήσει
συγκεκριµένα µέτρα. Επέμενε μάλιστα να ψέγει
την ΕΕ ότι δεν ασκεί την αναγκαία πίεση στο ΔΝΤ,
προκειµένου να συµφωνήσει στην ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης.
Τελικό, δίπλα στα αντιλαϊκά µέτρα που
εφαρµόζονται και σε εκείνα που έχουν ήδη
συμφωνηθεί. φτάσαµε σήμερα να συζητάμε την
παραπέρα µείωση του αφορολόγητου για τα
λαϊκά στρώµατα για μετά το 2018, στο πλαίσιο
της ενεργοποίησης του «δημοσιονοµικού κόφτη»,
ανεξάρτητα από το αν το ΔΝΤ θα παραµείνει στο
πρόγραμμα ή όχι!
Η προσαρµογή της κυβέρνησης στα δεδοµένα που
προκύπτουν σε κάθε φάση της διαπραγµάτευσης
δεν συνιστά, βέβαια, «αναγκαίο συμβιβασμό»
από τη σκοπιά της υπεράσπισης των λαϊκών
συµφερόντων, όπως η ίδια το παρουσιάζει. Ο
λογαριασμός που θα κληθεί να πληρώσει στο
τέλος ο πως αν δεν περάσει στην αντεπίθεση, θα
είναι πολύ βαρύτερα|
και καιρό έχει
Εδώ
διαπραγμάτευσης

.
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Φταινε τελικα µονο τα καιρικα| φαινοµενα;
.
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ιαπιστώνουµε ακόµη µία φορά ότι: Οι εργαζό- ναμία στήριξης του λαού απ' τα οξυμένα καιρικά
φτωχά λαϊκά στρώ- φαινόµενα. Μία πολιτική που χρόνιατώρα μοιράζει

Δµενοι, οι συνταξιούχοι, τα

µατα δεν κινδυνεύουν από μια φυσιολογική κακο- υποσχέσεις και «δελτία επιδείνωσης του καιρού»
καιρία, αλλά από τις συνέπειες της πολιτικής, που χώρίς όμως να εξασφαλίζει τις απαραίτητες υπουπηρετεί την εµπορευματοποίησητων κοινωνικών δοµές, για την προστασία της ζωής, της περιουσίας
αγαθών , την πολιτική που έχει οδηγήσει σε αδυ- του λαού και την ασφάλειά του.
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Πρωτοχρονιά 2017:
Το Χρονογράφηµα

µιας µέρας

:… «να…;»
Συνεχίζουν τον
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και
για
κυβέρνηση σ.2,4

Τι

είναι τελικά αυτό που σκοτώνει ; σ.2

Οι «καθυστερήσεις» της αξιολόγησης» σ.3

Ο...πρώην και ο επόμενος... ο. 6
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πολιτιστική εφηµερίδα της Ηµαθίας…
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ναι στην κυριολεξία
«παντός καιρού». Και
μπορεί αυτό να είχε
..
επιπτώσεις στη μαζι,
κότητα της κινητοποίησης απέδειξε όμως
ότι τα προβλήµατα
είναι οξυμένα, δεν
επηρεάζονται
από
τις καιρικές συνθήκες
(καλύτερα θα λέγαμε
επιδεινώνονται για
τους εργαζόµενους..)
και από αυτή την άποψη η αγωνιστική τους διεκδίκηση δεν επιδέχεται αναβολές…
…

…

…
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καιρικές συνθήκες το Εργατικό
Κέντρο Νάουσας
με τη συμµετοχή σωματείων

πραγµατοποίη-

σε την προγραµµατισµένη για το
πρωί της Τετάρτης 11/1 κινητοποίηση για τα
προβλήµατα που υπάρχουν µε το υποκατάστημα
του ΙΚΑ αλλά και τον ΟΑΕΔ. Απόδειξε έτσι ότι εί-

,"Αφανείς" ήρωες!

΄

*

Για την εκπαίδευση των

ίναι

Αισιεφιοίµε ουσιισιιιίίηπιρίπεδυ…δεν…)
&…

προσφυγόπουλών

γνωστό ότι ανάµεσα στους
χιλιάδες ξεριζωµένους, βρίσκονται
στη χώρα μας περίπου 22.000 παιδιά, με
βάση στοιχεία της ίδιας της κυβέρνησης.
Ανάµεσα στα υπόλοιπα ζητήµατα,
βασικό αναδεικνύεται το ζήτηµα της
εκπαίδευσης και της .συνολικότερης
στήριξης των παιδιών αυτών.
Η κυβέρνηση,
με λογική φιέστας,
στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2016,
πανηγυρίζοντας,
ανακοίνωσε
την
ίδρυση των Δόμων Υποδοχής και
Εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) με
ΚΥΑ στις 19.9.2016. Στην ουσία
οι
ΔΥΕΠ απευθύνονται σε ένα
ελάχιστο
αριθμό παιδιών. Τα παιδιά που µετέχουν
στις δοµές είναι λιγότερο από 1000.
Καµία ΔΥΕΠ για παιδιά ηλικίας 4-6 δεν
λεπουργεί πουθενά στην Ελλάδα. Ενώ
για τις ηλικίες 13-15 δεν λειτουργούν
πάνω από 3-5 δοµές.
Προβλήµατα υπάρχουν και σε σχέση
με τα ζητήματα των υποδοµών,
κυρίως ως αναφορά τη επάρκεια και
τη λειτουργικότητα των σχολικών
κτηρίων. Δεν υπάρχουν εξασφαλισµένα
τα κονδύλια'προς του Δήµους για την
καθαριότητα των σχολείων και για
την, έστω και στοιχειώδη, σίτιση των
παιδιών.
Με βάση την πραγµατικότητα που
διαµορφώνεται είναι ανάγκη για :
Να λειτουργήσουν τώρα, µε
κρατική
ευθύνη, όλες οι Δοµές Υποδοχής
Εκπαίδευσης
Προσφύγων
που
χρειάζονται, ώστε κανένα παιδί να
µην είναι έξω από την εκπαιδευτική
διαδικασία. Αυτό σηµαίνει λειτουργία
παντού: ο) καταρχήν των ΔΕΥΠ, αλλά και
ένταξη των παιδιών στο Γενικό Σχολείο,
αφού πρέπει πρώτα να δηµιουργηθούν
οι απαραίτητες προυποθέσεις, ώστε να
μπορέσει το Γενικό Σχολείο να εντάξει
τα προσφυγοπούλα, β) µόνιµων δομών
στήριξης των παιδιών µέσα στους
χώρους, µε ευθύνη του υπουργείου
Παιδείας, που θα αναλάβουν τη
δηµιουργική απασχόληση τις ώρες που
τα παιδιά δεν θα βρίσκονται στο σχολείο
΄
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αφορµή το κλείσιµο των σχολείων
στην Ημαθία, αναζωπυΜ ερώθη
συζήτηση-ευτυχώς περιορισμένα- περί δήθεν «τεµπέ-

?;

και

κε µία

είναι από τη λήξη της λαϊκής αγοράς
στη Βέροια το µεΗ ΦΩΤΟ
σηµέρι της Τρίτης 10/1. Το κρύο είναι τσουχτερό, το περιβάλ-

λον χιονισµένο και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα
του δήμου
στις επάλξεις κάνοντας για μία ακόμη φορά το καθήκον τους. Χάρη
στις δικές τους υπερπροσπάθειες η Βέροια παρέμεινε ανοιχτή. Τους
αξίζουν φυσικά συγχαρητήρια γιατί είναι οι «αφανείς
ήρωες» του
πολέμου µε τα στοιχεία της φύσης.
' µως πέρα από τα μπράβο αυτό που λείπει- µε ευθύνη των κυβερνήσεων πρώτιστα- είναι η ουσιαστική βελτίωση των
εργαΔσιακών συνθηκών τους αλλά και
των αμοιβών τους. Αυτό που λείπει
δηλαδή είναι δηµοτικοί υπάλληλοι µε σταθερές-µόνιµεςεργασιακές σχέσεις με καλές αμοιβές κ.α Και γι'αυτό χρειάζεται
αγώνας και
από μέρους τους!

…

΄

.

…

…

"

πρωτοχρονιάτικη
πίτα του Ποιητικού
Η

&…
«….

ληδων εκπαιδευτικών». Η πραγματικότητα όμως είναι
και
γι'αυτό χρειάζεται να σκεφτούµε βαθύτερα ορισµένα
Τα σχολεία δεν τα κλείνουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά
οι από το νόµο αρµό΄
διοι, δηλαδή οι δηµοτικές αρχές. *
Αυτό που προέχει για όλους µας, είναι τα παιδιά
να µπορούν να πάνε µε
ασφάλεια στα σχολεία τους, αλλά και εκεί να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης.
Και εδώ ακριβώς είναι τα ζητήµατα
προβληματισµού:
Κατά πόσο κρατικός µηχανισµός και δημοτικές
αρχές είναι έτοιµες για
κάτι τέτοιο; Και δεν κάνουμε φυσικά
λόγο τις συσκέψεις που ,…
ηγήθηκαν, για τις ανακοινώσεις της πολ
προστασίας που έγιναν
έγκαιρα ή για τις υπερπροοπάθειες των δημοτικών υπαλλήλων.
Μιλάµε
κύρια για την αναγκαία υποδομή που θα έπρεπε να |:πάρχει. Π.χ ικανοποιητικός αριθμός εκχιανιστικών µηχανηµατα", άφθονα και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, κτηριακές εγκαταστάσεις σχολείων (π.χ υδραυλικές
κ.α),-ύπαρξηεπάρκειας… καύσιμα τους κ.α.
Και εδώ είναι που θα
πρέπει να εστιαστούν ου…ςκριτικές και κυρίως ο αγώνας για την αλλαγή της
αν… κατά"* ΄
στασης!

.
΄

…

Πυρήνα

Ματς

Μ……

*

.

.

πρωτοχρονιά… πίτα

ραντζά ανέγνωσε την κριτικήτου για την ποιητική συλλογή του
'Γην
Σούλη
της έκοψε η συντροφιά του Λιάκου, «ΛογαριασµόςΌψεως», εκδ. Καλντερίµι 2014.
Ποιητικού Πυρήνα, το βράδυ
Εχοντας ως κεντρικό άξονα στον κορμό του έργου, ο κύριος Καρατης Κυριακής 8/1/2017, στον
Με, Χρησιµοποίησε ως
στίχους της συλλογής. για
όροφο…του ςαίέ Μ…, το φι- να ξεδιπλώσει ένα πόνηµα πλούσιο
σε αναφορές τόσο…στους θρύλους
λότεχνο στέκι της Βέροιας.
και µύθους της Ελλάδας και της Αλβανίας όσο και σε
έργα σταθμούς
µέλη και οι φίλοι της λο- της ξένης λογοτεχνίας
«Κόλαση» του Δάντη, «Το κοράκι»,του Ε. Α. Πόε
γοτεχνικής
συντροφιας κ.ά.). Ακολούθως ο Σούλης Λιάκος αναφέρθηκε
στους αρµούς που
αντάλλαξαν ευχές για ένα δη- συνδέουν την Τέχνη
με την ζωή, δίνοντας την ευκαιρία για μια ενδιαμιουργικό 2017 .Πριν την κοπή
συζήτησητης πίτας, ο κύριος Σατιράκ Καή

'

…

Μαι…

Τα

…

΄

ήτις ΔΥΕΠ.

κονδύλια, τα οποία µέσω του υπουργείου
Παιδείας θα κατευθυνθούν
στην

πρόσληψηπροσωπικού,οτηστήριξητ…
υποδομώνκαι των σχολικών επιτροπών.

Αυτό προυποθέτει να αποµακρυνθούν
οι ΜΚΟ που λυµαίνονται τη μερίδα του

λέσντοςτηςΧρηµατοδότησης

Άµεσα να παρθούν όλα τα µέτρα µέσα
από τις δηµόσιες δοµές Υγείας (εµβόλια,
εξετάσεις κ.τ.λ.) ώστε να εξασφαλιστεί
η πρόσβαση όλων των παιδιών στην
Εκπαίδευση.

Φέ…

&

:

Ετοιµάζονται οι αγρότες για κινητοποιήσεις

ε καθημερινέςπεριοδείες
Μ γανώνουν

συσκέψεις κι άλλες ενηµερωτικέςμαζώξειςστα χωριά που
ορΑγροτικοί Σύλλογοι και Οµοσπονδίες,Επιτροπές Αγώνα και Μπλόκων
εντείνονται οι προετοιμασίεςσ' όλη τη χώρα για
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεωντης μικροµεσαίας αγροτιάς, µε στήσιμο ισχυρών μπλοκ… σε βασικούς οδικούς κόµβους κι άλλο
επιλεγμένα
σηµεία από τον Εβρο µέχρι την Κρήτη, τη Δευτέρα 23 Γενάρη.Η
απόφαση για κλιμάκωση και
πανελλαδικό συντονισμότων κινητοποιήσεων, που είχαν ξεκινήσει
με κατά τόπους πολύµορφες αγωνιστικέςδράσεις, πάρθηκε στη µαζική πανελλαδικήσύσκεψη που συγκάλεσε
στα µέσα .
Δεκέµβρη στη Λάρισα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων,
µε στόχο ν' αυξηθεί η αγωνι-

πίεση προς την κυβέρνηση,ώστε ν' αναγκαστεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα
των
µικροµεσαίων αγροτών που αφορούν στην ίδια
την επιβίωσή τους.Από την αρχή της ερχόµενης βδοµάδας, τα τρακτέρ θ' αρχίσουννα βγαίνουν στις πλατείες των χωριών, ζεσταίνοντας
τις
μηχανές, για να κατευθυνθούν στα σημεία που θα
επιλεγούν - πολλά έχουν ήδη επιλεγεί - για
να στη… το μπλόκο. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται
και οι αγρότες της περιοχής µας µε
στόχο την όσοτο δυνατόν µεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάµεων στα επιλεγμένα…µέρα
συγκεντρώσεων.Το «µαχαίρι» όπως τονίζουνέχειφτάσει πια στο κόκκαλα και
άλλος δρόµος δεντους
έχει αποµείνει'
αττική

'

Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα

ι,

;...-"" ...........

Οι αγρότες έχουν δίκιο !

Ο

Ι αγρότες

και του νομού

βγαίνουν

και

πάλι

μας και σωστά

στους

δρόμους

του

αγώνα . Τα μνημόνια κα ι η ΚΑΠ είναι εργαλεία που
επ ιταχύνουν το ξεκλήρισμα της αγροτιάς και το
πέρασμα της γής και της αγροτικής παραγωγής στα

χέρια λ ίγων.Ο αγώνας είναι π ια μονόδρομ ο ς,όπως
και η ανάγκη
αιτήματα

συμπαράστασής

των

μας. Τα βασικά

αγωνιζόμενων

μικρο μ εσα ίων

αγροτών απέναντι στκ συνέπειες της πολιτικής

των κυβερνήσεων , της ΕΕ και της ΚΑΠ είνα ι :
-Για τη φορολογία : Να αρθούν οι φορ ολογι κ έ ς
επιβαρύνσεις

στους

μικρομεσαίους

,"

αγρότες .

Φορολόγηση με βάση το πραγματικό εισόδ η μα,
κατάργηση

των

Αφορολόγητο

ατομικό εισόδημα

τεκμηρίων

προσαυξημένο κατά

δια β ί ω ση ς.
ευρώ,

12.000

3.000 ευρώ για κά θε παιδ ί.

Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον ει σό δ η μα
με

συντελεστή

μέχρι

45%.

Κατάργη σ η

των

λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο
έως 40.000 ευρώ. Να φορολογηθούντα κέ ρδ η των

μονοπωλιακών ομίλων.

- Γι α την Ασφάλιση - Σύνταξη : Να μην ισχ ύ σο υ ν οι
αυξήσεις στκ αqφαλιστικές εισφορέτ στον ΟΓΑ .
Δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση

- Πρόνοια για όλοικ,

να σφραγιστούν όλα τα β ιβλιάρια Υγε ίας του ΟΓΑ
χωρίς όροικ και προϋποθέσεκ. Μείωση των ορ ίων
συνταξιοδότησης στα

60 για τους αγρότε ς και

στα

55 για τκ αγρότισσες. με συντάξεκ αξιοπ ρέπ ε ι α ς.
-Για

το

κόστος

παραγωγής:

Ο φασι σ μ ό ς δ εν έρχε τα ι απ ό τ ο μ έ λ λ ο ν

Ο φ ασ ι σ μό ς δε ν έρχετ αι από μέρος

καινού ρ ι ο τάχα κ ά τι ν α μας φ έρ ει .

π ο υ λού ζ ε τ α ι σ τ ο ν ήλι ο κ αι στ ' αγέρι,

Τι κ ρύβ ε ι μέσ ' σ τα δόντια τ ου το ξ έρω ,

τ ο κ ο υ ρασ μ έ νο βήμα τ ο υ τ ο ξ έρω

κ α θώς μ ου δ ί ν ει γελασ τ ός τ ο χ έ ρι .

κ α ι τ η ν π ε ρ ίσσ ε ι α νιό τ η μας την ξέρει .

α πά

Οι ρί ζ ε ς του τ ο σύστημα αγκαλ ιάζο υν

και χά ν οντα ι βαθ ι ά σ τ α π ε ρ ασ μένα.
Οι μ ά σ κε ς τ ο υ με τ ον κα ι ρ ό α λ λά ζ ου ν,

κ α ι δ ίπ λ α σ ου θα φ τάσ ει κάπ ο ι α μέρα

μα ό χ ι κ α ι τ ο μ ί σ ο ς τ ο υ γ ια μ ένα.

αν χ ά σε ι ς τα τ α ξ ι κ ά γυαλιά σ ο υ.

Το

Φών τας Λάδ η ς

α σ ι σμ ό β αθι ά κ ατ αλαβ έ τ ον .

Δε θα π ε θ ά νε ι μό ν ο ς, τ σ ά κ ισ έ τ ο ν .

,
Ι "'ιπ"ιτι:ς στις 23 1ανουαρίου

Αφορολόγητο

πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές. Άμεση μείωση
της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά

θ"έ ν' α π λ ώσ ε ι σαν χ ο λ έ ρ α

α τ ών τας π ά νω σ τ ην αν εμελ ι ά σου "

50%.

Κατάργηση του ΦΠΑστα αγροτικά μέσα κα ι εφόδ ια,

,

στα τρόφιμα, στα έίδη λαϊκής κατανάλωση ς, στκ

-4

ρε ω ν

υπηρεσίες.

-Για τκημέττων προϊόντων: Κατώτατες εγγ υ η μ ένε ς

τιμές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, που

να

καλύπτουν το

κόστος παραγωγής κα ι να

αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχι σ η της
αγροτικής δραστηριότητας. Να σταματή σο υν οι

στην πλατεία Δημαρχείο υ

εμποροβιομήχανοι να εκβιάζουν για ν' αγο ρά ζο υν

"σε «ανοιχτέτ» τιμέ«, με αποτέλεσμα οι πα ραγωγο ί
να μην ξέρουν πόσο και πότε θα πληρωθ ο ύν για
το μόχθο τους. Φθηνά προϊόντα για τ κ λαϊκές
ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και

Νάουσα: Μπλόκο στη διασταύρωση

βιομηχάνων.
- Για τκ επιδοτήσεις

- ενισχύσεις: Να μην ισχύσουν

οι περικοπές που προβλέπονται με τη νέα ΚΑΠ
τη ς ΕΕ

2014 - 2020

(π ερ ι κόπ η καν ήδη κατά

ενώ μέχρι το τέλος του
φτάσουν στο

60%),

2019

* Στη

30%,

οι περικοπές θα

εργαζόμενων στα S-Μ »ΚΑΡVΠΙΔΗΣ» σ.4

σύνδεση των ενισχύσεων

με τ ην παραγωγή , το ζωικό κεφάλαιο. Να μην
κοπούν οι επιδοτήσεις

-

* Σ υνέντευξη Θ . Θεοχαρόπουλου σ.6

ενισχύσεις από όσους

δεν 6εωρούνται «ενεργοl αγρότες», με βάση το
νόμο για τον διαχωρισμό των αγροτών σε « κατά

κύριο επάγγελμα ή μη » που ψήφ ισε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ικανοποιώντας. με ευχαρ ίστηση, το

Βουλή τα προβλήματα των

Συνεδρίασε το Δημοτικό

* Οταν απαγόρευαν την ταινία .

Συμβούλιο "Αλεξάνδ ρ ε ιας σ.4

το « Θ ω ρ η κτό Ποτέμκlν» σ. 11 , ,'

σχετικό αίτημα των μεγαλοαγροτών στκ περσινές
κινητοποιήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ,· ΘΕΜΑΤΑ

- Γϊ α την κτηνοτροφ ία: Να παρθούν π ίσω οι μεγάλες
μειωσεκ στκ εξισωτικές αποζημιώσεις.
-Για τα αγροτικά χρέη : Καμιά κατάσχεση πρώτης.

δεύτερης
που

κατοικίας ή

βρίσκονται

αντικειμενικής

στο

αξίας

χωραφιού,
« κό κ κινο» ,
μέχρι

από

«Ιστορία και σχολείο»

δάνεια

συνολικής

300.000

ευρώ.

Διαγραφή των τόκων ΚΩΙ « κο ύ ρε μ α » το υ κεφαλαίου

'Άν.ακύκλωση'ί πολιτικής και πολιτικών; .σ. 3

σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι
200.000 ευρώ των φτωχών 'άγροτοκτηνοτρόφων

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση της «Χ.Α» σ.9

και ψαράδων.

Το «καμάρι» των Νεοναζιστών καιη αλήθεια σ. 12

Ενα επίκαιρο άρθρο της
Ρ.lμβριώτη

0.7

'απ ο

εβδομάδα
Ιανουαρίου

23

2017

Η ανα κοίνωση των φορέωνγια το
συλλαλητ ήριο στη Βέρ ο ι α

ι

Σ

ε κοινή τοικ ανακοίνωση με αφορμη το αγροτι
κό συλλαλητήριοτη ι; Δευτέραο 23/1 φορεκ τη;

ί Β έροιας επισημαίνουν:«Οι φορεκ της πόληι;. ΑγροΙ τικότ Σύλλογος,

!

Εμπορικός Σύλλογοι;.

Εργατικό

Κέντρο.Ν,", ΑΔΕΔΥ, Ένωσ η Φοροτεχνικών Ν. Ημα

! θιαο

Ιάτρικός Σύλλογος, Οδοντιατρ ι κ ότ Σύλλογος,

i Φαρ μακευτι κότ Σύλλογος, Δικηγορ ι κό; Σύλλογος,
, Ο μ ο σπ ονδ ί α Επαγγελματοβ:οτεχνών, Οι κονομικό
Επιμελητήριο, Αστικά και Υπεραστι κά λεωφορε ία,
σε ουναντήσεκ που είχα με στην αίθ ο υ σα του Επιμ ε

λητηρίου αποφασι σομε να σ υμ ιταρ αστα θούμ ε στκ
κινητοποιήσεις των αγρ οτών και ΚΑΛΟΥΜ Ε το ικ

ερναζόμενοικ, συνταξιο ύχουι;. νέο ι κ;

ανέ ρνο υ ο .

εηιστήμονετ, επαγγελ ματίες. βιοτέχνεο ε μ π όρο ικ.
αγρότες ΤΟυ νομο ύ μα; να συμμ ετέχο υν μαζικά

Ι στην συγκέντρωση στκ 23/ 1/2017 ημ έρα Δευτέρα

, και ώρα 10:30 πμ στην πλατεία Δημ α ρχείο υ.
Για να πούμε για μια ακόμη φορά ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ-ΔΕΝ

Π Α ΕΙ ΑΛΛο. Αυτή η δογματική εμμονή της κυβέρ
νησης στη « φ ι λο σο φ ί α » της τιμωρη τι κ ή ς λιτότητα τ;

της φτώχειας και της εξαθλίωσης με τα τραγικά απο

Ι

τελέσματα για την οικονομία κα ι την κ ο ινωνία δεν

.

i μπορουν και

'1
:

δ εν πρ έ πει

.

να συνεχιστο υ ν.

Μετά το τρίτο και απεχθέστερο μνη μόνιο, μ ετά από
πιο σκληρό και βάρβαρα μέτρα, έπ ε ιτα α πό εφτά

i χρόνια ανελέητης επίθεσης στα εργασια κά, ασφαλι

! στικά συνταξιοδοτικό, φορολογικά μας δικαιώματα
έχουμε εξαντλήσει τα ό ρ ι α των αντοχών ματ; και των

ανΟΧΙ;Ν μας ..
Οι φο ρεκ της πόλης ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζόμε
νους-υπαλλήλους να απεργήσουν, τ κ υπηρεσ ίες
να μην λει rουργήσουν, τα μαγα ζιά κα ι τα κα φέ τη ς

πόλης να κλείσουν γιατ ί όλο ι μα ζί μ π ο ρο ύ μ ε να

στείλουμε γΊα μ ια ακόμη φορά μήνυ μα ξεκάθαρο,
ενωτικό, αγωνιστικό να σταματή σ ε ι επ ιτέλο υ ς ο
κατήφορος της εξαθλίωσης μας.ΟΛΟ I ΣΤ Η ΣΥΓΚΕ-

, ΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Δ Η Μ Α Ρ ΧΕΙΟΥ 23/1/ 2017
ι
i ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30πμ » (ο.σ, Από τη σχετι κ ή ανακο ίνωση
i δεν φαίνεται το σχετικό πλαίσιο αιτη μάτων.... Υ.ΓΤο

! τελευταίο

διάστημα ο συγκεκριμένος Αγροτικός
Ι Σύλλογος συμμετέχει στην»Πανελλαδική Επιτροπή

: Μπλόκων» »ιότε να υποθέσουμε όιι αποδέχετα ι

Ι και το πλαίσιο αιτημάτων που έχει από καιρό διατυ

i πωθεί. Οσο για τοικ προσυπογράφοντετ φορεκ δεν

i γνωρίζουμε εάν ισχύει κάτι τέτοιο ...)

!

Ι.

Για τις μο ρφές πάλη ς

Θ

Μ ε αφορμή τκ ανροτι έτ κινητοποιήσεκ από
τκ

23/1

ακούστηκαν ξανά οι απόψεκ για

α κρατήσει για πολύ καιρό η « Χ .Α» τα

στήνει σε διάφο ρ ετ πόλεκ -στη συνέχεια- τα

να ι μεν εκφράστηκε η συμπαράσταση στοικ

κλείνει ..

αγρότες τα υτόχρονα όμωτ έγινε και έκκληση για

Γ

κοινωνικετ ομάδεο όπως ειπώθηκε.

1 επιλέγουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες .τκ
1

μορφές πάλης τοικ και αυτές έχουν να κάνουν με

; το μέγεθοτ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
: Οι φορεκ έχουν χρέος να πορευτούν σε κοινή

1 πάλη μαζί τους γιατί κοινέτ; είναι και οι αιτίες των
ι π ρο βλη μάτων

.i ανάπτυξη

μην

επιτρέποντας

δηλαδή

την

το υ δοκιμασμένου όπλου του «διαίρει

. και β ασ ί λε υ ε» ή του « κο ινων ι κο ύ αυτοματισμού » .

Ι

Πάντως η εμπειρία μα"ς έχει αποδείξει ότι αυτοί που

!Ι προοπτική που ξανο ίγει . ..

επί της ουσίας με το περιεχόμενο του αγώνα και την

Ι
ι

!_ _ ._ ---

'

ως πάνε τοπικά οι προσχωρήσεις στην « Δ η μ ο κ ρ ατι κ ή Συμπα

μείωση του ΣΥΡΙΖΑ σκέπτονται , να ξαναγυρίσουν «στα πάτρ ια

ιατί αντΙ να βγάλει ανακοίνωση η Αστυνο
μική Δ/νση για τα γεγονότα του Σαββάτου

14/1 έσπευσαν να βγάλουν πρώτα τα συνδικαλιστικά

όργανα των αστυνομικών.;Κατά τη γνώμη μάς δεν

Μ

εγάλο το ενδιαφέρον στη Ν.Δ σχετικά με τκ υποψηφιότητετ .
στκ επόμενες εκλονέτ.κάτι ακούστηκε για τουλάχιστον 50
ενδιαφερόμενους .. Αληθεύει;

ευθύνονται για τκ εντολέτ που πα ίρνουν . ο ύτε για τα

« επιχειρησιακά 'σχέδια», οπότε;
ε αφορμή τον « α κτι β ι σ μ ό» των λεγόμενων

Μ «οντιεξουσιαστών» ακούστηκε

Τ

Ι γίνεται με εκείνους που « ετο ιμ ά ζο υ ν ψηφοδέλτ ια » για τ κ επ ο 
μενες δηροτικέτ εκλογέτ; στη Βέροια ; Δεν έχο υν καταλάβ ει ότι

ο κόσμο; έχεΊ άλλα σοβαρότερα προβλήματα;

πάλι στη Βέ

ροια εκεΤϊϊο το « μ α ύ ρ ο τ και κόκκινοτ φασιομό- » .

Αλήθεια τι σχέση έχει ο « φάντη ς με το ρετσινόλαδο »;

Τ

Ο ρωτόμε ξανά γιατί δ εν πι1~αμ ε. απάντ η ση : Τι λένε Υια τκ εξ ε

Τ

Ι γίνεται μ ε την υπ όθεση αναοριοθέτησ ης ίο υ αρχαιλοογικο ύ

λίξει ς στα σουπερ μάρκετ (· Κ Α Ρ (ΠΙ ΔΗ Σ » ο ι τοπι κ οι μας βο υ

λευτέc

προτρέπουν για « α υτοσ υγ κ ρ άτη σ η και μη κλείσιμο

δρόμων» είναι και αυτοί που συνήθως διαφωνούν

Π ράταξη»; Αληθεύει ότι κάποι ο ι βλέποντας την δημοσκοπική

εδάφη »:

το μη κλείσιμο δρόμων για να μην θιχτούν άλλες

! Να τονίσουμε δύο πράγματα. Οι ίδιοι οι αγρότες

ι ,

γραφεία της ανοικτά στη Βέροια; Εχει

αποδειχτεί ότι ουνήθωτ μετά το « σώου» πού

« μ η κλείσιμο δρόμων». Ετσι Π .χ στο Δ.Σ Νάουσας

τάκτησης έδρας στην Ημαθία;

Α

ναπτύσσοντα ι μετά τκ επισκ έψεκ της « Χ. Α » και

του

Καρατζαφέρη εξελίξεις σε τοπικό επ ίπεδο

στο χώρο της πέραν τη ς Ν.Δ « δ εξιάς- Α κ ρ οδε ξ ι ό ς»;

Εχει αυτό σχέση με τη δυνοτότητα-δημοσκοηικά - κα-

χώρου στη Β έροια ; Πάντως το κέντρο έκθεσ η τ και σ υντ ή ρη 

σης ψηφιδωτών οδεύει προς Νόοιι σο .... "

.

i

σε εβδομάδα
23

Ο

Ι

ανακατατάξεις

στο

πο.λιτικό

σύστημα,

.
εγχώριο και διεθνές, γίνονται έτσι κι αλλιώς όλα
αυτά τα χρόνια πάνω στη βάση των εξελίξεων στην
οικονομ ία, των δυσκολιών που έχει να ανακάμψει

από την καπιταλιστική κρίση και να περάσει σε
. . φάσ η'όρμllΤΙKήςα νάKαμψης~ων KεΡδl.;ι" τωνλ(γων

Ιανουαρίου

2017

*.ΙΙΜ._

μαζί με τον ΙΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ.

Η «νεκρανάστe:tση» στε~εχών, πρώην υπουργών
κ.ο.κ, που έχουν καταδ ικαστεί στη συνείδηση

μεγάλων τμημάτων του λαού, ακριβώς επειδή όλα

ανάδειξή του σε κυβέρνηση καΊ αποδείχθηκε απ; ,

όλες τις πλευρές ότι είναι το ιδιοπαλιός με :τ ους .

προηγούμενους που κυβέρνησα" πριν απ' αυτόν. '

και εδώ η πείρα από την εγχώρια και τη διεθνή

ταπροηγούμεναχρόνιαυλοποίησανμεσυνέπειακαι :, , πoλιτι~ή C!κη~ή . είναί κάτιι:παραπάνω από
~πό Kυβερνητι~ές θέσεις την ταξιιο'ι πολιτική υπέρ '. πλούσια. «Νέα» '<JX ήματα ΠΟ,υ εμφανίζονται με

;των αvτίσ:rοιχων προβλη μάτω~ για τις μορφές που ' του κεφαλα ίο'υ, η προσπάθεια (ιρετΟυσαρίσματοςιι . '. πα~ι:ιγυρί~ές'" δΙ~KηΡύξ εις . Kαι/ '~ρoγράμματα ,
πρέπ ει ~α πάρει η χειραγώ γηση των εργατικών · τηςφθαρμένηςσοσ ίαλδημοκρατίαςμεταπαραμύ θια 'βγα λμένα από,:α πιo σKoτεινά όνείρατoυ Kεφ~λαίoυ; Ά

λαϊκών στρωμάτων, αλλά και γενικάτων αντιφάσεων
και ' αδιεξόδων που αναπα ράγει ο καπιταλιστικός

τρ ό π ος παραγωγ ή ς.

περί «δικαίωση ς» ~έσεων και απόψεων, όπως και
συνολικά η αναστήλωση αστικών πολιτικών χώρων
με παλιά , φθαρμένα υλικά και πάντα στο όνομα

Ο ανακάτεμα της σούπας στο επίπεδο του
« ;πολιτι κούπροσωπικούι),που, από κυβερνητικές

Τ

των «εθνικών» στόχων του κεφαλαίου, είναι μέσα
στο παιχν ίδι της διαμόρφωσης εναλλακτικών για

διαχε ίριση αυτών των υποθέσεων του κεφαλα ίου,

και γυαλ ίζεται, τα περασμένα παρουσιάζονται σαν

θέσ εις,' ~ ως εφεδρεία θα αξιοποιε ίται για τη

δεν θα μπο ρούσε απ ' αυτήν την άποψη να φέρνει

επιχειρηματικούς ομίλ ους.

συμφέροντα του κεφαλαίο υ, ε (ναι εξάλλου

υπερασπιστών

του ~υ~τή ματoς να JTCJρουσιάζουν την ίδια
ξανα ζεσταμένη σούπα με ίίμεγάλου ς τίτλουςιι περί
ανανέωσης, νέας αρχής, επανεκκίνησης κιο,κ,

και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, με την

.:
κα ι τις διάφορες παραλλαγές 'τους/rο ίδιο το .

σύστη μα, πατώντας και πάνω στOυςιJOλoύς πόθους

ι εξελίξεις στην . εγχώρ ια σοσιαλδη μοκ ρατία

υπ Ρ της αστικής τάξης, νόημα τη ς ύπαρξή ς το υς κα ι

παμπάλαιο σχήμα πίσω ,από τ' άλλο.

αρκετά

συχνά « κ α ί1'oντα ι» ω ς εναλ λα κτικές, για να δ ώσο υν

αΠ O K ιtλυΠΤΙ Kές. Π έρα ~π ό τ η ν ανάδειξη το υ ΙΥΡΙΖΑ

τη σ κ υτά λη στο επ ό μενο, «π ρ αγμ ατι κά νέο ιι και

ως βασ ικό ύ πυλώνα και μ ε την έντα ξη παλι ών

« αντισυ στ η μ ι κό ιι ανά χωμα πο υ είνα ι απα ρα ίτη το

από

αυτήν

την

άποψη

στο κεφάλα ιο .

εν π ρέπει ά λλ ω στε ν α ξεχνά με ότι ω ς το νέο

που θα παίξουν ρόλο σε νέα κυβερνητικά σχή μ ατα

εμ φαν ίστηκ ε κα ι ο ΙΥΡ Ι ΖΑ δι ε κδικ ώντα ς την

ε δήλωσή του στο « Λ α ό»

δειχτε Ι ότι κά θε άλλο

γιατηνπαρουσ ίατουστην

παρά

κόμμα » ε ίνα ι μιας και
συχνά

πρόεδρος

της

Ενωση ς Κεντρών Β . Λεβέντης :
« Η Έ νωση Κεντρώων ήρθε

οι

ξένου κεφαλ α Ιο υ, ενώ
συμπεριφέρετα ι

τισή του και ελπ lζουμε, επειδή

ως «λαγός» σε διά φ ο

ε ίναι και παραμονές ε κλ ογών,

ρα

πολιτικά

και Μητροπόλεως ΦΩΤΟ) ενώ
της αστυνομ lας υπήρχαν κυρί

ως στην περιοχή της πλατεlας
Ω ρ ολογl ο υ. Στ η σ υνέχε ια ει
χαμε τα γνω στά γεγονότα με

σενάρια

ο ελληνικός λα ό τ να ψη φΙσει

αναμόρφωση ς του πο
λιτικού σκηνικού που

αυτο ύ ς που ψήφι ζε και τον

τρέχουν.

τη ρ ίψη χημικών που εξαπλώ
θηκαν σε πολλ ές περιοχές της
προκαλώντας

Από αυτή τ ην ά π οψ η η

κα ι οι αρ ιστεροί .. . » Α π ό την

« φ ώτι ση -του λαού δεν

μ έχρι τώρα δράση της « Ενω -

θα πρέπει να τον οδηγή σει να

σης

και

στ ηρίξει κόμματα Π .χ « Ενω σ η

έξω από τη Βουλή έχει απο-

Κεντρώων » που πέρα από την

μέσα

αναπνευστικά

προβλήματα στους κατο ίκοικ

έχουν προδ ώσει. Και οι δεξιο Ι

Κεντρώων »

Σαββάτου

ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις

και

τη ν Ένω σ η Κεντρώων και όχι

το υ

σικές του αρτηρlες ( Κεντρι κ ή ς

σεκ του ντόπ ι ο υ και

Άγιο; να π άρουμε και την φώ -

π ρωl

14/ 1 ήταν κλειστό στκ δύο βα

ο ι απαιτή

σ:ιη Β έροι α για να τ ιμ ή σε ι τον

Αλέκος Α. Χατζηκώσηκ;

ο κέντρο τ ης Β έ ρ οια ς από

θ έσει ς του

ε ίναι απλά

με τιμη.

η Δημοτ ι κή Αρχή;
το

« αντισυστημικό

ανέφ ερε

,

.

KινOυντC;ΙΙ οι διεργασ ίες για συγκρότηση «π ό λων»

τοπι κή γιορτή του πολιούχου,

οποιονδήποτε άλλο τρόπο ». Γεγονός το οπο ίο

της .

«γραφικότητα» που δ ιαθέ- Αυτό που δεν είδαμε ήταν η αντΙδραση πολι οδ ήγ η σε
τουν στρέφονται τελικά ενά- τική κα ι πρακτική της Δημοτικής Αρχής της . Ε λεγκτών
ντια στα συμφέροντά του . . .

Μα έχει κοινοβουλευτική παρουσία ...

Κ

άπο ιο ι «αΟώα» ή «αφελώς» υποστηρ Ι-

ένοπλ ης βΙας, εκτόξευση απειλών κατά της

ζουν ότι «εφόσον η Χρυσή Αυγή είναι νό-

ανθρώπινη ς ζωή ς ή της σωματικής ακεραι

μιμο κό μ μα με κοινοβουλευτική παρουσία

ό τ η τ α ς

επιτρέπεται να .•. », Ας μη ξεχνάμε όμως ότι

οποιου

δεν πρ έπει να κρύβεται πίσω από « δ η μο κρ α-

δ ή π ο τ ε

τία κα ι σύνταγμα » ο εγκληματικός χαρα κτή-

πολ ίτη

ρας της Χρυσή ς Αυγ ής, πο υ είναι παράγωγο

πραγματι 

με

Να θυμΙσουμε απλό ότι άλλες δημοτικέκ αρ
χές όπως αυτή της Πάτρας αρνήθηκαν Π.χ το

2015, ενόψε ι των βουλευτ ικών εκλογών, να
παραχωρήσουν χώρους στη Χρυσή Καθώς και

δεν έδωσε

στοιχεΙα

σχετικά με το πό σα

παιδιά

μεταναστών

φι~oξενoύνται στους

σκοπό

παιδ ικούς σταθμούς

τέλε

του δήμου, μετά από

σοβαρ ά πο ινι κά αδική ματα, εγ κλ ή ματα.

ση

αξιο

Και μία ισχυρ ή νομικ ή άποψη ( πό ρισμα του

π ο ί ν ω ν

πουεΙχε

εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου) : « Α πα ρ α ί-

πράξεων

η

τητη προ ϋπόθεση για τη νόμιμη λε ιτουργία

και την πε

ενός πολιτι κού κόμματος είναι να εξυπη ρετε ί

ΡαιτέΡω

Β ο υλή τονΙζοντας ότι

τ ην ελε ύθε ρη λ ειτουργία το υ δημοκρατικο ύ

διασάλ ευ -

πολιτε ύματος . Κατά την εν λόγω συνταγμα -

ση τη ς δημόσιας τάξης». Και μην ξεχνάμε ότι

τικ ή επιταγή, δ εν είνα ι δυνατόν να θεωρηθε ί

ιστορικά αποδε ίχτηκε ότι η πολιτική κατευ

νόμ ιμο πολιτικό κόμμα η έν ωση προσώπων

νασμού και ανοχ ής απέναντι στο ναζισμό,

ή η οργάνωση η οποία, υπό τον μανδύα του

συνέβαλε στο δυνάμωμά το υ. Γι' αυτό δεν

πολιτικού κόμματος, επιδιώκει την επίτευξη

έχει καμ ία θέση μέσα στα σχολεία, στους χώ 

ά ρα την εγκληματική τη ς δ ράση, με τη διά θε

των στόχων τη ς με τη χ ρ ή ση σωματικής ή

ρους δουλειάς, στις γειτονιές, πουθενά .

σ η στοlχε Ιων του, χώρων που του ανήκουν ή

- ναζιστικ ή ς τη ς

ιδεολογ ίας.

Γι' α υτό και η η γεσ ία της κατ ηγο ρ ούνται για

κό

μάλιστα το Σώμα

Επιθεωρητιίιν

..

Δη μόσ ι α ς Δ ι οΙκη σης, να στεΙλε ι στο

« σ κα μν ί» τον δή μαρχο τ ης Πάτρα ς Κώστα Πε

Βέροιας .

την

της φασιστικ ής

". . .

που γεννά ε ι όλα αυτά τα . σχήματα

είν α ι

Ποιος και τι χρει ά ζετα ι «W 4ω1r l

:

« μ ήτρα »

ενός κομματιού του λαού για ~(icάτί' νέο», δεν μπορεί ;
παρά νρ γεννά το ένα αντιλαiκό και στην ουσία

:. στελεχών του . ΠΑΙΟΚ τό τελευταίο διάστημα

ο

πιο μεγάλους ' λoγαρ ιασμ'~ ύς ·'K~ι· «πλάτες,)' απα' ·

παρουσίαση «νέων» και άφ θαρτων προσώπων κα ι
σχη μάτων που γρήγορα αποκαλύπτουν το ταξικό,

Ο

Σ

σύστημα » και αποδει κν ύ ο ντα ι βουτηγμ ένο ι μέχρι

το λαιμό στα σκάνδα λα που γεννάει τ~ σ6στημαΛ:
ακροδεξιο ί ρήτορες με μεγάλα',και παχια λόγία για'

ξεχασμένα, και η ζωή προχωρά.. .

προσπάθε ια

λογής

καί ' «αντισυ·~ημιί<Oίιι '

τους «τοκογλύφους» ' και"το ;(σ~στη μα» Kι. ~Kόμα

το ίδ ιο πα ιχνί δ ι, εγ κλωβισ μού το υ λα ο ύ στα

κάθε

«αστέρετ»

το καπιταλιστικό σύστημα. Το παλιό σαπουνίζετα ι

στην επι φ άνει α τίπ οτα το νέο, παρά τη φιλότιμη

των

διάποντες

τσαρλατάνοι τύπου Γκρ ίλο, ' που « καθα ρ ίζουν το '

σχετική

:

ερώτηση

καταθέσει

Χρυσή Αυγή στη
« ο Δήμος Πατρέων

ουδεμΙα σχέση θέλει να έχει με τη ναζιστική
οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ως εκ τούτου,

με κανέναν τρόπο δε θα διευκολύνει την κοι
νοβουλευτική ή άλλη δραστηριότητά .της και

λετίδη , μ ε τ ην κατηγο ρία της παρόβασης κα
θ ή κοντος.

Να ένα ακόμη κομμάτι της σχετικής οηόφο-

.

σης της Δημοτικής Αρχής που κατά τη γνώμη

μας θα πρέπει να αποτελεl οδ ηγό δρά σ η ς για
κά θε δη μ οτικ ή α ρχ ή

: « Αποτελε Ι

καθήκον και

υποχρέω σή μ α ς απέναντ ι στο λαό τ η ς Π άτρας,

απέναντι στην ιστορία του λαού και του τό
που μας, απέναντι στη νέα γενιά, (να εΙμα στε

οι πρώτοι που) με τή δράση μας και τον τρ,ό
πο διο Ικησης του Δήμου, να υψώνουμε τοΙχο
απέναντι στ ην αναβ Ιωση του φα σισμού και
του ναζισμο ύ. Να α π ο καλύ ψ ου με (mο υμε) με

κάθε τρόπο τον πραγματικό χαρα κτήρα και
το ρόλο των π ολιτικών απ ογόνων των ναζ(,

να αναδε(χνουμε την επικΙνδυνη' εγκληματική
δράση της. Το ελάχιστο που μας επιτρέπετε

και μπορούμε να κάνουμε εΙναι να μη δ ιε υ
κολύνουμε, με οπο ι ο δ ή ποτε τρόπο τη δρ όση

.

τους .»

.

..

'

,

ειδήσεις

απο την Ημαθία
23
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ην πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε, στην
αρχή της ειδική; συνεδρίασης της 16ης ία

της ΔΕΥΑΑΛ τόνισε η κ. Μόρθα Παντοπούλου

Πρόεδρο; της Δ.Κ. Πλατέος η οποία κατέθεσε

Δημοτικό Συμβούλιο Αλε

την πρόταση οι πολίτες νι 'αυτό το μήνα

ξόνδρειας.Την π ίτα έκο ψ ε ο π ρ όεδ ρος Νίκος

να πληρώσουν μόνο τα πόγια.Ο Δήμαρχος

Μπρουσκέλης και τυχερός ή ταν ο Γιώργος

Αλεξόνδρε ιας δεσμεύτηκε να εξετόσει το

Σπυρίδης (το φλουρί της πίτας) και ο Δημή

θέμα αφού συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της

τρης Ρόmης (το φλουρί στα τσουρεκάκια

ΔΕΥΑΑΛ κ. ΜπΟσδεκόποιιλο.

νουαρίου

2017, το

πιτόκια που μοιρόστηκαν στους παρευρισκό

μενοικ στη συνεδρίαση ) .

Κ

αΤό πλειοψηφία εγκρ ίθηκε ο απολογι
σμότ, ισολογι σμό ς και η χρήσ η οικονομι

κού έτους

2015 του

Δήμου Α λεξόνδ ρ ει α ς.

Τ

Ο θέμα των προσφύγων που βρίσκονται
στην Αλεξόνδρεια έθεσε ο χ.Αλευρός.

Απαντώνταςοδήμαρχος είπε ότι η κυβέρνηση
έκανε μία καλή προσπάθεια και βελτίωσε

αντιμετώπισης κουνουπιών.Δlκτυο σταθμών

τκ συνθήκες ζωής τοικ αποσύροντας τκ

και αξιοποίηση αστικού χώρου.Αειφοριακή

Υπέρ ψήφισαν μόνο οι σύμβουλοι της πλειο

σκηνέτ και τοποθετώντας κοντέϊνερ. Επίσητ

προσέγγιση ανόπλασης και διαχείρισης της

μέτρησης (ρύπων, κλιματολογικό κ.α.) .Στήριξη

ψηφίασ ενώ κατά οι σύμβουλοι των υπόλοι

για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων

πλατείας ΟΣΕ και σύνδεσή της με τον αστικό

τοπικής

πων δημοτικών ομόδων που εκπ ρο σωπ ο ύ 

ενημέρωσε ότι θα φοιτήσουν στο 4-5 δημοτικό

ιστό.Αειφορισκή προσέγγιση ανόπλασης και

ιαμόρφωση τριών αυτόνομων χώρων του

δεν θα χρειαστούν μεταβολέτ; τα σχολεία και

διαχείρισης της πλατείας στον Συνοικισμό

. κτιρίου Αγροτικών Αποθηκών ' δίπλα στον

τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Μόρτιο .

Αγίου Γεωργίου και σύνδεσή της με τον αστικό

σταθμό ΟΣΕ σε θερμοκοιτίδα, δημ ιο ι ιργ ία

ιστό. Ενεργειακή και λειτουργική αναβόθμιση

γραφείου

των πα λα ιών αγ ροτι κ ών αποθηκών και της

Αγορό .Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών

νται στο Δημοτικό Συμβο ύλ ιο .
Όσον

αφορό τα

χρήσης του

2015:

ο ι κονομι κό

στο ι χε ία της

οι συνολι κές τα μ ε ι α κ έ τ ει

σπρόξεις του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των

20.031.190,05

ευρώ, τα συνολικό έξοδα της

χρήσης ανήλθαν στο ποσό των

12.243.871,21

Π

αρουσιόστηκε στο Δημοτι κό Σ υ μβο ύλιο
Αλεξόνδρε ι α ς

Ολοκληρωμέν η ς

ευρώ ενώ τα ταμειακό διαθέσιμ α του Δή

Κοινωνικής

μου ανέρχονταν στο ποσό των

να

7.233.106,92

Σχέδ ιο

Ανόπ.τυξης

κατατεθ ε ί

για

Στρ ατηγι κ ής
Α στι κ ή ς

που

κα ι

π ρ όκειτα ι

χρ η μ ατοδότηση

στην

Π εριφέρει α Κεντρ ικ ή ς Μακεδονίας. Το σχέδιο

ευρώ.

Τ

το

Βιώσ ιμ η ς

των μικρών επιχειρήσεων, με αναβόθμιση

ΔημιουργΙα ποδηλατικών διαδρομών εντός

ικανοτήτων

εργατικού

οικισμ ού.ροώθηση

αξιοποίηση

νέων,

εναλλακτικών

κ.

εκτότ Θεσσ αλονί κ ης κα ι λαμ βόνει

α υτοκινήτων.Σύστημα

κ.Ναλμπόντη και Τόκα και στοικ Π ροέδ ρο υ ς

του

κο ι νων ι κ ό,

Δευτεροβόθμιας κ. Κυτούδη κα ι Συ ρ ό π ο υλ ο

Από τκ

για

Πε ριφέ ρ εια, προέγκριση θα λόβουν οι

την

αντιμετώ π ιση

των

ακραίων

διόφ ο ρα

καιρικών φαινομ ένων πο υ έπ λη ξαν το Δήμο

π ροτό σε ι ς.

.Προβλήματα

Η

υ π ήρ ξαν

μόνο

σε

θέματα

π ε ριοχή

μέ σα

στ ην

μορφών

πλεονέκτημα

στόθμευσης

διαχε ί ρ ι σ η ς

και

Κοινωνική

κα ι για τοικ δ ιαθέσιμ ους χώ ρο υ ς στόθμευσης.

της φτώχεια .Δρόσεις υποστήριξης ευπαθών

π ο υ θα κατατεθούν στην

Μετρ ι ασμ ότ των επ ιπτώσεων τη ς κλιματικής

ομόδων για. την βελτίωση των συνθηκών

εφ α ρ μογή ς

που

3

ή

4

πρ οτείνε ι

ένταξης στην αγορό εργασίας και ενίσχυση

με

βιοκλιματική

προσέγγισ η. Περ ι βαλλοντικ ή

αυτοαπασχόλησης

και

τκ

Κέντρ ο

αντιμετωπίστηκαν όμεσα .

πε ρ ι οχές

Δημα ρχε ίου,

Π νευμ ατι κο ύ

-

-

Πόρ κο ΟΗ

-

και

δημιουργίας

επ ιχειρήσεων. Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο

αναβόθμιση

Δρόσεις

Αλε ξόνδρει α ς

καταπολέμηση

της

αναπλά σεκ;

Α θλητι κό Κέντρο

συμβο ύ λιο

και

κέντρο υ,

οδικών αξόνων δ ι ασύνδ εσης α στ ι κών χώρων:

δημοτικό

. ενσωμάτων

αλλαγής.Πεζοδρομήσεις πέριξ του εμπορικού

π ε ρ ι λαμβόνει τον Συνο ι κισμ ό Αγίου Γεωργίου,

που

κυκλική

πληρ οφό ρησ ης γι α μετακίν ηση εντότ πόλης

το

Αλεξόνδρε ι ας

(αγρο δ ι ατρ οφ ή, '

ο ικονομ ι κό,

σχολεία

Δήμου

με

σε

οικονομία)

εξωτερικών αγωγών και σωληνώσεων στα
του

και

ιδεών

τομεκ ενδιαφέροντος με τοπικό συγκρ ιτικό

π όλη .Δημιουργία

χώ ρων

δυναμικού

καινοτόμων

πρ οβλ ήματα.

δ η μογρα φικ ό,

π ε ρ ι βα λλοντι κ ό

8 προτάσεκ

Δημοτική

δι α σύνδεσ η ση μ είων ενδ ιαφέ ρ οντος

μ ετακίνη σης

των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβό θ μ ι α ς και

στην

και επιχειρηματικών δικτύων.αρεμβόσεις για

περιμ ετρ ι κών

υπό ψ η

θερ μοκοιιϊδαο

την προώθηοη της αυτοαπασχόληοη; και .'

έχε ι ύψος 6,480 εκατομμ ύρια ευ ρ ώ.

Αντιδ η μ ό ρχο υ ς

απασχόλησης.

κλε ιστή ς δη μ οτική ς αγο ρός στην πλατεία

Το έ ργο αφορό α στικό κέντρ α τη ς Π εριφέ ρει ας

στους

και

Ο Σ Ε. η μ ιουργία περιπ ατητικών δια δ ρομ ών και

α εύσημα έδωσε ο Δ ή μαρχος Αλε ξόνδ ρε ι ας
Γκυρ ίνης

οικονομίας

Πνευματικό

δ ίκτυο

διαμεσολόβησης

ανόπτυξης

της

επιχειρηματικότητας.Δρόσεις

Πά ρκο Συνο ι κι σμ ο ύ Αγίο υ Γεωργίου

εργασίας.

κοινωνική;
περιορισμού

Κέντρου, Αθλητικού Κέντρου και Σταθμού

Περιβαλλοντική αναβόθμιση του υπαίθριου

των διακρίσεων και της σχολικής διαρροήτ

εγόλεςζημιές υπ έστησαν οι π ολίτες λόγω

ΟΣΕ.

των ευπαθών ομ άδων.ράσεκ φροντίδας της

ΤΟ σχέδιο που παρουσιόστηκε περιλαμβόνει

χώρου του Κέντρου Αθλητισμού και του

διαρροών α π ό σπασμένους σωλήνες

λόγω του παγετού με άμεσο αποτέλεσμ α να

τέσσερκ όξονες. Αναλυτικό οι όξονες και

Αγίου

αυξηθούν οι χρεώσεις στοικ λογα ρ ι α σμ ο ύ ς

οι

πλημμυρικού

Μ

στόχοι

τους:Προστασία

Περιβόλλοντος

Αθλητικού

Κέντρου

στον

Γεωργίου.Δρόσεις

υγείας, πρόληψης κα ι κοινωνικής προστασίας

Συνοικισμό

των ευπαθών ομόδων

αντιμετώπισης

κινδύνου.

Δράσεκ

ΕΡΓΑΙΟΜΕΝΟΙΣΤΗΝ (ιΚΑρνηlΔΗΣ ΑΒΕΕ»: Χωρί( Kυ~ερνηΠKη δέσμευση γιατα δεδουλευμένα καιΤΙ( θέσεl( εργασία(του(
Μ

ε ουσιαστικό συμπαραστότη την πολι 

ΣΥΡΙΖΑ

-

ΑΝΕΛ, η επ ιχείρη 

4 μ ήνες η

μένα καταστήμ ατα είναι υποχ ρεωμένη η νέα

κυβέρνηση, ακόμη δεν

εργοδοσία να πάρει τοικ εργαζόμενοικ με τα

το έχει δώσει

ί δ ι α δικαιώματα και τκ ί δι ες συμβάσεκ», ο Σ .

Η

υπουργός

l:pyaafac;,

Εφη

Αχτσιόγλου ,

αποφεύγοντας να δώσε ι ουσιαστ ική από 

ντηση στα παραπόνω , περιορ ίστηκ ε να α να

ση « Κα ρ υπ ίδ η ο- συνεχίζει

Παρόλληλα,

αποκαλύ 

Βαρδαλής τόνισε: « Ο ι επιχειρηματικοί όμιλοι

φερθεί στους ελέγχους που έγιναν το προη 

και κλιμακώνει την επ ίθεση

πτοντατ το ρόλο του

αυτό δεν το θέλουν. Εσείς τι θα κάνετε: Περι

γούμενο διόστημα στα καταστήματα και στα

σε βόρος των

.

για το οποίο έχει δεσ μευθεί εδώ και

τική της κυβ έρνησης

μένουν απάντηση οι εργαζόμενοι » .

πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Για το έκτακτο

ζομένων της, που σε λίγες

1.400 εργα 

ο βουλευτής του ΚΚΕ

Αναφερόμενος ενδεικτικό σε όλλες «π α ρα 

μέρες συμπληρώνουν ένα

κατήγγειλε ότι όλο αυτό

βλέψεκ» του υπουργε ίου και της κυβέρνηοηε,

βοήθημα των 1.000 ευρώ, ε ίψ πως έχει ωιο
γραφεί η ΚΥΑ από τα υπουργε'ία Εργασίας και

χρόνο απλήρωτοι και βρ ί

το διόστημα, αποδεχό

αναρωτήθηκε τι έκανε το υπουργεlο όταν η

σκονται αντιμέτωποι με την

ταν μέσα από τις τρι

« Κα ρυπ ίδη ς» στο πλαίσιο μυστικών συμφωνι

ανεργία ..Η πραγματικότητα

μερείς συναντήσεις τα

ών με τη

αυτή

ανό-

διόφορα σχέδια δήθεν

ριασμούς της τα έσοδα των καταστημότων.

γλυφο κοιστη χτεσινή συ

ανόπτυεης και επιβΙω

αποτυπώθηκε

υπουργείου

ζήτηση , στη Βουλή , της Επ Ι 

Εργασ[ας,

«MARKET ΙΝ »

Εσωτερικών και εκκρεμεί η τελική υπογράφή

από τον υπουργό Οικονομικών πρόκειμένου

κατέθετε στους λογα

Τελος, αναφερθηκε στο ~ώ~τό φαινόμενο ~ι

να το λόβουν οι εργαζόμενοι

.

Καμία αναφορό δεν έκανε για μέτρα ουσια-

στικης προστασΙας των απληρωτων εργα

σης της επιχείρησης και

επιχειρήσεις να πτωχεύουν και οι επιχειρημα

ζομένων, για πληρωμή των δεδουλευμένων

καιρης Ερώτησης του ΚΚΕ προς την υπουργό

συμβούλευε τους εργαζόμενους να αποδε

τίες να φεύγουν πλούσιοι, σημειώνοντας πως

τους και τη διασ<j>όλιση των θέσεων εργασίας

Εργασίας, για τις εξελ ίξεις στην επιχείρηση και

χθούν και να συναινέσουν στα σχέδια της ερ

ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ε Ιναι μεγα

τους

τη δεινή θέση των εργαζομ ένων.

γοδοσίας, τους ζητούσε να κόνουν υπομονή .

λομέτοχος ΠΑΕ και ενώ επικαλείται ότι δεν

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Σόκης Βαρδαλής ανα
φέρθηκε στην κατόσταση των εργαζομένων,

Ακόμη και τώρα που η επιχείρηση βόζει λου

. κέτο

στα καταστήματα, έχοντας κόνει συμ-

...

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

έχει χρήματα για να πληρώσει τους εργαζόμε

Απέναντι στην επ ίθεση της εργοδοσίας και

νους, την ίδια ώρα πληρώνει για μεταγραφές.

την κυβερνητική πολιτική που με διόφορους

που εδώ και ένα χρόνο ε ίναι χωρίς μεροκόμα

φωνίες με όλλες αλυσίδες σούπερ μόρκετ

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ρώτησε συγκεκριμένα

ελιγμούς την αβαντόρει, οι εργαζόμενοι της

το στο σπίτι και την ίδια ώρα είναι υποχρεω

για να τα πουλήσει, και πετό στην ανεργία και

τι μέτρα θα πόρει η κυβέρνηση για να κατα

επιχείρησης «Κα ρυπίδης» συνεχίζουν σταθε

μένοι να πληρώνουν για ρεύμα και νερό, την

απλήρωτους τους εργαζόμενους, δεν υπόρ

βληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και τα δε

ρό τις κινητοποιήσεις τους.

εφορία και τα διόφορα χαρότσια που τους

χει καμία παρέμβαση του υπουργείου. Επι

δουλευμένα, όπως και τι μέτρα θα πόρει ώστε

Το περασμένο Σόββατο, πραγματοποίησαν

φορτώνει η κυβέρνηση . Απέναντι σε αυτήν

σημαίνοντας ότι και το Προεδρικό Διόταγμα

σε περίπτωση που αλλόξει χέρια η επιχε ίρηση

συγκέντρωση και πορε ία προς το υπουργε Ιο

178 του 2002 και

η αντίστοιχη οδηγία της ΕΕ

ή τμήματα της επιχείρησης να διασφαλιστούν

Μακεδονίας

προβλέπουν πως « α κό μ η και αν τμήματα της

οι θέσε ις εργασίας, με μόνιμη και σταθερή

τους πλήθος σωματείων που συμμετείχαν

νων, τονlζοντας πως ακόμη και αυτό το έκτα

επιχείρησης περόσουν σε όλλα χέρια και συ

δουλειό με πλήρη εργασιακό και μισθολογικό

στην κινητοποίηση, εκφρόζοντας έμπρακτα

κτο οικονομικό βοήθημα, ύψους

νεχlσει η Ιδια δραστηριότητα στα συγκεκρι-

δικαιώματα.

την αλληλεγγύη ' ου ς.

τήν κατόσταση, ζήτησε την παρέμβαση της
κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομέ

1.000 ευρώ,

- Θρόκης, έχοντας στο πλευρό

,

επικαιρ.α

ζη:-:rή μq:τα.
~

'

)

rf

ο

ο
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Η πρόκληση της ΙΙΧρυσής Αυγής" , τα γεγονότα και οι αντιδράσεις
Η

Βέροια εμφάνιζε από πολύ πρωί- το
Σάββατο

14/1- εικόνα μιας «αστυνο

μοκρατούμενηςπόλης». Οι δρόμοι Κεντρι-

.

κής και Μητροπόλεως ήταν κλειστοΙ γιατί

είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία τους από
τις 7π.μ μέχρι τις Sμ.μ! Κλούβες εΙχαν το

κών δυνάμεων.

«τη ~oυλειάτης» θα πρέπει ~ι πολίτες,της

ΤΟ παρόρτημα εέροκκ της και οι φΙλοι της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ
Βέροιας να υφίστανται ~υτή τη δοκιμα- "
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, καταδικάζει διαχρονικό πάλεψαν ενόντια
σία...'
.
.
το ό~o\γμα των γραφεΙων της . σ~ πολιτικές και λογικές που

.

εφημε.ριδα μ~ςήταν από την πρωτη ,

μόλιστα στο Ιδιο κτίριο

της Χρυσής Αυγής, όπου υπευ -

όπου στεγάζονται τα γραφεΙα

θυνοι είναι και η κυβέρνηση

του παραρτήματός μας και κα- .

αλλό και πολιτικό κόμματα που

δουλειός

ταγγέλλει την κυβέρνηση και

έδειξαν ανοχή στη δράση της

κάθε γειτονιό και χωριό της Β έ-

τις ευθύνες που υπάρχουν σε κυβέρνηση,
αστυνομΙα, κάνει κριτική για τη στάση

τα κόμματα που έδειξαν ανοχή
στην ύπαρ~ή της.

στο παρελθόν.
Μια δράση που έχει στόχο να

ροιας τοποθετωντοτ τους στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

χτυπήσει το εργατικό κίνη μα

δ

.

δ

"

στο προηγουμενο φυ

όλ

ά θ

λλ

:Ομως τελικά αυτά έγιναν με την αστυνο

πτεl τις στοχευσεις της

ια και

Ρ

,

ο της.

ρα της σ

ή

Μέ

σα απ

μερα αποκα

ΧΑ

« .

»ανα

δ

ό

λ·
.

υ-

.

εlκνυεl

.

.

για

της ιJιnμOΤΙKής αρχής ενώ προβάλλει και

Οι

πολλές εκατοντάδες κατοίκους μια πνιγη

τρόπους απομόνωσης-αντιμετώπισης της

ΑντΙστασης

ρή ατμόσφαιρα ....

«Χ.Α».

νίστηκαν όχι μόνο

«αντιεξουσιαστών»

δημιουργώντας

Πέραμα. Καλούμε τον λαό της
Βέροιας να απομονώσει τους

και

στιγμη παρουσα σε όλα τα γεγονό-

τα,ενω είχε ή η προεl οποιήσει γι' αυτά

οχ

λάμψης» για να διαλύσει συγκέντρωση

καλιστές όπως έκαναν και στο

έδωσαν ώθηση στην όνοδο

Και όλα αυτά για να μην «γΙνο'υν επεισόδια»
μία να χρησιμοποιεί χημικά και «κρότου

και τους πρωτοπόρους συνδι-

Χρυσής Αυγής στην πόλη μας

Η

ποθετηθεί γύρω από την πλατεία Ωρολογί

Όυ όπως και πάνοπλες διμοιρίες αστυνομι

T:~~:α::~ό~~~~o~~:~~~~~~~σ~:τ~~ Καταγγελία τητ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Βέροιας

αγωνιστές . τη ς

Εθνικής

"

,

φασΙστες

,

..

-

.

εγκληματΙες

της

,

χ ρ υσ ή ς Αυγής σε κάθε χωρο
και

σωματείο,

σε

αγω-

απέναντι στον ξένο

'1

κατακτητή

και

ναζι στικό

το

μ ό ρφω 

"
:"",

μ α, α λλό και κόντ ρα
στο υς

ντόπ ιου ς

υπ η ρέτες το υ ς όταν

οι ιδεολογί κοί πρό
γονοι

της

Αυ γής

Χρυσής

εΙχαν

αν α 

λό β ε ι τον ρ όλο των
δοσ Ιλογων κα ι πρ ο
δοτών των αγωνι 
στών το υ λαο ύ, τα

γνω στό

τόγματα

ασφαλείας.Τα μέλη

Ανακοίνωση ΕΛΜ Ε Η ..."",,,Ός

.' 0

,

α θίQ ς το υ ΣΥ Ρ Ι Ζ Α

Iν .~ 4[JΊrι

θέσει τη δημοκρατ ί α κ α ι τον σεβασμό στα ανθρώπινα

Δακρυγόνα και χημικό "έβ ρ εξε" το

νός π ω ς νονεκ και μ ητέ ρες μ ε μ ικρ ό

Την ώρ α π ου η δίκη τη ς Χρ υ σ ής Αυγ ής συνεχί ζετα ι

Σάββατο το πρωί

παιδι ά έτρεχαν για να τα αποφύγουν

αποκα λύπτοντας όλο και πε ρ ισσότερες σκοτεινέτ πτυ

δ ι κα ι ώ ματα απέναντι στη β Ια των νεοναζιστών.

χές της δρόσης της, η εγκληματική ναζιστική οργάνω

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ΗμαθΙας καταδικάζει τκ

, 14

ίανουαρίου,

στην πόλη της Βέροιας. ΔιμοιρΙες

,

~ 1ι. ..."W

αφού τα δακρυγόνα εξαπλώνονταν

των ΜΑΤ, που ε ίχαν καταφτόσει στην

στο κέντρο της Βέροιας ανάλογα με

πόλη προκειμένου να καταστείλουν

το φ ύ σ η μ α του αέρα .

την όποια διαμαρτυρ ία ενάντια στην
πραγματοποΙηση εγκαινίων νραφεί
ων της Χρύσης Αυγής, φρόντισαν να

ενέργειες των αστ υνο μ ι κών δυνάμεων και την άσκο

ση εγκαινίασε τα γραφεΙα της στη Βέροια.

Το γεγονότ αυτό δεν πρέπει να αφήσει αδιόφορους

πη και υπερβολι κ ή χρήση δακρυγόνων εναντίον των

Εlναι κατανοητό πως ο μόνος « σο

τους δημοκρατικούς πολίτες, άνδρετ και γυνα ίκες, της

διαδηλωτών πο υ εΙχαν συγκεντρωθε ί για να δηλώ

βαρό ς λόγος» για όλα αυτό ήταν να

Βέροιας οι οποΙοι πρέπει να αντισταθούν στον εθνι

μπορ έσο υν ανενόχλητα να επιτελέ

κισμό, την ξενοφοβία, το ρατσισμό και τη φασιστική

μας πνίξουν σε αυτό .

σουν το έργο τους οι ελόχιστοι συ

μισαλλοδοξΙα.

Χωρ ίς καμ Ια ιδ ι αίτερ η πρόκληση και

γκεντρω μ ένο ι

, μέλη

σουν την αντίθεσ ή τους στο άνοιγμα των γραφεΙων

της Χρυσής Αυγής, τα οποία έπνιξαν κυριολεκτικό την
πόλη και προκάλ εσαν προβλήματα όχι μόνο στοικ ΚΟ 

και οπαδοί της

Το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη νεοναζιστική

Ημαθίας καταγγέλλουμε

τοϋωικ γύρω από την πλατεία ρολογιού αλλό και στο

ενώ πλησίαζε η ώρα προσέλευσης

Χρυσ ή ς Αυγής.

εγκληματική οργόνωση ήταν και εΙναι Εεκάθαρο. όπως

ευρύτερο κέντρο της πόλης.

των βουλευτών της Χρυσής Αυγής οι

Ως ΕΛΜΕ

εΙναι και απέναντι σε όλους όσοι έστρωσαν το έδαφος

διμοιρΙες των ΜΑΤ ξε κΙνησανεπιθέ

την στόση της αστυνομΙας και κα

. για την όνοδό της , διότι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλό και για

Αναμένουμε από το Υπουργείο Προστασίας του ΠολΙ
τη να διεξαγόγει εξονυχιστικό έλεγχο και να τιμωρη

σεις εναντίον των συγκέντρωμένων,

ταδεικνύουμε την πολιτική Ιυθύνη

κόθε δημοκρατικό πολίτη, αποτελεί ύψιστο καθήκον

θούν οι υπεύθυνοΙ. Τα κρούσματα αστυνομικής βίας

με χημικό και δακρυγόνα, δημιουρ

τόσο του Υπουργείου " Π ρ ο στα σ ία ς"

οι ιδεολογικο ( απόγονοι των συνεργατών των ΝαζΙ να

και η ασυλlα όσων τα υποθόλπουν πρέπει να τελειώ-

γώντας μΙα αποπνικτική ατμόσφαι

του ΠολΙτη, όσο και συνολικό της

απομονωθούν κοινωνικό και πολιτικό, και να καταλή-

σει .

ρα. Ήταν τέτοιο το μέγεθος της ρΙψης

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ξουν εκεΙ που ανήκουν, στα σκοτόδια

που ολόκληρη η πόλη αισθόνθηκε

την καταστολή διαμαρτυριών εΙτε

τη δυσφορ ία που προκαλούν τα αέ

συνταξιούχων,

εργαζομένων

Ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη 'κ αι τα στελέχη του

ρια και όχι μόνο ο ι παρευρ ισκόμενοι

ε ίτε αντιφασιστών από τα ΜΑΙ συ

χωρίς καμία εξαίρεση, και καθόλη τη

και οι διερχόμενοι απ' την πλατεία

νεχίζει την πρακτικη προηγουμενων

διόρκεια της πολιτικης τους διαδρο

Ωρολογίου. Χαρακτηριστικό το γεγο-

κυβερνήσεων.

εΙτε

-

ΑΝΕΛ που με

'"

της Ιστορίας.

μής, έχουν δώσει αγώνες ενόντια στο
φασισμό και τον εθνικισμό. Η όψιμη
ανακόλυψη , φ α σ ιστικ ή ς απειλής από
τη ΝΔ η οποΙα για χρόνια κόλυψε την

δρόση της και πρόσφερε πολιτική νο
μιμόποίηση στο νεοναζιστικό μόρφω
μα , δεν πεΙθει κανέναν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΗμαθΙας καταδικόζει τη εμ

φόνιση της ΧΑ και καλεί το δημοκρατι- :
κό λαό της πόλης να απαντήσει απομο-

.

νώνοντας τη ναζιστική συμμορΙα.

Σε μια εποχή που η ακροδεξιό δυνα
μώνει και απειλεl την Ευρώπη και η
ακροδεξιό ατζέντα υιοθετεΙταl και από
όλλους πολιτικούς χώρους πρέπει να

άτiαντήσoυμε με πολιτικό τρόπο. Με .
την αlίόδειξη ενός ειρηνικού αντιφα

σιστικού κινήματος που θα αντιπαρα-

•
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.V o

..,

:

εξιστορειν
' 23

Ιανουαρ ίου

201?

ΣυνέντευξηΘ. θεoxαρόπoυλo~ Νέος πάροχος ηλεκτροφωτισμούστο Δήμο Νάοuσας;

Τ

ην π ρόταση για αλλαγή πα

ριμένουμε τη ΔΕΗ, αλλά πήρε επιστολή στα τέλη τ ου

ρόχου

2015

ηλεκτροφωτισμού

καλύτερη προσφορά , βεβαίως να το επανεξετάσου μ ε .

μαρχος ' Ν άο υ σα ς.

Υποστήρι-

Το δ η μ οτι κό συμβούλιο είναι πάνω από τ ην οικονομικ ή

ξε ότι η' εταιρεία Energy είναι

επιτροπή . Δεν προβλέπονται διαγωνιστικές διαδικασί

φθηνότερη και ο δήμος θα έχει εξοικονόμηση ποσού

ες. Ο ι όροι της σύμβασης θα έλθουν για απόφαση στην

180.000

ενώ θα του προσφερθεί και δωρεό ειδ ικο ύ

Δύο απλ ές υπενθυμίσεις ( και θα τοποθετηθούμε όταν

στο κλειστό κολυμβητήριο . «Δ εν παντρευόμαστε κανέ

έρθε ι ξανά το θέμα στο Δ .Σ )

τόνισε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι πρόκειτα ι-για μια

Ω

προσπάθεια της διο ίκησης για εξο ι κονό μ η ση πόρων :

Για τον ΣΥΡΙΙΑ

εκ π ρ όσωπ ος

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο Συνέδριό

τ η τ Δη μοκ ρατ ι κ ή ; Συ μπαράτα ξη ς,

του έ κανε οριστικά την στροφή του

Θανάσης

μ ιλ ώ

προτ τον εθν ι κολαϊκ ισμό, μακριά

ντας στην τηλεόραση του ΣΚΑ]'

από τκ αρχές τη τ κεντρο α ριστερά τ

νοβουλευτικός

Θεοχαρόπουλος,

στην εκπομπή «Τώ ρα», τόνισε μετα

και τκ ιδ έες της σοσι αλδημοκ ρατί

ξύ άλλων:

ας. Ο ίδ ι ο τ ο ΣΥΡΙΖΑ λ έει εξάλλ ου

' ο Για την Δημοκρατ ικ ή

Συμπαράταξη

ότι δεν έχει καμ ία σχέσ η με το χώρο

- Κεντροαριστερ ά

τητ κεντροα ρ ι στε ράς.

Ο στόχος θα πρέπει να είναι η συ 

Συμπο ρεύτη κε δύο φορέτ με ένα

μπόρευση όλων των δυνάμεων της

εθνικολαϊκιστικό

κεντροα ριστερά ς, για έναν ισχυ ρ ό

ακόμη κα ι ο μ οφο β ι κ ές θέσε κ.

πρ οοδευτικό πόλο,

Ο ' οποίος θα

Ο ΣΥΡΙ ΖΑ δεν είνα ι η λύ ση στα π ρο

μπορεί να ανατρέψει το τεχνητό δί

βλήματα τη τ χώραι;, αλλό ένα α κό

. ηολο μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, κα θ ώ ς

μη πρό βλ η μα για τη χώ ρ α.

κόμ μα πο υ

έχει

Αξιολ όγ η ση κα ι το Κ υπρ ια κό

δεν αξίζει στην χώρα αυτή η στε ί ρ α
αντιπαράθεση.

, Α υτ ή η κυβέρνηση έχει συνεχώτ

Με την Δημοκρατική Συμπαράτα ξ η

μότευση

χρειάζεται την ανανέωση , αλλά και

λόγω αναποτελεσματικότητας. Δεν

την ενότητα του χώρου.

διαπραγ ματεύετα ι απ οτελ εσματι κά

Δεν απασχολούν την κοινωνία και

και φτάνει στο τέλος να δ έχετα ι τα

το υς

προοδευτικούς

πολ ίτες

στο χρόνο που

οι

πάντα .Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν
θα κλείσει. η διαπραγμάτευση τον

ρελθόντος.

Ιανουάριο , θα καθυστερήσει πάλι

Α υτό που μας απασχολεί ε ίναι ότι

και θα φτάσουμε πάλι στο τελευ

ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγά

ταίο χρονικό σημείο, καθώτ δεν θα

λε ι πέ ρ α, δεν μπορεί να πληρ ώσε ι

έχο υ μ ε χρήματα .Η χώρα θα ε ίναι

το ικ

στο χειρότερό διαπραγματευτικό

τοικ

απλήρωτ ο υ ο

λονσριασμούτ, έχουν προβλήμοτα

ο σημείο και 'η κυβέρνηση θα ανα

ο ι οικονένε ιετ σε βασικούς τομε κ,

γκαστεί ή να δεχτεί τα πάντα ή να

όπωτ η πα ιδεία και η υγε ία. Σε αυτά

οδηγή σει πάλι την κατάσταση σε

πρέπει να δώσουμ ε λύσεκ ,

κρίση .Δεν υπάρχει αμφ ιβολία ότι

Θα μπορ ούσαμε και εμε ίτ; να έχου

υπάρχουν ορισμένες φ ορέτ απαι

με στο μυαλό ματ διαφορέτ του

τή σεκ που είναι υποτιμητικές γ ια τη

χώρd, όπως η προληmική νομ οθέ

παρελθ όντος, αλλά δεν το κάναμε,

διότι αυτό που ενδιαφέρει την κοι

τηση. Όμως αυτές έρχονται και ως

νωνία είνα ι οι προοδε υτικέ τ; λόσεκ,

αποτέλεσμα του γεγονότος' ότι δεν

αλλιώς θα ε ίμαστ ε όλοι ανα κόλου

κάνει τίποτα, δεν προχωράει καμία

θο ι των ιστορικών π ρ ο κλ ή σε ων που

μεταρρύθμιση

αντι μετωπ ίζο υ μ ε σήμερα.

νηση.Το μείγμα, τητ ελληνικής κυ

η ελληνική κυβέρ

κατανοητό προς

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την

όλΕς τκ δυνάμεκ του χώ ρ ο υ ότι

μία . και ' ο ρ ι σμένων' εταίρων όπως

πρέπει ενωτικά όλοι μαζί να προχω

του κ. Σόιμπλε είναι εκρηκτικό .Οι

ρήσουμε σε ένα ευρύτατο Συνέδριο ,

επιλογές του πρωθυπουργού

για την ενότητα του προοδευτικού

πρόσωπα σε αυτή τη διετία είναι

Πρέπει νο

γίνει

χώρου, για μία μεγάλη κεντροαρι-

.

σε

εθνικά εγκληματικές, είτε πρόκειται

στερά . Ο κόσμος είναι απογοητευ

για τον κ. Βα ρ ο υφά κη στην πρώτη

μένος α πό την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

περ ίοδο, είτε πρόκεπαι για τον κ.

και π ρέπει να έχει μία ισχυρή εναλ

Κα μένο στη θέσ η το υ Υπο υ ργού

λακτική πρ ο ο δε υτι κή π ροοmικ ή .

Εθν ι κής Ά μυνα ς όπ ω ς και γι α άλλες

Το κά λεσμ α είναι τώρα απαραίτητο

κ ρίσ ιμες θέσει ς σήμ ερα .Στο κ υπ ρι

γ ια να δ η μιο υ ργ ηθ εί αυτή η συσπεί

α κό πρ έπε ι να υπά ρξει συμ βι β α 

ρω ση , είναι ώρα των πράξεων και

σμ ό ς με δ ίκα ι η κα ι , β ιώ σιμ η λύση,

των δεσμεύσε ων. Από την πρώτη

να μην διαιωνίζεται μία κατάσταση

στιγμή τόνισα ότι δεν μπορούμε να

πά με σε ατέρμονες διαβουλεύσεις,

μείωση των τελών.
Διαφώνησαν με την αλλαγή ία μέλη της μειοφηφίατ

το υ δη μοτικο ύ σ υ μ β ο υλίο υ. Ο ι τοπο θ ετή σεκ: "

Βασιλείου. Ν α ανα βληθεί για ναπεριμένουμε την αντι
πρόταση τη τ ΔΕΗ . Είμα ι φειδωλός στκ μεγάλες εκmώ

de fact~ διχοτόμη σης.
Η σταθερήθέσl) "πρέπει να είναι: η

έχει κουραστεί ο κόσμος της κε

Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα

ντροαρ ιστε ρ ά ς.

στηρίζει '

1. Μ ε το τρίτο μνημόνιο η χώρα μαι; έχει δεσμειιθ ε ί ότι

θα έχει κατορθώσει, μέχρ ι το 20::>0, να ίχει .',μετα
φέρει" το50 0ίο'των l<αταναλΙΙJτι\ινρ'εύματος απ'ότη

ΔΕΗ στους ανταγωνιστές της. Δηλαδ ή πλήρης ιδ ίΆω 
, τικοποίηση της (η πορεία φυσίκά ,έχtίξεκιv~σ~ί με'
«εντολές» τη ς Ε.Ε παλιότερα) με τραγικές 'συνέτiειες

στις λαϊK~ς α".άΥΚες, Η ο δέσμευση αυτή δημιουργέί
"πεδίο δόξης'λαμπρό" για τις επιχειρήσείς που δρά~
στηρ ιοπο ιούνται σήμερα (ή πρόκειται να δραστη

σεκ, Δ εν είναι δο κιμασμένες ο ι ετα ιρεί ετ; ε ί μ αι δύσπι 

ρ ιοπο ιη θ ο ύν ) στη λιανική πώληση ρεύματος,

στοτ, Δ ι αφ ωνώ με την πρ όταση.

2.Ας μην ξεχνάμε την α φούσκα» των

Ρίζοτ; Είμαι αντ ίθετο αΟ δήμοι; πρέπει να στηρ ίξει την

Hellas Power,nou

Energa και

φόρτωσε ' στο Δημόσιο και τ η

κουτσουρεμένη ΔΕΗ . ο Αυταπάτη οι εκπτώσεκ, θα τα ,

ΔΕΗ « φ έσι» της ,τ ά ξη ς των

β ρο ύ με μπ ρο στά μα «

ενώ ο ι καταναλωτές που είχαν υπογράψει συμβό

Καρτσιο ύνη ς. Ε{ναι ' έμμεσ η ι δ ιωτικοπο ί ηση και του δή

λαια μαζί τους επέστρ ε ψ αν αναγκαστικά στη ΔΕΗ .

250

εκατομμυρίων ευρώ,

μου. Κ lνδ υνος να με ίνει η πόλ η και χωρ κ ρ εύ μα .

Οπότε εκφράζοντας την αντίθεση μας σε μια τέτο ια

Κλείνοντα ς το θέμ α, ο δ ή μα ρχο ς τόνισε : «Την τσέπ η

προο πτ ι κ ή σημειώνουμε πως ισχύει απόλυτα το

των δ η μοτών διαχειριζό μαστε, αφ ο ύ είναι ανταπο

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»

;

δοτικό ένα μεγάλο μέροτ των τελών της ΔΕΗ . Ν α πε-

, το πε

φο

πρέπει

ιστορικές αVτιπαλότητες του πα

φόροικ,

ώστε να φτάσει με το σχέδιο αξιοποίησης ενέργειαι; σε ο

αυταπότει;, δεν κλείνει τ ην δ ιαπ ραγ

ξεκινήσαμε μία νέα πορεία, η οπ ο ία

οικονο μ ι κ ή επ ιτροπή και το δημοτι κό σ υ μβο ύλιο » .

ηλεκτροκίνητου μηχανήματος (ανα β ατό ρ ι) για τα ΑμΕΑ
ναν, αλλό θα πάμε με την πιο συμφέρουσα προσφορά »

ΠΡ ό εδρ ος τητ ΔΗ Μ Α Ρ κα ι κοι

και δεν απάντησε ποτέ. Αν μας κάνουν πράγμα τι

έκανε στο τελευταίο Δ .Σ ο δή 

Τ

ίφημ {(κα α ΙKά~oυμε τη βία από όπου και αν προέρχεται ..»

Ο σχόλιο αυτό
αφ ο ρ ά

σπασμα
κοινή

α πό

από την
ανακο ίνω 

ση

των

ων

Αστυνομικών

Ημαθίας

Ενώσε

και

Πιε

ρίας σχετικά μετά
γεγονότα

Σαββάτου

του

"4/1

στη Βέροια όπου

ανάμεσα στα άλλα
επαναδιατυπώ

νεται

μία

πολυ

χρησιμοποιημένη
έκφραση (κα ι από

διάφορουι; πολιτι-

κούτ ή και συνδικαλιστικούχώρους) ότι « καταδι κάζου-

-----

.

σχέση π.χ με την περίφημη «ατο μ ι κ ή τρομοκρατία»)

αποτελούντην πιο κατηγορηματική,άρνηση-απάντηση

με τη βία όπό όπου και αν προέρχεται... »

της βlας που ασκείται πάνωστόν καταπιεσμένο με στό-

Αι; δού με ορισμένα γενικότερα ζητήματα:

χ ο την κατάργησή τητ; Η κατάργηση αυτής της βίας,

νωνlα που ζούμε. Είναι η πολύπλευρη βΙα του αστικού

της αντίστασης απέναντί τητ, είναι και ο μόνος δρό μος

ταλ/Ευτή σΕ βάροc των εργαζομένων, η βΙα των μνημονίων, η βία της φτωχοποίησης, της ανεργίας η ' βΙα

να εξαντλείται στην « καταδ ίκη της βίqς, απ' όπου ,·ΚΙ αν

1 .Η «βΙα» είχε και έχει πολλές μορφές σtην ταξική" κοι-

κράτουτ και των μηχανΊσμών του. Είναι η βία του εκμε-

των ΜΑΤ ενάντια σε διαδηλωτές, είναι η ίδια η βία μιας

σειράς νόμων που οδηγεί στο κόψιμο του ΕΚΑΣ στους
συνταξιούχους, το κόψιμο μισθών και δώρων στους

που γεwά όχι μόνο το δικαίωμα αλλ,ά καί το καθήκον

για την αντιμετώπιση της βία! Υποχρέωση, τελικά, του
καθενός · εφόσον σέβεται τον εαυτό του . δεν είναι

προέρχεται». Είναι η καταδίκη και η αντίσταση στη βία,

αλλά από εκεί που πραγματικά προέρχεταΙ.
4.Αν πάλι όλα αυτά δεν ισχύουν, τότε όχι μόνο θα πρέπει

μισθωτούς κ.α ·Αυτή φυσικά την «νόμιμη βία»της κυρί-

να «καταδικάσουμε τη βΙα απ' όπου κι αΥ προέρχεται»,

2.Δεν μπορεί να υπάρχει ίση απόσταση μεταξύ Π.χ του
«δι κα ιώματος» του καταπιεστή να καταπιέζει και στο δι-

για παράδειγμα, για λογαριασμό του Βελουχιώτη και '
του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ γιατί όσκησαν:.. ένοπλη βΙα σε βάΡ9Ι;

καίωμα του καταπιεσμένοΙ)- να αντιδ ρά. Να αντιστέκεταl. Να μην συνθη κολογεί με την καταπίεση και με τον

των καταχτητών. «Συγγνώ μη» για λογαριασμό του Κα
ραϊσκά κη και τόυ Κολοκοτρώνη που με το γιαταγάνι και

2. Οι' πραγματικοί λαϊκοί αγ~νες (που φυσικά δεν έχουν

μικρού πόυ~τα πετροβολά ..)

αρχης τάξης, την βαφτίζουν «νομιμότητα» και «δη μοκρατία».

αλλά θα πρέπει να ζητή σο υμε και «συγγνω μη» για μια
σειρά ιστορικά γεγονότα: Να ζητ~σoυμε «συγγνώμ η»,

καταπιεστή του. Τα κάθε είδους «πασιφ ιστι κά κηρύγμα- το ντουφέκι τα έβαλαν με τους Τού ρκους. «Συγγνώμη»
τα» καταλήγουν ανεξάρτητα από προθέσεις στη διατή- ' . για λογαριασμό των κολίγων στο Κιλελέρ... .
, ρηση της «υπόρχουσας τάξης πραγμάτων»
(ΦΩΤΟ: Η β ία των Ίσραηλινών τανκ και η «βία»του

ο
),

ο-

Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,

,

ντοκουμέντα,έρευνες,

ι.στορειν

μελέτεςπου αφορούντην
τοπική ιστορία (κυρίως),

τη Υενlκότερητης χώρας
μαςαλ/ά και παγκόσμια
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«Ιστορία και σχολείο» (Ένα επίκαιρο άρθρο της Ρόζας Ιμβριώτη γραμμένο 40 χρόνια πριν!)
ρόκειται για ένα άρθρο της «κόκκι

επιστήμη με καθαρά δικό τητ . σκοπό. Θα στη

πως μέσα σε μια εποχή υπάρχει η

κής πορειαε

νης δασκάλας», της αγωνlστριας τής

ριχτεl στην διαλεκτική πορεία, την πάλη του

Αντιστασηςκαι μεγάληςπαιδαγωγού,
Ρόζας Ιμβριώτη που γράφτηκε 40 χρόνια και

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα διά

παλιού με το νέο, θα διδάξει τα άλματα μέσα

. φορα φανερώματα της ζωής'. Γι'αυ

ανθρώπινης κοινωνίας . Η ίστο 

Π

στην πορεία αυτή, θα καλλιεργήσει την ελεύ

τό δεν έχει νόημανα εξακριβώσει

ανθρωπότητας που συνΙσταται

δημοσιεύτηκε στις

22

Γενάρη

1977

στον «ΡΙ

της

ρία ματ; δ ίνει το παρελθόν .τητ

θερη πνευματική ενεργεία για θεώρηση του

μόνο τα γεγονότα το παιδΙ ούτε να

από περισσότερους

νέου. Εδώ εlναι το μεγάλο έργο του δασκάλου.

παρά από ζωντανούς. Τη γνώ

Πραγματεi:ιεται την χρησιμότητα του μα

Ο Δάσκαλος πρέπει να δώσει ζωή στο υλικό του

τα γνωρίσει στη στατική τοικ κατά

σταση, εΙναι ανάγκη να τα δει στη

ση τούτου και μόνου γεwάει

θήματος της ιστορlας, τον χαρακτήρα που

βιβλlου της Ιστορ ίατ, να το σύμπληρώσει ,να το

γενική τοικ κίνηση, να τα παρα

το χρέοτ, γεννάει την πίστη στο

πρέπει να έχέι και κυρlως του τρόπου που

φωτΙσει απ όλες τκ μεριέτ. Να οδηγήσει το παιδl

κολουθήσει στα προστάδιο τοικ,

παιδ Ι

οι εκπαιδευτικοl θα πρέπει να το διδάξουν

όχι μονό να μάθει

, αλλά να σκεφτεί πάνω στο

στκ ενέργειέτ τοικ, Γι' αυτό θα

ανθρωπότητατ. Η Ιστορία

Ιστορικό υλικό και να το κρίνει Να το κάμει ικα

αποφεύγει ο δάσκαλοτ το έτοιμο,

διδάξει τοικ αγώνες του αν

ΖΟΣΠΑΣΤΗ ».

στόυς μαθητές και ιδιαlτερα σε αυτούς των

νεκρούτ

,

για τον προορισμό της
θα

μικρών ηλικιών. Ξεχωρlζει ο κατανοητός και

νό να γενικεύει, να του μάθει τκ αιτίες και της

θα καταφεύγει στκ πηγές και στα

θρώπου δια μέσου των αιώνων

ταυτόχρονα βαθειά διαλεκτικός τρόπος προ

ατομική; και της ομαδ ική; πράξης, να του κάμει

βοηθήματα. Μαθαlνει τα παιδιά να

για ελευθερία για ισότητα, για

σέγγισης του όλου ζητήματος, κάτι εξαιρετι

συνειδητή τη νομοτέλεια στην Ιστορική πορεlα.

τα ερευνούν, να τα δέχονται ύστε

κά χρήσιμο και για τους εκπαιδευτικούς

Με λίγες λέξεις να το συνηθίσει να βλέπει καιν

ρα από αυστηρό έλεγχο. Να γίνεται

α στοχάζεται το παιδl όπως ο ίστορικότ, να του

η εργασία φροντιστηριακά . Πρέπει ο δάσκαλοι;

καλύτερη κο ινωνία όπου θα λε ίψει η εκμετάλ

flU

.

σήμερα.

περΙσσότερη ευτυχία τητ πλατιάς μάζας,

για μια μελλοντική

Εlναι γνωστές οι δυσκολ(ες που το εκπαι

γεννήσει πνεύμα Ιστορικό κριτικό, που να εΙναι

να συνηθίσει το παιδl στη μεθοδική πορεlα τητ

λευση ανθρώπο υ από άνθρωπο.

δευτικό σύστημα έβαζε κ(ιι βάζει-ως μηχα

και ο τελικός σκοπός της διδασκαλlας της ιστο

έρευνατ, πωτ δηλαδή θα μαζέψει το υλικό, πως

Η Ιστορία ε lνα ι επιστήμη , η επιστήμη του Ιστο

νισμός αναπαραγωγής της αστικής ιδεολο

ρίατ, Δε μπορεl πια να βάζει σε ενεργεία τη μνή 

θα κάμει το κριτικό ξεκαθάρισμα και πως στο

ρικού υλισμο ύ, αλλιώς νοθεύεται και γ ίνεται μυ

γlας

στην κατεύθυνση αυτή μέσω π.χ των

-

μη του παιδιού

τέλο ς θα εκθέσει το υλ ι κό ,ώ στε να μ ας δόσει

θολογΙα και το χειρότερο, όργανο πολιτικό στα.

αναλυτικών προγραμμάτων, των εvxειριδlών

και ν αχρηστεύα την κρίση . Ν α στοι βάζει απα

τα Ιστο ρική αλήθε ια. Ο δάσκαλος είνα ι ανάγκη

χέρια της ά ρχο υ σας Τάξης.»

της ιστορlας και του περιεχομένου τους κ.α,

νωτά ημερομηνίες. ονόματα , χρονολονίετ, γε

να μάθ ε ι το πα ιδ ί να μr.ιν α π οδ Ινει την τέτοια ή

Χρέος όμως των εκπαιδευτικών εlναι να τα

γονότα χU!ρίς λογικό ειρμό. χωρ lς αιτιολόγησ η,

τέτι α εξέλιξη το υ κάθε λαο ύ σε άτο μα, παρά να

ξεπερνούν αξιοποιώντας και το συγκεκριμέ

έτσι που στο τέλος μπερδεύονται όλα μεσα στο

ταχτοποι εl τα άτο μα κα ι τκ ο μάδετ στκ κοινω

νο πραγματικά επlκαιρο και διαφωτιστικό

κεφάλι του ΠQlδιού. Δε μπο ρ εί προπάντων ο Δά

νικέτ, οικονομικέο πολιτικές κοινότητες που τα

άρθρο.

σκαλος να κάνε ι αγώνα να δρόμ ου για να προ

γέννησαν, Π ρ έπει να δε [ ξει στο πα ιδl ότι σαν

μανία και τη Γαλλl~ Παντρεύτηκε το φιλόσοφο

«Το πρόβλημα τητ Ιστορίας στα σχολε Ια μστ

φτάσει την υλη του έτους. Όλα α υτά δε ίχνο υν

σπο υδ α ιότατη βάση όλ ου το υ πολιτι σμο ύ, πρ έ

υπάρχει και μάλιστα με τη χειρότερη μορφή .

ολοφάνερα την αποτυχία το υ μαθή ματος στο

πε ι να τον ιστε ί η οι κονο μ ι κ ή β άση κα ι η επlδρ α 

Δεν εΙναι υπερβολή . Η πι κρή αλήθεια ε lναι πως η

σχολεlο μας.

ση της και πάνω στο λοιπό βίο :αι τούτο πρέπει

Γιάννη Ιμβριώτη.Από το ~920-30 εργάζετάι ωτ
καθηγήτρια φιλόλογος σε γυμνάσια . Το 1924

· Ιστορ ία, το μοναδικό όργανο για τη διαπαιδαγώ 

Μα η ιστορία εlναι το μl!β η μα πο υ κ ατα γ ίνεται

να τον[ζεται και στην πιο προχωρη μένη μάλιστα

μία, Φιλοσοφ Ια τηο Ιστορίας. Η Ρόζα Ιμβριώτη

γηση του «α υ ριανο ύ πολίτη » και του «α υ ρ ιανο ύ

με τους ανθρώπου ς σ' όλες τοικ τι ς-εκδ η λώσεις

β αθμ Ιδα ανό mυξης το υ π ολιτι σμο ύ. Θα δε Ιξει

απολύεται το

ανθρώποω.το πιο λίγο μένει ανεκμετάλλευτο

κι ακόμα το μάθ η μα πο υ π ρέ πει να δ lνει ολά κε

πως η οικονο μία είνα ι η β ασι κ ή α ιτία του γ Ιγνε

υπηρεσία τη τ και το

ρη και ενιαlα την εθνική μας ζωή. Πνεται κατά τη

σθαl. Θα διδάξει το παιδ[ μόλις μπει στο ιστορικό

στο Γληνό, με την προοδευτική μερίδα του «Ο μl

διδασκαλlα της ΙστορΙας η καλύτερ η δ ι απαι δ α

πρόβλ η μα πως εlνα ι ανάγκη να μ α ζέψει το υλ ι

λου» . Πηγαίνε ι στο Κιλκlς με δυσμενή μετάθεση.

και τκ πιο πολλές φορές σκόπιμα διαστρεβλω-

· μένο. Δεν έχει παρά να δει κανε(ς τα βιβλlα της

Σύντο μο βιογραφικό της

Γ

ενν ή θ η κε το

1898 στην Αθήνα. Αποφοlτησε

από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεηιστημί

ου Αθηνώνκα ι συνέχισε τκ σπουδέτ τητ στη Γερ

διδάσκει στ η Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδη

1924.

επανέρχεται το

1926

στην

1927 βρίσκεται πάλι δ ίπλα

ιστορlας στο Σχολε lο της τελευταlας δεκαετlας.

γώγηση . Γιατί κατανοώντας το παι δ ί τη ζω ή και

κό όσο το δ υν ατό πι ο άρτι α που θ α το β ο ηθήσει

Από το

Όλα με βάση την «εθνι κ ι κστι κ ή» αγνοούν την

το έργο του λαού του, αισθ άνετα ι κατάβαθα τη

να καταλάβ ε ι το ιστορ ι κό γε γονό ς.

το σύντροφ ό της Γιάwη Ιμβριώτη στο Παρ ίσι και

1930 ως το 1933 μετεκπαιδεύεται μαζί με

ειρηνική κlνηση . Δεν βλέπουν ότι στη μεταπο

θέληση να γίνε ι ενεργό μέρος της κο ινων lαςτου.

Α κό μ α πρ έ πει να νο ιώσε ι πω ς δε φτάνει να στη

Βερολlνο.Το

λεμική περ ίοδο αναζητώντας ο καθένας τις ευ

Κι ακόμα βλέποντα ς τους α γώνες τη ς αν θ ρ ωπό

ρ ιχτε l σε μια πηγή, παρά έχει χρέος να ανατρέξε ι

τη γυναlκα γ υ μνα σ ιά ρχη ς. Το

θύνες του γ ια τις καταστροφές εlδαν πως όλοι

τηταq για την εξέλιξή της ατσαλώνεταl, γίνεται

και σε άλλες μαρτυρlες και σε βιβλlα άλλα για

να ιδρύσει το « Π ρ ότυ πο Ειδικό Σχολε ίο Αθηνών»

1934 γ !νεται

γυμνασιάρχης. Η πρώ

1937 αναλαμβάνει

φταlξαμε. Βλέποντας μάλιστα τα αποτελέσματα

έτοιμο για κάθε αγώνα . Μέσα στα μάθημα της

το ζήτημα που εξετάζει Γι' αυτό θα οδηγήσει τα

στην Καισα ρ ι αν ή όπου εφάρμοσε πρωτοπορια

της ηθικής εξαχρεlωσης που γεννάει ο υπερτρο

Ιστορ(ας βρΙσκει ανάμεσα σ ' όλα τα εξωτερικά

παιδιά, πως μπορούν συστηματικά να γυρέψουν

κές για την εποχή της παιδαγωγικές μεθόδους.

φικός ατομισμός και υπερεθνικισμός δεν ζητιέ

λαμπιρΙσματα το βάθος των πραγμάτων, βλέπει

πληροφορίες σε όσο το δυνατόν πιότερες πηγές

Κατά τη διά ρ κε ι α της γερμανικής κατοχής πα ίρ

ται να δοθούν νέες κατευθύνσεις με έμβλημα

τη διαλεκτική πορεlα, τη νομοτέλεια. Η ΙστορΙα

λχ. Σε αρχεία, σε παραδόσεις γραφτές ή προφο

νει μέρος στ ην Εθνική ΑντΙσταση . Το

την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη μέσα στο lδιο

θα του διδάξει πως είναι ανάγκη να ενάντιωθε(

ρικέ<;. σε ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα, σε εφημε

μετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ (στο

το Έθνος κι ανάμεσα στους λαούς όπως και με

σε κάθε εξωτερική βΙα και να φυλάει την εσω

ρ ίδες, χρονικά, τραγούδια, ανέκδοτα, ακόμα να

σπlτι της ιδρ ύ θ η κε η ΕΠΟΝ) και το

την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα σε λαούς με

τερική του αυτονομ lα. Για όλα τούτα γ(νονται

βρlσκει σχέδια από πόλεις και σπlτια, πορτρα ίτα,

στην Ελεύθε ρ η Ελλάδα. Σχεδιάζει το πρόγραμ

διαφορετικά κα θεστώτα όπως συμφωνήθηκε

συνέδρια, γράφονται βιβλΙα, γ(νονται σεμινάρια.

ακόμα και έργα φιλολογικά.

μα της ΠΕΕΑ για μια «Δ η μοκ ρατι κ ή Παιδεlα » με :

στο Ελσίνκι

Και τούτη η διδασκαλία, όπως μας διδάσκει ο

Άμα μελετήσει το παιδί όλα αυτά θα μπορέσει

τους συνεργάτες της, Κώστα Σωτηρίου και Μιχά

ότι αγνοούν

ιστορι κός υλ ισμός ζωογονε[ το Δάσκαλο. Δ έχε

να ερμηνεύσει τα γεγονότα. Μ α για να το κάμει

λ η Π α πα μ αύ ρο. Διευθύνει το παιδαγωγικό φρο

δάσκαλος τα προβλή

ται ή απορρίΠτει, όπως συζητεl και προσπαθεΙ

αυτό, πρέπει να γνωρlσει τους όρους που τα δη

ντιστήριο της Τύρνας. Γράφει το Αναγνωστικό
« Α ετόπο υλα» .

Αντlθετα μάλιστα yfVE:raI φανερό
πρόγραμμα, βιβλlο και

1943 συμ

1944 πηγαΙνει

απαιτήσεις που γεννούνται στο

να βρει την καλύτερη λύση. Προβληματίζεται

μιούργησαν και να τα συνδέσει κατά αlτιο και

μάθημα της ι.στορίας και αγων ίζονται απλώς να

την ώρα της διδασκαλ!ας. Και τότε οι ώρες της

αποτέλεσμα, να βρει την αιτιώδική τους συνά

μεταδώσουν ένα ορισμένο ποσό από ιστορικές

διδασκαλlας της Ιστορ ίας δε ε (ναι αγγαρεΙα

φεια.

λάκιση και εκτόπιση από το 1948 μέχρι το 1951.

γνώσεις

παρά στιγμές δημιουργίας.

Αν το έργο της παιδε[ας εlναι να κάμει το παιδί

Το

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ θα φέρει σε άμεση επαφή το παιδ!

ικανό να συνεργάζεται για το καλό της κοινω

ση του Α' Πανελλήνιου Συνεδρ lου Γυναικών και

κτικής πορε lας στο ιστορι κό γlγνεσθα l. Λένε πως

με τα γεγονότα, με τα πράγματα, χωρlς ανάμεσα

νΙας ους και της εθνικής και όλης της ανθρω

εκλέγεται μέλος του ΣυμβουλΙου της Διεθνούς

εlναι δήθεν ειρηνιστική η Ιστορ lα σήμερα . Όμως

σ' αυτό και σε κεlνα να μπει κανε lς. Τα παιδιά έτσι

πότητας, έχει χρέος πρώτα

ορθά η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόμενοι, πα

προβληματίζονται και ξέρουμε πόσο εlναι .στη

γνωρΙσει και να του γεwήσειτην πlστη σ' αυτή .

Ένωσης Γυναικών.Το 1945, μετά τη συμφωνΙα
της Βόρκιζας, σε ' μια κρΙσιμη ' και επικlνδυνη

ρατηρούν: Κι εμε ίς θέλουμε την ειρήνη περισσό

. φύση του παιδιού τούτο. Αυτές τις στιγμές έχου 

τερο από κάθε άλλον, όμως πρέπει να ξεκαθα

με ένα πόιδΙ που η σκέψη του, η βούλησή του,

Αυτήν την πιστή και την γνώση θα την δόσΕΙ η
..Ιστορlα ως επιστήμη στο σχολειό. Θα δεΙξει ο

τις λέσχες της ΕΠΟΝί μέσα στην τρομοκρατlα, η

ρlσουμε μέσα στην

το συνα)σθημά του ενεργούν με την πιο μεγάλη

δάσκαλος πως η ανθρώπινη κοινωνlα ε(ναι μια

Ρόζα Ιμβριώτη πήρε μέρος σε συνέδριο για το

μεγάλη και πολύπλευρη σχέση, ένας οργανισμός

παιδl που έγινε στη'.' Παλιά Βουλή .Πο

ματα

και τις

κατεσπαρμένες , χωρlς καμ ία συνοχή

,αλληλεξάρτη ση , χωρίς κατανόηση της διαλε

IcrToplq

πως την εννοούμε.

Γιατl για την κατάργηση των πολέμων δεν φτάνει

'να γ~μ'iσο~με ΤΟ μυαλό με προπαγάνδα και με

ένταση, γιατl ο μαθητής ενεργε( αυθόρμητα, βά
ζει όλες του τις δυνάμεις για ένα σκοπό, που τον

-

πρώτα να του τη

που εκτυλlσσεται σύμφωνα με νομούς και για να

Η « ευγνω μονο ύ σα πατρlς» την αντάμειψε με φυ

1945 απολύεταΙ. Πρωτοστατε[ στην οργάνω

Εποχή, που γΙνονταν δολοφονίΕς και Ισπαγαν

1948 ε[να\

εξόριστη στο Τρlκκερι ... Ακολουθούν περιπξτει~ ':

μεγάλές λέξεις. Απαραlτητο ε(ναι να λείπουν οι

διάλεξε μόνος και αγων[ζεται να τον πετύχει Νό

την γνωρlσει κανεlς πρέπει 'να απλωθε! σε όλα

εστlες που γεwούν τους πολέμους κι αυτές εl

ηση και βούληση πειθαρχούν και μπορούμε να

της τα επΙπεδα και στα υλικά και στα πνευματι

ναι ο ι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις, το γεγονός πως

πούμε πως αληθινά πλάθεται ο άνθρωπος έτοι

κά φανερώματα(φιλοσοφlα, επιστήμη , γλωσσά,

μος για ανώτερη ζωή. Με τις ομαδικές εργασΙες

τέχνη , παιδεlα

χθηκε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ,τ ων .

κατά εποχές, με τις συζητήσεις. με τις πηγές και

) στην εσωτερική οργάνωση (δ l
καιο, πολίτευμα, διοlκηση, στρατός) , στην εξω

τα ντοκουμέντα, τη μελέτη ομιλών' και έργων η

τερική πολιτική και στις σχέσεις τις διεθνικές.

ζοντας ένα «δ η μ ι ο υ ργι κό δυναμικό ανθρωπισμό

το μεγάλο κεφάλαιο κυριαρχεί και διαφεντεύει

· Και γι αυτό το επαναστατικό κlνημα της τάξης

μας ε(ναι εναντlα στον καπιταλισμό. Το προλε

ες και βασανισμο( αλλά η Ρόζα κρατάει γέρά - αν
και καρδιοπαθής.
"

Ως στέλεχος της ΕΔΑ; 'η ' Ρόζα Ιμβριώτη αντίτά
Παπανδρέου - Παπανούτσου (1964), υπoστ:ηρ[~

ταριάτο συνειδητοπο lε ι την Ιστορική του πο

Ιστορία πα (ρνει βάθος και ζωή , συνηθΙζει το παι

Ακόμα θα δεlξει πως η Ιστορlα θα δόσει όχι μόνο

που πρέπει να καθορlζει τους εθνικούς παιδαγω

ρε ία και ερμηνεύει την Ιστορ lα της ανθρώπινης

δί να σκέπτεται Ιστορικά.

τη συνολική ζωή ενός έθνους αντικειμενικά , μα

γικούς σκοπούς».Το

Η ουσία της διδασκαλΙας της Ιστορ ίας θα είναι

τη ζωή αυτή θα την τοποθετήσει μέσα στη συ 

Εκτός από το πρακτικό παιδαγωγικό .τη ς έργο,

να γνωρΙσουν τοuς νόμους και την εξέλιξη της

νολική εξέλιξη της ανθρωπότητας. Πρέπει δηλα

κοινωνίας σα\/- Ιστορία της πάλης των τάξεων.

.)

ολόκληρης

Η Ιστορlα

ζητούν λοιπόν να εlναι «επι στ ή μη»,

ανθρώπινης κοινωνlα'ς όπως εξελlσσεται και να
μην αγνοεί την πάλη των τάξεων.
'"

κοινωνίας, να κατανοούν τάπαιδlα τις εποχές ,να

δή να νιώσει το παιδl, πως η ΙστορΙα τούτου η

συλλαμβάνουν το τοπικό σε κάθε εποχή να τους

εκε[νου του στοιχε[ου του πολιτισμού, η Ιστορ[α

γίνει συνειδητή η οργανική εξέλιξη κάθε βαθμ[

τούτου η εκεΙνου του έθνους στο βάθος ε[ναι

Η ΙΣΤΟΡΙΑ προ πάντων εlναι και πρέπει να με[νει

δας από τη μια στην άλλη κι ακόμα να νιώσουν

και ένα αξεχώριστο κομμάτι μιας νομοτελεια-

να εξηγεί την Ιστορική διαλεκτική πορεlα

--.-.;.:;

της

.

.

1967

έγινε μέλος του ΚΚΕ . '

άφησε και σημαντικό συν/ραφικό, σχετιζόμενο

με εκπαιδευτικά ζητήματα και με ζητήμα'τα που
αφορούν τη νεολαΙα.

Πέθανε στην Aθ~να το 1977 πιστή στις ιδ'έες της
' ."
. .

ως το τέλος.

. ιo:.t- .

,.

6·4

')

ειδήσεις
από τ,ην Ημαθία

23 Ιανουαρίου 2017

.

.

.

.

Aγωνισ:rΙKό κάλεσμα από ~Oν Αγροτικό Σύλλογο Νάουσας "Μαρίνας Avτύπας"

Πρόεδρο τουΕΛΓΑ για την καταγραφή

ΕΛΓΑ κρστικότ φορέατ που θ α

ριορισμών της αγροτικής και
κτηνοτροφι κητ πα ραγωγή ς που

καλύmει και θα αποζημιώνει

επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

στο 100% τη τ ζημιάς απ' όλες τκ

τητ; ΕΕ. Ν α μην ισχύσουν οι περι

αιτίετ; καταστροφής σε φυτική,

κοπέτ στκ επιδοτήσεκ/ενισχύ

ζωι κή παραγωγή και πάγιο κε

σεκ, σύνδεση των ενισχύσεων

Επιστολή του Δημάρχου Αλεξάνδρειας στον

. φά λα ι ο. χωρκ; καθυστερήσεις.

με την παραγωγή, το ζωικό κε

Ακατάσχετο

φάλαιο.

ύψος των

Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως

κατάσχεση

λογαριασμό

15.000

στο

ευρώ. Καμιά

πρώτηι;.

δεύτερης

στοικ εφοπλιστέε. Αμεοη μείω

κατοικίατ ή χωραφιού, από δό

ση της τιμής του αγροτικού ρεύ

νεια που βρίσκονται στο « κόκ
κινο», συνολική; -αντικειμενικής

ζημιών όπό το παγετό
Επιστολή απέστειλε ο Δ ή μ α ρχο ς Aλεξάν~ρειας Πανα 
γιώτης Γκυρίνης στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ με θέμα την
καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε στκ καλλιέρ
γειες της Ευρύτερης περιοχής του Δήμου ο πσνετό; της
7ης και της 12ης Ιανουαρίου

2017-.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο τηε επιστολή; έχει ωτ εξής:
"κ. Πρόεδρε,

Σε ' αγωνιστικό κάλεσμα του

ματίετ; με συντελεστή έωτ 45%.

ματος κατά

Αγρότικού

Κατάργηση των λογιστικών βι

σαίοικ αγροτοκτηνοτρόφους.

αξίας μέχρι

300.000 ευρώ. Δια

ξάνδ ρειας σικ 7 και 12 lανουαρΙου 2017 και "συγκεκρι

Κατώτατες

ουσας

Συλλόγου '

« Μ αρ lν οι;

Νά

Αντύπας»

βλlων σε φτωχούς αγρότες με

50% στουτ

μικρομε

Ο παγετός που έπληξε ~ην περιοχή του Δήμου Αλε

με αφορμή τοξεκlνημα των

τιμές

γραφη των τόκων και «κούρε

τζίρο έωτ; 40.000 ευρώ.

μένα τκ Δημοτικέ; Ενότητες Αλεξάνδρειας, Πλατέος,

για

αγροτοκτηνοτροφικά

23/1
τονΙζονται και τα εξής: "..Δι

Κατάργηση των αυξήσεων στκ

μα» του κεφαλαίου σε ποσοστό

Avτιγoνι δών και Μελίκη ς π ρ οκάλεσε μεγάλες ζημιές σε

ασφολιστικέτ

εισφορέτ

προϊόντα, που να καλύπτουν το

εκδικο ύ μ ε :Φο ρ ολογ ία σε

ΟΓΑ.

των

κόστοτ παραγωγής και να αφη

30% για επαγγελματικά δάνεια
μέχρι 200.000 ευρώ των φτω

νουν εισόδημα για επιβίωση και

χών

συνέχιση της αγροτικής δρα

ψαράδων.

στηριότητας. Φθηνό προϊόντα

Κατόργηση του ειδικού φόρου

για τκ λαϊκές ανάγκετ ενάντια

στο. κρασί και στο τσίπουρο.

κινητοποιήσεωναπό

π ραγματικό

εισόδημα,

κάθε

κατάρ

Μείωση

ορίων

στον
συ

νταξιοδότησης στα 60 για τοικ

Αφορο

αγρότες 'και στα 55 για τκ αγρό

λόγητο οικογενειακό εισόδημα

τισσετ. Συντόξεις αξιοπρέπειας.

12.000 ευ ρώ, προσαυξημένο
3.000 ευρώ για κάθε παιδΙ.

Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν

γη ση 'των

τε κμ η ρ ίων.

με

Υγε ία

-

Π ροοδευτική φορολόγηση στο

στούν όλα τα βιβλιόρια Υγείας
του ΟΓΑ χι.ιιρίς όροικ και προϋ

γα λοαγρότες και τοικ επιχειρη-

ποθέσεκ.
Κατάργηση

όλων

εγγυημένες

αγροτοκτηνοτρόφων

'

Καλούμε όλους τους αγρότες

βιομηχανιών.

. Αναπλή ρωση τού χαμένου εισο

και κτηνοτρόφους τη Δευτέρα
23/ 1120 17, 12:00 το μεσημέρι

δη ματοτ απ ό τκ κσταστρο φ έο

με τα τρα κτέρ στο στή σι μο

στην παραγωγή και στο αγροτο

μπλόκο υ

κτηνοτροφικό κε φ άλαιο, καθώτ

Νά ο υσας. Από αυτό τον αγώ

κα ι απ ό το ε μπάργ κο στ η Ρωσία.

να να μη λε Ιψει κανεlς'"

των

άμεσων και έμμεσων πε-

στη

δ ιαστα ύ ρωση

ελιέι;. ροδάκινα, κεράσια, βερΙκοκα, μήλα κ.α . ) .
Παρα καλώ όπωτ αποσταλούν άμεσα κλιμόκιό σοκ γ ια
να λά β ο υν γνώση και να γίνει εκτίμηση της ζημιά« "

Επιμορφωτικό σεμινάριο Λογιστών Φοροτεχνικών στη Βέροια

Τ

Ο Ο ι κονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 40 Περιφερει -

ακ ό Τμήμα Κεντροδ υη κ ήο Μακεδονίας σε συνέχιση

του π ρογρ ά μ ματο ς για τη διαρκή ενημέρωση των Λογι

Μακεδονια)) νοδοχεΙο «Αιγές Μέλαθρον», την Κυριακή

05/02/2017

από τκ 09.00 ' - 14.00 ', Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινά

αρο υ σιάζουμε βασικά τμ ήματα τητ εισήγη

κής κινητικότηται;. ενίσχυση της προσβασιμό- ριο με θέμα: «Ανασκόπηση του φορολογικού τοπΙou με

σης του δη μ ά ρχου Νάου σας σχετικά με τ ην

τητας για όλοικ και προώθη ση τητ αειφορικητ όλες τκ αλλαγές μέσα στο 2016.» και με εισηγητή τον:
διαχεΙρισης.
' κ, Γέ"ώργιο Χριστόπουλο, Φοροτεχνικό, με συγγραφική
-Αστικό δομη μένο περιβάλλον: Αναζωογόνηση και διδακτική εμπειρία - Πρώην καθηγητή ΤΕΙ. Οι αιτή

προταοη του δήμου στο Επιχειρησ ιακό Π ρό
γραμμα « Κεντρ ι κ ή Μακεδονία», Μ Ε ΤΠΛΟ «ΟΛΟ

ΚΛΗΡΩΜ Ε Ν ΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠ Ε ΝΔΥΣΕΙΣ Β Ι ΩΣΙ ΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙ ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗ Σ
ΠΕΡΙΦΕΡ ΕΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙ Κ Η Σ ΜΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ

n

υποβαθμι?μένων περιo~ών (απαξιωμένων βι- σεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Πέμmη 2 Φε

ομηχανι κων κτιρίων), αυξηση ~ης ενεργειακ ής βρουαρίου 2017 στκ 13.30 ' μ.μ.:
α πόδοση ς δ η μ όσ ιων κτ ιρ Ιων α υ ξη σ η τη ς καθα-

Το σχέδι ο Βιωσιμης Αστι κητ Ανόπτυξης του Δ ή 
μου Η.Π . Νάουσα ο κα λε ίτα ι να αντιμετωπίσει
συνολικά τις οικονομικέ ι;. κοινωνι κέι;. κα ι περι

Ρ

ή

έ

ί

'

. (02

ς εν ργεια ι;. μ ε ω σ η των ε κ π ο μ πων

.

.
-Στα γραφεΙα του Περιφερειακου Τμήματος κέντρο-

.

Αστικές υποδομές: Π ροώθηση καινοτόμων μορ- δυτικής Μακεδονίας, Μαλακουση 1Ο, , 30ς όροφοτ;
φών διαχεΙρισης και ενlσχυση της ενεργειακής τηλ.:23 3 1 Ο 29111 -Αποστολή με Fax: 2331072033

βαλλοντικές προ κλήσεις καθώ ς κα ι αυτές τη ς

αποδοτικότητας.

κλιματικής αλλαγής για την πόλη σε ένα πλαΙσιο

Θεσμική ικανότητα: Αύξηση της απoτελ~σματι-

Την θεατρική παράσταση «Αναφορά στον Γκρέκο»

υποβάθμισης φυσικού και οικιστικού περιβάλ-

παρουσιάζει ΤΟ ΔΗ .ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

λοντοι;. και σε θέματα διαχεlρισης πληροφορίας

' .
30
την Τετάρτη 8 Φεβ.ρουαρlου 201 7; ωρα 8 . μ ••μ.

μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης προοΠτικής
τουλόχιστον μέχρι το 2023. Συνδυόζει κάθετες/
τομεακές πολιτικές με οριζόντιες/αστικές πολι

τικές ο ι οποίες χρηματοδοτούνται τόσο από το

Στον τομέα της Οικονομίας

Κοινω

νικό

Ταμε(ο

Οι μέχρι στιγ
μής εντοπισμέ

Στον Κοινωνικό τομέα :Αύξηση της δυναμιΚ'ότη-

τας των υποδομών/δομών πρόνοιqς.Διεύρυν- '
ση/ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
ευπαθείς ομόδες.Ενlσχυση της απασχόλησης σε
πληπόμενες ομόδες πληθυσμού.Βελτίωση των
συνθηκων πρόσβασης στην απασχόληση για

την πόλη μας/

Στήριξη νέων επιχειρήσεων σε τομε ίς προτεραιό

περιοχή εφαρ

τητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδlκευσης της

μογής περιλαμ

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονlας και τόμείς

βόνουν:

ενδιαφέ ροντος για την πόλη της Νάουσας.

Στον τομέα του

Αύξηση του α ρ ι θμού των επιχειρή σεων π ομ και

Περιβάλλοντος

νοτομούν, προώ θηση νέας τεχνολογίας στις επι

Ιστορικό

χειρήσεις.

πολιτιστικό-

αθόλογο φυσι

Βελτlωση της παραγωγικότητας και ανόπτυξη
δεθοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους.

κό . περιβάλλον:

Αναβόθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων

Αξιοποίηση της

από τον Δήμ'? ηλεκτρoνικώlί υπηρεσιών για τις

. πολιτιστικής
κληρονομιάς

.

(π.χ. κινητικότητα).

.

και στόχοι για

Ευρω

παϊκό

(ΕΚΤ).

Ηλετρικε< Κουβέρτες - Θερμοπομποί

κότητας του Δήμου σε θέματα παρακολουθησης

νες προκλήσεις

(ΕΤΠΑ) όσο και
από το

- Αλογόνου ~ Αερόθερμα

-Αποστολή με .emai.': oe e4pt @oe -e.gr

στην Αντωνιάδειο . Στέγη Γραμμάτων & Τεχν ων
στη Βέροια το ΔΗ .ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας παρουσιάζει την
παράσταση ((Αναφορά στον Γκρέκο» του Ν Ικου Κα
ζαντζάκη σε θεατρική προσαρμογή και σKη~oθεσΙα
του Τάκη Χρυσικάκου, συμμετέχοντας στο « Ετος Ν:
Καζαντζάκη», που κήρυξε το ΥπουργεΙο Πολιτισμου
ευπαθείς ομόδες πληθυσμού. Ενίσχυση της ίδρυ~ γι? το 2017, υπό την αιγΙδα το υ Υπουργεlου Eξ~τερι
σης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων κων - Γενική Γραμμα~εΙα Απόδημου Ελληνισμου.
ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος.
εΙσοδος: 1 2Ε , προπωληση 1οε

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάmυξης

Θερμαντικά Χαλαζ ία

καλλι έργειες σιτηρών, αλλό με το μεγαλύτερο πλήγμα
να έχο υν δεχθεΙ οι δενδρώδε ις καλλιέργειες (ακτινίδια,

στών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Β έ ρ ο ι α, στο Ξε

Δήμος Niι'ΛΙΙIfΙΙ': Η ρόταση ιάτο χειρησιακό πρόΥ μμ ((Κ

Π

και

στην κερδοσκοπία εμπόρων και

Πρόνοια. Να σφραγι

επ ιπλέον εισόδημα για τοικ με

τα

και

ενίσχυση

της

επ ι σκε ψ ι-

μότητας
πόλη ς.

της

.

επιχειρήσεις

,

κατ' αρχάς προτεινόμ ενη Περιοχή Εφαρμο

Η γής αποτελεί το επιχειρηματικό και ιστορικό

κέντρο τη ς Νάουσας όπο'υ άυγκεντρώνονται οι
περισσότερες

εμπορικές χρήσειι;.

οι . δημόσι

ε ς υπ η ρεσίες, κατοικΙα, πλη θώ ρα κηρυγμένων

Αστικό αδόμη

ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, τα παλιά

το περιβάλλον

βιομηχανικά κελύφη (κενά σήμερα) στα δυτι

(ελεύθεροι

κά και το Δημοτικό Πάρκο στα ' ανατολικά. Την

χώροι

χώροι

περιοχή διατρέχει ο ποταμός Αράπιτσα, εξαιρε

κυκλοφορίας) :

τικό στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος με πυκνή

Μείωση

παρόχθια βλάστηση . Η Περιοχή Εφαρμογής με

-

των

αερίων ρύπων,

έκταση περί τα 700 στρέμματα, αποτελεΙ το 33%

ενίσχυση

περΙπου της συνολικής έκτασης της πόλης (2.132

της

βιώσιμης αστι-

στρέμματα) .

EiiiδήoΣiβασμός. ηBoίδiητα ίcm.η..ol~ναμfα
., ]ψl'ζουvκαι εΜn ϊια εμάς JiJOIlb·a:...
V.".

•

ελ~ύθερo

βήμα
Τα 'επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφρ άζουν τους υπογράφοντες

Σκέψεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ((Χρυσής ΑυγήQ)
εΤό τα όσα

με τη λογική των

συνέβη 

« δ υνα μ ι κών

συ-

σαν στ η Β έροια

γκρούσεων»

κα ι

με

των

Μ

αφο ρ μή

τα

εγκα Ινιά

των

ενεργειών που τκ

της

συνοδεύουν με τκ

« Χ ρ υ σή τ Α υγής»

ομόδες της (λογι

γεννά

κή

που

στκ

σε σχέ ση με την

« α ν τι ε ξ ο υ σ ι α σ τι

απ οτελεσμα -

κές » ομόδες) γιατ ί

Γράφει η

αντι-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ .
. Η ΜΑΘ Ι ΑΣ, Π Ε ΛΛΑΣ Σ.Φ.Η .Π. ΣΥΝ .ΠΕ .
Ο

δίνει

Φαρμακοποιών

Ημαθίας

νίκη; 131, 59100 Βέροια, τηλ. : 2331077800, φαξ:

λεγόμενες

ουσιαστικό

Ιυνεταιρισμός

Πέλλας Ι.Φ.Η .Π. ΙΥΝ.ΠΕ ., Πάρ ο δος Θεσσαλο

επικρατεί

τα ι το ερώτημα

τικότερη

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ακτιβΙστικων

γρα φε ί ων

εύλογα

Για τον πρέσβη μας Κυριάκο Αμοιρίδη

23 Ιανουαρίου 2017

2331064546, e-mail: info@sfip.gr•. επιθυμεί να προ
σλάβει επιστήμονα φαρμακοποιό ο οποίοτ θα

Αγαπητέ Άκη, όπως σε μόθαμε.

λαβή για αναπαρα

Σήμερα παραβρέθηκα στην ύστατη τε

απασχοληθεί στη θέση του υπεύθυνου φαρμακο

νε ον α ζι στ ι κ ού

γωγή της θεωρ ίας

λετή

μο ρ φώματος.

των «δ υο άκρων»

η μο ίρα. Βιάστηκε μαζί σου, να πα ίξει το

ποιού της φαρμακαποθήκη ς.

και

παιχνίδι της. ... άσχημο παιχνίδι .

μ ετώπ ιση

του

Ε υγενία Καβαλλάρ η

Π ρο φανώς και ο

αντικειμενικό

- που για όλους μας - επιφυλόσσει

διευκολύνο υν τκ κυβερνήσεις να

Βρέθηκα εκε ί. όχι για κάποιο τυπικό λόγο,

τη ρία τκ κοινωνι κές-πολ ιτικ ές α ιτ ί

ασκο ύν

όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανεκ. '

ες π ου γεwούν το φ α ινό μενο. Και

τί α στο όνο μ α της αντιμετώπ ισής

αλλό επειδή , έτσι με έκαναν να νιώσω οι

-Πτυχίο

αυτό γιατί οι ρ ίζες του βρ ίσκονται

τους .

κοινοί μας φίλοι, οι συμμαθητές σου.

στο ί δ ιο το καπιταλιστικό σύστη

Ο αγώνας θα πρέπει να δένεται

Ί σω ς κα ι α πό αντίδρ α ση για το άδ ι κο πο υ

επαγγέλματος.

μα , που ιδια ίτερα σε περιόδους

. με το ξεσ κέ πασμ α της φασιστι 

αγώ νας θα πρέπει να έχει ως αφε

κρlσης ιστορικό έχει αποδειχτεί

ότι δημιουργεί παρόμοια «τέ ρ α

αστ υνο μ ι κ ή

τρομοκρα 

κόλυψη το υ αντιδραστικού χα

Η τ ιμ ή μεγόλη, οι απανωτοί πυ ρ οβολισμοί

-Π ολύ καλ ή γνώ ση Αγγλικής γλώσσας

σαν να θ ελαν να ξο ρ κίσο υν το κακό, κι η
πένθιμη μουσική να απαλύνει τον πόνο .

αναπόσπαστα

εθνικοανεξα ρτη σι α κών»

« α ντιμνη μονι α κών

συνθη 

μάτων, ιδια ίτε ρα στη νέα γεν ιό .

μ έτρ α , για δ ημοκρατικό

Ταυτόχρονα χρειόζεται η ουσια-

,

Αβάσταχτο; για τη μανα !
Η ζωή σο υ πλήρ ης. «γεμ άτ η περιπέτε ια,

αγώνα ενόντια στα μνημονιακό
ώματα, ενάντι α στην- Ε. Ε,το ΔΝΤ

στική ενεργο πο ίη ση του λαϊκού

• γεμότ η γνώση», γνώ ρ ισες τον κό σμο όλο
'εκπροσωπώντας την πατρίδα - πιο μεγό

και το Ν ΑΤΟ γ ια μια Ελλόδα της

κινήματος για την καταγγελία τητ

λη τι μή δ εν έχει!

Ανεξαρτ ησ lας κα ι της Κο ινων ι κή ς

δολοφονι κ ή ς

Καλό τα ξlδ ι στις γε πονι ές των Αγγ

Δικα ιοσύνης με το λαό στο τιμόνι

δρόσης των ταγμότων εφό δο υ, με

τ ητ ,

την επαγρ ύ πνη ση και πε ρ ιφ ρ ο ύ

Β έρο ια

Ο υ ρσο υ ζίδ η ς

παραστρατιωτικ ή ς

Π α ρόλληλα

θα πρέπει να υπο

ρηση τοικ κινήματος και των λαϊ

γραμ μιστε ί

ότι

της

κών αγώνων από φασιστικέτ επιρ

απο μόνωση δεν μπορε ί να γίνε ι

ροέο επιθ έσε κ και πρσβο κότσι ες.

η

πολιτι κή

ασκήσεωτ

κής προπ αγόνδα ς, με την απορακτήρα τητ πολ ιτικής τ η τ, των

δ ικαι 

άδεια

-Ά ριστες γνώσε ις ήλεκτρ ον ι κο ύ υπολογ ιστή

κάλπικων

τον

κα ι

σε β ρ ή κε, ε ίνα ι στ η φ ύ ση των αν θ ρώπων,

χέρι τουο. Είναι δηλαδή αγώνας
με

φαρμακοποιού

τ-άδ υω να μ η το θέλο υν.

τα » που αποτελούν το « οπλισμ ένο

δεμένος

Απαραίτητα προσόντα υπο ψ η φ ίων:

ων,

Άκη .

Βουλ ε

15/0112017
• Γιώ ργο ς

ή ς Ημ αθ ία ς το υ ΣΥΡΙΖΑ

,

Σκέψειςμε αφ~ρμήτην ανακοίνωση της ΝιΕ Ημαθίαςτου ΣΥΡΙΙΑγια τα γεγονότα
στα εγκαίνιατων γραφείων της ΧρυσήςΑυγής στη Βέροια
Γράφει ο Αλέκο ς Χατζη κώστας

Επιθυ μ τά πρ ο σόντα υπο ψ η φ ίων:

"

.,

Π ρ οϋτηρεσία σε παρόμοια θέση

Ο ι ενδ ιαφερ όμενο ι καλούντα ι έως και 31/0 1/20 17
να απο στε ίλο υν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
στο

email : ί

o@sfip.g r με την

Φα ρ μακοπο ι ού »

. Για

ένδειξη «Θέση : Υπ.

.

όλες τ κ αιτήσεκ θα τηρηθεί

από υτη ε μπιστευτικότητα. Για πεοισσότερετ πλη
ροφορ lες σ ετικά με την υπο β ολ ή υποψηφιοτήτων

αποταθείτε στο τηλέφωνο

23310-77820.

δείχνει όλλα πρόγματα. Τα αστικό κόμματα στο σύνολό τους δεν

διδαχθεί κι απ' το γεγονός. ότι ιστορικό η πολιτική κατευνασμού κι

ε αφορμ ή τη σχετική ανακοίνωση του ΣΎΡΙΖΑ Ημαθίας για

όνοιξαν ποτέ μέτωπο στους νεοναζί. ως εγκληματίες που είναι,

ανοχής απέναντι στο ναζισμό, συνέβαλε στο δυνάμωμάτου.

τα γεγονότα που έγιναν γι α τα εγκαίνια των γραφείων της

ακριβώς γιατί ε{ναι ναζί. Τοικ; χρειόζονται σαν «νόμιμη πολιτική

« Χ ρ υσή ς Αυγή ς;' στη Β έρο ια ας μας επιτραπούν ορ ι σ μ ένα πολιτι

οργάνωοη », εύκολο και ανώδυνο - για το καπιταλιστικό σύστημα

κ ό σχόλ ια γενι κότερου χαρακτήρα :
. Ν α συμφων ήσουμε με το γεγονός ότι « καταδ ικάζει τις. ενέ ρ

- μπαμπούλα.Οι χαριεντισμοί. το α βαντόρι σ μ α, η ανοχ ή όλων των
κορμάτων της αστικής διαχείρισης στη Χρυσή Αυγή δείχνουν τα

γειες των αστυνομικών δυνάμεων και την άσκοπη και υπερ

νήματα που «συνδέουν» τη φ ασιστι κ ή οργόνωση με όλο το αστι

Μ

1

4.

μπορεί να οξυνθεί ακόμα πε ρ ισσότε ρ ο καθώς πυκνώνουν και τα

όύννεφα του πολέμου στην ευ ρ ύτε ρ η περ ιοχή . Οι αστικές δυνό
μεις χρειάζοντσ: τη ΧΑ σε ρόλο μπράβου του συστήματος. Ο αγώ

κό πολπικό σύστημα και Ι-!ε μηχανισμούς του αστικού κράτοικ,

βολ ι κ ή χρ ήση δα κρ υγόνων..» κα ι ζ ητό έ ρευνα από το Ύπουργε ίο

Οι εργαζόμενοι, τα φτωχό λαϊκό στρώματα βρ ίσκονται

μπροστά σε μια δύσκολη μόχη, μια νενικευμένη επίθεση, που

νας θα πρέπει να ε ίναι συνεχής και συνεπή ς. για να απομονωθε ί

Προστασ ίατ το υ Πολ ίτη . Θα πρέπει όμως να σ ημε ιώσουμε ότι και

με κέντρα του κ"εφαλαίου. Φτηνός φερετζέτ πόντα οι αντιφασιστι

στα χρόνια δ ια κ υβ έρνησης από ΣΎΡ Ι ΖΑ- Α Ν Ε Λ ε ίχαμε σε δ ιάφο

κές κορόνες. τα «δη μο κρατι κό τόξα» και οι « σντιφασι στι κέτ συμ

ενόντια στο σύστημα που γεννά, θρέφει και οπλίζει το φασισμό

ρες περιπτώσεκ παρ ό μ ο ι ες « συ μπερ ιφορ έφ από αστυνο μικέτ

μαχ ίες-, που εξυπηρετούν μόνο την προσπόθε ια εγκλωβ ισμο ύ

ναζισμό, δηλαδή τον καπιταλισμό.

εντελώς το ναζιστικό τέροτ. Και κυρίω ς να δένεται με τον αγώνα

-

δυνάμεκ καθώς και παρόμοιες ανακο ινώσεις το υ ΣΎΡΙΖΑ. Οι . των εργαζομένων. Στελέχη των ΑΝΕΛ, του ΣΎΡΙΖΑ, τη ς ΝΔ, του
πολ ιτικ ές ευθ ύνες ~η ς κυβέ ρνη ση ς και το υ αρμόδ ιου υπου ργείου

ΠΑΣΟΚ, με τον ένα ή τον όλλ? τρόπο, εξέφρασαν τις αμφ ιβολίες

δεν θα πρέ πει να μετατοπ ίζονται «προ ς . τα κότω». Ιστορ ικά έχει

τους για το αν τεκμηριώνονται οι κατηγορ ίες ενόντια στη ναζι

αποδειχτεί ότι κόθε είδους αντιλαϊκή πολιτική σύνοδεύεται "αργό

στική οργόνωση, ενώ στό όνομα 'της Ίόότίμης μεταχείρισης και

ή γρήγορα από τον αvταρχισμό,

της δημοκρατικής ευαισθησΙαι:. απέρριψαν κάθε πρόταση που

2.

Η ανακο ίνωση ση με ιώνει ότι :

«.. .Το

απ έναντι στη νεοναζι στική εγκληματική οργόνωση ήταν και

ε ίνα ι ξεκόθ α ρο, όπως ε ίναι και απ έναντι σε όλους όσο ι έστρω-

σαν το έδα φος για ~ην όνοδό τη ς .. . ». Η πραγματικότητα όμως

ση

διατυπωνόταν κυρίως από το ΚΚΕ για τη μη διευκόλυνση της

μέτωπο το υ ΣΎΡ ΙΖΑ

.

3.

('·φιχ.
Κo\'Thl.
Μ ιιφοβ lOλlηuς

. •«φΙι

δρόσης και π·ροπαγόνδας της.

E ιδt,,· ;; Β ωποΙJuλό'( (l ς

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολ/ό που δείχνουν όλ/ες

ANAJίι1H

πολπικές συμπεριφορές ανεξόρτητα από σχετικές δηλώσε ις

J.f· bIι:ιwιoo<\l)or.A

-

ΜΑ' tiflϊT 'ΚΑ (1";'rnH TlΚAJIΨ Ι Α

ή ιστορικές πορεΙες ή και προθέσεις μελών και ψηφοφόρων του κυβερνητικού κόμματος Ας δούμε

€YAΓΓε I~ Χ. Bειιt110V
. E~ικ6ς Nεuρ0λ6yoς.
~cφ

~~

ένα πρόσφατο γεγονός (Από όπου και η σχετική

ΦΩΤΟ). Με πρωτοβουλία του Πόνου Καμμένου εί
χαμε μετάβαση στο Καστελόριζο βουλευτών των

ΣΎΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής. Ένα σκηνικό
που ουσιαστικό λειτούργησε ως ΈΥα ωραιότατο
~ πλυντήριο για το υς ναζιστές της ΧΑ, που φωτο

ItIι

γραφήθηκαν πλόι με τους υπουργούς και βουλευ

τές του ΣΎΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Να τονίσουμε απλό

ότι την ευθίΝη- γι' αύτό τα επαναλαμβανόμενα
κρούσματα αθώωσης της ΧΑ βρ ίσκετα ι στην

i

την πολιτική -τ:ου ΣΎΡΙΖΑ, όπως και όλ/ων

,

αστικών κομμότων, που -αν μη 11 όλλο- δεν ~oυν ~'- I••••••••••••••••••••_

._-------- ~

πολιτισμός
Ιανουαρίου

23

2017

Οι εκλογές στην Εuξεινο Λέσχη ΒέροΊας και οι στόχοι της νέας διοίκησης
Τ

ην

Κυριακή

ΙανουαρΙου

λοι τητ ΕυξεΙνου

15
2017

Λέσχης
(ΕΛΒ),

εκλογοαπολογιστική

εκλογές της 15ης

Τακτική Γενική Συνέ

Ιανουαρ Ιου

λευση της Ε.Λ.Β . στο

αναλαμβάνουμε

Πνευματικό

σήμερα

- Πολιτι 

μετά

μας, για τη διετία

Μετά

2017-18.

αγιασμό

και

Καλλιεργούν επικΙνδυν:.:ς αυταπάτες

για τοικ ταλαΙπωρους φτωχοϊκ ερνάτετ

της Λέσχης

με ψ εύτικες υποσχέσεις τους αφοπλίζουν
φτιάχνοντας αριστερά κόμματα που τους ψ η φΙ ζο υν
και μ ε την έξοδο από την Ευρ ώπη τον φοβ ερ Ι ζουν

Η επόμενη μέρα

χρονιά

τον

από τον ' πατέρα Ιω,
άννη

και κάποιοι τον καθησυχάζουν χω ρ « να έχε ι φτα ίξ ε ι

τη διοί

κηση

νέα

για την εργατιά η κατάσταση έχει χε ιρ οτε ρε ύ σε ι

2017,

στικό Κέντρο στο Πα 

τον

γΙνεται εκ βάροτ; του εργαζόμενου λαού

τκ

νόραμα Βεροlας.

τη

Στην Ευρώπη η βαθιά κρ ίση του καπιταλισμού

ΒεροΙας

πραγματοποιήθηκε η

για

Τον π οι ητ ή μα ς Κ α β ά φ η μας θυμίζουν

μα τώρα τι θα κάνουμε χωρκ βαρβάρου ;

εκλογών

τον π ο ι η τ ή Κα β άφη μας θυμ ίζουν

βρίσκει έναν Α Ν 

την κοπή

της πΙτας του Συλλόγου, όπου ανταλλά χθ η καν ευχές για

ΘΡΩΠΟ εκτός διοικητικού συμβουλΙου, έναν από τους

υγε ία, ελπ ίδα και πρόοδο σε όλα τα μέλη αλλά και

« π υλώνες» της Λέσχης τον κ . Αρχιμήδη Ιντζεβίδη. Το

σε όλο τον κόσμο, απονεμήθηκαν

λιγότερ ο που μπορούμε να κάνουμε εΙναι να τον ευχα

έπαινοι στους

0\

νέους φοιτητέτ, παιδιά της Λέσχης που εισήχθησαν

ριστήσουμε για την προσφορά του, αφ ού

στη τριτοβάθμια εκπαΙδευση.

35 συναπτά έτη, υπηρετώντας το σύλλογο ως πιστός

Η Γενική Συνέλευση ά ρχι σε με το πρώτο θέμα τητ

και φιλότιμοτ στρατιώτη; από όλες σχεδόν τκ θέ

ημερήσιας διάταξης ήτοι ο πρόεδρ ο ς της
Παύλος Σαρημιχαηλ Ιδης έκανε το

Ε.Λ.Β. κ.

διοικητικό απο

ενάντια στην ύαινα την ε υ ρ ωπαϊκ ή

μετά από

με την μονοπωλιακή τη ς αρπακτική πολιτικ ή

σεκ, αποφάσισε ο Ιδιος να αποχωρήσει αθόρυβα από
Η συγ κ ίνη ση αλλά κα ι υπερη φ άνεια που έχου μ ε την

της προηγούμενης. δ ι ετίας παρουσ ι ά ζοντα ς με τάξη

τιμή κα ι τη ν τύ χ η να ηγο ύμεθα εν ός σ ο υδα Ιο υ κα ι

και συνέπεια το έ ργο της κάθε ε φ ο ρία τ καθώς και τον

σημαντ ι κού

σ υ λ λόγου, με τη

δι κ ή

.._. . .

Ι

τη διοίκηση του συλλόγου.

λογισμό όπου αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα

σχετικό οικονομικό απολογισμό . Μ ετά την κατάθεση

δΙνει το δ ι κα ίω μ α αΛλά κα ι την υπ οχ ρέω σ η να
λώσο υ μ ε ότι θ α αγων ι ζόμ αστε :

δ η

2017, τα μέλη της Λέσχης προέβ ησαν σε προτάσεις κα ι

-γι α να διατη ρ ήσο υμε την ιστορία, τον πολ ιτισ μό, τι ς

τοποθετήσεις, συγχαΙροντας ταυτόχ ρ ονα την διοί κ η ση

παρ αδόσεκ κα ι τη γλώσσα το υ ποντι ακού Ε λλην ι 

για το πλούσιο και αξιόλογο έ ργο τη ς.

σμο ύ .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ . κ. Τσαχουρ Ιδ η ς Αλέξανδρος κα ι

-γ ι α τη Διεθνοποίηση κα ι τη Δ ιεθνή Αναγνώρ ι ση κα ι Κα

η Γραμματέας κ. Φωστηροπούλου Η ρώ, αφού ολοκλή

ταδΙκ η της Γενο κτον ίας των Ελλή νων Π οντ Ιων.

ρωσαν με επιτυχ Ια το έ ργο τους και εντότ των προβλε

γι α τη σύσφ ιξη των σχέσεων μ ε άλλα α δελφ ά σω μα

πόμενων χρονικών ορ ίων, ευχήθη καν καλή συνέχε ι α

τε ία, τη ν αλλ ηλεγγ ύη κα ι τη στή ρ ι ξη όλ ων των ποντί

και καλή επιτυχΙα για τη νέα χρονιά .

ων και των ανθ ρωπίνων δι κα ι ω μάτων, ι δ Ιω ς όπο υ αυτά

Ακολούθησαν εκλογές καιη νέα σύν θε σ η του Δ.Σ έχε ι

καταπατο ύνται.

ως εξής: Πρόεδροα Σαρημ ιχαηλ Ιδης Παύλος

-για την α λλαγή του νομ ι κο ύ και δ ι οικ ητι κο ύ καθεστώ

Α' Αντιπρόεδρος : ΧατζΙδη ΑικατερΙνη

τος το υ Ν ΛΔ .Δ. Ιε ρ ο ύ Ι δ ρύ ματος « Π αναγ ία Σο υμ ελά »,

Αντιπρόεδρος

έτσ ι ώ στε να α ποκαταστα θεί η νομιμ ότητα στον τρ όπο

Γ. Γραμματέας:Τουμπουλ Ιδης Νικόλα ο ς

διο ίκηση; και να επιτευχθεΙ η ουσιαστι κ ή ανιστόριση

ΤαμΙας : Ανεσίδου Ευσταθ Ια

της ίεράο Μονής.

Εφ. Δημ. Σχέσεων: Καπουρτ Ιδης Χαρ ά λα μπο ς

Όλοι μαζί σαν οικογένεια θα συνεχίσουμε και θα πο

Εφ. Κ-Α Περιuυσlας:ΣτoλτΙδη ς ΗλΙας

ρευτούμε για το καλό και την πρόοδο της Λέσχης

Εφ. Εκδηλώσεων:Τσανα κτσΙδης Δη μ ο σθ έν η ς

μας. Ευχόμαστε η Παναγία Σουμελά να χαρίζει σε όλους

Εφ . Τμημάτων : Θεοδωρίδης Σπυρlδων

υγεία, δύναμη, ατομική και οικογενειακή ευτυχία

Αγαη'l"τά μέλη και συνεργάτες, μικ ρ ο ί και μεγάλοι φl-

κάθε επαγγελματική επιτυχΙα. Το Δ.Σ .

και

Ο

Δ η μ ο σ ι ογΡ ά φ ος

-

Σ υγγρα φέ

Δημοτι 

ας Αλ έ κος Χατζηκώ στα ς και

κής

οι Ε κδό σε ι ς Εντύποις σας προσκα 

ΣyΛΛΛOΓlKO

Ι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΝΤΑΙ

ΤΟΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ

.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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Κοι

νότητας

λο ύν στ ην παρου σία ση το υ νέου

Μελίκης

του βιβλίου, με τίτλο: «Το παρελ

-

θόν κρατά πολύ »

φέας

Την Κ υρ ιακ ή 29 Ιανουα ρ ίο υ
2017, στις 7 μ.μ . στην α ίθο υσα

Συγγρα 

*Η

εκδή 

λωση

_του Λαογραφ ικού Ομίλου Μελί-

θα

πραγμα 

τοποιηθεί

κης κα ι Περιχώρ ων

Το β ι βλίο π ρ ολογΙ ζο υν:

με

Δημήτρης Μπατζιάκας, Δι κ ηγό ρο ς

υποστήρι-

Δή μ ητρα Γο ύτσ η , Φιλόλογος

ξη της Δημοτι κής

την

Αλέξανδρος Ακριτίδης, Π ρ όε δ ρ ος

Ετήσιος Χορός Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Ι

20 1 7,ώρα 9το βράδυ.

i

ντρ ο " Σ Ε Ι Ρ Ι ΟΣ" ( Μ α κρ οχω ρ ι) το Σάββατο

Ι

Ι

----------'"1

Σας καλούμε στον ετήσιο χορό μας που θα γίνει στο κέ-

28 Ιανουαρίου

ι

. Με την ορχήστρα το υ ΔΗΜΗΤ ΡΗ ΠΑ ΡΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ι

ΦΩΤΗ ΚΑΡΑ Β Ι ΩΤ Η.
Τιμή πρόσκληση ς

20

ευρω

Ι

Ι Πλήρες μ ενού- απεριό ρ ιστο ποτό
Ι ·

Ι ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

!

Στη Μελίκη παρoυσιά~εται το ~ι~λίo του AιXατ~ηKιiιστα ((το παρελθόν κρατά πολύ))

σαι; ψή φ ο, μας

του προγραμματισμού και του προϋπ ολ ογ ισ μο ύ γι α το

: Φωτιάδης Φιλοκτή μων,

Οι αυταπάτετ είνα ι ότι χειρότερο αυτήν τη ν επ οχ ή

όπου ο λαός πρέπει νάχε ι εικόνα καθαρή

ΒΑΙΙΛΗΙ ΑΛΕΞΑΚΗΙ

ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

-_._ -
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΤΟΥ

ι
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πολίτισμός

"Σrο υς αστόχαστο υς που ποτέ δ εν
~."..

αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι

στοχαστικοί που ποτέ δεν δρουν"

ι4.

Μ.ΜΠΡΕΧΤ

23

ιανουαρίου

2017

Γενάρης 1927: Όταν απαγόρευαν στην Ελλάδα την προβολή της ταινίας «τ~ θωρηκτό Ποτέμκιν»,
Π

ρό κε ιτα ι για την ασπρόμαυρ η

του Ρ ΙΖΟΣ Π ΑΣΤΗ της εποχής.

κινηματογραφ ική ταινίςι του

Στις

Σεργκέι Αϊζενστόιν

(1898 - 1948),
1925. Θεω

Γενά ρη

7

ΡΙΖΟΣ ΠΑ ΣΤΗ Σ

του

με

1927

ο

πρωτοσέλιδο

απαγορευόνταν- όπως ομολογο ύν

πρωτοσέλιδα,

και

σκηνή του έ ργου κα ι με τίτλο . Η

του

υπουργε ίου εσωτερικών

ΛΟΓΟ ΚΡ ΙΣ ΙΑ

η

επιτροπή

οι

τους

αντ ιδρα στ ικώτε ροι

ειδ ικού ς-

το

από

« Ποτέμ υσν»

σοβ ιετι κ ή ς παραγωγής

ρεπορτάζ μεταφέρει τη σχετι κή

θα εσ ημείω ναν ρεκόρ συρρο ής
όγνωστο

ρείται ότι είναι ίσως η πλ η ρέστερη

είδηση:

ταινία του βω βού κιν η ματογρό

ΕΛΛ Η Ν Ι Κ ΗΣ

φου και ένα από τα αριστουργή

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΧΘΕΣ Η ΠΡΟΒΟΛΗ

ματα της έβδομης τέχνης. μετα ξύ

ΤΟΥ

των 10 σημαντικότερων ταινιίίιν,

ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

συρροή εργατών, ~ην αγανόκτηση

. Π ΟΤ ΕΜ ΚΙ Ν».Ο Ι

των

όλων των εποχών. Δημιουργήθη

κε με αφορμή τα 20 χρόνια από

την

αστ ικοδημοκρατική

επανό·

.ΑΙ

. ΕΛΕΥΘ Ε Ρ Ι ΑΙ

ΤΗ Σ

ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ.

ΚΙ Ν Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑ.ΦΙ ΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ

μέχρι

σή με ρα

κινηματογρόφους

ΤΗΝ

οποίων

καταλαβαΙνει

για

τη

ο

σκανδαλώδη

του

γερση

ταινίας)

αναφέ ρε ι

ανόμεσα

στ

ποντοό

όπου

το οδήγησαν στην Οδησοό. Η ται

ελευθερίας η οποία, τών σιέντε»
πρωθυπουργευόντων, βασ~eσε

αστικές

εφημερίδες

νία ε ίναι διόρκειας

στη κλασική γη της ... Ελευθερίας. '

εναντίον

Ενώ

.Ποτέ μ Ι Κ ΙΥ»

λεmών και

σε

της

όλους

τους

. Κατα πλ η κτι.κ ή

επιτυχία
προεβλήθη.Όσες

της

ούρλιαζαν

προβολής

έγραψαν

του

ότι

αυτό

Ποτέμικν.Η

πόλεων,

χθες ε ίνε ότι η προβολή αυτού θα
εγίνετο πρόξενος ταραχών και

του

υπουργείου των Εξωτερικών και

επικύρωσις της

στενοκέφαλοι
οι

νεκρός καλεί για Δι καιοσύνη » (ο

για τη Σοβιετική Ρωσία έργα,οι

απαγορέψουν. Τώρα ό μως αυτό

Πλ η ροφορού μεθα

λαός της Οδησσού κλαίει το νεκρό

αρμόδιοι απαγό ρευσαν χθες το

παΙζεται

μετα ξύ

αρχηγό), «τα σ καλ ιά της Οόηο

.Ποτέμικν»,ΤΟ

σχεδόν

σού» (Ο ι στρατιώτες του Τσάρου

αυτό μεγαλούργ η μα που δεν είνε

παίζεται σε

αιματοκυλούν την Οδησσό). κα ι

παρό πιστή αναπαράσταση μιας

ταυτοχρόνως.

«Συνόντ η σ η με τη ναυτική μοίρα»

δραματικωτότη ς ιστορκκ από τη

εσημε ίωσε

(οι τσαρικέτ δυνόμεις ενώνοντα ι

επανάσταση

Στην

του

Εόν μ ια

1905.

προχθεσινής
πρακόλεσε

λογογρόφων

όχι

Παπαντωνίου,

το

επl{\)χία

Στο

Βερολίνο

κινη ματογρόφο υς
Στην

ρε κόρ

Ελ βετία

εισπράξεων,
ο

υπουργός

ότι

το ύτων

προβώσιν

ει ς κο ινόν

α ύτη

απαγόρευσ ις

θα

εδ ημιούργει

κακόν προηγούμενον.

υπουργείω

σουν καλύτερα τους χαρακτήρε

ως

Στο τέλος ό μως ούτε αιπό δεν

εδρεύο υσα '

μεγόλ η

της ταιν ίας.

ρωσσικού

έκαμε.

ελ έγχου

θεατρι κών

Η ταινία βραβεύτηκε το

με

του

Στην

Α μερι κ ή

θέλησαν

Χθες
η

την .

εσπέραν

πλ η ραφορ Ια ότι

υ πή ρχεν

κ.κ

Εσωτερικών
επ ιτροπή

δεν

διένε ιμ εν

εξετόση εκ νέου το ζήτημα της

εναντ ίον

θεωρήθηκε ως η καλύτερη ταινία

για να ιδούν την ανύπαρκτο στην

φα Ι Η διεύθυνση του θεάτρο υ

ταιν Ιας « Ποτέ μ ι κν» δ ιό την οποίαν

.Ποτέμl

από την Αμερικανική Ακαδημ ία Κι

πραγματικότητα

μπολσεβlκική

για να μ η κο υτσουρευθ ή το έργο

η

Η προ βολ ή

νηματογρόφου, η οποία απονέμει

κόλαση. Τώρα που πρόκειται να

ανέβολε τος προβολή και έκανε

όπως μ η προβλ η θή .

Ούτω

τα .Οσκαρ».

γίνη φως σε μ ια μαύρη σελίδα της

έφεόη εναντίον της αποφόσεως.

Εις την Αμερ ι κή

ενώπ ιον

Η ιδεολογική του επίδραση (πέρα

τσαρικής Ρωσσ ίας. ανταριάζοντα ι

Η γνώμη της κριτι κής

Αι δια το υ χθεσινού ταχυδραμε ίου

και

από την όριστη κα ι πρωτοπόρα κι

οι όνθρωποι που στην Ελλόδα

Ποια ε ίναι η γνώ μη της κριτι κής

αφιχθείσα ι

διανοσυμ ένων

νηματογραφική τεχνική του) ήταν

δέν κόμνουν τίποτε όλ/ο παρό

γι' αυτό; Και οι πιο λυσσασμένοι

εγνωμοδότη σεν

α μερι κανικαΙα

της

την

3ην

της

επιτροπής

ολίγων

πρόκειται

περί

κινηματογραφικού θαύματος.

μπρος

Στον

της

εναλλασομένας

εικόνας.

Οι

θεοταί

προ ενός έργου

9ης

1927 υπόρχει και πόλι

~

....λ~-;"ίι

εφημερΙδες

δεν

βρίσκο υν
να

λqγια

εκφ ρό οσυ ν

(με

ΦΩΤΟ ξανό από το έργο) και
ΑΠ Η ΓΟΡΕΥΘΗ

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ

εις

τραγι κός
ευρέθ η σαν

εις το οποίον

π ροσοχ ήν των θεατών.

Ήτο μια

μεγαλειώδης

ζητούσαν

δρόση

μαζών αι

την

οπο ία ι

επανόστασην.

Πικφορντ

.Ως εγρόψαμεν και εις το χθεσινόν

τόσον αληθιναί που και οι θεαταί

κινηματογρόφου. 'Ενας όνθρωπος

των ... Πόao

χωρίς σταθερό πολιτικό υπόβα

βόρβαροι και μωροί;

είνε

πρόστυxo~

θρο, εύκολα θα μπορούσε να γίνει

ΠΩΣ ΕΓιΝΕ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

MπoλσεβίK~.τo .Θω ρ η κτό Πο

Χθες

τέμκιν» έκανε πρεμιέρα στη Μό

αρχίση

σχα στις Δεκεμβρ ίου

στο

1925. Σε

μια

το

μεσημέρι

η

Ρωσσία

και

είδαν

το

Ποτέμκιν

συνεκινήθησαν μέχρι δακρύων και
πρωτού

προβολή

του

κινηματοθέατρα

να

έργου

.Ολύμπ ια»

καλύτερα

από

αναγνώριση

το

της

Ποτέμικν.

Η

καλλιτεχνικής

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ».

επιτροπής

. Πoτέ μ ι κv»

ως

τ~

δια

γνωστόν

την

η

προβληθήδιότιυπήρχε

του όπως Π.χ στο Παρίσ~ η γαλλι

το «Π οτέ μ κ ιν» προτού λογοκριθή.

βραβείον Νόμπελ».

κή λογοκρισία που απαγόρευσε

Ανκαι η είδηση αιπή εγγρόφη

Στις

την προβολή τ.ης τα ινίας ή όπως

στις

στην Αγγλία, ένα χρόνο μετό την

εφημερίδες Τήν ωρα που

ταινία του Ρώσου σκηνοθέτη , οι

αρχίζουν οι παραστόσεις

βρετανικές αρχές αποφόσισαν να

πλήθος

μην εξωθήσουν τους εργότες σε

κόσμου

συγκεντρωθή

ταραχών
της

και

τόξεως.

θεότρο υ

•

έξωθεν

Ολύμπιον»

ανυπομόνως

οι

ανέμενον

απόφασιν

των δια την απαγόρευσιν αυτήν
επιτιθέμενοι

εναντίον

της

κυβερνήσεως η οποία αντιγράφει
τσαρικάς

δε

μεθόδους.

ότι

Ας

αστυνομικό

διε ύθυνσιν του κινηματόγραφου

όταν

να αφαιρέση τα τοποθετημένα εις

φρουρό

διετόχθη ο

επιτροπής.

οπο ίαν

η

Όταν

της

τυφεκισμός μιας ομόδος ναιπών,

μη

... κίνδυνος

διασαλεύσεως

Λόγω

ΚΑι\ΟΡI ΦΕΡ

έξω από

. το θέατρο. Βλέποντας

εφαρμόστηκε και εδώ πολιτική της

είχέ

λογοκρισίας με αποτέλεσμα αυτή

προβολή

να πρωτοπροβληθεί μόλις στις

το

πλήθος

εξέφραζεν

με

έντονες

εκφρόσεις

21

του

αρνείται

να

όμως

της

τους

απελευθερώνουν

κηρύσαεται η εξέγερσις

και

και οι

πλέον αντιδραστικοί των ναιπών

-

όπως

οι

Ιδιοι

όργανα απήτησαν ακόμη από την

την κύριαν είσοδον του θεάτρου
υπερμεγέθη ξύλινα

ομοιώματα

ναυτών του . Ποτέ μ κ ιν».
Αλέκος Χατζηκώστας

ωμολόγουν

ΥΔΡΑΥΛ ΙΚΑ

είχε

ότι

1952 !

δ ιαμαρτυρΙας

απογευματινές

προβολή της ταινίας.Στη χώ ρα μας

Ιανουαρίου του

τας

συγκεντρ ω μ ένων

οποΙοι

έβγου.Η

επανόστασιν.

και

πρόταση να του απονΦηθή

εξέγερση (!) και απαγό ρε υσαν την

του

α παγο ρεύ σεως

ταινίας

πυροβόληση και οι όλλοι ορμούν

τη διαταγή ότι δε θα πραβληθή

πόλι

δυνατόν

ζήτημα

όπως

στώτα απαγόρευσης την προβολή

και

ηταν

υποεπιτροπή

εγνωμοδότησεν

1927

ενώπιον

κινηματογραφικής

του αξίας είνε τέτοια που έγινε

Γενόρη

επροκόλεσε

σημειωθή

εξετασθή

η διεύθυνση του θεότρου επήρε

8

περισΤόσεις

των

τας

να

σειρό όμως χώρες τα αστικό καθε

το

ώρας

με την δικαιολογίαν ότι υπο τας
παρούσας

θα μπορουσε κανεις να πει ότι

μεγόλης

έργα

κυβερνήσεως

εσπερινός

απεφόνθη εναντίον της προβολής

ζούσαν και αυτοί εν τινί τρόπο την

της

παρόγει

τας

μας φύλλον επρόκειτο χθες την

εδήλωσαν ότι η κινηματογραφική
έχει

περί

πρωίαν

τέχνη

δεν

τας διαταγός της

το βρίσκει καλόν δια τους ναύτας.

έργου θα σώσουν το καθεστώς

στη

δεν απέκρυπτον ότι η γνώμη των

ΤΩΝΑΣΤΩΝ

χωρ ίς όμοιό του στην ιστορ ία του

πόει

το

την

η στόσις του κυβερνήτου

είχαν

δια

κινηματογραφικόν αριστούργημα

Όλοι εξεδήλουν την αγανόκτησιν

Στη Όυνέχεια αναφέρει:

όταν

των

πλοίου ο όποιος το βρώμικο κ ρέας

Ντόγκλας Φερμπανκς και Μαίρη

αστέρες

εκφρόζοντες

θαυμασμόν

Το επεισόδιον με τον ιατρό του

κινηματογραφικοί

Οι

Θεότρου

λόγιοι

ΠΟΤ ΕΜ Ι ΚΝ

απαγόρευση της προβολής ενός

του ς.

παρευρεθέντες

Π ΑΡΑ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΟ ΥΡΓΗΜ ΑΤΟΣ

τσαρικών. Και νομίζουν ότι με την

θαυμασμ ού ς

οι

της

ένα καταπληκτικό φιλμ,

. • Είναι

τους

Καιόμωςαπηγορευθη

προβολής

νε

των

των Ρώσων ναυτών.

εΙδ ησ ις

και

αβόητος Γιόζεφ Γκέμπελς σημε Ιω

έργο

ότι και ακόμα ακούουν τας φωνάς

εκ ' της

μορφασμούς

να

το

χαιρετώνται

κόνοντας

ζητούντας να προσελκύσο υν την

τόσο έντονη ώστε ακόμη και ο δι

συνεχίζουν

κατάστρωμα

αδελφωμένα οι θεαταί νομίζουν

να επέλθη διατόραξις της τόξεως

των πλατειών

._.. "'_ _

Καθώς όλα το πληρώματα επάνω
στο

δεν υπήρχε ένας η δυο ηθοπ οιο ί

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΝ

_.... _" '_' .

αναφορό

μεγαλοπρεπές

: '''; ~.~ .~'"

ηΙΟΙΕ

και

αφήνο υντο- ηοτέμ κ τν -να ηε ράσει

ήτο υπέρ της ελεύθερης προβολής

τονίζοντας

Γενόρη

διαταγήν. Καταβιβόζouν τα στόμια
των γιγαντιαίων τη λεβόλων

του. Η επιτροπή όμως επικαλούσα

Ρωσσίας

έ κ θ α μ β ο ι

πρωτοσέλ ιδη

των να συμμορφωθούν προς την

η

τας

κινη ματογραφ ικό

του

εγένετο

την ' έναρξιν της προβολής του

ΡΙΖΟΣΠΑΠΗ

βόλλο υν

και

Σ ο β ι ε τ ι κ ή ς

•. _.
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αυτής

αφαντόστως

στο

λοιπής μοίρας

να

συντακτών

προβολή της ταινίας. Ήταν ότι

ατελείωτη

~ .'HΠH

απογευματινήν

εφημερίδες δημοσίευσαν εικόνας

ότι

της

« Ποτέ μ κ ιν» από του ς α ξιω ματικούς

του

από το .Ποτέμκιν» και αναγγέλουν

μένουν

ήτο κα ι η σκηνη εις την οποίαν

τον

τον χαρα κτηρ ιστικό τίτλο: .ΚΑΙ

.Μ

του

».
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προβολή ς

της

εχθροί

της Οδησσού. Επίσης ασύγκριτος

και δημοσιογρόφοι εξερχόμενοι

ναύτες να φαν το σκουληκιασμένο

ΗΣ

τας

η συναδέλφωσις

των ναυτών και του πληθυσμού

Ολοι

σ ή μερον

υποεπιτροπή

να περιγραφή

πλε ιοψ ηφία εκ των κυρηγμ ένων

εκεί

οδηγούντο

αυτούς

κείται ο νεκρό;

θα

στρατιώτες

θα

οπου

τρόπου αυτού εδημιουργή θη μία

του Παρισιού και την ίδια χρονιό

και

σκηνήν

τού ηρωικού ναύτη αδύνατον δε

έ ργων

συνε ρχο μένη

μαθητές

εκ

οι

π ροσ κλ ήσεις εγκαίρως. Δ ια του

οι αξιωματι κοί επιβόλ/ουν τοικ

οι

κιν ηματογραφικών

Ν ιρ βόνας

Οδησσού

και

οι

και

π ου

οι

αστυνο μία δι' ευνοήτους λόγους

αλλό

σ κηνή

τ ην

προσήλθον

Π απαν'tων Ιo υ,

το χρυσό μετόλλιο της Έκθεσης

τη

των

κα ι Γρ υπόρης και τούτο διότι η

να

α φαιρέσουν

Εκ

όμως

δεν

τότε όχι μόνο θα επετρέπovταν

1926

των

ως

διανοούμενοι

α ποτελο ύντων

η παρό τω

των

οι

όπως

συντόκται

επιτροπήν

αξιωματικούς και τους οτραιιωτεε,

ασφαλώς

πα ραστο ύν

κα ι

καθόσον

της

περνούν εμπρός από την

διατόσσονται

κινη ματογρόφο υ

Αθηναϊκώνεφ η μ ερ ίδων

η

κάτοικοι

το υ

παρό το κ αρμοδ ίο ις ζητούντες
αρθ ή

οι

οπο ίοι

ο ι ναύται

όπως

μια τανία στην οποία παριστόνοντο

ναύτες

όπως

αι σκηνα ί εις τας οπ.οίας φα ίνονται

εκλήθ ησαν υπό της διε υθύνσεως

δ ιό βη μα

σιτέχνες ηθοποιούς για να αποδώ

οι

γίνετα ι

κίνη σις

απαγορεύση

στόλου,

να

κα ι

Εις την προβολήν επίσης αυτήν

των

στους

Ξενοπούλου,

Νιρβόνα

Γρυπόρη .

διανοουμένων.

διαστρεβλώνοντας
αιμοβόρο ι

θέλησε

κ.κ.

του

αντιδραστικών

αντιδραστική οργάνωση έφτιαχνε

την είσοδο

μόνο

Τύπου

των εργατών αλλό και των μη

με τους στασ ιαστές του Ποτέμκιν) .

ιστο ρία,

Στρατιωτικών

αγανόκτησιν

Ο Αϊζενστόιν χρησιμοποίησε ερα

την

γραφείου

απαγορεύσεως

μ ε εξα ιρετι κ ή

Ολλανδία

του Πανεπιστημίου, Καλαποθό κη

...

Η

κανένας έλεγχος δεν έγινε για όλα

10

Μενόρδου και Κουγέα καθ ηγητών

.

την

να

ερρίγησαν. Υπέροχοι ήσαν επίσης

πρωτοδ ι κών,

διασαλεύσεως της τόξεως.

τα σντιδραση κά, τα συ κοφαντ ικό

παντού.

Κανιωτό κ η

στην

αντιδραστικοί

Καλυ βίτη

αστυνομίας

'

πολιτισμένες

σκέφτηκαν

των

υπουργείου

της

εισαγγελέως

(οι ναύτες επαναστατούν). .Ένας

κινηματογραφικό

διευθυντού

τας

νό φαγητό) , «Δ ρά μα στο Λιμάνι»

οπο ίο ι

η

του

της

χώρες.

αρχή

μεσηβρίαν

ενεργε ιων

Εσωτερικών,

εις

κινηματογρόφα υς

στκ

πόλεων
των

εφημερίδας

εδημοσιεύθηκε

απογευματινός

όθλιες πορνογραφ ικές ταινίες και

Βρέθηκαν

χθες

δικαιολογία

.Άνδρες και Σκουλήκια» (οι ναύτες

απαγορεύθη

κατόπιν

ενδιαφερομένων, Αποτελέσθ η

αστυνο μικού;

ενέκρινε

διαμαρτύρονται για το χαλασμέ

προβόλ/ονται

υποεπ ιτροπ ή

απαγόρευση της προβολής

οποία

κατό των αξιωματικών τους και

65

χθες

καταλήγει:

όλ/α:

αποτελείται από πέντε επεισόδια:

δείγμα

αξιωματικούς

οι ναύτες του οποίου -στασίασον

κα ι

δε εκ των κ. Βλαστόρη της

αναφορό στην υπόθεση του έργου

. Ν έο

υπούργείου

υπό

διευθύνσεως της αστυνομίας

φέρει

Ποτέμκιν,

ορισθείσα

πλειοψηφίαν υπό

(που

θωρηκτό

η

.Χθες

λογοκρισίας αποτελουμένη κατό

σε πραγματικό γεγονός. την εξδ
στο

ούτως ώστε να συνέλθη την

αναφέρει:

πρωϊαν

. του

. την

τη ς

ΤΗΣ

την

Στη συνέχεια αφού κόνειαναλυτική

ΦΩΤΟ

δεν

κατωρθώθη να συγκροτηθή

της Ανατολής. Εξαιρετι κή ήταν η '

απαγόρευ ση.»

και

αιπή

ΕΝ ΕΚΡΙΝ Ε

πρω ίαν ως ε ίχε αποφασισθή,

καθένας

ρεπορτόζ

τακτικής

Όλλό περί την

μακροσκελές

και στηρίζεται

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗΣ

.

Α ΠΑΓΟ ΡΕΥΣ Ι Ν

.

παρελ κυστι κή ς

ΡΙΖΟΣΠΑ ΠΗ Σ

ΕΠΑΝΑΠΑΣΗΣΤΟΥ ·1905».

1905

από

των Βαλ κανίων και γενι κό όλης

_

Το

σταση του

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

στο υς

Ελλόδαι;.

ΦΩΤΟ

Π ΡΟΣ ΒΟΛ ΗΣ ΤΟΥ Π ΟΤΕΜ ΚΙ Ν» ο

ΤΣΑΡΙΚΟί ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ

της

με

πραγματι κό

απογορευθή
όλο

η

EKEWO

Ας δούμε όμως ένα μικρό χρονικό

την

αγανόκτησή

της απαγόρευσης της ταινίας και

και

έφευγαν

των αντιδρόσεων που προκλήθη

τα

διαδεχθούν

καν αξιοποιώντας δημοσιεύματα

νέα

πλήθη .

για

Εόν

των
να

και
δεν

·;τ ε Χ·Ν I · Κ Η
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ί Η Διεύθυνση . Δευτε ροβόθμιας Εκ
ν

παίδευση ς Ημαθ ίάι;. Οι Φ ίλοι του

Βυζαντινού Μ ουσείου θέροκκ και η

της επικαιρότητας

"

ακόλουθες: «Τα μάτια της Ατακάμα », «Το στο
μόχι, ο δεύτερος εγκέφαλός μας», « Η μυστική
ζωή των στοιχείων»

, «Το μεγόλο μυστήριο των

Δ η μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ ρο κκ οργα

μαθηματικών », « Ο υ ράνιο-στρί β ονταε την ου ρά

νώνουν εβδομάδα προβολής ταινιών επιστημο

του δράκου », « Ν ε ύτων: Η δύναμη του Θεού »,

νικών θεμότων. Οι ταινίες θα προβληθούν στο

«Δ η μ ι ο υ ργώντας ένα αρχαίο δάσοο. Το Διεθνές

διόστημα

Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών τητ Αθήνας

23 έως 28 ίανουαρ ίου 2017 στην αί

καί ••• άλλες αποκαλύψεις» στη Β έροια
με τον Μ Ιμη Δομάζο

Μ

ε τ ην παρουαία του Μ ίμ η Δομάζου
θα

γίνει

l ανουα ρίου

την

στ κ

Παρασκευή

7.30μμ

η

27

πα ρ ο υ σίαση

του λευκώματος «Μ υ στι κά

κα ι . . .

αποκαλύψει ς.,

θρύλο

άλλες

θουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

ξεκίνησε το

Οι ταινίες που θα προβληθούν έχου ν βρα βευθεί

Κέντρο Κοινωνίαι;. Επιστήμης και Τέχνη τ.

στο

Την υπόψη εβδομάδα οι ταινίετ θα προβόλλο

της κοινωνικής δράσης του Δικ ηγορικού

νται κάθε πρω ί για τοικ μαθητές των Γυμνασίων

Συλλόγου Βέροιας. Η εκδήλωση θα γ Ινεl

90

και

100

Διεθνές Φεστιβόλ Επιστημονι

κών ταινιών της Αθήνας

(lSFFA), που πραγματο

ποι ήθηκαν στα διαστήματα

2006 και οργανώνεται από το Caid-

Παρουσίαση το υ λευ κώματος « Μ υ στικά

και Λυκείων τητ Ημαθ ίας, που θα εκδηλώσουν

19-25/ 10/2015 στο
Ινστιτο ύτο Θ ερβόντες και 17-23/10 /2016 στο

ενδ ιαφέ ρ ον, χωρίς οπ οια δήποτε οικονομική

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αντ ίστοιχα, και ε ίναι ο ι

επιβόρυνση για τουτ μαθητές ή τα σχολεία .

Το «καμάρ ι» τωννεοναζιστών και η αλήθεια ...
Στην επίσημη ιστοσελ ίδα τητ, η « Χ ρ υ σ ή Αυγή » αναφέρε ι σχετικό μ ε τη

χτε ί δ ιαχρον ικό δεν έχει σχέση με τη δρόση τητ αριστεράε, Να θυμί

συγ κέντρ ω σ η για τα εγκαίνια των γραφείων τηι; στη Β έροια (Φ ΩΤΟ ):

σουμε ακόμη ότι οι αναφορέτ τητ για «π α ρ α κ ράτο ο μόνο θυμηδί α
προκαλούν γιατί αφενότ θα πρέπει αυτό
να αναζητηθε ί στκ νραμμέτ τητ « χ. Α» κα ι
στον εγ κληματικό τρόπο λειτο υργ ίας τη τ
κα ι α φετέ ρο υ ότι η α ρ ιστερό ή ταν αυτή
οποία δ ι αχρονικό έχει πέ σε ι θύμα του κα

ταγγελλό μενου « πα ρ α κ ρ άτο υ ο αλλό κα ι
Ενη μ έρ ωση

του α στ ι κο ύ κ ρ άτο ικ κα ι των μηχανισμών
του

ια τα

Εrnι«ιφι'ηψα

φ

ε"δηλωσ ιις

ν το ι ΟΙ

ελληνικού

για

τον

ποδοσφαΙρου,

στο

του

πλαίσιο

στην α ίθουσα του Δικηγορικο ύ Συλλόγο υ.
Το β ιβλίο θα προλογ Ισουν ο ι παλα Ιμαχο ι
ποδοσφαιριστές:

Αντώνης

Αντωνιάδης,

Λάκης ΣημαιοφορΙδης, Άγγελος Σπυρ ίδων

και Στέφανος Γαϊτόνος.ΣυντονΙζει ο Κώστας
Μπλιάτκας, συγγραφέας
Παρουσ ίαση:

-

δημοσιογράφος.

Φώτης

αντιπρόεδρος

Καραβασ Ιλη ς,

Δικηγορικο ύ

Συλλόγο υ

Βέρο ιας.

01..8 και τα 3,6 δισ.

Ο

κτώ άτομα κατέχουν σχεδόν όσα

3,6
50%

δισ. άνθρωποι, το φτωχότερο

του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχε ία που

δημοσίευσέ η οργόνωση Oχfam, σε έρευ 
να με βάση επεξεργασμένα δεδομένα από

την ελβετική τράπεζα Credit Suisse και το
περιοδικό Forbes, 7 στους 1Ο ζουν σε χώρα
με αύξηση της ανισότητας τα τελευταία 30
χρ όν ια, ενώ η φοροαποφυγή των πολυε

..

- Ο ι αναφ ορέτ για «αν θελληνικό κράτο ο
προφ ανώ τ και ε ίνα ι ε κ το υ πονηρού . Το

κ ρ άτοτ εξυ π ηρετεί συγκε κ ρ ιμ ένα ταξικό
συ μ φ έ ροντα . Ο ι ιδε ολογικοί τοικ πρόγο

«Παρά τκ επιθέσεκ του αριστε ρο ύ παρακράτο ικ και του ανθελλην ι

νο ι έχου ν ό λλω στε αποδε ίξ ει ότι το υπηρέτη σαν πιστό ακόμη και σε

κού κράτοικ με παρόυσία εκατοντά δων Ελλήνων Εθνικιστών πραγμα

περ ιόδ οικ πο υ η χώρα μα ς ικκ ήταν υ πό κατοχ ή .. .

θνικών κο στίζει κάθε χρόνο
χώρες

100 δ ισ.Πρόκε ιτα ι

στις φτωχές

για ένα ποσό πο υ

αντιστοιχεί στην εκπα ίδευση

124 εκατ,

πα ι

διών, πα ιδ ιών είναι, για ένα ποσό που θα
μπορούσε να δαπανηθε Ι και να αποφευ
χθούν

6

ε κατομμ ύρια χαμένες

ζωές παι

διών, α πό την έλλ ειψ η ιατροφα ρ μ ακ ευτι κή ς
περ ίλαλψης. Παράλληλα, στην έρευνα ανα

το πο ι ή θ η κα ν στην Βέροια τα εγ κα ίνι α του νέου κάστρο υ

φέρεται πως ο πλο ύτος των πολύ πλού σ ιων

του Εθνικισμού στην Βόρεια Ε λλό δ α ... . Στελέχη , ευρω

11%, κατά μέσο
2009. Οι γυναΙκες, σύμφωνα με
Oxfam, θα χρειαστούν 170 χρόνια για

έ χει αυξηθε ί ετησ ίωτ κατά

βο υλε υτέτ και βουλευτέ τ του Εθνικιστικού Κινή μ ατος

όρο, από το

συνέρρε υ σαν στην εκδήλωση με εκατοντάδ ετ π ολίτες

την

να φτόσουν στο σημείο να πληρώνονται

της Βέροιας να προσέρχονται, στ η ρ ί ζοντας με την φυσι

το ίδ ιο με τοικ άνδρες. Οι οκτώ που αναφέ

κή τοικ παρουσ ία τον Αγώνα τ η τ Χρυσής Αυγ ή ς για Πα

ρει η έκθεση είνα ι ο Μπ ιλ Γκ έιτς. ο ιδρυτής

τρίδα και Ελευθερ ία ... » Ας δούμε την πραγματικότητα:

της βιομηχαν ίας ρούχων

-Η συγκέντρωσηδεν είχε « ε κατοντάδετ» αλλό λίγες μόνο

Ορτάγκα, ο επενδυτής Ουόρεν Μπάφετ, ο

δ ε κά δετ; (ΦΩΤΟ κάτω) και αυτού ς « κο υ β α λ η το ύ φ. Αυτό

επιχειρηματΙας τηλεπικοινωνιών στο Μεξι

Inditex

κό Κάρλος Σλιμ, ο διευθυντής της

. φυσικό δεν σημα ίνει ότι θα πρέπε ι να υποτιμηθεί το νε

Αμόνθιο

Amazon

Τζεφ Μπέζος, ο Μαρ κ Ζούκερμπεργκ του

γονότ, Στόχοτ από την αρχή ήταν η δημιουργ ία εντυπώ 
σεων (το συνηθ ίζει αυτό η « Χ. Α»μ ε το όνοιγμα γραφε ίων

Facebook, ο συνιδρυτ ής της τεχνολογι κής
εταιρείας Oracle Λάρι Έλισον, ο πρώην

σε διάφορετ περιοχέτ; .. .) και ο « θ όρ υ β ο φγ ύ ρ ω απ' αυ

δήμαρχος της Ν έας Υόρκης Μόι κλ Μπλού 

τή ν.

μπεργκ .

- Π ρο φ ανώτ και οι αναφορές για « ε π ιθ έσε ις τομ αριστε

Φορολογlκό Σεμινάριο

ρού παρακρότους» δεν έχουν να κόνουν με την αντι

Ο

μετώπιση της « χ.Α» από μέρους του λαϊκού κινήματοι;.

ΠΡό εδρος κα ι το Δ.Σ. της Ένωσ η ς

Φοροτεχνι κών

ελευθέρων

ενώ η δρόση των « αντι εξο υ σ ι α στών» όπως έχει αποδει-

Επαγγελματιών

Ντροπή και πρόκληση!

προσκαλεί στο Σεμινάριο που διοργανώνει

Ν ομού

Ημαθ ίας

σας

με θέμα 'Φ ο ρ ολογ Ι α Αγροτών Ειδικού και

Τστεγαστούν στην πολυκατοικία (με έναν όροφο διαφορό) που στεγό

Κανονικού Καθεστώτος και όσων έχουν

α γραφεία της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής στη Βέροια, πρόκειται να

Αγροτικό Εισοδήματα : με εισηγητές τον
Παπαδημητρ ίο υ

Γιώργο

φοροτεχνικό,

ζονται εδώ και δεκαετ ίες τα γραφεία του Παραρτήματος Βέροιας της Πα-

ο

πρόεδροΣ.Ε.Ε.Λ.Φ.ο.Καρδ ίτσας,Οικονοl!lκό

νελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης-ΔΣΕ . Των ανθρώπων

.,

Επόπτη Εμποροβ ιοτεχνικού Επιμελ ητηρ ίου
Καρδίτσας

δηλα δ ή που πόλεψαν ακόμη και με το όπλο στο χέρι και τελικό νίκησαν

και

τον

ΚωνσταντΙνο

Νιφορόπούλο, ορκωτό:Ελεγκτή - Λογιστή,

τον φασ ισμό-να ζ ι σ μ ό που αποτελε ί τον ιδεολογικό πρόγονο της.

μέλος

Πρόκειται γ ~α σαφή πρόκληση από μέρους της. Φυσικό οι αγωνιστές της

της

Ωρ ίων

επ ιστημονικής

Ελεγκτές

ΑΕ,

μέλος

ομάδας

Αντίστασηι;. ο ι απόγονοι τους αλλό και ευρύτερα ο λαός της περιοχής

Σόββατο

Taxheaven, ·το
4 Φεβρουαρ ίου 2017 κα ι ώρα

θα δώσουν τ ην απόντησή τους απομονώνοντας το ρατσιστικό-ναζιστικό

09:30 στο

Εμπορ ικό Επιμελ ητ ήρ ιο Ημαθ ίας.

τ η ς δηλητήριο και χτυπώντας το « να ζι στι κό θηρίο » εκεί που πραγματικό
το «πονόει» όπως και τότε τον Μόη του

1945 .. .·

Παρουσιάστηκε στη Βέροια "Το κρυφό ημερολόγιο του Χίτλερ"

Ο

π ο ι η ΤΙ Κό ς Πυρήνας της Β έροιας και οι εκδό σεις Πα

τόκη

με την υποστήριξη

του

βιβλιοπωλείου Ηλιοτρόπιο

πα

ρουσ ίασαν το απόγευμα της Δευ
τέρας

16/1 στη Δημό σια Βιβλιο

θήκη τη ς Βέρ οιας το καινούργιο
βιβλίο του Χόρη Βλαβιανού με

τίτλο « Το κρυφό ημερολόγιο του Χίτλε ρ»
Τη ν εκδή λω σ η προλόγ ισε ο ποιητής Δη μήτρ η ς Παπα στε ργίου που αναφέρθηκε στο βι
ογραφικό του συγγραφέα. Στη συνέχεια ο ποιητής και δημοσιογρόφος Δημήτρης Καρα

σόββας έθεσε ερωτήσεις στον συγραφέα ο οποίος και διε κρίνησε πλευρές του βιβλίου του
τονίζοντας ότι « Το βιβλίο αποτελεί μυθοπλαστικό ντοκουμέντο, και πίσω του βρίσκονται

ιστορικοί και ψυχαναλυτές, με τους οποίους συνεργόστηκα . Διόλεξα τη μορφή του ημερο

λογίο υ, γιατί ως ποιητή ς αγαπώ τη μικρ ή φό ρμ α.» . Στο τέλο ς απόντ ησε σε ε ρωτήσε ις του
κοινού και υ π έγρα ψ ε τα βιβλία του .

.

.' .

,

ω

ο

.....
ο
<

ο

C

Ό
ο

ε:

c

Ν
Ο

.......
.....ι

Η άλλη

απο

. ,.. σημ. ~~.-.·,ί.~.~:I
~ ..•.. Ά
λλ'ζ ~' . '
. α .~ _~:~jf, :."::
.:

πολιτική

πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας

Δύο χρόνια μετά

i

πολ ογι σμό για τα δυο χρόνια της κάνει η
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Στο δρόμο του αγώνα οι αγρότες του νομού μας
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μας τέτοίον

,

απολογισμό θα πρέπει με βάση τα δικά του
συμφέροντα και τα όσα βιώνει να κάνει και ο ίδ ιο ς
ο λαός.Προφανώς και είναι ένας απολογισμός της

,

υπ ά ρχο υ σας κατάστασης και όχι αλλαγής της.
Είναι απολογισμός διαχείρισης της φτώχειας της
ανεργίας,της συενχιζόμενης φοροληστε ίας.

KqI παρά τα όσα λέει, με αυτή την πολιτική
δεν υπάρχουν περιθώ ρια .να δ ι σ σφαλιστούν οι
αδύναμοι,
όλοι . όσοι

οι άνεργοι, οι χαμηλ οσυνταξ ι ο ύ χοι,
βρίσκονται

σε

συνθήκες

φτώχε ι α ς

και ανέχειας. Το παραμύθι για το παράλλ ηλο
πρόγραμμα

δεν

μπορεί

να

κρ ύψε ι

την

πραγματικότητα. Οτι το ί δ ι ο το βασικό πρόγρ α μ μα ,
το μνημόνιο, η συμφωνία μετους «θ εσμ ού ς» οδηγεί
στην παραπέρα φτωχοποίηση του λαού.Κα ι δεν

μπορε ί να δημιουργείς φτώχεια και παράλλ ηλ α να

στη Βέροια .

προστατεύεις και τη φτώχεια.

Τα
ο

δυόμιση

εκατομμύρια

π ρωθυπουργός

δυνατότητα

λέει

δωρεάν

περ ίθαλψης

στο

ανασφάλιστο ι

ότι

σήμερα

που

έχο υν τη

,

ιατροφαρμακ ευτι κ ή ς

Εθνικό

Σύστημα

πληρώνουν από την τσέπη τους

Υγείας,

ό.τι

κός μας αγώνας!

Τ

και οι

ασφαλισμ ένοι με επ ιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ. Δη λα δ ή

είναι τα χρή ματα των εργαζομένων, χωρίς ένα
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι χιλιάδ ες προσλήψεκ στην Υγεία που διαφ η μ ί ζει

η κυβέρνηση , δεν είναι μόνιμο προσωπικό που

θα έρθει να προστεθεί. αλλά προσωπικό που
θα αντικαταστήσει συμβάσεις που λήγο υ ν και

--.- •• 11'. Τ1rο ι)σIΙΟ ΙJV Ι)Π Ο U

ω

για μία ακόμη

,

συνταξιοδοτήσεις.

Στη

λογική

της

του «φ ύγε εσύ

-

ανακύκλωσης

των

ανέ ργων,

χρ ον ια το

μα θί

έλα εσύ », γιατροί. νοσηλ ευτι κό

προσωπικό, θα εξακολουθούν να λε ίπουν από τα
νοσοκομεία και τκ δομές Υγε ίας.

Τα σχολεία, που η κυβ έρνηση λέε ι ότι «για πρώτη

* Σχολεία ανοιχτά

για

φορά άνοιξαν με καθηγητές και βιβλία», άνο ι ξαν

γιατί

υποβαθμ ίστηκε

η

μόρφωση ,

ο

ρόλος

του σχολε ίου, διδακτικές ώρες μειώθηκαν και

όλα τα παιδιά!

εκπαιδευτικο ί διδάσκουν μαθήματα άσχετα με το
αντικείμενό τους.

Καρναβάλι»
σ.11

σ.2,4

Και είναι πρόκληση για το λαό που μ ατώνε ι

«Μελικιώτικο

καθημερινά, η κυβέρνηση να κοκορεύονται για τα

έσοδα που «υπεραποδ ίδο υν», για τους «θετικούς .
ρυθμούοι για τους στόχους το υ προγράμματος
που

« υπ ε ρ καλύ φθ η κσν».

Η

κυβέρνηση

περηφανεύονται γιατί με την αύξηση των έμμεσων
φόρων, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου, τη

διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, τη με ίωση των συντάξεων,
τ ην

αύξηση

στράγγιξαν

των

ασφαλιστικών

κυριολεκτικά τη

και κατάφεραν να μαζέψουν

λαϊκή

εισφορών,
οικογένεια

2,4 δισεκατομμύρια

Με την απειλή κατασχέσεων
αγρότες και αυτοαπασχαλούμενοι
Υπό την απειλή και τον εκβιασμό των κατασχέσεων θα
είνα ι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενο ι και μικρομεσα ίοι
αγρότες για χρέη κάτω των

5.000

ευρώ στα ασφαλιστι

κά ταμεία ΟΑΕΕ και ΟΓΑ καθώς η κυβέρνη ση απο φάσισε

ε υ ρ ώ πάνω από το στόχο .

πως πρέπει να μεταβιβά ζονται στο κέντρο Είσπραζηc '

Η ΝΔ πιέζει την κυβέρνηση να μην καθυστερε ί,

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) , το οποίο ενεργοποιεl τα

να κλείσε ι την « α ξ ι ολόγη ση», γιατί όπως λέει κα ι

μέτρα αναγκαστ ικής ε ίσπραξης. σ.

ο κ. Μητσοτάκης, « μ η έγκαιρη ολοκλήρωση της

4

αξιολόγηση ς, από μόνη της, καθιστά δυσκολότερη
την

εφαρμογή

του

Προγράμματος»,

δηλαδή

την υλοποίηση των αντεργατι κών μέτρων. Η ΝΔ
ε κφ ρά ζε ι την αγωνία των οικονομικά ισχυρών στη

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

άλλα κόμματα ψήφισαν το

2015.

Ο λαός έχει πλέον πλ ο ύσια πείρα.Το ζήτημα είναι
επιτέλουν να την αξιοποιήσει

σωστά και προς

όφελός του.Να μην γίνει δηλαδή και πάλι " ι δανι κός
α υτόχειρας"!

Συναντήσεις

αντιπεριφερε ι άρχ η

σε

Υπο υ ργε ί α σ. 9

- - -- - - -

* Κοπές πίτας φορέων σ.1 0,11

* Συνεχίζεται
στα

S-M

ο αγώνας των εργαζόμενων

« Μ Α Ρ Ι Ν Ο Π ΟΥΛΟ Σ» σ. 12

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ·ΘΕΜΑΤΑ'·
Νάουσα: Γενάρης 1933:

χώρα μ~ς να μην εκτροχιαστεί το πρόγραμμα, να

εφαρμοστεί κατά γράμμα το μνημόνι ο πο υ όλα τα

*

Αγρότες: Αλήθειες και ψέμματα σ.2
Ούτε φόβος, ούτε αυταπάτεςσ.3

Το ξέχασαν;σ. 6

Η αιματηρή εργατική κινητοποίηση
σ.7

ι'! .

~.

•

απο

~βδoμάδα
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Ι

ΦΩΤΟ ·ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Ι

Ι
Ι

,ΑΑήθειεςκαι ψέμματα ...

ι

Ι

Α

Σωστή πρωτοβουλlα

Σ

πό

την

πρώτη

των

κινητοποιήσεων, .η

τη ΦΩΤΟ ειναι αφίσα που έφτιαξαν μαθητές της

κιόλας

κλιμάκωσης

μέρα

,

της

αγροτικών

κυβέρνηση

ξεκlνησε

έ~αν σκληρό, συκοφαντικό πόλεμο ενάντια

Αθήνας για υποδεχτούνπροσφυγόπουλαστα σχολε(α

τοικ. ΣημΈιώνουν μάλιστα σε σχετική τους ανακοίνωοη

στους αγωνιζόμενους αγρότες. Βεβαlως, οι

χαρακτηριστικά:" Να αγκαλιάσουμε τα προσφυγόπουλα,

, επιθέσεις αυτές, γαρνιρlσμένες με ένα σωρό

παιδιά θύματα πολέμου, που, όπως και εμεκ, έχουν

από ψέματα κι απατηλές υποσχέσεις, εlχαν

δικαΙωμα να ζουν αξιοπρεπώς και να μορφώνονται!" Να

, αρχlσεl εδώ και καιρό, πριν ακόμα «γυρlσουν

γιατ( και στην Ημαθία θα πρέπεινα υπάρχει παρόμοια

οι μlζες» των τρακτέρ για τα μπλό κα.

υποδοχή τους!

Γ

ια παράδειγμα λένε ότι οι μlκρομεσαll
αγρότες δεν έχουν υποστεΙ τα πλήγματα

αγρότες, όπως οι ε γαζό

του μνημονΙου που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι

λαϊκά

και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση

τη l γενl κότερ η αντιλαϊ

δlνεl λύσεις στα άμεσα προβλήματά τΟ\ις

ανέχεια και η φτώχεια εlν

τους. Το εισόδημά τους αυξήθηκε στα δυο

όχι μόνο δεν στηρlζεl τους μικρομεσαlου ς

• ΑΝΕΛ

3,7

αγρότες, αλλά λειτουργεl σαν «δρεπάνι »

δισ. ευρώ από

για τον αποκεφαλισμό τους, αφού εlναl

επιδ οτήσεις· ενισχύ σεις κα ι απ ο ζη μιώσεις.

το β ασικό ε ργαλεlο για τη συγκέντρωση

Αδικα φωνάζο υν κατά το υ Φορολογlκού

τη ς γης, τη ς παραγωγής και της εμπορlας

Ασφαλιστικού,

αφο ύ

πλ ηρώνο υν

των αγροτικών πρ οϊόντων στα χέρια λlγων

λιγότερ ο υς Φόρους σε σχέση με πέ ρ σι και

κα π ιταλ ιστών. Αλλά, γιατl τα λένε όλα αυτά

τα

θα

τα πρ οφανή ψ έ ματαί Για να περάσουν στην

το υς δξασφαλlσουν καλύτερες συντάξεις.

<'Κοινή γνώμη» τη συκοφαντlα ότι, τάχα,

Κακώς στρέφ ονται κατά τη ς ΚΑ Π της ΕΕ, η

οι

οποlα στπ ρlζεl το ει σόδημά το υς και το υ ς

στο υς

αυ ξημένα

ασφάλιστρα

στον

ΟΓΑ

...ανταγων ισμ ό .

προστατεύε ι από τον

Σ

ονακοίνωση

κινητοποιήσεις η

σημειώνει:

«Η

τοπική

ΟΝΝΕΔ

της

για

τκ

οργάνω ση

ΗμαθΙας

αγροτικές

της

ΟΝΝΕΔ

συμμερίζεται

την

αγανάκτηση των νέων αγροτών, όπως και όλου του
αγροτικού κόσμου

και

στηρίζει τα

αιτήματά τους,

ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές, που οδηγούν στον

ολοκληρωτικό αφανισμό της πρωτογενο ύς παραγωγής
και στην απόλυτη εξαθλΙωση του αγρ οτικο ύ κόσμου.. .

ΕλπΙζουμε μόνο, να μη δούμε μορφέε κ ινητοπο ι ήσεων που

θα προκαλέσουν επιπλέον ζημιά στην ήδη τραυματισμένη
οικονομlα της χώρας μας. Αφού η αν ί καν η κυβέρνηση

ΤσΙπρα, δεν μπορε ( να δώσει λύσ η, τη λύση ας τη δώσουν
οι εκλογές.»Ας μας επιτραπούν ορισμένες παρατηρήσεις:
Ι Σύμφωνα με το πλα ίσιο αιτημ άτων της Πανελλαδικής

Ι,

'

Επιτροπής ΤC;ιJν Μπλόκων(στο οποίο συμμετέχουν

Ο «»ΜαρΙνος Αντύπας»της Νάουσας και ο

Σύλλογος

Ι Γεωργών της Βέροιας έχουμε: «... Κοινή ήταν η

δ ρόμους

αγρότες

επειδή

δεν

βγαlνουν

αντιμετωπlζουν

σοβαρά πρ ο βλήματα στο εισόδημα και ο

αγώνας τους αφ ορά στην lδια την επιβlωσή

τις υποσχέσει ς για πακτωλό χρ ημάτων

τους,

απ ό το Πρ όγρ αμμα Αγροτικής Ανάπτυξη ς κι

εlναι

άλλες «,δρ άσε ις», καθ ως και ότι η κ υ β έρνηση

εlτε επειδ ή εlναl υποκινο ύ μενο ι, για ,τη ν

εlναl

εξυπηρέτηση πολιτικών και κομματικών ,

«ανοιχτή

στο

Μ άλ ιστα,

διάλογο»

με

κυ βερνητικά

τους

στελέχη '

δ ι ά θεση»

να

ικανοπο ι ήσει

«από

συνήθεια», γιατl

«κακομαθημένοι»

αλλά

εlτε

και «αχόρταγοl »,

.

σκ οπιμοτ ήτων.

,

κυβερνητική προπαγάνδα απέυθυνεται

αφήνουν να εννο η θε l ότι «έχει όλ η την καλή

σχετική

μ ι κρομεσαlοl

αυτόχρονα, «πετούν στον αέρα» ξανά

αγρότες.

ε

nAlov ορατές « δ ιά

γυμνού οφθαλμού». Οσον αφορά στην ΚΑ Π,

και φέτος «τσέπωσαν»

.

έχου

και lκανοποΙησε' πολλά από τα αιτήματά
χρόνια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΙΑ

Τι ακριβώς στηρlζεΙί

στρώματα,

περ ισσότε ρ α

κυ ρ lως στο υ ς κατοlκους των αστικ ών

αγροτι κά αιτήματα, αλλά δεν μπορ ε l να το

κέντρων

κάνει πριν ολοκληρωθεl η «αξιολόγη ση »,

κό σμο ς εκεl ξέ ρει τι τρ α β άει στη δουλε ιά

καθώς παραμονεύουν οι «θεσμοl»1 Μ' αυτόν

και

τον τρόπο προσπάθησαν ν' αποσεΙσουν από

και

•

πώς

στα 'χω ρ ιά δεν «πιάνει», γlατΙ ο

ζει

ο

κτηνοτρόφος

μlκρομεσαlος

-

αγρότη ς

με βασικό στόχο να

τους ώμους της κυβέρνησης τις ευθύνες για

συκοφαντήσει το περιεχόμενο του αγώνα

τη μη ικανοποΙηση των δΙκαlων αιτημάτων

της αγροτιάς και να υποκινήσει τον λεγόμενο

της αγωνιζόμενη ς αγροτιάς και, ταυτόχρονα,

«κοινωνικό

να στεlλουν το μήνυμα στους αγρότες ότι,

των

αφού με τις τωρινές κινητοποιήσεις δεν

κlνημα αλληλεγγύης και συμπαράσταση ς

αυτοματισμό»

αγωνιζόμενων

'σε

αγροτών.

Ενα

βάρ ο ς
πλατύ

πρόκειται να κερδlσουν τίποτα, καλό θα

στον

εlναl να τις σταματήσουν και αργότερα,

από το εργατικό κlνημα και φορεlς το υ

μετά την αξιολόγηση, να πάνε σε «διάλογο»

κινήματος, το οποlο, μαζl με τη μαζικότητα

με την κυβέρνηση, όπου Κά,ΤΙ παραπάνω

και την αποφασιστικότητα των αγροτικών

μπορεl «να τσιμπήσουν».

Π,

αγώνα της

κινητοποιήσεων,

ρό κειται ' για προφανή ψέματα, αφού,

ασπlδα

όποιος επισκεφτεl οποιοδήποτε χωριό

αυτοματισμό».

στον

μικρομεσαlας αγροτιά ς

ν'

αποτελέσει

υποκινούμενο

μπορεl

«κοινωνικό

της επαρχlας, θα καταλάβει αμέσως ότι οι

Ι διάπ(στωση ότι για την αύξηση και την παραπέρα

Ι
Ι

Ι

όξυνση των αγροτικών προβλημάτων ευθύνονται :l?ν:

Ο

Τα εξοντωτικά για τους μικρομεσαίοικ αγρότες μέτρα
που περιλαμβάνονται

στο τρίτο

μνημόνιο το

οποίο

ρέλα»

222 βουλευτές .... 20ν: Η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική της ΕΕ 2015 - 2020 που εφαρρόζει, με
συνέπεια, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παΙρνοντας
Ι την σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ... 30ν:
Ι ~α καρτΙΧ των εφοδΙων και της εμπορΙας προϊόντων, τα

ψήφισαν στη Βουλή οι

όσων ουσιαστικά δεν συμφωνούν με

το πλα ίσιο αιτημάτων των αγροτών και απλά

Ι

βρίσκονται εκεί με το βλέμμα στις επόμενες

«κολυ μβ ήθρα του Σιλωόμ» για να αναβαθμιστούν από πολιτικές «α μαρτΙες» του παρελθόντος.Συνεννοηθήκαμε;

Ι ' αυξάνο υν, διαρκώι;, τις τιμές στα αγροεφόδια, αγοράζουν

,

πάμφθηνα τα προϊόντα μας, τα οπο(α, στη συνέχεια,

κέρδη.» Πρόκειται για ζητήματα που προφανώςη Ν.Δ δεν

συμφωνεl, μιας και αποτελούν τον πυρήνα και της δικής

Ι της πολιτικής.Όσον αφορά τις μορφές κινητοπο Ιησης
Ι και εδώ η νεολαία της Ν .Δ δεν συμφωνεί ουσιαστικά

Ι Το ότι προβάλει ως λύση τις εκλογές για να επανέλθει η

.

Α

λη θ ε ύει ότι θα γίνουν αλλαγές ο:τα συντριβάνια
που υπάρχουν στηνπλατε ία Ωρολογίού της Βέ-

ρο ιας και δεν είναι σε λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια;
Και αν ναι καλώς να γίνουν. Φυσικά το ζήτημα της εκ

νέου ανάπλασης της πλατείας είναι

Tqζητούμενο ...

, με όσα οι (διοι αγρότες θα αποφασ(σουν (π.χ μπλόκα) .

Ι

ΝΔ στην κυβέρνηση και ουσιαστικά να εφαρμόσει την

Ι (δια πολιτική, αποδεικνύουν ότι το «ενδιαφέρον» για τα

Ι αγροτικά προβλήματα ε(ναι υποκριτικό και υποκρύπτει
' ι πολιτικές-εκλογικές σκοπιμότητες !

L

_

Σ

ε υπογειοποίηοη των κάδων απορριμάτων προχωρά ο Δή 

μοςΝάουσας ( ρεπ ο ρτα ζ σ.12).01 άλλοι δήμο ι του νομού τι θα

πράξουν;

ιαμ ία ακόμη φορά το θέμα της « Γέφυρας των Α/φών Κούσι

Γ ου» σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας.

Toυλάxlστo~ ~ί; προκύψουν χειροπιαστές ειδήσεις για την πορεία
ολοκλήρωσής της ...

πουλούν 'Πανάκριβα στους καταναλωτές εργαζόμενους
και τα άλλα λαϊκά στρώματα, αποκομ(ζοντας τεράστια

να έχουν από τώρα « φ ο υλά ρ ε ι τκ μηχανές τους;»

βουλευτικές και τοπικές εκλογές, ούτε και σε

Ι μονοπώλια που, .εκμεταλλευόμενα την «ελεύθερη» αγορά,

Ι
Ι

ι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν θα πρέ
πει να μετατραπούν σε «π ολιτι κ ή πασα

Η

κυβέρνηση όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε
αλλαγές στους τρόπους εκλογής των συμβού

Δ

ύο μέλη διάθέτει η νέα Ν .Ε Ημαθίας ~oυ ΣΥΡΙΖΑ στο δημοτικό
συμβούλιο της Βέροιας,που ανήκουν μάλιστα σε δύο διαφο

ρετικές παρατάξεις. Αλήθεια πώς θα ψηφίζουν το επόμενο διά- '

στημα; Μήπως ήρθε η ώρα νά ξεκ6θαρ,ιστούν τα πράγματα εκεί

στον ΣΥΡΙΖΑ;

.

Α λάβουν θέσεις ευθύνης στους «dνασχη μτισμΟύς» τωντοπικω- .

λήθεια ποιον πολίτη πραγματικά ενδιαφέρει το ποιοι θα ανα

λων στις τοπικής εκλογές. Αυτό με τη σειρό του απαι~

ναρχών και του νομού μας;

τεί και αλλαγές «στα πλάνα » όσων ενδιαφέρονται

παρασκήνιο και γιατί εμείς θα πρέπει να ασχολήθουμε ως εφημε

γι'αυτές. Επομένως προς τι η «πρεμού ρα>; ορισμένων

ρ ίδα μ'αυτό;

Επομένως προς τι το παραπολιτικό

:.

σε εβδόμάδα. ·
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" ' Μ ε ένα μείγμα εκβιασμών 'και κάλπικων
:
προσδοκιών στην προπαγάνδα της, η
. κ υ βέρνη ση προσπαθεί να αποσπάσει την ανοχή
το υ λαού στα επόμενα βήματα που σχεδιάζει μαζ ί

~ιε το KOuaptt -tO, ΠΡOKειμένo ~ να ολοκληρωθε ί η
; « αξιολ6γησηιϊ.
. '''.''
.•..•.. " .
Αν κάτι KcΠOXυρώνOυνKυβέρνηση - κεφάλαιο και
.' κουαρτ έτο με τη συζήτηση ,για την προληπτική

Ιανουαρίου

διέξοδοιι είναι : 'μερικά .απ' όσα γράφονται και

προβληματίσμούς που υπάρχουν στου'ς κόλπους

αKOύγOνταιαιrrές :τις μέρες, κυρ ίως απ' όταν η

της αστικής τάξης για το ενδεχόμενο ενός Grex it

κυβέρνηση «ανέβα σε στρόφέςιι για το « ξεπάγω μ αιι

στο πλαίσιο συνολικών κλονισμών τ η ς Ε Ε και τη ς

της «αξιολόγησηςιι.

.
,. .
Ευρωζώνης.
Είνα ι ' βέβαιο , ότι ' « παραινέσειςι) και « συστάσεΊς;ι . Φοβερίζοuν το λαό για να διαλέξει το μικρότερο

·ό πως:αlJτές ~~αναKλoό"· υπαρκτές , ανη&~xίές κακό και το" εκβιάζουν να α~αστεί τη . λ ογική
της αcfrικής'τάξης και των ~oμμάτων της στην . ότι δεν . υπάρχει τϋιοτε πέρα απ' αυ1ό που του
Ελλάδα, που βλέπουν ' τις καθυστερήσεις στην

παρουσιάζουν

περιγραφ ή ή νομοθέτηση μέτρων γ ια }.ι ετά το 2018,

ολοκλήρωση

κάνουν τα πάντα για να συντηρούνταια υταπάτες

ε ίναι η προετοιμασία του εδ άφ ο υ ς για συνέχιση

εξαπίας της κόντρας Γερμανίας - ΔΝΤ, να δρουν

ότι

. της ίδ ιας αντιλαϊκής πολιτ,ικ ή ς, ακόμα και μετά
'. την oλoK ~ήρωση . του 'ΤρέΧΟΥτος προγράμματος.

ανασταλτικάστιςπροσδοκίεςγιαανάκαμψη.Είναι,

επακόλουθη ανάκαμ ψ η (αν και όποτε υ πά ρ ξει) θα

όμως, επίσης σίγουρο ότι προβληματίζονται για

φέρει βελτί~ση της ζω ή ι, γιά την εργατι κή - λc:ιϊKή

Που σημαίνει θυσίες δ ίχως τέλος για το λαό, στο

. όνομα του να διατη ρείτ'ο ι ανοιχτός ο δρόμος προς

>

. τις λαϊκές

της

«αξιολόγησηςιι,

κυρίως

αντιδράσεις στα μέτρα που σχεδιάζουν,

ο ορίζοντας εφαρμογής 'των οποίων επεκτείνει το

η

ως

μονόδρομο.

ολοκλήρωο'ι

τη ς

οικογένεια. .

« α ξ ι οί. όγ η σιι ςιι

και

,:

η

'.

O~τε φόβο ~ύτε άυταπ6τες για, την Kαπιτ~λισΤΙKή

τρέχον μνηι:ιόνιο και μετά το 2018.

ανάκαμψη δεν πρέπε ι να έχει ο λαός. Στις

Πάνω σ' αυτό το έδαφος, κορυφώνονται τις

Γι' αυτόν το λόγο, προσπαθούν να κάνουν το

επιδιώξεις και τούς σχεδιασμού ς του κεφαλαίου

τελευταίεςμέρες τα <<τελεσίγραφαιι από διάφορες

λαό συ μμέτο ο στις ανησυχίες τους για την

και των κομμάτων του, ·... α αντπάξει .το δικό του

πλευρές, που ζητούν επιταΚΤι κά να ολοκληρωθεί η
« αξιολόγη ση))« για να απΟφευχθούν τα χειρότερΌ;).
Οι δηλώσε ις και η αρθρ ογρ αφ ία πολιτικών
και φυσικών εκπροσώπων του κεφαλαίου στα

καθυστέρ ηση τ η ς «αξ ιολόγη ση ςιι και προπάντων
συνεργόστοστόχ ο τη ς καπιτ αλιστ ικ ής ανά !<αμ ψη ς,
που προϋποθέτει κλιμά κωση των αντεργατικώ ν αντιλαϊKιi,!ν μέτρων.
'

σχέδι ο, για ανασύντα ξη τουεργατικο υ κινήματος , '
δυνάμω μα της Κοινω νι κ ή ς Συμμαχίας για διέξοδ ο'
πού θα υπηρετε! τις σύγχρ ονες λαϊκές ανάγκες κα ι ' .
όχι τήν κερδοφορία των επιχειρηματικών ομ ίλώ",:" .

κυβερνητικά

Απε ιλ ού ν το λ α ό ότι αν δεν συνα ινέσ ει τώ ρ

«ο

και αντιπολιτε υ ό μ ενα

ΜΜ Ε ε ί ναι

χρόνος

στο κλ είσ ι ο τ η ς « α ξ ι ο λόγηση ςιι με τα επ ιπλ έον

είναι '

αμείλι κτοςιι,

«Συ μφωνία

". πριν ' τις κάλπες στην Ευρ ώπ η ιι, «Κλείσιμ ο 'τη ς
. διαίτρα\fμάτευσης .." ή εκλογ ές με επίδ ι κο την
. παραμονή ή όχι στο ευρώιι, «Θρίλερ μέχρ ι το
επόμενο

Γι ο ϋ ρ ογ κρ ο υπ» ,

«Βήματα

προς

τη

μέτρα που συζήτάνε κυβέρνη ση

- κουαρτέτο,

οι εναλλακτ ικ ές που ανοίγονται μπροστά του .
είναι είτε να επι βλ η θε ί στο μέλλ ον μια χειρ ότε ρη
συ μφωνία, είτε να προ κληθεί αστάθεια. Σε α υτήν
την

κατεύθυνση, . αξιοποιούν

Χρειάζεται όμως και συμμ τοχ '!

τους

υπαρκτούς

,

,

τι ς μ ο ι:ι ω ε ς πα

ι

Γ

ια

μία

μη

φορα

με τιμή

Αλέκος Α. Χατζηκώσταε

ς (και) των αγροτών
μπλόκων κ .α) και φυ

. ακό
με

σικά θα πρέπει να ε ίναι

αφορμή την έναρ

αντίστοιχες των προ

ξη των αγροτικών

βλημάτων πο υ αντιμε

κινητοποιήσεων

τω π ίζουν μ ε φ ροντίδ α

και

ανα

τόσο για ' την μαζικό

πτύσσεται μια συ

τητα όσο και για την

τοπικά

ζήτηση σχετικά με

εξασφάλιση συμπαρά 

τκ μορφέτ πάλης

στασητ και αλληλεγγύ

ή( α πό τα άλλα λαϊκά

που αυτοί θα χρη

α λό έ κανε ο Εμπορικός Σύλλογο ς

ρύξει στάση

και εξέφρασε τη συμπα ράστασή

συμμετοχή

εργασίας χω ρ ίς όμως

ε ργατών

κα ι

δημόσιων

του στο αγροτικό συλλαλητήριο στη

υπαλλήλων.

Β έρο ια (Φ ΩΤΟ) . Όμως την ώ ρ α εκε ίνη

'ο σο . δεν συνειδ.ητoπoιεί~αι ότι ο

δυστυχώς τα μαγαζιά τη ς πόλης ήταν

αγωνας α γρ ο των, εργατων. επαγ-

ανοιχτά, ενώ στη συγκέντρωση ου

γελματοβιοτεχνώv θα πρέπει να είναι

σιαστικά συμμετε ίχαν μόνο τα μ έλη

κοινότ; γιατί τα προβλήματα που αντι

του Δ .Σ .Το ίδ ιο αφορά και το Εργατικό

μετωπίζουν έχουν κοινέ; ρ ίζες τόσο η

Βέροιας (που είχε προκηρύξει

κατάσταση θα πηγαίνε ι κα θημερ ινά

μάλιστα κα ι απεργία !),όπως και το Ν .Τ

και χειρότερα και για τοικ ίδιοικ και

Ημαθίας τητ ΑΔΕΔΥ που είχε προκη -

τις οικογένειες τους ...

στρώ ματα,

τα.

σιμοποιή σουν. Για

. Κέντρο

Ταυτόχρονα,

την ανάκαμψη των κερδών το υ κεφαλαίου.

ενδ εικτ ικ ή .

Κ

2017

παράδειγμα « ξο ρ κ ί ζο υν» το κλε ί

1 .0ι αγρότες έχο υν δ ίκαια αιτή

3 .Τα λαϊκά στρώ μ ατα έχουν χρέος

σιμο δρόμων με αγροτικά μπλόκα

ματα.Παλεύουν για την επιβίω

να πορευτούν μ α ζί γιατί κοινότ

γιατί έτσι θα προκαλέσουν προ

οή τοικ; Οι κινητοποιήσεις δεν

είναι ο ένοχοτ των προβλημότων

βλή ματα « στην υπόλοιπη κο ινω

έχο υν « εθ ιμοτυ π ι κό χα ρα κτήρα)

το ικ,

νία»,ενώ κατά το πα ρελθόν είχαμε

ενώ

λ ογι κές « δ ια ί ρ ε ι

με

σαφήνεια, τουλόχιστον

Να

ξεπεράσουν

και

δηλαδή

βασίλευε»

φαινόμενα όπως «αγανα κτι σμένο ι

όσοι συσπειρώνονται στο πλαί

καθώτ και « κο ινων ι κο ύ αυτοματι

φορτηγατζήδες» να επιτίθενται σε

σιο της « Π ανελλα δ ι κ ή ς Επιτροπής

σμού» . Έχο υν κοινό συμφέρον να

αγροτει; κ .α , Πρόκειται για τον πε-

Μπλόκων», αναδεικνύουν και τον

αγωνιστούν, να αντισταθούν και

ρ ίφημο « κο ινωνι κό αυτοματισμό ».

ένοχο που είναι Π-κυβέρvηση

να ανατρέψουν τη βαρβαρότητα

Να θυμ ίσουμε και ανάλογα φαινό

επιχειρηματικάσυμφέροντα .

π ο υ εξελίσσεται σε όλες τκ πλευ

μενα Π.χ κατά τκ κινητοποιήσεις

2.0ι μορφέτ πόλης επιλέγονται

ρές της ζωής τοικ. Η στήριξη του

των ναυτεργατών από μέροικ Π.χ

από τοικ lδιουςτους -ονρότετ

αγώνα των αγροτών είναι ανα

« αγρο τών από την Κρήτη » κ.α , Ας

μέσα από δημοκρστικέτ δ ι αδικα

νκαίοτ χωρίς « μεν, αλλά»,

επαναλάβουμε ορισμένα ζητήμα-

σίετ; (π.χ συνελεύσεις . σ υλλόγων,

Και μετά το ~<Όώ o υ » -π ρ ό Kλη ση , ΤΙ;

Η

ΦΩΤΟ ε ίναι αποκαλυπτική από την ,
κατάστασ η που παρο υσιάζουν τα..

γραφεία της « Χρυσής Αυγής». Δ ηλαδη ,
ταμπέλα δεν υπάρχει. Τα παράθυρα πα'
ραμένουν σπασμένα, ενώ δεν υπάρχει και
καμ ία κίνηση σ ' αυτά . Να υποθέσουμε τε
λικά ότι τα «εγ καίνια» των γραφε ίων ήταν
ένα

επ ικοινωνιακό

πυρ οτέχνημα

της;

Φυ σι κά το ζήτη μ α τη ς πα ρουσία τη ς στο

νομό μας της π ρο φανώς και δεν έχει σχέ
ση μόνο με την ύπαρξη ή όχι γραφείων .. .

.

ειδήσεις

απο την Ημαθία.
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ΠΑΜΕ EKΠAIΔEyτι~ηN: Kαλωσoρί~oυμε τα προσφυγόπουλα! rια ~ιOOO ευ~ω oφε~ε( στl( ~αy~ανε(του K~AO αυτoαπα~oλouμενoι και αy~ότε(
Σχολεlα ανοιχτά για όλα τα

σφυγόπουλων.

πρόσφυνετ

παιδιά

Να απομονώσουν την εγκλη -

τοοτ στκ χώρες που θέλουν.

ναλωσορΙζουμε στα σχο-

ματική και ναζιστική συμμο-

Αξιοπρεπε(ς ανθρώπινες συν-

και Αλεξάνδρειας όλα τα προ - . διάφορα άλλα .φα σιστο ε ιδ ή,

στημα φιλοξενούνται εδώ. Να

~εIα των δήμων ΒέροιαςρΙα της Χρυσήτ Αυγής και τα

σφυγόπουλα, τους ευχόμαστε,

θήκες διαβΙωσης, για όσο διά-

που με ύπουλο και ταυτόχρο- ' λυθούν άμεσα τα προβλήμα

καλή πρόοδο' στιο νέεκ για

, να οργανωμένο τρόπο 1!ΡΟ-

αυτά εKπαιδευτΙKέ~ δ.ιαδικασΙ-

σπαθούν να χύσουν το ρατσιστικό δηλητήριό τους και

ες και καλούμε τους εκπαιδευ-

και προώθησής

, τα σε στέγαση , σίτιση, υγιεινή,
ύδρευση,

θέρμανση . Άμεσα
μέτρα για τκ χαμηλές θερμό-

τικούτ; τοικ γονεlς και το υ ς

με πρόσχημα την εκπαΙδευση

κρασΙες του χειμώνα . Να κα-

μαθητέε να υποδεχτούν τα
. μ ι κ ρά ταλαιπωρημένα παιδ ιά

των προσφυγόπουλων προπαγανδ ί ζο υν τκ φασιστικές

λυφθεΙ η ιατροφαρμακευτική
το υ ς περ Ιθαλψη . Πρόσληψη

που ξεριζώθηκαν από τκ
χώρες τους εξαιτίαοτου ,

και διάθεση του σπαραίτητου προσωπικού ' και

πολέμου και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡ!ΖΑ-

με ιδιαΙτερη μέριμνα για
τκ γυναΙκες, τα ΑμΕΑ, τα
μικρά παιδιά.

ΑΝΕΛ

φέρει τεράστιες
ευθύνες για , τη συμμε-

Να λειτουργήσουν τώρα,

τοχ ή της χώρας στους

οι Δομές Υποδοχής Εκ- '

με κρατική ευθύνη, όλες

, πολεμ ι κο ύ ς σχεδ ιασμούο

παΙδευσης

και την εμπλοκή μέσω

Προσφύγων

πο υ χ ρ ει ά ζοντα ι, ώστε να

του ΝΑΤΟ και των εδώ βάσε-

και ναζιστικές θεωρ Ιες τοικ,

δ η μ ι ου ργ η θ ο ύν οι απ α ρα Ιτ η -

ων,

και σπέ ρνο υν το μΙσος ανάμε-

τες π ρο ϋποθέσε ις για πλήρη

ως ορμητήριο για στρατιωτ ι- .

σα σε ντόπιους και ξένους.

ένταξη των π ρ ο σφυνοη ο υλων

κές επιθέσεκ, Καθώς κα ι για

Διεκδ ι κο ύ μ ε:

στο, Γεν ικό ΣχολεΙο χω ρ {ς απο-

την υπογραφή και εφ α ρ μονη

Να κατα ργ η θο ύν όλε ς ο ι αντι-

κλεισμούτ,

της απαράδεκτης συμφων ί-

δραστι κές συμφων ι ετ (Δο υ -

θο ύν μόν ιμες δο μές στ ή ρ ιξ η ς

ας

βλ ίνο, ΕΕ - ΤουρκΙα ς κ.λπ.) πο υ

μέσα στο υ ς χώρο υ ς φιλο ξεν l- ,

Ένωση και ΤουρκΙα που συμ -

εγκλω β ί ζο υν περΙπο υ 60.000

ας που θα αναλόβο υντη δημι-

βάλλει στον εγκλωβισμό των

πρό σφ υγε ς στην Ελλόδα, γι α

ουργικ ή απασχόλη ση τις ώρες

προσφύγων κα ι στο στοίβ αγ-

να αποτελ έσο υ ν το φθ ηνό ερ-

πο υ δεν θα ε ίνα ι τα πα ιδιά στο

που ιδιαΙτερα τις μ έ ρ ε ς αυτές,

Καμ ι ά εμπλοκή της Ελλόδα ς

Να

λόγω της κακοκαιρ {ας έχουν

στο υ ς

απαραΙτητα

γίνει απάνθρωπες.
Το ΠΑΜΕ καλε ! το υ ς ε κπ α ι -

λέ μο υ ς, όχι στην π α ραχώ ρη ση των στρατιωτικών β ά σε-

οπ ο l α μ έσω του υπ ουργε!ου ,
Π αι δ ε Ιας θ α κατευθ υνθο ύν

δευτικούς, τους γονε ίς, τους
μαθητές, κάθε εργαζόμενο

ων. Όχι στην εκχώρ η ση της
φρο ύ ρ η σ η ς των συνό ρ ων σε

στ ην πρό σλr:lψη μόνιμου προσωπικο ύ, στ η στήρι ξη των

που

χρησιμοποιούνται

ανάμεσα

σε

Ευρωπαϊκή

μα τους σε άθλιες συνθήκες,

κάθε λαϊκή οι l:ογένεια της περιοχής μας να υπ ερ ασπ ιστούν

γατικό δυναμικό.

ιμπεριαλιστι κο ύ ς πο-

ΝΑΤΟ ι κο ύς, ευρωενωσιακούς

Να δημιουργη-

σχολεΙο. '

εξασφαλιστο ύν

όλα

κονδύλια,

τα

τα

επιτρ οπών.

το αναφαΙρετο δ ι κα Ιωμα στην

Να δο θ ε Ι η δυνατότητα γρήγο-

Έξω οι ΜΚΟ από τους χώρους

εκπα ίδευση όλων τ ων προ-

. ρης χορήγησης ασύλου στους

φιλοξενίας των προσφύγων.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
α ρ ο υ σ Ι ά σ τ η καν

εισοδήματος εξαιτΙας και των συξημένων ασφαλι
στικών εισφορών. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνη

λούμενοι και μικρομεσαlυι αγρότες για χρέη

ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχώρησε σε τεράστια αύξη 

κάτω των

5.000 ευρώ στα ασφαλιστικάταμεlα

ση των.ασφαλιστικων εισφορών προς τον ΟΓΑ και

ΟΑΕΕ και ΟΓΑ καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε

μάλιστα σε μ ι α περ Ιο δ ο που το 50% των αγροτών

πως πρέπει να μεταβιβάζονται στο Κέντρο ΕΙ
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το

οποlο ενεργοποιέI τα ,μέΤρα αναγκαστικής εl
~ραξης.

Συγκεκριμένα με απόφαση του υφυπουργοί:ί Κοι

νωνικής . Aσφάλιση~ Αναστάσιου Πετροηουλου,
καταργεlται η διάταξη που προέβλεπε όηοι οφει

είναι ανασφάλιστοι ΈτσΊ, ο συντελέστής σύνταξης
" από το ·7% που' ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2015. αυξάνεται σταδιακά κα ι σχεδόν θα τριπλασιαστεί,
ώστε το 2019 να φτάσει στο 20%. Επιπλέον, από

φέτος αυξάνεται και η εισφορά για την Υγεία από

ΚΕΑΟ και κατά συνέπειά' σiι;i :..ΚQ.θεάτώς 'μέτρων

2,5% στο 6,95%, ενώ θα υπάρχει και εισφορά 0,5%
για την Αγροτική ΕστΙα. Ετσι, η συνολική επιβάρυν
ση του αγρότη - κτηνοτρόφου για την ασφάλισή
του θα ε Ιναι 27,45% στο εισόδημά του το 2019 ~

ληξιπρόθεσμες εισφορές προς τα ασφαλιστι κά

προηγούμενα χρόνια ο αγρότης

λές κάτω των 5.000 ευρώ δεν' μεταβΊβάζο'νται στο

αναγκαστικής εΙσπραξης ,' μεrάφέ ρόiιταί όλες οι

ταμεία, ακόμα και τα ποσά μερικών εκατοντάδων
ευρώ που αυτοαπασχολούμενοι και φτωχοί αγρ ό

τες δεν μπορούν να καταβάλουν.

'"

υπο υ ργείο ισχυ ρΙζονται ότι τους προστα-

,\

Εντούτοις η κυβέρνηση και το αρμόδιο )"

Δηλαδή, από 753.ευρώ το χρόνο που πλήρωνε τα

- κτηνοτρόφος
ως κατώτερη εισφορά στον Ο ΓΑ, από το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 και το 2016 ε ίνα ι 950 ευρώ, το
2017 θα πάει στα 1.210 ευρώτο 20 18 στα 1.375
ευρώ και το 2019 θ α φτά
σεί τα 1.544 ευρώ, ακόμη

τεά ουν διότι όπως υποστη ρίζουν « καμ ία ..

κ ι αν τον προηγούμενο

κατάσχεση δεν έχει γίνει και δεν πρό κει- ν, ~.

χρόνο ε ίχε ζη μιές! Με το

ται να γΙνει για τέτοιου ύ ψο υς ο φε ιλέο.

fqto

,Ωστόσο την ώρα που οι μεγάλο ι Όφει~

,;

, ι,
λέτες π ρος το l ΚΑ, ο ι καπ ιταλ ιστικές επι- \ '
χειρ ησεκ, παρά μένουν στο απυρόβλητο '

κατώτατο ποσό επι.

βαρύνεται η , αγρότισσα

και κάθε άλλο ασφαλιζό
μενο εν ή λι κο μέλος της

η κ υ β έρνηση β άζει στο στόχα στρο του

Ιδ ιας οικογενειακής εκμε

ΚΕΑΟ επιπλέον

τάλλευσης που . δ εν έχει

310.591 αγρότες. ΕΙναι

άλλη ασφάλιση ...

χαρα κτ η ριστι κό πως σύμφ ωνα με την

τελε υταΙα έκθεση το υ ΚΕΑΟ, από τα 17

Εντεlνεται το κυνήγι

δι σ. ευ ρώ λ η ξιπρόθεσμίlΝ ο φ ειλών προς τα Τα

και σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων

μεΙα, πο υ έχουν μετα β ι βαστε Ι στο Κ ΕΑΟ, τα 10,7

Α Σεπτέμβρη ε ίχαν αποσταλεl προς ε Ισπράξη

δισ. (63%) ε(να ι λη ξιπρόθεσ μα χρέη προς το ΙΚΑ.

ντι στο ιχα , στο ΚΕΑΟ μέ χρ ι τον προηγούμενο

ΕΙναι επΙση ς χαρακτηριστικό πως μόλις 1.117 επι

ο ι ληξιπρόθεσμες οφειλές 136.697 ασφαλισμ ένων

χειρ ή σε ις με λη ξ ι π ρ όθεσμα χρ έη π ρ ος το ΙΚΑ, όνω

του ΟΑ ΕΕ .

το υ

Σύ μφ ωνα με στοιχε ία το υ ΟΑΕΕ μέχρ ι τον Αύγου

1 εκατομ μ υρΙο υ ευρ ώ, χρω στάνε το ποσό των
3,847 δισ. ευρώ!

στο του προηγούμενου έτους, από το υς ενεργούς

ασφαλισμένο υς που δεν έχουν βεβαιωθε Ι στο

απο σταλεΙ γι α ε Ι σπ ρα ξη οι οφ ει λές πρ ο ς τον ΟΓΑ

ΚΕ ΑΟ, ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε

48.962 αγροτών, των οπο ίων η μέση οφειλή δεν
υπερβα Ινει τις 10.000 ευρώ...

220.000, εκ των οποίων περ Ιπου το 40% (94.391)
έχο υν ληξ ιπρόθεσμες οφειλές με ποσά κάτω των

Πλέον, μετά την υπουργική απόφαση, στο ΚΕΑΟ

5.000 ευρ ώ.

θα σταλούν οι οφειλές ακόμα 310.591 αγροτών,

Ενάντι α κα ι, σε αυτούς στρέφεται τώρα η κ υβ έρνη 

με συνολική οφειλή

εκατομμύρια ευρι1ι. Δη

ση και τους απειλε Ι με κατασχέσεις. παρά το γεγο

λαδή η μέση οφειλή θα ανέρχεται μόλις στα 2.645

νός ότι η συνολικ ή οφειλή τους ανέρχεται στα 175

821,8

ευρώ.

εκατ. ευρώ, δηλαδή ο μέσος όρος της οφειλής δεν
ξεπερνά τα 2.000 ευρώ!
'

στη Διεύθυν

Στο πλαΙσιο της γνωστής τακτικής της κυβέρνησης

ση Α/θμιας ΕκπαΙδευσης

να προσπαθεΙ να « κάνε ι το μαύρο άσπρο:>, μετά

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, όσο κ ι αν

ΗμαθΙας και

την έκδοση της σχετικής απόφασης, το υπcυργεΙο

το υπουργε Ιο ΕργασΙας επιχειρε Ι να υποβαθμ lσε ι

Ε ργασΙ α ς έσπευσε να ισχυριστ ε Ι με ανακσ (νωσή

, τη σημασΙα της, σχετ (ζεταl άμεσα τόσο με τη συ 

τοποθετή

θηκαν στο 40 και στο

50

Δημοτικά

Αλεξάνδρειας

ΣχολεΙα

οι

πρώ

τοι έξι εκπαιδευτικο Ι (3
Δάσκαλοι,

1 Γυμναστής

και 2 Αγγλικής Γλώσσας)
που

προσλήφθηκαν

με

πιστώσεις του Ευρωπαϊ

κού ΤαμεΙου Ασύλου και
πρόκειται

να

στελεχώ

σουν τις αντ Ιστοιχες Δομές Υποστήριξης και

ΕκπαΙδευσής των Προσφύγων του Κέντρου

Φιλo€ενΙας Aλε€όνδρειας.
Στο πλαΙσιο της ενη μέρωσης που κάναμε

σήμερα στσυς νεοπροσληφθέντες εκπαι - ,

δευτικούς, υπογραμμ Ισαμε το ιδια Ιτερο έργο

που καλούνται να υπηρετήσουν και τονΙσα
με πως, στην παρούσα φάση, η Εκπα Ιδευση

' ζητά απ ' αυτούς όχι μόνο το περΙσσευμα της

διδακτικής και παιδαγωγικής τους επάρ
κειας, αλλά πρωτΙστως το υστέρημα της
ανθρώπινης ευαισθησΙας τους, έτσι ώστε

τα παιδιά αυτά, με την επιβαρυμένη λόγω
του πολέμου ψυχολογΙα, να αισθανθούν ότι

βρίσ~Oνται σε ένα ζεστό, δημιουργικό και
ασφαλές περίβάλλον υποστήριξης και εκ
, π α Ιδευ ση ς.

' Τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν,

,,

Ι τασχέσεων θα εlναι χιλιάδες αυτοαπασχο

υποδομών και των σχολι κών ' Και αυτό όταν ήδη στις δαγκάνες του ΚΕΑΟ έχουν

μηχανι σμο ύ ς.

Π (26/1)

VΠό την απειλή και τον εκβιασμό των κα

του πως τάχα «η διαβίβαση 1'ων ασφαλιστικών
οφειλ ιί)ν κάτω των 5.000 ευ ριί) στο ΚΕΑΟ δ εν συν

νολικότερη πολιτι κι', ενlσχύσηc των, εσόδων του

δέετα ι με τη διαδ l l:ασία των κατασχέσεων κα ι ο ύτε

ασμών απ έναντι στα χρεωμένα εργατικά - λαϊκό

αλλόζε ι κάτι σχετικά με αυτή . Καμία κατάσχεση

νοι κοκυριά, όσο και ειδ ικ ότε ρ α με τη συνεχιζόμε

δεν έχει γίνε ι κα ι δεν π ρόκε ιται να γ(νει γι α τέτοι ο υ

νη υποχρημα τοδότηση του κρ άτο υς και προς το

θούν στο Δημοτικό Σχολε lο ΑγΙας Βαρβάρας

,

ύψους οφειλές, Αυτό ε Ινα ι μια ξεκάθαρη πολιτι κ ή

νέο ασφαλιστι κό υπε ρ-Τα μεΙο, τον ΕΦΚΑ, που από

απόφαση ...».

τα γεννοφάσ κια του του προκαλούν ελλε ίμματα.

Μάλιστα, στην ίδ ια ανακο ίνωση το υπο υργε ίο

Ο

υποστηρ ίζει πως αυτό έγινε ... για το « καλό» των

μέσω της Ιδιας διαδικασlας και θα τοποθετη

"

αστικο ύ κράτους μ έσα από την ένταση των εκβι -

οφε ιλετών, αφοΟ έτσ ι θα μπο ρ ούν να προσκομl
ζουν στα δικαστήρια τις απαιτούμενες βεβαιώσεις

Ι

χιλιάδες

αυτοαπασχολο ύ μενοι

κα ι

ελεύθεροι επαγγελματΙες, φτωχο Ι αΥρότες,

που έχουν οδηγηθε ί σε συνθήκες ατελείωτη ς
φοροαφα lμαξης

τα

τελευτα Ια

χρόν ια,

δεν

ση των προσφυγόπουλων από το αντlστοιχο

για ληξιπρόθεσμες οφειλές και να υπάγo~αl στο
νόμο κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκύριό.
Οι κυβερνητικοί ισχυρισμο !, βέβαια, πρόσπα

για να εξασφαλιστεΙ η ανόκαμψη της κερδοφορ Ιας

Κέντρο Φιλοξενίας.

θούν να κουκουλώσουν την πραγμάτι κότητα,

δυναμ ώσουν τους αγώνες για την ανατροπ ή της

οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για την εκπαίδευ

αντέχουν ό λλ ο να πληρώνουν.Αρ κ ετό μότωσαν

των

μ εγόλ!:"ν

μονοπωλια κ ών

ομ ίλων,Να

Με τον τρόπο αυτό ξεκινάμε από την επόμε

το γεγονός δηλαδή ότί η υπουργική απόφαση

νη εβδομάδα στην ΗμαθΙα ένα πρωτόγνωρο

ανοΙγει διάπλατα το δρ'όμο τόσο για την ένταση ,

Απαιτώντας: Ιψεση απόσυρση τη ς πρόσφατης

για όλους εκπαιδευτικό έργο με ιδ ι αΙτε ρο υ ς

των εκβιασμών όσο κα ι για την πραγματοπο ίηση

απαρόδεκτης 'υ πο υ ργ ι κ ή ς απόφασης για ΊΌ χρ έη

κατασχέσεων. Όσο για τις ... « ξε κάθ α ρες πολιτικές

προς τα ταμε(ακότω των 5 ~000 ευρώ.

αποφάσεις» κα ι τις «πολ ιτι κ ές δεσμεύσεις» τη ς κυ

κατάσχεση πρώτης κατοικ{άς, ' επαγγελματικού

στόχους, αλλά και δυσκολΙες, που υπερβαΙ

νουν τα συνήθη εκπαιδευτικά πλαίσια . ΕΙμα
στε βέβαιοι όμως ότι οι εκπαιδευτικο Ι μας
(Διευθυντές σχολείων και διδάσκοντες), με
την ηθική συμπαράσταση και την υποστή

ριξη των τοπικών κοινωνιών, θα ανταπο

πολιτικ ής που μας οδηγε Ι στα χρέη κ α ι τα λουκέτα !

Καμ Ια

βέρνησης, ο λαός έχει ήδ η συσσωρευμένη πικρή

εξοπλισμού, τραπεζικ ών λογαριασμ ών γ ια χρ έη

πεΙρα για την αξία τους...

προς τον ΟΑΕΕ. Αφορολόγητο όρ ιο για τους

χαρακτηρ ιστικό των στοχεύσεων της κυβέρνη

αυτοαπασχολούμενους

σης, μάλιστα, ε ίναι ότι μόλις μια μέρα πριν, το lδιο

εδώ

και

τώρα

όπως

ισχύει και για τους αγρότες, τουςεργαζόμενο ϋ<;.

το υπουργε lο με άλλη αΎακο ίνωσή του πανηγύρ ι

Αύξηση της φορολογίας για το μεγάλο κεφάλά ιο,

ζε γιατ Ι κατάφερε μέσα στο 2016 να εισπράξε ι από

του δύσκολου εκπαιδευτικού εγχειρήματος.

προοδευτικά στο 45%. Ευνοϊκές ρυθμ Ισε ις γ ια

τους αγρότες

588,2 εκατ. ευρώ ως εισφορές τους
488,8 εκατ. το 2015.

χρέη προς τον ΟΑΕΕ που να μην ξεπερνούν το

(Από ανάρτηση του Δ/ντη Ν Θμιας στο fb)

προς τον ΟΓΑ, από

10% του καθαρού εισοδήμ ατος. Πάγωμα κ αι

Αυτή , βέβαια, η αύξησ η των εισπράξεων σήμανε

κεφαλαιοποίηση των χρεών, δ ιαγραφή τόκων κα ι

ακόμα μεγαλύτερη απομύζηση του αγροτικού

προσαυξήσεων» .

κριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις αυτού

επίκαιρα
ζητήματα

΄.
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Στο δρόμο
πρωτοβουλία του Αγροτικού
Συλλόγου Γεωργών Βέροιας (που
συσπειρώνεται στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων) και τη συμµετοχη δεκάδων φορέων της περιοχής
πραγµατοποιήθηκε µαζικό συλλαλητήριο
στην πλατεία Δηµαρχείου της Βέροιας το
πρωί της Δευτέρας 23/1. Μεταξύ των φορέων ήταν τα εργατικά κέντρα Βέροιας και
Νάουσας, το Ν.Τ ΑΔΕΔΥ, ο Εµπορικός Σύλλογος, "Ενωση Φοροτεχνικών Ν. Ημαθίας,
Ιατρικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός'Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, Οµοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, Οικονομικό Επιµελητήριο,

Αστικά και Υπεραστικάλεωφορείων κ.α
συλλαλητήριο κατέφθασαν οι
αγρότες με τα αγροτικά τους μηχανήματα, ενώ µετά το τέλος κατευθύνθηκαν
στην Κουλούρα όπου και θα στηθεί το

ε

Από την παρέµβαση
αντιπεριφερεΙάΡΧη
πλευρό των αγροτών,
΄

΄

Στο
στηρίζοντας

τα δίκαια
αιτήµατα τους, βρίσκεται
διαχρονικά και πέραν των
όποιων κυβερνήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Ηµαθίας κ.
Κώστας Καλαϊτζίδης. Στον
χαιρετισμό του στην απεργιακή κινητοποίηση που

πραγµατοποιήθηκε στη Βέροια από τον οικείο αγροτικό
σύλλογο ,το πρωί της Δευτέ-

.

ρας 23ης Ιανουαρίου, με την
συμπαράσταση των φορέων
της περιοχής, …ο κ. αντιπεριφερειάρΧηΩ τόνισε ότι οι
κυβερνήσεις των τελευταίων
ετών οποίες πριονίζουν το
μοναδικό παραγωγικό κλαδί
της ελληνικής οικονοµίας,
τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι τα προβλήµατα των αγροτών και όλων των
µικροµεσαίων τάξεων δεν

΄!

&
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μπλόκο των αγροτών της περιοχής
το συλλαλητήριο χαιρετισμό έκανε ο
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζί6ης, διαβάστηκε μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας (από την σύμβουλο Ν.
Καρατζούλα) , ενώ μίλησαν ο πρόεδρος
του ΑγροτικούΣυλλόγου Γεωργών Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης και ο εκπρόσωπος
της Πρωτοβουλίας Αγροτών Θόδωρος
Παπακωνσταντίνου.

έχουν κομµατική απόχρωση
που είναι κακή όταν είναι
μπλε και καλή όταν είναι ροζ
και αντιστρόφως. Ο κ. Καλα'ι'τζίδης έκανε αναφορά στην
φορολογική και ασφαλιστική
λαίλαπα, στην αύξηση του
καλλιεργητικού κόστους και
στο τεράστιο πρόβληµα του
ρωσικού εµπάργκου, που καταστρέφει την τοπική παρα-

γωγή ροδακίνου. Ακολουθεί
ο χαιρετισμός.
« Συνάδελφοι αγρότες,
Φίλες και φίλοι,
Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την
παράνοια των ελληνικών κυβερνήσεων "των τελευταίων
χρόνων, οι οποίες πριονίζουν
΄
το μοναδικό παραγωγικό
κλαδί της ελληνικής οικονομίας, τον πρωτογενή τομέα.
Για μια ακόμη φορά η «Αλληλεγγύη» του Απόστολου
Τ΄ζιτζικώστα και όλοι εμείς οι
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συνεργάτες του στεκόµαστε
στο πλευρό σας, υποστηρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων σας.
Τα προβλήµατα των αγροτών
και όλων των μικρομεσαίων
τάξεων δεν έχουν κομματική απόχρωση που είναι κακή
όταν είναι µπλε και καλή όταν
είναι ροζ και αντιστρόφως.
Στη σημερινή βέβαια συγκέντρωση λείπουν όλοι
αυτοί που το 2011
και πριν σας χτυπούσαν την πλάτη.
Σήµερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Γιατί πώς μπορείς
να δικαιολογήσεις
την αύξηση του
ΦΠΑ των γεωργικών εφοδίων από
το 13 στο 24%, την
άγρια καταλήστευση του ήδη πενιχρούαγροτικού εισοδήµατος,
με παλαβούς φορολογικούς
συντελεστές , προκαταβολές

κυβέρνηση ποιεί την
νήσσαν , µη
η

προτάσσοντας
βέτο στις Βρυξέλλες…για τις
κυρώσεις προς
την Ρωσία, με

αποτέλεσμα

να έχουµε χάσει ως περιοχή τεράστιο
εισόδηµα από
τις πωλήσεις
ροδάκινου.
Συµπολίτες και συµπολίτισσες,
Εύχομαι οι κινητοποιήσεις
που ξεκινούν σήµερα από
εδώ τη Βέροια,να έχουν σταθερό ενωτικό προσανατολισμό και να στοχεύσουν στο
µαλακό υπογάστριο των κυβερνώντων.
Το οποίο δεν είναι ούτε η
Κουλούρα, ούτε η Αλεξάνδρεια, ούτε η Νάουσα. Αλλά
η Αθήνα.
Καλή δύναμη στον αγώνα.»

απροστάτευτους
προβλημάτων, παλεύουν για αφήνει
ενάντια
μετατρέπει
επιβίωσή
ανέργους,
τους,
την
τους
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική την Υγεία σε πανάκριβο
(ΚΑΠ) της ΕΕ και της πολίτικής
και
αφήνει
εμπόρευµα
της κυβέρνησης που τους σχολεία χωρίς θέρμανση,
οδηγεί στο ξεκλήρισμα, στη ταυτόχρονα διώχνει τους
φτώχεια και την εξαθλίωση. αγρότες από τα χωράφια
Ενάντια στο εμπάργκο.
τους και κλείνει μαγαζιά.
μαζί
Είµαστε
τους Η επίθεση κυβέρνησης συμφωνούμε µε τα αιτήματά ΕΕ - κεφαλαίου είναι ενιαία
τους
για τους εργάτες, αγρότες,
Ο αγώνας τους είναι και δικός
αυτοαπασχολούµενους.
Το
ΔΣ του Εργατικού Κέντρου
αγώνας!
µας
Καλούµε όλα τα σωµατεία, με απόφασή του οργανώνει
και
συλλόγους
φορείς περιοδείες - επισκέψεις
περιοχής
να σε όλους τους χώρους
μας
της
να δουλειάς, σε χωριά, γειτονιές,
φόρου και δυσθεώρητες Ανακοίνωση του Εργατικού πάρουν αποφάσεις
δίκαιο
υπηρεσίες και μαγαζιά με
συμπαρασταθούν
το
ασφαλιστικές εισφορές.
Κέντρου Νάουσας
Καλούμε
αγώνα
στόχο
«Ο
τους.
είναι
την ενιαία απάντηση
αγώνας τους
Προσωπικά εγώ και οι συκαι
στη βάρβαρη πολιτική Μου
νεργάτες μου βρεθήκαμε και δικός µας αγώνας». Με αυτό όλους τους εργαζόμενους,
γυναίκες, τσακίζει τη ζωή μας για να
θα βρισκόμαστε στο πλευρό το σύνθηµα το Εργατικό "* συνταξιούχους,
νέες
και
να θησαυρίζουν µια χούφτα
σας, αδιαφορώντας για το Κέντρο Νάουσας εκφράζει τη νέους
ποια κυβέρνηση είναι στην στήριξη και την αλληλεγγύη σταθούν αλληλέγγυοι στη παράσιτα της Κοινωνίας.
εξουσία.
αγώνα
των φτωχομεσαία αγροτιά, να Ενάντια στην. ολομέτωπη
του
στον
Στηρίζουμε 'λοιπόν και σή- μικρομεσαίων αγροτών της δώσουν και να πάρουν επίθεσή τους χτίζουμε τη
δική μας,.λα'ι'κή συμµαχία.
µερα τον δίκαιο αγώνα σας, "περιοχής που. από σήμερα -κουράγιο.
Η
όλο τον πλούτο
αντιλα'ι'κή
Διεκδικούμε
πολιτική
που
όπως στηρίζουµε και τον Δευτέρα βγαίνουν στο δρόµο
που
παράγουµε!».
µειώνειµισθούςκαισυντάξεις,
αντίστοιχο αγώνα των εμπό- του αγώνα.
ρων, των επαγ- Το ΕΚΝ στην
γελματιών που ανακοίνωσή
υ
ο
καταστρέφο- τ
νται από την αναφέρει:
φ ο ρ ο λ 0 γ ι κ ή «Οι αγρότες
και ασφαλιστι- της περιοχής
κή λαίλαπα, την
μας βγαίνουν
ίδια ώρα που ο ή μ ε ρ α
χιλιάδες υμέτε- στο δρόμο
ροι διορίζονται του αγώνα.
από το κράτος Διεκδικούν
των Αθηνών.
την επίλυση
Την ίδια ώρα άµεσων και
που και αυτή ζ ω τ ι κ ώ ν

.΄ί

Το ξέχασαν,
'

συνάντηση µε τους
Στη
εκπροσώπους των Συ-

Σύμφωνα με στοιχεία των γερµανικών υπηρεσιών, η ανεργία στη
χώρα υποχώρησε στα χαµηλότερα
επίπεδα της τελευταίας.25ετίας (4,1 %),
εξαιτίας του ενός εκατομµυρίου μεταναστών που μπήκαν στη χώρα τα
τελευταία χρόνια. Με αφορµή αυτό
το στοιχείο, διάφορα ΜΜΕ υπενθυμί-.
ζουν παλιότερες δηλώσεις της Αγκελα
Μέρκελ ότι, µε βάση τα δημογραφικά
δεδοµένα (γήρανση πληθυσμού και
υπογεννητικότητα), για να διατηρήσει
η Γερμανίατον πληθυσμό της τα επόμενα χρόνια, τις συντάξεις και
το ασφαλιστικό της σύστημα, θα πρέπει να εισέρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μισό εκατομµύριο οικονομικοί μετανάστες. Σύµφωνα επίσης με το Γραφείο Απασχόλησης της Νυρεµβέργης, αν δεν
υπήρχε εισροή εργαζομένων από το εξωτερικό, το εργατικό δυνα…μικό της χώρας θα µειωνόταν κατά 300.000 άτομα ετησίως, ενώ

νταξιουχικών Οργανώσεων
την περασμένη Παρασκευή,

ο πρωθυπουργός - όπως μα-

θαίνουµε - διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται η' κυβέρνηση να προβεί σε νέες µειώσεις συντάξεων.
έβαια, ο νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο
Μάη καθορίζει ότι όλες οι νέες συντάξεις΄που
θα εκδίδονται με το νέο σύστηµα έτσι και αλλιώς θα
είναι μικρότερες απ' αυτές που υπολογίζονταν με το
παλιό καθεστώς, ενώ μέσα από τον επανυπολογισμό
και όλων των συντάξεων θα καταγραφεί η- λεγόμενη
«προσωπική διαφορά», που ήδη αμφισβητείται από
διάφορες πλευρές και πέφτουν «ιδέες» για άμεση περικοπή της. Προκαλεί, πάντως, εντύπωση πως στην
επίσημη ανακοίνωση του Μαξίµου,που ακολούθησε
της συνάντησης, η κυβέρνηση δεν εμφανίζεται τόσο
κατηγορηµατική ότι δεν θα μειωθούν εκ νέου οι συντάξεις, καθώς πουθενά στο κείµενο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά.
ντίθετα, χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής
λόγος, διατυπώνεται η πρόθεση της κυβέρνησης
για «την επέκταση του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής, για έναν και µόνο χρόνο»,
ενώ εκφράζεται η εκτίμηση «ότι µε τα δεδομένα της
"δυναμικής της οικονοµίας είναι βέβαιο ότι ο μηχανισμός δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί». Που ση μαίνει
πως, αν η «δυναµική» δεν επιβεβαιωθεί, τότε όλα είναι πιθανά.
γίνει, δηλαδή, αυτό που επαναλαμβάνεται όλα
τα προηγούμενα χρόνια: Νέες περικοπές στο
όνοµα της ανάκαμψης της οικονομίας, όπως άλλωστε έκανε και η σημερινή κυβέρνηση µε τις μειώσεις
σε συντάξεις, ΕΚΑΣ και μερίσματα το περασμένο κα-

;

πηγή εισοδήματος παραμένουν στο χαμηλό
9% (από 12,6% το 2012), ποσοστό που ανασικών αναγκών.
μένεται να υποχωρήσει με την εφαρμογή του
6. Αποθαρρυντικό νέου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφοείναιτο γεγονόςότι ρών. Σταθερά υψηλό, αλλά οριακά μειούµενο
οι προσδοκίες των είναι το ποσοστό των νοικοκυριών (49,2%)
καν(αναλυτικά παρανοικοκυριών
γιατο που δηλώνει τη σύνταξη κάποιου μέλους ως
κάτω) αποτυπώνουν
νέο
έτος
παραμέτην κυριότερη πηγή εισοδήµατος. Η μικρή
εξαθλίωση.
την
1. Πάνω από 37% των
νουν συντριπτικά μείωση (έναντι 52% το Δεκέμβριο του 2014)
αρνητικές, καθώς πιθανότατα οφείλεται στην προοδευτική ορινοικοκυριών δηλώνει
το 73,5% αναµένει ζόντια μείωση που επιπέδου των συντάξεων).
ότι διαβιώνει µε ετήσιο
επιδείνωση της 1 1.Το 21,3% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεοικογενειακό εισόδημα
οικονομικής του σμες οφειλές προς την εφορία, ενώ το 58,2%
που βρίσκεται στην καικατάστασης (μόνο των οφειλετών έχει υπαχθεί σε κάποιου είτώτερη εισοδηματική
κλίμακα (37,1 % αναφέρει ότι διαθέτειεισόδη- το 5,1% αναμένει βελτίωση των οικονοµικών δους ρύθμιση, ένδειξη της αδυναµίας τους να
μα (10,00%, ποσοστό οριακά αυξημένο σε του δυνατοτήτων). Τούτο συναρτάται µε τις ανταποκριθούν στα υπέρογκα φορολογικά
σχέση µε το 36,3% του 2015). Στην πιο δεινή προβολές των νοικοκυριών σχετικά με την βάρη. Ασφαλώς, οι ρυθμίσεις που θεσπίστηθέση είναι τα νοικοκυριά με έναν τουλάχιστον ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις τρέ- καν, και ιδιαίτερα των 100 δόσεων έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη διαχείριση
άνεργο, όπου καταγράφεται ποσοστό άνω χουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις.
Το
7.
φορολογικ'αν βαρών. Σ,υνολικά από την
των
νοικοκυριών,
σχεδόν
δηλαδή
32,6%
των
του 50%.
έναρξη της κρίς ης, πάνω από 160,000 νοικο1,1 εκ. νοικοκυριάέχουν στην οικογένεια ένα
2.Το 75,3% των νοικοκυριώνπαρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με τουλάχιστοάτομο σε ανεργία.Το ποσοστό της κυριά έχουν υποστεί δέσμευση/ ή κατάσχεση
το 2015, με σαφέστατη την τάση διεύρυνσης μακροχρόνιαςανεργίας ανέρχεται στο 73,3% περιουσιακών στοιχείων. Αξίζει να αναφερθεί
της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδη- του συνολικού αριθμού των ανέργων, Από το ότι οι φόροι ως%ΑΕΠ καταγράφουν την υψηλότερη τιµή στις χώρες της περιφέρειας.
ματικών κλιμακίων (στην κατηγορία άνω των σύνολο των άνεργων μελών των νοικοκυριών,
12. Το 27,3% των νοικοκυριών µε δανειακές
30,00% παρουσιάζεται αύξηση στο 11,1% μόνο το 9,5% λαμβάνειεπίδοµα ανεργίας.
Η
δεν
8.
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
υποχρεώσεις
διατρέχει
οικονομική επισφάλεια
του πληθυσμού).
3. Το 16,0% των νοικοκυριών δηλώνει ότι. τα
µόνο άνεργους αλλά και εργαζόμενους. Πε- προς τις τράπεζει΄ (αφορά περίπου 430,000
εισοδήµατά του δεν επαρκούν για να καλύ- ρισσότερα από 1 στα 5 νοικοκυρά (22.496) νοικοκυριά). Εντονότερο πρόβλημα αντιµεψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, εύρημα έχουν ένα μέλος στην οικογένεια που εργά- τωπίζουν τα φτωχότερα και μονομελή νοικοπου συνάδει με το ποσοστό ακραίας φτώ- ζεται για λιγότερα χρήματα από τον επίση- κυριά (άνω του 40%).
χειας που σημειώνεται στη χώρα (το οποίο μα καθορισμένο κατώτατο μισθό των 586€ 13. Από τα στοιχείατης έρευνας,προκύπτει ότι
οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις
υπολογίζεται στο 40% του ενδιάμεσου εισο- (490,00€ καθαρή αµοιβή).
δήματος, ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα µε τα επίσηµα 9. Εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται ότι έχει στο 40% των στεγαστικών δανείων. Ωστόσο,
1
στα 4 (24,3%) νοικοκυριά εκφράζουν φόβο
στοιχεία της Ευτοειετ (Ερευνα Εισοδήματος λάβει το φαινόµενο της οικονοµικής μετανάότι
θα χάσουν το σπίτι τους εξ αιτίας τόσο των
Το
9,7% των νοίκοκυριών δηλώνει
και Συνθηκών Διαβίωοης των Νοικοκυριών),
στευσης.
ότι
ένα
υποχρεώσεων όσο και των
μετανααπό
συσσωρευµενων
μελος
που
τουλάχιστο
είχε
μειώθηκε
κατώφλι
το
σχετικήςφτώχειας
τις. 7,1 78 στο 2010 στις 4,512€το 2015, ένδει- στευσε στο εξωτερικό για΄να.βρει εργασία επιπρόσθετων επιβαρύνσεων (δανείακών,
φορολογικών και άλλων).
ξη κατάρρευσης των μεσαίων εισοδημάτων. (αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 400,000 οικοΑν λαμβάναμε ως μέτρο σύγκρισης το κατώγένειες). Ο αριθμός αυτός συγκλίνει σύμφω- 14. Πάνω από. τα μισά νοικοκυριά δήλωσαν
φλι φτώχειας του 2010, τότε περίπου τα µισά να με τα επίσηµα στοιχεία των στατιστικών ότι καθυστέρησαν να λάβουν ιατρικές συµβουλές και θες απείαςλόγω οικονοµικήςαδυαρχών, όπου υπάρχει η εκτίμηση της μετανοικοκυριά θα θεωρούνταν σήμερα φτωχά.
4. Ενδεικτικό της εκτεταµένηςεισοδηµατικής νάστευσης περισσότερων από 500,000 Ελ- ναμίας.
επισφάλειας είναι το γεγονός ότι στο ενδεχό- λήνων πολιτών από την απαρχή της κρίσης Πάνω από 1 στα 3 νοικοκυριά έχει καθυστερήσει να επισκευάσει ηλεκτρική οικιακή συ(427,000 την περίοδο 2008-2013). Ακόμη πιο
µενο μιας έκτακτηςανάγκης πληρωμής 500€,
το 15,8% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την ανησυχητική είναι η προοπτική συνέχισης σκευή, ενώ αντίστοιχατο 35% καθυστερεί να
πραγµατοποιήσει, ενώ το 51,4% θα κάλυπτε του φαινοµένου,καθώς το 42% των νοικοκυ- κάνει εεινίςε στο αυτοκίνητο.
ριών θα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόµενο να Το ερώτηµα,όμως, παραµένει: Ως πότεοι
αυτή τη δαπάνη µε µεγάλη δυσκολία.
5. Σχεδόν τα 2/3 των νοικοκυριών (65,3%)
μεταναστεύσειστο εξωτερικό,αν υπήρχαν οι ζωές µας θα καταγράφονται σε στοιχεία
αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να προύποθέσεις για εξεύρεση εργασίας. Στις νε- εξαθλίωσης; Ας τα διαβάσουµε, όπως πα.ότερες ηλικίες 18-35 ετών, το ποσοστό αυτό ρουσιάζονται στην έρευνα. Θα µπορούσε
έεξασφαλίσουν… τα,αναγκαία προς το ζην. Αξίνα είναι εντυπωσιακά εάν δεν ήταν «απλά»
ανέρχεται στο 67,7%.
ζει…να σηµειωθεί ότι τα πολυμελή (άνω 5 ατόμε… νοικοκυριά,τα νοικοκυριά με ανέργους 10. Τα νοικοκυριάπου δηλώνουν εισοδήματα 'η καθηµερινή ζωή εκατομμυρίων σνθρώ' και χαµηλό εισόδηµα αντιμετωπίζουν σοβααπό επιχειρηματικήδραστηριότητα ως κύρια πων στη χώρα.
α

στοιχεία

της

έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ,
παρουσιάστηπου

λοκαίρι…

Χρύσόσκονη για την Ειδική Αγωγή
ίσω από τη χρυσόσκονη της
«κοινωνικής/.ευαισθησίας», η ΝΔ
καμουφλάρει την πρότασή της για διαιώνιση της άθλιας κατάστασης που
αντιµετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες
και μισθωτοί επιστήμονες στο χώρο
της Ειδικής Αγωγής.
έσω κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων για όσα δροµολογούνται το τελευταίο διάστημα σχετικά με
τις παροχές της Ειδικής Αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ, η ΝΔ
ζητάει την παράταση του απαράδεκτουισχύοντος καθεστώτος και νέα διαπραγμάτευση για να «επιλυθούν
νομικά ζητήματα». Βέβαια, όσο κι αν ψάξει κανείς, δεν
πρόκειται να βρει ούτε μια λέξη για την κραυγαλέα έλλειψη κρατικών δομών, που θα αφορούν "στην έγκαιρη και πρώιµη διάγνωση, µέχρι τη θεραπεία και την
αποκατάσταση.
ύτε βέβαια για την υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, τη γιγάντωοη της επιχειρηματικής δράσης,
την υπολειτουργία των ειδικών σχολείων και το γεγονός ότι 200.000 παιδιά μένουν χρόνια σπίτι τους,
χωρίς πρόσβαση σε οποιαδήποτε'εκπαιδευτικήδιαδικασία. Δεν λέει, επίσης, κουβέντα για τους χιλιάδες
µισθωτούς επιστήµονες που εργάζονται με όρους
γαλέρας, για τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών, την
απληρωσιά και όλα όσα πλήττουν τον κλάδο (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών κ.ά.) εδώ και χρόνια και
τώρα κορυφώνονται.
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση γίνεται στο γήπεδο που βολεύει και τους δύο, ακριβώς επειδή
για τη σηµερινή άθλια κατάσταση η ΝΔ έχει συνενθύνη. Κι αυτή δεν κρύβεται, όση χρυσόσκονη κι αν
ρίξει...
…

Η

µελέτες ισχυρίζονται ότι κάθε επένδυση 3, 3 δισ.
ευρώ για τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και
'ΐ
την εκπαίδευση των προσφύγων, θα αποδώσει στην
κυβέρνηση περί τα 30 δισ. ευρώ το έτος 2030. Δηλαδή.
για να λέμε τα πράγµατα με το όνοµά τους, η υποδοχή,
εκπαίδευση και ένταξη των μεταναστών στην αγορά
εργασίας είναι πρωτίστως μια καλή κρατική επένδυση
για λογαριασμό του γερμανικού κεφαλαίου, που εντείνει παράλληλα την εκµετάλλευση των Γερμανών εργαζομένων, αξιοποιώντας γι' αυτόν το σκοπό και τους
τςφτηνότερους»μετανάστες και πρόσφυγες. Θυµίζουμε
.ότι ως αντίδοτο στην ανεργία στη Γερμανία «ανθίζουν»
ελαστικές εογασιακές σχέσεις του τύπου ιτιίπί ]οί>5, με εργαζόμε
νους μερι «| ΄;ςαπασχόλησης, µε τσακισµένα εργασιακά δικαιώµατα
Κάπως έτ οι χτίζεται το «γερμανικό οικονομικό θαύμα». Με το ίδιο
κριτήριο, άλλωστε, αντιμετωπίζει όλος ο καπιταλιστικός κόσµος το
δράμα της προσφυγιάς, που ο ίδιος προκαλεί, με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους ανταγωνισμούς..
:

Τα στοιχεία εξαθλίωσης της ζωής µας...

Θα

.

άλλες

…

ρότερο πρόβληµα
κάλυψης των βα-

,

:

Στη σελίδα αυτή θα
βρ ίσκετε άρθρα,

,

ντοκουμέντα, έρευνες,
μελέτες που αφορούν την
τοπικ ή ιστορ ία (κυρίως),

ιστορειν

τη γενικότερη της χώρας

μαςαλλά και παγκόσμια

=

Νάουσα Γενάρης

κτηση που υπόρχει στοικ εργαζόμενουςτη ς Νόουσας

ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΥΡτΣΗΣ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

της εφημερΙδας ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ της εποχής εκεΙνης.

η δολοφονlα των εργατών ξαπόλησαν όγρια τρόμο

Για τα γεγονότα πρώτη αναφορά νίνεται στον « Ρ.

κραΤΙα. Συνελήφθη ο βoυΛ~ήί; του Ενιαίου Μετώ

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗ

έχο υν ό ι αιματηρ ές κινητοποιήσε ις των ε ργατών
τη ς Νάουσας τον Γενά ρη το υ

(22/ 1): ΈΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ

ΕΡ

που Δ. ΠαρτσαλΙδης καθώς και ο σ. Δημ~τριόδηςτους

ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕ. Όποιος επηρεόζεται από το γεγονός
αυτό αποκαλύπτει τη δική τους «επαναστατι κ ή. μυω

1933.01 κινητοποιή

i
ι

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ.

3000

ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΦOPOΛOΓlAΣ ΠΟΥ

σεις αυτές πήραν πανελ/αδική διάσταση .

ΓΑΤΕΣ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.ΜΕ ΤΗΝ τρο

οποlους θέλουν να παΡσυόιόοσυ'(. ως υπεύθwους

Τι προηγήθηκε

ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ .

21 Γενόρη

των αιματηρών γεγονότων. Για να ρ Ιξοw δε στάχτη

πΙα, να δει και να καταλόβει ότι ακριβώς σήμερα μέσα

Την 21η

(του ανταποκριτή μας). Χθες το απόγευμα έκλεισαν τα

στα μάτια των εργατών , σψέλαβαν και τον δήμαρ

στκ συνθή κες της τερόστιας συσσώ ρευση ς της αγανό
κτησης στα στήθια των μ αζών το ξέσπασμα της αγανό

ΙανouαρΙoυ 1933 κλεΙνουν στη Νόουσα τα
ΣΙΑ. 3000

εργοστάσια των μεγαλοκαρχαριών Λαναρό-Κύρτση

χο Περδικόρη δύσ δημοτικούς συμβούλους και δύο

εργότες και εργότριες οι οποlοι εργάζονταν σ' αυτό

στη Νόουσα και ιτέτα ξαν στον δρόμο πόνω από

δημστικούς υπαλλήλους. ~'}ίση, πληροφορούμαστε

κτησης αυτής δεν μπορεl νάνε ο μο ιόμορφα καλουπια

ακολουθούν το δρόμο της ανεργiας. Ως αποκλειστι

3000 εργότες. Η ομαδική αυτή απόλυση των εργα

ότι ο υπουργόι; Μαρής έδωκε τηλεγραφική διαταγή

σμένο , ότι η αγανόκτηση αυτή διαλέγει πολλές φορέκ

&

κό λόγο του κλε ισΙματος των εργοστασΙων οι βιομή

τών προκάλεσε τερόστια αγανό κτήση ονάμεσα .τους

να καταργηθεl η φoρoλoγiα στα εμπορεύματα που

για να ξεσπόσει και να εκδηλωθεί ποικιλόμορφες φόρ

χανοι προέβσλλαν την επιβληθεΙσα από το Δημοτικό

καθώς και σ ' όλους τους εργαζόμενους της Νόουσας.

εξόγονται από τους Λαναρό. Κύρτση και Σiα η σποlα

μες που συχνό η εξωτερική τους επιφόνεια φα Ινεται

Συμβούλιο της πόλης με εισήγηση του δημόρχου Γε

Η συγκέντρωση που καλούνε σήμερα στσ Εργατικό

προκόλεσετα αιματηρόγεγονότα•.

«εσφαλ μένη » εΙτε «αντιδραστικιό» από την άποψη της

ωργίου (Τζών) Περδ ικάρη φορολογlα επl των παρα

Κέντρο απαγορεύτηκε η δε πόλη στρατοκ ρατείται

Την Πέμπτη 26/1 με πρωτοσέλιδο κύριο όρθρο του ο

«ορθόδοξη ς επονσστοτικήο στενοκεφαλιάε, Π ολύ πε

γομένων προϊόντων τοικ νια την εκτέλεση διαφόρων

Προς ενΙσχυση της αστυνομίας Ναούσης στόλθηκαν

ανογκσιούντων στην πόλη έργων. Μετό το πρώτο κλεl

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ αναφέρει: «ΔΟΛοφο Νοl ΕΙΝΑΙ Ο ΒΕ
ΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ . ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ

λε Ιπει από τη μέση η ορνανώνουσσ και καθοδηγούσα

ρισσότερσ εΙναι αναπότρεπτο να συμβαΙνει αυτό όταν '

1932 και τα

ενισχύσεις στρατού και αστυνομlας από τη Βέροια και
ΘεσσαλονΙκη •.

ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ .

επίδραση του κομματικού παρόγοντα που θόδινε ευ

επσ κολουθησσντα εργατικό συλλαλητήρια στη Νόου

Σε πρωτοσέλιδη ανταπόκριση του ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Και συνεχΙζει: . 0 αρχιδολοφόνο; ΒεΥ1ζέλος και το κρά

θύς εξαρχής την κατεύθwση στη σωστή εκδήλωση

σα. η κρίση αυτή είχε ενταθε ί ακόμη περισσότερο με

(24/1)

αναφέρει: ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΧΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΑ

τος των εκμεταλλευτών έστρωσαν χόμω πέντε εργα

στην κστεύθυνσ η , της εκδήλωσης της αγανόκτησης

αποτέλεσμα η εταιρεΙα « ΛΑ Ν Α ΡΑΣ - ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ.

ΟΥΣΑ.4 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ

τικό κορμιά ,βύθισαν στο πένθοτ την προλεταριακή

της μόζας όπως ακριβώς συνέβη στη Νόουσα. Το ότι

να σνακοινωσει την 5η ΙανουαρΙου 1933 την εκ \ί~υ

ΔΗΜΑΡΧΙΑ.

ΧΘΕΣΙΝΟ

έκανε τη δουλειό ο κυρτοηο δε ίχνει ότι

διακοπή της λειτoυργiας της μετά δεκαπενθήμερο, εφ'

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑ

δεν κάναμε εμεκ και γtΌυτό φταΙμε μόνο

όσον η δημοτική αρχή δεν προέβαινε στην όρση της

ΤΩΝ

εμεκ, Ο πραγματικός όμως μπολσεβ ίκος

επιβληθείσω; στκ βιομηχανίες φορολογίας.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ

ξέρει κάτω από την ψεύτικη επιφόνεια να.

Την επιτροπή αυτή διεύρυναν και με τη συμμετοχή

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ

διακρίνει να ποιόνει το πραγματικό νόι(

εκπροσώπων των επαγγελματιών κα ι βιοτεχνών της

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Οι εργότες υφα

μα των εξελι σσόμενων γεγονότων, μπα l

πόλης, οι οποίοι θ Ιγονταν οικονομικό από το κλεΙσιμο ,

ντουργοl

πετόχτηκαν

νει επικεφαλή ς των μαζών που παλεύουν

των εργοστασlων. Η εν λόγω επιτροπή, περΙ τα τέλη

από τον Λαναρό με λοκόουτ

έστω και αν αυτές ακολσυθσύν εσφαλ

ΔεκεμβρΙου 1932 με αρχές Ιανουαρlου 1933, υπέβαλ

στο

λε αΙτηση στο Δημοτικό Συμβαύλιο της Nόouαας νια

από τα εσφαλμένα σwθήμα

πόλης , εφόσον συνδέεται με τη μάζα επι

την όροη της φορολογlας στα βιομηχανικό προϊόντα.

τα, διαδήλωσαν έξω από το

δρό πόνω της και την καθοδηγεί σωστό ...

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτω από την ισχυρή πΙεση

ΔημαρχεΙο. Οι εργότες δέχτη

Τι γtνηκε όμως στη Νόουσα; Αυτού οι

της εργατικής και επαγγελματοβιοτεχνικής τόξης της

καν τη δολοφονι κ ή επΙθεση

σύντροφοι δεν αντιλήφθηκαν την πραγ

πόλης και ενώ ο δήμαρχος Γεώργιος (Τζών) Περδικά

της

Υπό ρχουν

ματικότητα της κατόστασης. Δεν πήγαν

ρης απουσΙαζε στην Αθήνα για ζητήματα του Δήμου

τέσσερεις νεκροί και είκοσι.

στις μόζες πο υ αγωνιζόταν να τις καθο

Νόουσαι:. αποφόσισε την όρση της επιβληθείσας δη
'μ οτι κ ής φορολογίας. ΠληροφορηθεΙς το γεγονόι; αυτό

τραυματΙες.

σuγκξντQUl

δηγι'lσoυν σωστά, να ης κ αθοδ ηγή σουν

ση που οργόνω σε το ΈνιΟ!ο

και κατό του δήμου, .και μ έσα στην πόλη

ο δήμαρχος της Νόουσας και ενώ ακόμη βρΙσκοντciν

Μέτωπο Εργατών Αγροτών

αυτή να τις πείσουν ότι εχθ ρός τσυς ε Ιναι

στην Αθήνα. τηλεγρόφησε ότι θεωρεl όκυρη την ερή

απαγορεύτηκε.

και οι Κύρτσης- Λαναρός να τις στρέψουν

σιμο των εργοστασ ίων τον μήνα lούλιο του

ι

ε

τη ρή αυτή κινητοποlηση μέσα από τα δ η μ οσιεύματα

εριοϋφσντο υ ργεία ΛΑΝΑΡΑΣ - ΚΥΡΤΣΗξ

ι

αιματηρή εργατική κινητοποίηση

_Η μαθ lας ς, αλλά και ολόκληρης της χώραι;,

εχωριστή σελ lδα των εργατικών αγώνων της

.

1933: Η

30 Iavouapiou 2017 '

μην αυτού ληφθεΙσα απόφαση και ότι επιστρέφει αμέ

ΚΑΙ

ΤΟ

20

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

. πσυ

ΚΑΙ

ΤΙΣ

δρόμο ·παρασυρμένοι .

αστυνομlας.
Η

Στη

μένο σύνθημα και μέσα στην πορεlα της

συνέ-

χεια στη σχετική ανταπόκριση τον"ζεται: «ΔεΥ εΙναι

Νόουσα και τους εργαζόμενους όλης της χώρας , υπε

ενόντια, να ζητήσουν μεροκόματο, 8ωρο κλπ. Έμειναν

σως για να επιληφθεί προσωπικό του θέματος. Εν τω

ΠΟλλές μέρες που αναγγε Χαμε ότι οι' μεΥαλοβιομήχα

ρασπιζόμενοι με τον υποκόπανο και το μολύβι τα συμ

έξω από τη μόζα και έξω από την πόλη της μόζας. Και

μεταξύ, η Γενικ ή Διοίκηση ΜακεδονΙας δεν ενέκρινε

νοι ιδιοκτήτες υφαντουργεlων Λαναρός και Κύρτσ ης,

φέ ροντα των κεφαλαιοκ ρατών

τα χρη ματοκι βώτια

τη στιγμή που οι εργότες σκοτωνόντουσαν, σι ηγέτες

των βδελών και πα ρασΙτων .. .Τα πέντε αδlκοσκοτω

μας τρώγαν, ετοιμόζοντας συγκέντρωση του Ενια Ιου

σας για την όρση της φορολογίας με το σκεmlκό ότι

θέλοντας να ελαφρυνθούν από τον τοπικό φόρο που
τους επέβαλε ο δήμος, έκλεισαν τα εργοστόσιά τους

αυτή ελήφθη υπό την πίεση της επιτροπής αγώνα τιρν

πετώντας 3.000 εργότες στο δρόμο.3.000 εργότες που

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλlου της

Ndou-

,

μένα αδέρφια ας τα κόνουμε σύμβολα επαναστατικής

Μετώπου τι στιγμή που οι μόζες όλος ο λαός της Νό 

ενότητας και πόλης όλων των σκλόβων που με ΣΦΥΡΙ

ουσας πραγματοποι ο ύσε αυθόρμητα το πραγματικό

ενιαίο μέτωπο, στρεφόταν κατό της εκμετόλ/ευσης

εργατών και επαγγελματοβιοτεχνών της πόλης. Μόλι

μαζί με τις οικογένειες τους που ανεβαίνουν σε πολ

και ΔΡΕΠΑΝΙ θα συντρΙψουν την εξουσlα των εκμεταλ

στα, ο εισαγγελέας όσκησε ποινική δΙωξη κατό της εν

λές χιλιόδες εΙναι η ψυχή όλου του πληθυσμού. Όλη η

λευτών και θα δημιουργήσουν τη δικιό τους εξουσΙα.

και ζητούσε σωστή επαναστατική καθοδήγηση . Τώρα

λόγω επιτροπής -επ l εκβιόσει του Δημοτιι«>ύ Συμβου

Νόουσα λοιπόν κότω από τσ φόσμα της πεΙνας. και σι

τη ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ• .

οι ηγέτες μα ς στηριζόμενοι στον μόγειρα προσπαθούν

λίου-. Μ ε την όφιξη του Γεωργioυ (Τζών) Περδlκόρη

εργοστασιόρχες εκμεταλλευτές βρήκαν τρόηο να εκ

Σε όλ/ο όρθρο πρωτοσέλιδα πόλι αναφέρει: . Η ΗΡΩ

να αποδεΙξο υν το .όλ/οθι. ότι αυτοl είναι ανεύθυνοι

στη Νόουσα το Δημοτικό Συμβαύλιο της πόλης επα

μεταλλευτούν και απολυμένους ακόμα τους σκλόβαυς

ΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΝΗ

Στα γεγονότα της Νόουσας ξεγυμνώθηκε όλλη μια

νέφερε εν ισχύϊ την απόφαση για την επιβολή φορο

τους υφαντουργούς, όπως βγαΙνει από το · παΙ>Οπόνω

ΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΑΔΕΡΦΙΑ

φορό η πολιτι κ ή της ουρός, ο χυδαίος οπορτουνισμός

λογΙας στα βιομηχανικό προϊόντα. Πληροφορηθέντες

τηλεγρόφημα. Και εΙπαν στους εργότες .• Θέλετε δου

ΤΟΥΣ ... Πρώτα από όλα πρέπει να τονίσουμε ότι την

που πνΙγει μερικές κομματικές οργανι1ισεις . ... Η δου 

οι βιομήχανοι τη νέα τροπή των πραγμότων επΙ του

λειό; Απαιτήστε να σηκωθεί ο φόρος. Σόμπως ήταν

διαταγή για τσ πυρ έδωσαν τόσο οι αξιωματικοί της

λειό μας θα κρίνει αν θα επακολουθήσουν σύντομα '

θέματος τούτου εξεμόνησαν, ιδιαΙτερα η εταιρεΙα - ΛΑ

υπόθεση των εργατών η απαλλαγή τους από τους

χωροφυλακής όσο και οι αξιωματικοί του στρατσύ κι

και όλ/ες εκρή ξε ις και ποια θα είναι η έκταση κα ι η

ΝΑΡΑΣ - ΚΥΡΤΣΗ Σ & ΣΙΑ-, η οποΙα, μερικώς, ε Ιχε μετε

φόρους και το μεγόλωμα των κερδών τους. Και η συ

όχι μόνσ οι πρώτοι. Μόλις δόθηκε η διαταγή του πυ

' έ κβασ η .Τα γεγονότα της Νόουσας θα πρέπει να εκτι 

γκατασταθε l ήδη στην Αθήνα. Το μένος αυτό φρόντι

μπαιγνία των κεφαλαιούχων και αρχών "συντελέστηκε.

Ρός ένας φαντόρος πέταξε το όπλο του μακρυό . Ο επι

μt1θούν σωστό απ' όλο το κόμμα μας. Και αποτελο ύν

σαν με κόθε τρόπο να το διοχετεύσουν εκ νέου στους

Τέσσερεις εργότες που δεν ζήτησαν όλ/ο από δουλειό

κεφαλής αξιωματικός για να μην ακολουθήσουν και

ταυτόχρονα απειλητική πρσειδοποΙηση τόσσ

εργότες,

της

και ψωμl δολοφονήθηκαν όνανδρα από τις σφα Ιρες

ο όλλοι το πα ρόδειγμα του φαντό ρου τον παρέσυρε

του εχθ ρού όσο και κατό των αδιόρθωτων οπορτου

πόλης. Προς την κατεύθυνση αυτή κινητοποιούνταν

του κρότους της κεφαλαlοκραΤΙας, του κρότους των

στην μπόντα και έκρυψε το όπλο του. Μα κι όλλοl δύο

νιστών •.

δραστήρια οι διευθυντές των εργοστασlων ΛΑΝΑΡΑΣ

Λαναρόδων. ... Π ρολετόριοι Της Νόουσας. έχθρός

φαντόροι πέταξαν τα όπλα τους. Μανιασμένοι οι αξι 

Στο φύλσ της

- ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ Τερζόπουλος και Ζαχαρόπουλος και
το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρεΙας Κονδύλης.

σας δεν είναι μόνο η Δημαρχια και το Κρότος. Πρώτος

ωματικοl ξελαρυγγiζoνται και λυσσόνε γtα τη στόση

λιδσ με φωτογραφικό υλικό από το συλλαλητήριο, την

και κύρίος εκμεταλλευτής σας εΙναl οι Λαναρόδες, οι

των φαντόρων. Και τότε όλοι οι φαντόροι ακολουθόνε

κηδεΙα. καθώς και τις φωτογραφίες των δολοφονημέ

Όλα, πλέον, συνέτειναν στο συμπέρασμα, ότι πολύ σύ

Κύρτσηδες και η ΣΙα τους. Μην παρασύρεστε από τις

το παρόδειγμα των πρώτων. Κανένας φαντόρος δεν

νων. Εκεl σημειώ..-εται: «Οι εργότες της Νόουσας δια

πυροβόλησε. Η ταξική αυτή στόση των φαντόρων της

δήλωσαν την Δευτέρα ενόντια στο πέταγμα τους στο

εργότριες

και

επαγγελματοβιοτέχνες

27/1/1932

κατό

πόλι το θέμα εΙναι πρωτοσέ

ντομα θα πραγματοποιούνταν ογκώδες και απειλητικό

ψέυτιέί: τους. Απαιτήστε να ικανοποιηθούν τα αιτήμα

συλλαλητήριο κατό του Δήμου Νόουσας και'προσω

τα σας. Όλοι στο πλευρό των υφαντουργών της Νόου-

Νόουσας είναι το φωτεινότερο παρόδειγμα για το τι

δρόμο. Κα ι τα όργανα του ΒεΥ1 ζέλου σώριασαν πέντε

πικό κατό του δημόρχου Γεωργioυ (Τζών) Περδικόρη .

σας! ... Στη'Δημαρχία οι εργότες βρέθηκαν μπροστό σε

ολόκερη δόλοφονική ενέδρα .Όλος ο τριγύρω χώρος

νεκρούς. Οι πρωτοφανείς αυτές δολοφον{εc ιφατόύν

ΣυΥΧρόνως, έντεχνα κυκλσφαρούσαν οι φήμες στην

πρέπει να κόνει ένας φαντάρος σε περίmωση ε(έγερ
σης των εργατών•..

Νόουσα για οριστική πλέον μεταφαρό των εργοστα

ε(χα καταληφθεl από την αστwoμlα και τον στρατό.

lδιαlτερη σημασία έχει η προσπόθεια βαθύτερης ανό

ωνΙα η μνήμη στους ηρωικούς εργότες της Ν60υσας.

σΙων ΛΑΝΑΡΑΣ - ΚΥΡΤΣΗΣ & ΣΙΑ στην Αθήνα, Πειραιό

Μόλις οι εργότες πλησΙασαν στη δημαρχΙα και η επι

λυσης των γεγονότων σε όρθρο με τΙτλο Η ΠΡΑΓΜΑΤΙ

Το αΙμα τσυς δεν θα πόει χαμένο. Η εργατική τόξη ορ

ή Πότρα, πρόγμα το οποΙοπροσέδιδε μεγολύτερες

τροπή πήγε να επιδώσει το ψήφισμα ο επικεφαλής

ΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, όπου

κίζεται να τους εκδικηθεl και να παλέψει γtα την ανα

διαστόσεις στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Η επιτρα
πή αγώνα εργατών - επαγγελματοβιοτεχνών υπέβαλε

μοlραρχος διέταξε «πυ ρ •.οl φαντό ρο ι αρνήθηκαν να

ασκεΙταl και έντόνη κριτική για τη στόση της τοπικής

τροπή τσυ κα θεστώτος των Λαναρόδων Βενιζέλων κα ι

πυροβολήσουν,μόνο οι χωροφύλακες πυροβόλησαν.

οργόνωσης. Εκεί τονίζεται:

Περδι κόρηδων•. Στις ΟΟΤΟ είναι οι δολοφονημένοι

αΙτηση στο αστ υνομικό τμήμα'για την πρayματoπolη 

Σκοτώθηκαν τέσσερεις εργότες οι : Κοφτερό<;, Σταυ

τα της Νόουσας κότω από το φως των δύο πιο πόνω

ΚΟΦΤΕ ΡΟΣ.ΣΥΡ ΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. ΣΤΑΥΡΑΚΔΗΣ.

ση συγκέντρωσης, σε ελΕVXόμενO χώρο και συγκεκρι

ρακ Ιδης, Ιωαwlδης και Κύρκος.Ο τελευταΙος δολοφο

ντοκουμέντων (σ.σ 12η ολομέλεια Κομ. Διεθνούς και

(Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον

μέwι-oτo προαύλιο του σχολεlου του ευρισκόμενου

νήθηκε από τον lδισ τον δήμαρχο που έδειξε όλη τη

ολσμέλεια Κ.Ε του ΚΚΕ Δεκ. 1932) διαπιστώνουμε ένα

συγγραφέα Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στο βιβλΙσ του. "Η ΚΟΜ

παραπλεύρως της εκκλησΙας του ΑγΙου Μηνό, με τη

λύσσα του ενόντια στους εργότες ... •

κρΙκο στην αλυσίδο των επαναστατικών κλονισμών

ΜΑΤΙ ΚΗ ΟΡ ΓΑ ΝΩΣ Η ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ κΑι ΤΟ ΠΑ

Στη τελε υταΙα σελΙδα και με τον ΤΙτλο 2η έκδοση

και εκρήξεων που χαρακτηρίζουν το τ~oς της μερικής

ΝΕΛΛ Η Ν ΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙ Ν Η ΜΑ" ο Σύ ρκος σύμφωνα με

αναφέρει: «Α ΓΡΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ. ΣΥ

σταθεροπο ίησης της κεφαλαιοκρατίας της χώρας μας,

τη σχετική ιατροδικαστική έκθεση δεν δολοφονήθ η 

τμήμα, χορήγησε την αιτηθεΙσα όδεια. Η συγκέντρω

ΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΒΟΥΛmΗΣ ΠAP~ΛIΔHΣ.O ΜΑΡΗΣ

ότι αποτελούν συστατικό μέρος του συντελούμενου

κε από τον δή μαρχο της πόλης ο σπο lος είχε αρχικό

ση απεφασίσθηκε να πραγματοποιηθεl την 22α lανου

ΔΙΑΤΑΣΕΙ ΤΗΝ AP~ ΤΗΣ ΦOPOΛOΓlAΣ. Νυχτερινές

περόσματος στσυς επαναστατικο ύς κλΟΥ1σμούς και

συλληφθε ι, αλλό πιθανό από "διαδηλωτές" πιστολόδες

ρητή υπόσχεση ότι δεν επρόκειτο να ' διαταραχθεl η
τόξη . Βασιζόμενο στην μιτόσχεση αυτή το αστυνομικό

αρίου 1933. (Από το βιβλίο του Στέργιου L Αποστόλου
: « Η ΚΟΜΜΑηΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ κ.κ.Ε ΚΑΙ
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Α ΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗ.ΜΑ. (1918 - 1937).
ΝΑΟΥΣΑ 2003)

«... Κρ(νοντας

τα γεγονό

σε αγανόκτηση ολόκερη την εργαζόμενη Ελλόδα .. . Αι

πληροφορΙες αναφέ ροw ότι οι αρχές της Νόουσας

εκρήξεις στις απότομες μεταβολές των γεγονότων που

των βΙOμηXόVΩν. ΕπΙσης ο lδιος σημειώνει ότι η εται

απαγόρευσαν τη δη μόσια κηδεΙα των δολοφονημέ

χαρακτηρlζΡW τσ τέλος της σταθερσποΙησης αυτής.

νων ε ργατών τα ονόματα των οποlων εΙναι, Τσlρκος,

Απ' αυτήν την όποψη κρινόμενα τα γεγονότα δεΙχνουν

(σ.σ

ρεΙα όρχισε να χορηγεl αυτοβαύλως μέχρι και το '5060 μηΥ1αΙα χρηματιΚ.ό επιδόματα στις οικογένειες των
φoνευθέvτωνεργατών) .

Σύρκος) Σταυρίδης, Κοφτερός και Μερτζόνης.

την τερόστια επαναστατική τους σημασΙα. ΤΗ ΣΗ ΜΑ

Τα δημοσιεύματα του PIZOΣΠAΣT'It-- .

Επίσης ότι εΙναι τραυματΙες ο εργότης Τσιμπουκλlδης

ΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗ

Στο σημερινό αφιέρωμα γίνεται αναφορό γtα τηναιμα·

και ο στρατιώτης Κριτlδης. Για να πνΙξοw την αγανό-

Μ ΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΙ

'.

.

,

ειδήσεις
!

από · την Ημαθ ία

30 Ιανουαρίου 2017
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΙΥΝΔΙΑΙΚΕΨΗ ΗΜΑΘΙΑΙ ΤΟΥ ΙΥΡΙΙΑ Συναντήσει( του αντιπεριφερειάρχή Ημαθίας Κώστα KαλαϊT~ίδη με ~ελέxη ~ων υποvργείων

Ο"

λοκλη ρ ώθη καν με επιτυχία

Σ

καιη διευθέτηση στην καλλιεργητική διανομή των 12.00,0

όπου και συναντήθηκε, παρουσία του βουλευτή Ημαθίας

στρεμμάτων στο έλος Κλειδίου, η προώθηση των σχεδίων

ΣYPΙ:~A Ημαθίστ την K~ριαKή

κ. Γιώργου Ουρσουζίδη με την υφυπουργό οικονομικών

βελτίωσης των νέων αγροτών και η άμεση καταβολή των

το

απόγευμα.

Ένα

ΙΥΡΙΙΑ

κορυφαίο γεγονός του κόμμα

ΙΥΝΑΙΠΙΣΜΟΣ ΡΙΙΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

τσε στην Ημαθία που σύμφωνα

Νομαρχια κή Επ ιτροπή Ημα θίας
· κ εδ ον ία. Υπάρχει. ανανέωοη

δύο χρόνια και καθορίζει την' πο

λιτική
Έγινε

.:rOU

από το καταστατικό του κόμματος

ο απολογισμός τητ απερ

άλλωστε)

νων) αλλά και εκπροσώπηση και ,

όπου κατατέθηκαν προβληματι

από τοικ τρεκ καλλικρατικούτ

σμοί σκέψεκ και προτάσεις των

δή μους τόυ νομού.

αντιπροσώηων .
. Οι αντιπρόσωποι της Συνδιάσκε
ψης εξέλεξαν τα μέλη της νέας
21 μελούς Νομαρχιακής Επιτρο 
εκπροσώπους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑ Ι:
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛ/ΚΑ ΣΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓιΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

αλλά K~Ι τους

της

και τκ ηλικίες τους (8

νεα μελη ειναι κατω των 40 ,ΧΡΟ

πλούσιος και γόνιμος δ ιάλογος

πής του ΣΥΡΙΖΑ

στα

πρόσωπα ( αυτό προβλέπεται και

κόμματος στο' Νομό.

χόμενης Ν .Ε.και ακολούθησε ένας

ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

νομαρχιακής

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΡΟΥΛΗΣ

οργάνωσης Ημαθίαο στην Περι
φερειακή Συντονιστική Επιτροπή

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΠΟΥΛΟΣ' ΒΑΣΙ ΛΕΙ

του κόμματος στην Κεντρική Μα-

ΟΣ

ι

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑ ΣΤΑΣ Ι ΟΣ

ΚΑ

ΜΠΑ

ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΕΣ

ΜDΑΡΟΥΣΗ

ΛΑΦΑΖΑΝΗ Σ ΑΛ ΕΞΑΝ Δ ΡΟ Σ
, Μ Α Ν Ω ΛΑ ΚΑ Κ Η Σ ΓΕΩ ΡΓιΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΣΤΕ Ρ Γι ΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΠΕΤΡ ΟΥΛΑ
ΡΩΣ ΙΟΥ ΚΟ ΡΙΝΑ
';ί"

την κ. αντιπεριφερειάρχη μια σειρά ζητημάτων, όπως η δί

αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ . Κώστας Καλαϊτζίδης,

οι ερναοιεο της 2ης Νο

με το καταστατικό γίνεται κάθε

-,

την Αθήνα βρέθηκε την προήγούμενη βδομάδα ο

μαρχιακής Συνδιάσκεψης του

22.1.2017

ΣΑΡΑΝΤΗ Β Α Ρ Β Α ΡΑ
Σ ΙΔΗΡΟΠ ΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ

,

ΣΠΥΡ ΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑ Σ Ι Α
ΤΣΑΠΑΡΟ Π ΟΥΛΟΣ Π ΕΤΡ ΟΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

, ~;I.301 PGIIKr~,,.

ΟΟlόιlΊ'lUa.
,οο ό 10 t 9tf'4

A~ () Tέλoι~ 19 Βεροιιι '
" ΤΙ1h: 233 1ο 22(31)5

,κα.Κατερίνα Παπα

αποζημιώσεων

νάτσιου, καθώς και

βοοτρόφων της Ημα

υπηρεσιακά στελέ

θ ίας που επλήγησαν

χη του Υπουργείου

από την οζώδη δερ

Αγροτικής Ανάπτυ

ματίτιδα .

ξης.

Επίσης ο κ . ΚαλαϊτζΙ- '

Στο Υπουργείο Οι

δης ζήτησε

κονομικών

τέθηκε

ματα που καταβάλ

το ζήτημα της πα

λουν ως αποζημίωση
υπερωριακής

χώρησης στην Π.Ε

σχόλησης οι ιδιώτες

Ημαθ ίας , της έκτα

στους

της Π .Ε Ημαθίας. στα

στην

περιοχή

κόμβου

της

γεωπόνους

πόμενων

εξαγωγι-

•

κών ελέγχων, να πη

καθώς και μια σει

γαίνουν

ρά άλλων θεμάτων,

στο ταμείο της Περι

κατευθείαν

που είχαν συ μβ ασι

φερειακής Ενότητας,

ώστε να απoδίδo~αι

από την

άμεσα στοικ δικαιού

' π ρο ηγο ύ μ εν η κ υ βέ ρ-

υφιρτάμενη γραφειοκρατική

νη σ η το 20 14, α λλά δεν υλοπο ιήθη καν, όπως η κατασ κ ευ ή

χο υ ς, επιλύ οντα ς έτσι την

πεζογέφ υ ρας στο φ ράγμα το υ Αλιά κμονα κα ι η συντ ή ρ η -

κ ωλ υ σι ε ργ ία .

ση Ίου υφιστάμ ενου οδο στρώμ ατος τη ς γέφυ ρας, ο καθ α-

Στα πλα ίσι α των συναντήσεων του ο κ.αντιπεριφερειάρχης

ρ ισμόε το υ Λουδία, για τον οποίο υπάρχει π ροκ ατα ρ κτι κ ή

έκανε την εξής δήλωση: « Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον

μ ελέτη κα ι ασφαλτόστρωση σνρ οτι κ η τ ο δοποι ί ας σε πε ρι-

βουλευτή Ημαθίας κ. Γιώργο Ουρσουζίδη για την αμέρι-

οχές τη ς Ημαθ ία«

στη συμπαράσταση του στην επίλυση προβλημάτων που

Α κολο ύθ η σε συνάντηση με υπηρεσ ιακούς π αράγοντες

αντιμθτωπ ί ζει ο τόπος μας. Ευελπιστώ ότι η κυβέρνηση θα

το υ Υπουργείου Αγροτική ς Ανάmυξη ς, όπου τέθηκαν απ ό

φροντίσει άμεσα ώστε να βρεθούν λοσεκ» .

Απατεωνες συγκεντρώνουν χρήματα στο όνομα της Πρωτοβουλίας
Α

ενεργήσο υν έρανο για λογαριασμό τητ, Ο τρόποτ αυτός

π ό το Δ ι ο ικητι κό Συ μ β ο ύλιο τη ς Πρ ωτο βο υλία ς για το

μας ε ίναι άγνωστο τ και είναι αταίριαστος με το πλαίσιο και

Παιδί ανα κοινώνεται ότι έχεΤ πε ρ ι έλθε ι στη ν αντίλ η ψ η

π ολλών συ μπολιτών μας και μας έχε ι καταγγελθεί η αντι

τις αρχές λε ιτο υ ργίας που έχουμε θέσει.

ΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣ I ΟΣ ΓιΑ ΤΗΝ

πο ί η ση το υ Ο ργανισμ ού μας και των συ μ βόλων του, απ ό

2:0λες ο ι π ρ οσπάθ ε ι ετ οικονομικής μας ενίσχυσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

λαχειοφόρ ος αγορά, άλλες εκδηλωσεκ), είναι διαφσνεκ,

Τ1ΚΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ :

άτομα που διενεργούν εράνοικ ή ζητούν χρήματα πο υλώ
ντας αντικείμενα, ισχυριζόμενοι ψευδώ; ότι είναι μέλη ή

ΓΕΩΡΓιΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

εκπρόσωποί μαε.Το πιο πρόσφατο κρούσμα σπάτητ που

μέλη, στελ έχη και εθελοντές μας, γνωστούς σε όλοικ,

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

μας αναφέρθηκε αφορά σε προσπάθεια προσώπων (πο υ

3.Δεν έχουμε εκδώσει ημερολόγιο για το' 20 1Ί και δεν δια

έφεραν και καρτελάκι με το λογότυπό μας), να πο υ λή σο υ,:,

νέμουμε φ υλλά δ ι α με σκοπό την είσπραξη χρημάτων.

ΣΥΝΤΟΝ /Σ-

Ι

πλα ίσια των προβλε-

του

Εγνα

τκκ με τη Βέροια,

οπ οι η θ ε ί

ι

απα

σης

στρεμμάτων

ι

τα χρή 

ράτασηο της παρα

42

Ι ,

των

Δ Η Μ ΗΤΡ Η ΣΧΕ Ι 

ΧΑΜΠΙΔΗ Σ

l(cιψΙ::;ιιo,

';Ι

βοήθεια στο έργο μας.

Kατ~π ιν α υτών παρqκαλούμε θερμά τοικ φίλοικ και υπο

στηρικτέτ; του έργου μας να μας αναφέρουν αμέσως πα

"

ρόμοια. πε ρ ιστατι κά που αντιλαμβάνονται ή να καλούν

Με αφορμή αυτά και παλαιότερα περιστατικά δηλώνουμε

κατηγορηματικά ότι :

'

αμέσως τκ σστυνομικέτ αρχές, καθώς πρόκειται για προ

,

) .Η Πρωτοβουλία γιό το ΠαιδJποτέ δεν έχει βγάλει στο .

δρόμο (και ούτε πρόκειται να το κάνει) άτομα για να δι-

σπάθεια επιτήδειων να προσποριστούν οικονομικό όφε
λος εις βάρος τους και εκ βάρος του Οργανισμού μας.

Νέο ΔιΣ του Εργατικού Κέντρου Νάουσας

Μ

ετά τις εκλογές στις

15/1 το νέο Δ.Σ του

Εργατικού Κέντρου

Νάουσας είναι το εξής: Πρόεδρος Τσίτσης Αθανάσιος. Αντι

πρόεδρος: Κουτσουπιάς Παναγιώτης. Γ. Γραμματέας: Διάκογλου
Ιωάwης.Αν.Γραμμτέας;

(Bazaar,

ανακοινών ονται εκ των τφοτέρων και διενεργούνται από

ημερολόγια που δήθεν εκδόθηκαν από εμάε; με σκρπό τη

Έiiiδ~ o 2εβασμός,. η Ποιότητα
και ηΟικονομΙα
,
συμβαδίζουν και είνα/ Υ/α εμάς δtδoμiΎo.•..

Μίσιας ΚωνlVος.Ταμίας: Ζάχος Σταύρος.

Μέλης: Κορδονίδης Σταύρος. Κουλέεβα Νίνα, Κωστόπουλος Φώ

Θιφμαντlκά Χαλαζία - Αλογόνου - Αεl?όΟεΡ~lα
, HλεΨΙK~ ~oυβέρτες - ,Θερμοπομποί

, ." \ ',\; " ! { '
,

{

,

ι

.... ~
,

τιος, Πέκαλης Δημήτριος. Φονυταλή Ευφραξία, Χατζής lωάννής.

Εκ-δήλωση Κοινωνικού Φροντιστηρίου Νάουσας

Τ

Ο Κοινωνικό Φροντιστή-

παιδευτικός Β' Βάθμιας Εκπαί

ριο του Δήμου Nάoυσα~ .

δέΙΙσης

διοργανώνει το Σάββατο

Γεώργι:6ς Μπίκας - Υπεόθυνος

4 •

Φεβρουαρίου 2017 και ώρα ~:Π λη ρoφOΡΙ Kή ς Δη μόσιας Βι,ir:

~

l

.

18:00 ομιλία με θέμα: «Τα ' βλιοθήκης Βέροιας
επαγγέλματα του μέλλοντος». Μετά το , πέρας της ομιλίας θα
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί
έχουν την ευκαιρία οι γονείς

'Qf;ΡμrιVίιItΩ ••ιίΩοi:Ά't~D(JfJ .,ίιί' ••.
, : ΟΙΚΟll~μlκiι1 0έρμΟll~n ' '
από 15 έως 97 €

στην αίθουσα συναυλιών Εστί- , ; .Των μαθητών να

ενημερω

ας Μουσών. Οι ομιλητές της ~θoύν για τη σχολική πρόοδο
εκδήλωσης θα είναι :
Κωνσταντίνος

. "

Παραστατίδης

. των παιδιών τους. Εκτός από
τους γονείς και τους καθη

- Υπεύθυνος Επαγγελματικούγητές προσκεκλημένοι είναι
,Π ρ όσανατολ ισμο ύ ΚΕΣΥΠ Νο-πρωτίστως και οι ίδιοι οι μα-

μού Ημαθίας

'

Νικόλαος Φωτίου - MSc Εκ-

θητές του Κοινωνικού ΦροντιστηρΙου.

24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Τηλ. :

233 1071414

Κιν.:6944549745 .~ ρ98798 6005
"

""

Κεντρ. : ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ 26

ΥΠΙμα. ; ΚΑΒΆΣΙΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ί

ελε~θερό
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελfδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο

ι αγρότες του Δήμου μας έχουν βγει στον δρόμο του

αγοράζουν έτσι κ ι αλλιώς πανάκριβα τα ανροτοκτηνο

.αγώνα . τοικ. Παλεύουν για την επιβίωσή τοικ, ενά

τροφικά προϊόντα. .

ντια στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑ Π) της ΕΕ και της

ΕΙναι η (δ ια πολιτική που στέλνει εκατομμύρια εργάτες

πολιτικής της κυβέρνησης που τους οδηγέ! στο ξεκλήρι

στην ανεργία, που αφαν(ζει χιλιάδες αυτοαπασχολούμε

νους και μικρούς εμπόροικ, που μειώνει

σμα, στη : φτώχεια και την εξαθλ(ωση . Ενάντια

στο εμπάργκο.

μισθούς και ουνταϊεκ, που εμπορευμα

.

Μόνο για φέτος. οι αγρότες καλούνται να

τοποιεΙ Υγε(α, Παιδεία, Πρόνο ια, που

πληρώσ.ουν:

τσσκίζει εργασιακά δικα ιώματα για να

Αυξημένες από 23,1% έως 27,3% ασφαλιστι
κές εισφορές στον ΟΓΑ, που μέχρι το 2022 θα

. ΛΑϊΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

τριπλασιαστούν.

διασφαλΙζει τα κέρδη των μονοπωλίων,
Που υποβαθμίζει ή ιδιωτικοποιεΙ Υπηρε
σΙες στοικ Δήμους και στκ Περιφέρειες.

Διπλάσιο σχεδόν φόρο, αφού ο φορολογι-

που αυξάνει συνεχώς τους φόρους για

κός συντελεστής από το 13% ανεβαΙνει στο 22%. Βαρύς

τον λαό είτε με την μεfωση του αφορολόγητου, εΙτε με τα.

θα πέσει πάνω τους ο " φο ρολογι κός πέλεκυς" κα ι με τα

δημοτικά τέλη, εΙτε με τον ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ κλπ. Την

. τεκμήρια διαβ Ιωσης. ενώ μετά από πέντε χρόνια θα αρχΙ

σουν να πληρώνουν και το τέλ~ς ε"πιτηδεύματος.
Αυξημένο από 13% σε 24% το φπΑ για τα αγρoτΛ(~ μέσά

2017

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΙ,ΠΕΛΛΑΙ Ι.Φ.Η.Π. ΙΥΝ.ΠΕ.
ο

Συνεταιρισμός

Φαρμακοποιών

Ημαθίας

. Πέλλας Σ.Φ.Η.Π. ΣΥΝ.ΠΕ., Πάροδοτ Θεσσαλό
νίκητ;

131, 59100

Βέροια, τηλ. :

2331077800,

φαξ:

2331064546, e-mail: info@sfip.gr. επιθυμεί να προ
σλόβει επιστήμονα φαρμακοποιό ο οποίοκ θα
απασχοληθεί στη θέση του υπεύθυνου φαρμακο

ποιού της φαρμακαποθήκης.

Ιδια ώρα που φοροαπαλλάσσει το κεφάλαιο .

Ως Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζουμε αυτόν τον δίκσιο αγώ
να των αγροτών. Όχι μόνο στα λόγια αλλά και με το αγώ

και εφόδια, μειωμένη η επιστροφή φόρου κατανάλωσης

να μας να μην περάσουν αυξήσεις στα τέλη άρδευσης ή

καυσίμων που αργότερα θα καταργηθεΙ εντελώς.

με συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν στο Δη

Αυξημένο ΕΝΦΙΑ για τα οικόπεδα και τα χωράφια.

μοτικό Συμβούλιο όπως η μείωση των τελών άρδευσης

Ειδικό φόρο στο κρασΙ και στο τσίπουρο.

για τους αγρότες του Δήμου μας. αλλά και γενικότερα η

Πρόσθετο "περ ι βαλλοντι κό" τέλος στο νερό άρδε υ ση ς

μεΙωση των δημοτικών φόρων και τελών.

και ύδρευσης.

Απαιτούμε από την Δ ημ οτι κ ή Α ρχ ή το υ Δ ή μ ο υ Β έ ροιας

ΚΤΕΟ κα ι για τα αγροτικά μηχανήματα .

να μην μεΙνει μόνο στα λόγια συμπ α ράστασης, να στηρί

Eιsτός από τα παραπάνω οι αγρότες καλούνται να πληρώ

ξει έμπρακτα των αγώνα το υς π ρ ος κάθ ε κατεύθ υ νση και

σουν και τα παλιά χαράτσια, ενώ το εισόδημά του ς συρρι

να πάρει και συγ κ εκρ ιμένα μ έτρα στ ή ριξη ς των φτωχών

κνώνεται εξαιτΙας των πολύ χαμηλών τιμών στα αγροτι κά

αγροτών.

προϊόντα που διαμορφώνει η " ελε ύ θε ρ η" καπιτα λ ιστι κ ή

Καλούμ ε τους εργα ζόμενου ς. κάθε λαϊκ ή οι κογένε ια το υ

αγορά, των μεγάλων περικοπών στκ επιδοτή σεκ/εν ι 

Δή μ ο υ Βέρο ια ς να στη ρ ίξο υν μαζι κά τ~ αγρ οτι κά μπλόκα

Απαρα ίτητα προσόντα υπο ψ ηφ ίων:

- Πτυχίο

φαρμα κοπο ιού

κα ι

άδεια

σχύσεις, των τε ρ ά στι ων ζημιών στην παραγωγή και στο

κα ι τ κ αγροτικ ές κ\Vητοπο ι ήσε ι ς.

Έχουμε κοινό ουμφέρον να αγωνιστού με, να αντισταθού

κέσ καταστροφές, οι αρρώστιες και τκ οποfες ουσι α στι κά

με και να ανατρέψ ο υ με τ η βα ρβαρότητα που εξελ(σσε

δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. της ς:ιύξησης των ασφαλι στι κ ών

ται σε όλες τκ πλευρές της-ζωής μας. Για την ικανοποίη

εισφορών του ΟΓΑ που θα αφήσει νέες χιλιάδες αγρ ότες

ση όλων των σ ύγχ ρονων αν αγκών της εργατικής τάξη ς.

και αγρότισσες ανασφάλιστους.

των λαϊκών στρω μάτων, δυναμώνουμε την πάλη ενάντια

-Αρ ιστετ γνώσεκ ηλεκτρονικο ύ υπολογιστή
-Πολύ καλ ή γνώση Αγγλlκήι:; γλώσσαι:;

-

Πρ ο ϋπ η ρεσία
σε παρόμοια θέση
#
Οι ενδιαφερόμενο ι καλούντα ι έωτ και

31/01/2017

να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα .

στο

με την ένδειξη «Θέση: Υπ.

ema il: info @sfi p.gr

στην πολ ιτική κυ βέρνησης. ΕΕ, ΔΝΤ που υπηρ ετούν τους

Φαρ μα κοπο ιο ύ»

στων, μεγαλοαγροτών, των επιχειρηματικών ομΙλ ων που

μεγάλους επιχειρηματικούς ομΙλους, τα μονοπώλια και
ρίχνουν στη φτώχεια, στην ανεργΙα, στη ζωή χωρΙς δικαι

απόλ υτη εμπ ιστευτικότητα . Για περισσότερετ πλη

συγκεντρώνουν τη γη κα ι την παραγωγή . Αυτή η π ολιτι κ ή

ώματα τον ε ργαζό μ ενο λα ό .

ρο φο ρ ίετ σχετι κό με την υπο βολ ή υποψηφιοτήτων

έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τοικ αγρότες, αλλά

Ο δημοτικός σύ μβουλος της Λαϊκής Σϋ σπείρωοηο

και στη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιούχων που

Γιώργος Μελιόπουλος

αποταθείτε στο τηλέφωνο 23310-77820.

για χάρη των σύγχρονων τσιφλικάδων, αγροτοκαπ ιτα λ ι

,.

αοκησεωτ

επαγγέλματος.

Επιθ υ μητά προ σόντα υπο ψη φ ίων:

αγροτοκτηνοτροφικό κεφάλαιο που προκάλεσαν οι φυσι

Το ξεκλή·ρισμα των μικρομεσαίων αγροτών επιχειρείται

Ιονουσρί οιι

30

. Για όλει:; τκ αιτήσεκ θα τηρηθεί

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ε Ο Π Υ Υ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕ Σ ΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
Χαριστική βολή σε γονε ( ς, μι σθ ιdTo ύ ς κα ι αυτο απαοχολο ύμενους επ αγγελ μ ατ ί ε ς

22/12 /2016 ο ΕΟΠ)Ύ κάλεσε με σχετικό

μά κω σ η κα ι επιστροφή των ποσών (clawback)

σθολογικού κόστοικ». Στον ιδια lτερα ευα lσθητο

στημονικότητα

έγνραφό του το υς αυτοαπασχολούμ ενους

π ο υ θα αποτελούν υπέρβαση του προϋπολογι

χώρο της Ειδικής Αγωγής, γίνονται δ ιαχρονικά

Στη λογική- του περιορισμοίι του « κόστο υ ς», η

επαγγελματlες στην Ειδι κή Αγωγή και τους ιδ ι

σ μ ο ύ του ΕΟΠΥΥ για την Ειδική Αγωγή. Δηλαδή,

περικοπές στα είδη και τον αριθμό των παρο

οκτήτες κέντρων Ειδ ικής Αγωγής να υπογρά

θα έχουν μειωμένα έσοδα σε σχέση με το προ

χών, γεγονός που εξαναγκάζει τκ οικογένειες να

κυβέρνηση μιΜει Π.χ. για υπερδιάγνωση στκ
περιmώσεις του αυτισμού και. τη; δυσλεξίας.

30 /12 /2016
25/ 1/20 17). Μέχρι τώρα,
ο ΕΟΠΥΥ επέστρεφέ στους γονε(ς ένα τμήμα

Ο μως το

σχολούμενουςνα κλεlσουντα φορόλογικά τους

πλ η ρώνο υν αρκετά πο σά συμπληρωματικά για

κα ι κατόπ ιν μέχρ ι τι ς

·τι ς ανάγκες των παιδιών τους.

υπάρχουν νέα διαγνωστικά εργαλεία που εντο

βιβλία κι όσους έχουν μικρά κέντρα σε μαρα

Η κυβέρνηση, το προηγούμενο διάστημα προε

πΙζουν προβλήματα Π.χ. του φάσματος του αυ

των χρημάτων ·πο υ έδ ιναν για ένα πακέτο δια

σμό.

το lμασε το «έδαφΟζ», προβάλλοντας « επιχειρ ή

φόρων θεραπευτικών πράξεων για παιδιά μέχρι

Χιλιάδες - περιπλανώμενοι από Κέντρο σε Κέ

ματα» ότι με τον τρόπο αυτό θα μπει μια <<τά ξ η»

18 χρόνων που εlχαν ανάγκη Ειδικής Αγωγής.

ντρο

στο χώρο των υπηρεσιών Ειδικής

Με τη νέα σύμβαση , ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει

νται σκληρά κα ι αμεΙβονται άσχημα, με την εl

απευθεlας τους αυτοαπασχολο ύμενους κα ι τα .

δηση και μόνο της νέας σύμβασης έχουν δεχτε l

Σ

τις

ψουν συμβάσεις (α ρχι κ ά μέχρι τις

ηγούμενο διάστημα, οδηγώνταςτοικ αυτοαπα

- μισθωτο Ι επιστήμονες, που ήδη εργάζο

μπαράζ απειλών για απολύσεις. μειώσεις μισθών,

Τη

απλήρωτη εργασ Ια Κ.ά.

200.000

δράσεων. Σε ό,ΤΙ αφορά τους αυτοπασχολούμε

Οι γονε(ς καλούνται να κάνουν αυτό Π9V έκαναν

μένοvν εκτός οποιασδήποτε

νους κα ι τους ιδι ο κτήτες αυτό σημα ίνει ότι ο ΕΟ 

πάντα. Να βάζουν το χέρί στην τσέπη, αυτήν τη

εκπαιδευτικ ής

ΠΥΥ θα καθυστερε Ι την αποζημ lωσή τους. στην

φορά ακόμη πιο βαθ ιά, για να πληρώσουν όλο

και μόνο ΤΟ 10% των παιδιών

οποΙα θα επιβληθε Ι ποσοστιαία « υ π οχρ εωτι κ ή

και μεγαλύτερο τμήμα των θεραπειών του παι

. εξυπηρετεlται στα διάφορα

έ κπτω ση » (rebate) πάνω από ένα ποσό, με κλι-

δ ιού τους.

λεΙα (το

Και αυτό γιατl ο

προσανατολι 

~~ .~~'W~'I1iς~ς

Τηλ. .&

(τιλ. ΑΥ. A~QIJ)BiρδIQ u. 59 131

nx.: 1331 ο Π740

Κιν.

6977 708862

e-mai~ t!V2llioiJ@otenetgr

πάνω

90% εlναι

εκτός), όταν

ε Ιναι υποτυπώδεις ο ι κρατικές

απόλυτα δωρεάν έγκαιρη και

οι

πρώιμη δ ιάγνωση

υπ η
Ειδικής

- αποκατάσταση,

δύλια για την Ειδική Αγωγή

στΙζουν» λιγότε

αντιστοιχούν σε μόλις

.

1,16

ευρώ τη μέρα για κάθε παιδ Ι

ασφα

τα παραπάνω «επιχειρήματα»

λιστικά

ταμε Ια,

της κυβέρνησης αποτελούν

στο

πλα lσιο

.
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Γιάννης Ρίτσος
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Ιανουσριου 2017

Θρακική Εστία Βέροιας έκοψε την βασιλόπιτά της

ην βασιλόπιτά της
έκοψε η Θρακική Εστία Βέροιας το
πρωί της Κυριακής
(22/1 /201 7),
στην
έδρα της, στην οδό
Κυριωτίσσης, στη Βέροια.
βασιλόπιτα
ην
ευλόγησε ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Βεροίας,

«Δεν θέλω κοµµουνισµό»

Ναούσης και Καμπανίας, Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, ενώ
παρόντες ήταν ο Δήµαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο
βουλευτής Γιώργος
Ούρσουζίδης, εκπρόσωπος του διοικητή
της 1ης Μεραρχίας
και µέλη του Συλλόγου.

Είµαι

ο συνταξιούχο εκπαιδευτικό και συγγραφέα, Φώτη Σιμόπουλο,
υποδέχτηκε ο Δήµαρχος
Βέροιας,
Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης, την Παρα-

σ
ο
=

ο
*σ

2α.,=:-

Απόκτησα αδυναμίες, πάθη ένα σωρό
κεφάλι δεν σηκώνω
::α με µάθαν να προσκυνώ
οο. πιστεύω πως είμαι ελεύθερος
3
ιο
-ο
Θ µα να ζήσω δεν μπορώ
είμαι στην ανεργία
ψήφιζα ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΔΗΜοκρΑτιΑ
και τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ τον αριστερό
µε την φθηνή του δημαγωγία
και τώρα µετανοώ
>
0
>
6

όμορφο µελωδικό απόγευμα προσέφερε
Ενα
η Σοφία Κουπίδου το Σάβατο 21/1 στη Στέγη
Γραμµάτωνκαι Τεχνών, στο προπτυχιακό ρεσιτάλ
βιολιού που πραγματοποίησε. Η Σοφία Κουπίδου
ξεκίνησε μαθήµατα βιολιού από 8 χρονών και
σήμερα φοιτά στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ενώ συµμετέχει στην συμφωνική ορχήστρα του ΑΠΘ καθώς
και στην ορχήστρα νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νικης. Μαζί στο πιάνο ήταν ο Χρήστος
Συγκούνης ενώ παρουσιάστηκαν έργα του Μοτζαρτ,Παγκανίνι, Σκαλκώτα κ.α Τα θερµά µας συγχαρητήρια!

Αντιδημάρχου Παιδείας, Γιώργου

Δεν έχω αξιοπρέπεια
μπατι΄ρης κυκλοφορώ
ρούχο μου η ανέχεια
δεν Θέλω κομµουνισμό
Μου είπαν κάποια μέρα
πλούσιος μπορώ να γίνω
πήραν τα μυαλά μου αέρα
και απένταρος πάλι θα μείνω

0Πέτρος Τατσόπουλοςπαρουσιάζειτο βιβλίο του «Γκαγκάριν»

΄.

Σινίδ,υνά
τνυ
(:: Ρ…σεξξξρες?…ο…ξήνΏ
«:…

χαρεί για την επικείμενη
βράβευσή του από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για το θεατρικό έργο με
τίτλο «Ο Αμίλητος - Αµείλικτος Καθρέφτης».
Ενόψει της βράβευσης του κ. Σιμόπουλου από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (πραγματοποιήθηκεί,
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος παρουσία του

γίνοµαι επαναστάτης της στιγμής
γεννήθηκα και µεγάλωσα
σ' ένα σύστημα αστικό
και δεν µπορώ ν' ακούσω
για κομουνισμό

10

Ξ

σκευή20|ανουαρίου2017,
προκειµένου να τον συγ-

μικροαστικό στοιχείο εγωιστής

και όταν θίγεται το συμφέρον μου

Προπτυχιακό ρεσιτάλ βιολιού της Σοφίας Κουπίδου

…

"Ηποίηση πρέπέινα ναι
οδηγός µάχης κι εστυχίας
έναόπλο στα χέρια του λαϊκού
…

-

χαρίζοντάς του παράλληλα ένα
φωτογραφικό λεύκωμα της πόλης.
Συγκεκριµένα, οκ. Βοργιαζίδης τόνισε πως αυτή η διάκριση πέρα από
προσωπική επιβράβευση αποτελεί
επίσης μεγάλη τιμή και έµπνευση
για τους δημότες της Βέροιας, ευχόμενος να ακολουθήσουν πολλές ακόµα αντίστοιχες διακρίσεις.Από τη μεριά του, ο κ. Σιµόπουλος ευχαρίστησε
το Δήμαρχο για το προσωπικό του ενδιαφέρον γύρω
από το συγγραφικό του έργο ενώ τέλος του προσέφερε
ένα αντίτυπο με προσωπική αφιέρωση από το τελευταίο
λογοτεχνικό του έργο με τίτλο «Τζεμίλα Άγια».

,

΄

στη Δηµοσια Βιβλιοθηκη της Βεροιας
ΚεΔημόσια
……………
ντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
και η Βι'3ίηίοοα Εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
του Πέτρου Τατσόπουλου «Γκαγκάριν
- ο κόσµος από χαµηλά» την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης (Ελλης 8, Βέροια)Γιατο βιβλίο θα µιλήσει ο ίδιος ο
συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος και ο Αλέξανδρος Κόγκας, φιλόλογος.

έκπΓκπΜΝ

…

…

΄

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βενιζέλου 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ. 23310-24…612
Βιβλιοπροτάσεις
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821
τα "και…

Α……Μ…=:ξ.ιεκαι……»

[

:

(ξΙΞ΄Ι'Γ.Ν"Κ!Π;

ΣΥΛΛΛΟΓ|ΚΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΝΤΑΙ
ΤΟΓΥΝΑΙΚΕΙΟΖΗΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ποντοι εκΑΜπΑι>ΔαΝΗ:
ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΤΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
ΜΥ0|ΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

"Η"… ΚΡΕΜΥΜΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΤΟΥ 1821

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 60ΤΕΝΒΕ86

΄΄

1ΑογΜε κΑΜπΡε
ζΟΝΡΙΤΕΟΚ
ΜΥ0ΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ

…

"Στους αστόχαστουςπου ποτέδεν
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
στοχαστικοι' που ποτέ δεν δρουν"

πολιτισμός

Μ. ΜΠΡΕΧΤ

…

.-

Από την συντονιστική επιτροπή της διοργάνωσης
του "ΜΕΛ|ΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 201 7" ανακο-

νώθηκε το πρόγραμµα των εκδηλώσεων από την
Κυριακή 12 έως την κ. Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά:
.

20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλιστών στην
κεντρική πλατεία της Μελίκης.
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα σχολεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο
πάρτι στην κεντρική πλατεία της
Μελίκης.

18:00Μουσικοχορευτική παράσταση Λαογραφικού Οµίλου Μελίκης και Περιχώρων΄
«Το προξενιό του Θωµά»
στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Δηµοτικής Κοινότητας
Μελίκης.
Επανάληψη παράστα-

σης.
ΤΣ|ΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ:

16

ΦΕ-

21:00 Χορός Πολιτιστικού
ΣυλλόγουΝέωνΝεοκάστρου
στο κτήµα «Πολιτεία».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑ-

ανελλιτου μεπώς,
γάλου ενδιαφέροντος, τα
δωρεάν εισαγωγικά µαθήματα στις νέες τεχνολογίες που διοργανώνει η
Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας από το
Μάιο του 2000. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται
στο Εργαστήριο (Μάκι
5ρεςε) του Ιου ορόφου
της Βιβλιοθήκης (στην οδό
Έλλης 8)
Το πρόγραμµα για τα µαθήµατα

Συνεχίζονται
εξαιτίας

΄

της Μελίκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
«ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΛΙΚ|ΩΤΙΚΟΥΚΑΡΝΑΒΑΛ|ΟΥ 2017»

21 :00

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙ΄ΚΕΣΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

από 12-27|2

ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚ0 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017:Το πρόγραμµα εκδηλώσεων

ΙΙεαοιυρι…1΄παιθοιοΙΙοριι
Αναβίωση

οι… [Μίμη 23 Φεβ.ις20:00

ιυβα

ΠαραδοσιακοίΓάμου Κυριακή 26 Φεβ στις11300

Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου!
Έναρξη χορευτικών - παρέλαση αρµάτων. στις 12:00

ΡΙΟΥ:

21:00 Χορός Πολιτιστικού
Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης "Το Κωστί" στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

18:00 Παρουσίαση της νέας δισκογραφικής δουλειάς της συνθέτριας Πηγής Λυκούδη και του
ποιητή Θανάση Σάλτα "Τα Πάθη
της Αγάπης", στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοιν.
Μελίκης. Τραγουδούν: Γεωργία
Αγγέλου, Δημήτρης Ερατεινός,
Νίκος Καρακαλπάκης. Στο πιάνο η συνθέτις και στην κιθάραμαντολ1νο η σολίστ Αρετή Κοκκίνου.

του Φεβρουαρίου του 2017, είναι
το ακόλουθο:

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόγερος».

21:00 Χορός ηλικιωμένων και
μερακλήδων του Λαογραφικού
Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων
στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

΄

21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Οµίλου Μελίκης
και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
13:00 Αναβίωση παραδοσιακού γάµου στην κεντρική
πλατεία της Μελίκης µε τη συµμετοχή πολιτιστικών
συλλόγων της Μελίκης και άλλων περιοχών.
ΚΥΡΙΑΚΗ

κέδρων και γλέντι
από τον Ποπλατεία
Νεοκάστρου,
του
κεντρική
στην
λιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

19:00 «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει.... µε χρώμα
Αποκριάς!» Μουσική εκδήλωση από τις Χορωδίες Μελίκης (παιδική και ενηλίκων).

14:00 Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών
και παραδοσιακώνσυγκροτηµάτων.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤ|ΚΟΥΚΑΡΝΑΒΑΛ|ΟΥ 2017»

-

1

Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, 10:00
1:30

ΖΡΥΟίΡΗΡςεν8ΧΒιπ12
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017,
10:00 1 1:30
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου2017,
10:00 - 11:30
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017,

-

19: 30 Παραδοσιακό κάψιµο των

12:00 Παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά
συγκροτή µατα.

-

11:30

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου2017,
10:00 - 1 1:30
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου2017,
10:00 - 11:30
Πρώτη Επαφή µε τον Υπολογιστή
Πρώτη Επαφή με τον Υπολογιστή &
Βασικές Γνώσεις Διαδικτύου
(οθόνη ,πληκτρολόγισ, κεντρική
μονάδα, ίπτετπετ) ( 4 Μαθήματα )
Μτρ5://ςοο.ςΙ/ίοτ…ε/

ΣΑΒΒΑΤΟ25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

4

Αγγλικά επιβίωσης για αρχάριους
μαθήµατα)
Με την υποστήριξη της Αμερικανικής Γωνιάς
,
Μτρ5://ςοο.ςΙ/ίοτπιε/
εΝΕιΝΟΜ]Ι.3κνν51ώ42
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου2017, 10:00
(

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

15:00 Παιδικό πάρτι µασκέ με κλόουν και ξυλοπόδαρους στο ςιυΒ ΝΑ05 από τον Λαογραφικό "Ομιλο Μελίκης και Περιχώρων.
19:00 Θεατρική παράσταση - κωμωδία: «Ο Άµλετ Αλλιώς» Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Γα'ι'τάνι»,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δηµοτικής Κοινότητας Μελίκης.

Ιανουαρίου 2017

10:00-11:30

,

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου2017,
Η κοπή

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το ΚΑΠΑ Βέροιας

Θεόφιλος Κορωνάς, συνεχάρη το προσωπικό,
που παρά την πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασε, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Τυχερό κομµάτι στην κεντρική πίτα ήταν
αυτό των παιδικών σταθμών, φλουρΙ περιείχαν και τα
ατομικά πιτάκια που μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους. Το έπαθλο στα φλουριά ήταν δυο μέρες άδεια,
ενώ µοιράστηκαν και δώρα σε τυχερούς που κληρώθηκαν.
ΚΑΠΑ

10:00-11:30
Ελάτε με τα Ι.ερτορ και τα 930901
σας να συζητήσουμε απορίες

Μπρε://ςοο.ς|/ίοππ5/
ηπ11)χ66ΕυρΡΟιΖεγν2
Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2017,12:00
-13:00
.

- Δωρεάν λογισμικό
για δημιουργία ιστοσελίδων και
ιστολογιών
1ΝοταΡι'εεε

Μτρ5://ςοο.ς|/
ίοπτιε/:ΟΙ.Β7ΙιιΝΡεΤΖνΙι|ΚνΒ3
Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, 12:00
-1 3:30

Γνωρίστε την τεχνολογία της 30

εκτύπωσης

Μτρε://9οο.ςΙ/
ίατιπ5/9α033οζΥοζρΗΚ68ο1
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017,
12:00 - 13:30
Οι φόρμες συµμετοχής θα παραμείνουν ενεργές µέχρι να συμπληρωθούν τα τμήματα. κάθε τμήμα μπορεί
να έχει έως 8 συμμετοχές. Για ερωτήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον Γιώργο Μπίκα (9€ΌΌ|Κ35©
"ονειρο. Δηλώστε σήμερα συμμε-

τοχή τηλεφωνικά στο 2331Ο-24494
ή συμπληρώστε τις οπ|1ηε φόρμες
συμμετοχής στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης Ηττρ://ιΝννιΝ.Ιίονετ.9τ

της πίτας της Οµοσπονδίας Επαγγελματιών κ Βιοτεχνών Βέροιας

ραγματοποιήθηκε
στις
23/1 η κοπή της πίτας της
οµοσπονδίας επαγγελματιών
κ βιοτεχνών Βέροιας στο ςείέ
ότι"… , ένα όμορφο κ οικογενειακό περιβάλλον παρουσία των διοικήσεων - μελών
σωματείων την ομοσπονδίας.
Στο σύντομο χαιρετισµό τδ΄υ
ο πρόεδρος Ζιώγας Θωμάς
ευχήθηκε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2017 µε υγεία και προκοπή.Τυχερό σωµατείο "της χρονιάςτο κέρδισε ο Σύλλογος φοροτεχνικών- λογιστών με
εκπρόσωποτον κ. Ζυγουλιανο Στέργιο. Παρόντα τα σωµατεία- µελη: συνεργεία αυτοκινήτων, κυλικεία, κρεοπωλών,φοροτεχνικών- λογιστών, κομµωκαφέ εστίαση, σχολές οδηγών.
τές ξυλουργοί,

μεταποιητώνμέταλλων,
*.

σε…
ην πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το μεσημέρι
της Παρασκευής 20/1 το νομικό πρόσωπο ΚΑΠΑ
του δήμου Βέροιας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
σε αίθουσα του πολυχώρου Εληά, με την παρουσία
του Δ.Σ. και του προσωπικού και των τριών τομέων
δράσης του ΚΑΠΑ, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολι…
κής Αγωγής και Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης. Τη βασιλόπιτα έκοψε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας
Βοργιαζίδης,.ενώ στο χαιρετισµό του ο πρόεδρος του

"στον……

ΩΡΕΣ

24 ΩΡΕΣ

"οποίο…"
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ΥΜ60…ος
Σέρβος Μάνκο;

…. του… Με 79

.

άλλη

Η

΄΄

σε

"έτσΖ…όο!άόδολοΙ

ΠΟ |
'

ΦΩΤΟ

βδομαδιάτι κη

Σκέφτομαι

σημαίνει

πολιτική

'

αλλάζει,

Μ. Μπρεχτ"

µεταξύ
Δηµάρχου
η
Νίκου Κουτσογιάννη και του αναδόχου (Κ. Καραλή) για την προμήθεια" και τοποθέτηση πέντε

Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης τόνισε: "Μία-µία οι
δεσμεύσεις μας παίρνουν σάρκα και οστά, βελτιώνοντας την καθημερινότητατων Δημοτών, μάλιστα

µε

υψηλής αισθητιΚής μιας πόλης
που πραγματικά…
αλλάζει.

Εκδηλώσεις Ευξείνου Λέσχης
Νάουσας

'Επεται

ολοκλήρωση
της προμήθειας
των νέων πλαστικών
κάδων
η

απορριµμάτων
και ανακύκλωσης,

που Θα εντάξουν τον Δήμο στην αναγκαία λογική
της οργανωµένης αντιμετώπισης και αξιοποίησης
των απορριμμάτων,δίνονταςτέλος στην ανθυγιεινή
και προσβλητικήεικόνα της σακούλας στις γειτονιές
της πόλης. Τα καλύτερα έρχονται".

µεγάλη ε"ΙσΤΡΟΨή' Εύγλωττα συνθήματα
Οκ.

Η

Μάντζος επιστρέφει το «φυσικό του
χώρο» με την ιδιότητα του
τεχνικού συντονιστή µε
αυξημένες αρμοδιότητες.
Στις αρμοδιότητές του θα
είναι οργανωτικά και αγωνιστικά θέματα της ομάδας
χάντμπολ του Φιλίππου Βέροιας, όπως επίσης ο σχεδιασµός και η λειτουργία των
τμηµάτων ανάπτυξης.Ο Φίλιππος Βέροιας, υποδέχεται και καλωσορίζει το Νίκο Μάντζο στην οικογένεια του Συλλόγου στην οποία άλλωστε πάντα ανήκε. (Από Δελτίο
Τύπου του ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
Η αξία,γνώση και προσφορά του Νίκου Μάντζου στο άθληµα αλλά και
στον ΦίΛΙΠΠΟ είναι αναμφισβήτηση.Από την πλευρά να ευχηθούµε
τα καλύτερα στο νέο του πόστο και φυσικά την οµάδα να ξαναοταθεί
στο βάθρο της!

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας
Αρ… 1 8-22 νΕπιΑ

201
ιΝτεπΝΑτιοΝΑι
ΕυΙΤΑΠ

απόψε

……

&

…"

4"…

Μ…… … κει
… Μ!

,

πω!!!!

&… "ΡΜ! "*
ΦΩΤΟ είναι από το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες της Νάουσας μετά από πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος
Αντύπας» στη διασταύρωση για Νάουσα. Όπως μας είπε ο πρόεδρο του
Δ. Τσιουλάκος περιµένουν και άλλα τρακτέρ το επόμενο διάστημα και
πάντα σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα
καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήµατα. Τα συνθήµατα όμως
των πανό είναι εύγλωπα και εκφράζουν την αγωνιστική διάθεση που
υπάρχει.

& ……
ξ:&

*

που…
τ

;

ΡΕετινΑι

.

πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο
υψηλών προδιαγραφών του Χώρου Τεχνών και της Αντωνιαδείου
Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών,
από τις 18 έως τις 22 Απριλίου
2017. Στις συναυλίες, τους διαγωνισμούς, τις εκθέσεις και τις
διαλέξεις του, θα συναντηθούν
σολίστ και καθηγητές, ορχήστρες
και µαέστροι, μαθητές και νέοι
κιθαριστές, κατασκευαστές και
φίλοι της κιθάρας.
Κορωνίδα του 12ου ΔΦΚΒ, ο Τελικός Κύκλος του Διαγωνισμού
Κοντσέρτου Κιθάρας. Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα μεγάλα κοντσέρτα της κιθάρας των
]. Βοστίςο, Η. νίίίο-ί.οοοε και Μ.
ζεετεΙπυονο-Τεσεεςο στην απα-

τιμή

τευχος 444

πολιτιστική εφηµερίδα της Ηµαθιας

διπλών βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης
απορριμμάτων για το κέντρο της Νάουσας (υπόγειοι κάδοι). Το έργο έχει προύπολογισμό 181.000
ευρώ και επιδοτείται από το Πράσινο Ταµείο. Έχει
πιλοτικό χαρακτήρααφού σε βάθος χρόνου θα γίνει
επέκτασητης χρήσηςτου σε όλο το ιστορικό κέντρο
της Νάουσας. Οι υπόγειοι κάδοι θα τοποθετηθούν
στο κέντρο της πόλης, σε σηµεία που έχουν ήδη
προεπιλεγείαπό την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Το έργο θα ξεκινήσει αµέσως μετά τη βελτίωση των
καιρικών συνθηκών.Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος

της επικαιρότητας

Διεθνές Φεστιβάλ ΚιθάΤορας12οΒέροιας
θα διεξαχθεί στο

0,60

κάδοι στη Νάουσα
Υπόγειοι
παρεμβάσεις
του
ογράφηκε σύµβαση

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ|
-

.

ευρώ

ράμιλλης ακουστικής αίθουσα
του Χώρου Τεχνών, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας
Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη δι&ο! µπεστ "|…" *…
εύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα.
Την Τετάρτη 8 ΦεΑπόδημου ΕλληνιΣΤΟΝ
ΓΚΡΕΚ0
ΑΝΑσοΡ
βρουαρίου 2017, ώρα
σμού. είσοδος: 12€,
Η…"
Το 120 ΔΦΚΒ έχει την τιµή να πα- 8.30μ.µ. στο Χώρο
προπώληση 10€
ΧΝΠΚΑΚΘΣ
ρουσιάσει τους διακεκριμένους Τεχνών στη Βέροια το
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙσολίστ:
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒέροιαςπαΤΗΡίΩΝ:
Ζω… Ουκίς (ΗΒ)
ρουσιάζει την παράτου
γραφεία
Οεπίε| σε… (ΟΕ)
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας,
σταση «Αναφορά στον
090… (υΚ)
Βος όροφος ΧώΓκρέκο» του Νίκου ΚαΟυΟ ΜΕ…: 5υεεπε Ρτίετο (Ε5) - ζαντζάκη σε θεατριΤεχνών,τηλ.
ρου
Αλέξης Μουζουράκης (68)
κή προσαρμογή και
2331078140, 142,
Με την υποστήριξη των:
Στάσου Μύγδαλα,
σκηνοθεσία του Τάκη
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Χρυσικάκου, συμµετέχοντας στο µεζεδοπωλείο, τηλ. 2331120327,
ΕΡΤ
«Έτος Ν. Καζαντζάκη», που κήρυ- Κοχλίας, καφέ, τηλ. 2331072309,
Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα ξε το Υπουργείο Πολιτισμού για το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, τηλ.
Νέων - ΑΣΟΝ
2017, υπό την αιγίδα του Υπουργεί- 2331024672
Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ
ου Εξωτερικών - Γενική Γραμµατεία

Ξ

ως

Κινητοποιήσεις εργαζόμενων
στου «Μαρινόπουλου»
Σωματείο Εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του οµίλου
Το«Μαρινόπουλος»
στη Βόρεια Ελλάδα, µε απόφαση της

γενικής του συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Γενάρη, προχώρησει σε στάση εργασίας το Σάββατο 28/1 Σε
σχετική τους ανακοίνωση προβάλλουν τα αιτήματά τους
που είναι δίκαια: Οι εργαζόµενοι απαιτούν: Την άμεση εξό-

φληση του µισθού του Δεκέµβρη.Τη σταθερή καταβολή
της μισθοδοσίας στο τέλος κάθε µήνα.Την πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους.» Και
συνεχίζει ησχετική τους ανακοίνωση: «Οι εργαζόµενοι δεν
έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας!Δεν υπάρχουν
«βόρειοι» και «νότιοι», «παλιοί» και «νέοι», «8ωροι» και
«4ωροι»!Υπάρχουν από τη µια οι εργαζόµενοι με τις ανάγκες τους και από την άλλη οι εργοδότες με τα συμφέροντά
τους. Εμείς από την πείρα μας υποστηρίζουμε ότι ποτέ τα

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας
διοργανώνει ομιλία µε θέμα «0
Πολιτισμός του Πόντου & 0 Πολιτισμός
της Αργυρούπολης» με οµιλητή τον
κ. Κωνσταντινίδη Βασίλη, γεωλόγο,
ωκεανολόγο, περιηγητή και μέλος
της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 6:00
µ.μ., στο εντευκτήριοτου Συλλόγου.
διοργανώνει ομιλία με
πίσης
θέμα «Η Βιβλιοθήκη ως επιζήσασα
της Γενοκτονίας των Ποντίων» με
ομιλητή τον κ. Λυγερό Νίκο, που
θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου και ώρα 7:00 μ.μ., στην
αίθουσα «ΒΕΤΛΑΝΣ». Ο κ. Λυγερός
είναι πολυπράγμονας ερευνητής,
Στρατηγικός αναλυτής και ένας από
τους εξυπνότερους ανθρώπους στον
κόσμο. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
ιδιαίτερα.

Επισκέψεις Φ. Καρασαρλίδου
στο Δασαρχείο Νάουσας
Επίσκεψη
και συνάντηση με τον δασάρχη
κ. Γ. Παπαγεωργίου είχε η βουλευτής
Φρόσω Καρασαρλίδου συνοδευόμενη
από το μέλος της Τ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Δήμο
Διδασκάλου. Συζητήθηκε η λειτουργία
του Εκτροφείου Θηραµάτωνστον Άγιο
Νικόλαο και ειδικότερα η εξεύρεση
κονδυλίου μέσα από το Πράσινο
Ταμείο με σκοπό την παραπέρα
αξιοποίησή του. Παράλληλα ο κ.
Παπαγεωργίου ευχαρίστησε τη
βουλευτή για τη συμβολή της στην
απόκτησηενόςυπηρεσιακούοχήματος
για τις ανάγκες του Δασαρχείου.Η
Φρόσω Καρασαρλίδου επισκέφθηκε,
επίσης, την Οινοποιητική Μπουτάρη
και συζήτησε με εκπροσώπους της
επιχείρησης και των εργαζομένων για
το πρόσφατο πλάνο εξυγίανσης που
εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις
τράπεζες.

συμφέροντα της εργοδοσίας δεν κάλυψαν τις ανάγκες των
εργαζομένων. Στα τελευταία χρόνια επιβεβαιώθηκε στην
πράξη ότι οι εργαζόµενοι πληρώσαµε τα κέρδη τους στην
«ανάπτυξη» και τη ζημιά τους στην «κρίση». Άσπρη µέρα
δεν θα δούµε αν δεν αγωνιστούµε.Οργανώνουμε τους
αγώνες μας, δυναμώνουμε το σωματείο μας.Συνεχίζουμε
όλοι μαζί για αυτό που μας ενώνουν:Δουλειά για όλους με
δικαιώµατα, μισθός που να καλύπτει τις ανάγκες μας».

Οι αγρότες συνεχίζουν τον αγώνα τους
,

Αναγκαία η έμπρακτη συμπαράσταση χωρίς «ναι μεν, αλλά»

Ο καλλιεργούμενος φόβος και η
σωστή στάση του λαού

Ε

,

ίνα ι γεγονόςότι η πολιτική-κοινωνική κατόσταση

όπως εξελίσσεται δεν είναι ευχάριστη για

το λαό και τα πραγματικό του συμφέροντα. Με
ανοιχτό μέτωπα στη διαπραγμότευση με τοικ
« θεσμ ο ύ ω και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που

οξύνονται με αφορμ ή και την υπόθεση των οκτώ
Τούρκων αξιωματικών, αξιοποιούνται ωςγεγονότα

από πολλές πλ ε υ ρές με στόχο να απ οσπ ά σο υν
την ανοχή , αν όχι τη συνα ίνεση του λαού, σε

εξελίξεις και μέτρα που θίγουν παραπέρα τα λαϊκό
συμφέροντα και αυξόνουν τους κινδύνο υ ς για τον

ελλην ικό και τους όλλους λαούς στην περ ιοχ ή .

Σ

το όνομα τού να διαφυλαχτε ί η « στα θε ρ ότητα»,

απευθύνουν συστάσεκ στο λαό να «κάτσει

φρόνιμα», επ ε ι δ ή η χώρα βρ ίσκεται σε «κρίσιμη
φάση » ,

το

ξεπέρασμα

της

οπο ίας

συνιστά

προϋπόθεση για τη ανάκαμψη της ο ι κονο μ ίας
κα ι από αυτήν τη σκοπιά ανάγεται σε «εθνική

υπόθεση» .Επικαλούνται

το

κλίμα

α στόθ ε ι α ς

που δημ ιουργούν οι αντιθέσεις ΔΝΤ

- ΕΕ στη

διαπραγμότευση και η επ ιθετικότητα τηςΤο υρκ Ιας.
Ομως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

- ΑΝΕΛ ε ίναι μ έ ρ ος του

προβλήματος, αφού η πολιτική της βρίσκετα ι στο
επ ίκεντρο της διεπραγμάτευοητ με ΕΕ

- ΔΝΤ, ενώ

κα ι οι στόχοι τη ς για γεωστρατηγι κή ανα β όθ μ ισ η
συνδέονται με τους ανταγωνισμούς στη ν περιοχή.
υτήν την πολιτική θέλουν να προστατέψ ο υν

Α και γι ' αυτό επιχειρούν να επιβόλο υν «σιγή

νεκροταφείου », αφορίζοντατ ό.τι πάει κόντρα σε

αυτό ως « ε θνι κά επιζήμιο » . Είναι αποκα λ υπτι κό ς
ο τρ όπ ος με τον οπο ίο κυβέρνηση και κόμματα
τη ς

αντιπολ ίτευσης

στέκονται

απέναντι

στις

αγροτικές κινητοποιήσεις: Εγκαλούν εν χορώ
τους μικρομεσαίου ς αγρότες ότι με τα μπλόκα

υπονομεύουν

την

οικονομ ία

και

πλήπουν

άλλες επαγγελματικές ομάδες. Διαστρ ε βλώνο υ ν
το

περιεχόμενο

του

αγώνα

και

απο σι ωπο ύ ν

ΔΗΠΕ Θ Ε: Άλμα προς τα μπρος σ.4

το γεγονός ότι τα τεράστια προβλή μ ατα που

δημιουργε ί η αντιλαϊκή πολιτική της κυ βέ ρνη ση ς
~αι της ΕΕ θέτουν ζήτημα επιβ ίωσης γι α χιλ ιό δες
μικρο μεσαία αγροτικά νοικοκυριό.

Μ

ε το βλέμμα τους ανήσυχα προσ η λω μ ένο
στη

μεγόλη

ε ι κόνα

των

αντιθέσεων,

ανταγωνισμών και αβεβαιοτήτων στην οικονομ ία,
υ ποδαυλίζετα ι
την

ανάγκη

καθημερινό
χάραξης

η

συζήτηση

«εθνικής

για

στρατηγικής»,

που υποκρύπτει την επιδίωξη να εξασφαλιστε ί
η

μέγιστη

στην

δυνατή

αντιλαϊκή

Με

ενσωμάτωση

με

ανάσχεση

στράτευση

και

ακολουθούμενη
της

λαϊκής

αγωνιστικών

πολιτική .

δυσαρέσκειας,
διεργασιών,

με

χτύπημα αγωνιστικών κινητοποιήσεων και όσων

πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της πόλης. '

.

* Συνεχίζουν τον αγώνα τους

στήριξη

Σ' αυτούς τους εκβιασμούς ο λαός χρειάζεται
να γυρίσει αποφασιστικό την πλάτη και να

κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση απ'

Χωρίς σημαντικές ειδήσεις

η συνεδρίαση του Δημοτικού,
Συμβουλίου
Βέροιας
0.5
:
.
".

οι εργαζόμενοι στου «ΚΑ-ΡΥΠΙΔΗ» σ.4

* Στη Βουλή η υπόθεση της Ε.Β.Ζ σ.7
*Πρωτοχρονιάτικεςπίτες σ.11
;

Ο μόνος δρόμος που μπορεί να εγγυηθεί τα δικά
του συμφέροντα, είναι ο δρόμος της ανασύνταξης

του κινήματος, της ενίσχυσης της κοινής πόλης

Γ.Ια τον Ημαθιώτη

όλων των λαϊκών στρωμάτων που υποφέρουν
καθημερινό από αυτήν. Ο φόβος έχει αποδειχτεί
διαχρονικό

ως

ο χειρότερος

σύμβουλος στη

σκέψη και στη δράοη των πολλών. Εξόλλου έχει
αποδειχτεί ότι ο "ρεαλισμός .της υποταγής" οδηγεί
ηάντα στα χειρότερα ...

Ι

"--------

L

Οι ΙΙφίλοlΙΙτων αγωνιζόμενων αγροτών σ.3

Τότε και •••τώρα σ.6

Μια ιστορία εμπνευσμένη
.....ι

ϊ

ΙΣτορ1ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

αυτήν που του υποδεικνύουν τα κελεύσματα αυτά.

,

"

Γ. Περδικάρη πρώτο
πρόξενο των ΗΠΑ στην

... σ. 9

Ελλάδα σ. 6

Ε

Φεβρουαρίου 2017

Τυχερή η «Αλλη Αποψη»

η εφημερίδα µας κατά τη διάρκεια
της
της πίτας της ΚΕΠΑ που πραγματοΦλεβάρη
ποιήθηκε το µεσημέρι της Τετάρτης
στις «Α|ΓΕΣ». Πιο συγκριμ'ένα της έτυχε το «φλουρί»
ίμοιράστηκαν τα κοµμάτια της πίτας στους παρευρισκόµενου και στα ΜΜΕ που ήταν καλεσµένα). Το
φλουρί αντιστοιχεί σε ένα δώρο από τον Μ. Τρανίδη (ΦΩΤΟ από Ρ|ίτο€οτίοαοτίε.ςτµαζί με την Ε.Καβαλλάρη εκπρόσωπο της εφημερίδας μας)!
ήταν…

Τυχερή
κοπής

1

Μία

ενδιαφέρουσα εκδήλωση

ζήτηµα της πραγµατικής αλληλεγγύης και του
ρόλου των διάφορων ΜΚΟ είναι θέµα επίκαιρο
και απασχολεί και την περιοχή µας. Από αυτή την
άποψη η πρωτοβουλία της Ομάδας Γυναικών της
Νάουσας ΟΓ Ε για εκδήλωση τηνΤετάρτη 8 Φλεβάρη,
ώρα: 6:ΟΟμµ στην Εστία Μουσών με θέμα: «ΜΚΟ Λαϊκή αλληλεγγύη ή ανάθεση αλληλεγγύης µέσω
τρίτων; Δ|ΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!»
σίγουρα έχει πολλά να προσφέρει!

Το

περιβάλλον
σε…:- πρέπει΄

…'

Θετικό ψήφισµα!

ψήφισμα- που βρίσκεται
Τοσε παρακάτω
θετική κατεύθυνση- κατατέθηκε από
'

τον σύµβουλο της ΛΑΣ στο Δ.Σ Βέροιας
Μελιόπουλο και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία:

Γ.

«Το Δ.Σ. Βέροιας καλωσορίζει τα προσφυγόπουλα…

που θα φοιτήσουν στα σχολεία του δήµου μας και
εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειές τους
' οι οποίες βρέθηκαν
στη χώρα μας κυνηγημένες από

τη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέµου.
Ο Δ.Βέροιας της προσφυγιάς των Μικρασιατών,
των Ποντίων, και των εσωτερικών µεταναστών
από πολλά µέρη της Ελλάδας, καταδικάζει τις
ρατσιστικές ξενοφοβικές και φασιστικές αντιλήψεις
που επιχειρεί να διοχετεύσει σε γονείς και μαθητές
η Χρυσή Αυγή καθώς και τις επιθέσεις που
πραγματοποίησε σε σχολεία του Περιστερίου,. του
Περάµατος και αλλού.
Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι
κι οι νέεςπου αποτελούντη συντριπτική πλειοψηφία
της πόλης μας, έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους
αντίστοιχους πρόσφυγες από τη Συρία κι αλλού,
οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισµένοι στη χώρα μας,
χωρίς το δικαίωμα να φύγουν και να επανενωθούν
με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό.
Ο Δ.Βέροιας προσφέρει στον βαθμό των
δυνατοτήτων του κάθε βοήθεια που απαιτείται
για την επαρκή λειτουργία των σχολείων, την
καθαριότητα και τη φύλαξή τους.

|

11

.

Σεμιαπερίοδοπουακούγονταιπιοδυνατάτατύμπανα
του πολέµου στην περιοχή, και.όλσι απειλούμαστε
από τους ίδιους θανάσιµους κινδύνους πιστεύουμε
ότι η μόνη ασπίδα προστασίας και ελπιδοφόρας
προοπτικής είναι η φιλία, η αλληλεγγύη καθώς
και η κοινή πάλη των λαών ενάντια στις αιτίες που
γεννούν την προσφυγιά και τον πόλεμο», :

εν ξέρουμε ποια διαδρομή ακολουθεί ο σεις του νεοναζιστικού μορφώματοςπαρόµοιες µε αυτές της τότε
ΕΔΑ, (της τότε νόμιμης έκφρασηςτης αριστεράς στη χώρα μας). Η
Αλέκος Φλαμπουράρης και αποφεύγει
τους ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπί- ιεροσυλία έχει και τα όρια της…
δια. Σίγουρα είναι µια διαδρομή «ασφαλής».
πλαίσιο των κινητοποιήσεων των φορέωνπου ασχολούνται
.Και ας πούμε ότι ο υπουργός Επικρατείας τη
βρήκε αυτή τη διαδροµή. Δεν υπήρξε ένας
µε την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, οι επαγγελµατίες - πάροχοι του νοµού
στο ίκυβερνητικο) περιβάλλον του να του πει Ημαθίας σας καλούμε στις 1 1 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 1 1:30 στην"
πως η «ασφάλεια» της διαδρομής του δεν εί- Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, να παραβρεθείτε στην
ενηµερωτική συνάντηση με θέμα «Οι ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ στην ΕΙΔΙΚΗ
ναι πραγµατική; Ας το έκαναν, έστω για να προστατέψουν τον εαυτό τους, από την κατάντια. Η δήλωση ΑΓΩΓΗ».Στην συνάντηση θα επιδοθεί ψήφισμα των συλλόγων
του Φλαιι΄πουράρη δεν είναι «δική του», είναι δήλω- των θεραπευτών του νομού Ημαθίας. Θα υπάρχει ουσιαστική
ση που περιγράφει την απόσταση της κυβέρνησης συμµετοχή στο σηµαντικό αυτό πρόβλημα;
από την πραγματικότητα. Το «γιατί δεν τρώτε παντεσπάνι;» δεν είναι µακριά. . .Το θέµα είναι όλοι εµείς τι
έχουμε γράψει πολλές φορές, το ανέφερε και ο σύµβουλος
συμεπράσµατα βγάζουμε...
της ΛΑΣ Γ. Μελιόπουλος στο πρόσφατο Δ.Σ της Βέροιας. Θα
υπάρχει με κάποιο τρόπο συμπαράσταση στους εργαζόμενους
στου "Καρυπίδη" και στου "Μαρινόπουλου"; Και κάτι ακόµη. Οι
ς ΕΡΕ χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο επικεφαλής της «Χρυσής Αυγής» στη Βουλή (1/2) µε βουλευτές του νοµού μας τι κάνουν τελικά;
αφορμή «αντισυγκεντρώσεις» όπως τις χαρακτήρισε
ίεκτός
ποιον πραγματικά απλό πολίτη ενδιαφέρει
σε διάφορες πόλεις π.χ Ξάνθη, Βέροια ως απάντηση
Τελικα
από αυτούς…που έχουν άµεσο ενδιαφέρον) το ποιοι θα
σε εκδηλώσεις του κόµµατος του στις πόλεις αυτές.
Φυσικά δεν πιστεύουµε να θεωρεί και τις συγκεντρώ- τοποθετηθούν σε διάφορα "πόστα" στους δήµους;
…

Στο
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Το σω στό μ ήνυμα !

Σ

ίγο υ ρ α η εγκάρδια υποδοχή των προ 
σφυγόπο υλων στην Αλεξάνδρεια στέλ

νει και στην τοπ ι κ ή κοινωνία αλλό και ευρύ
τερα θετικά μ ηνύματα .

Απομονώνει τκ ρατσιστικέτ φωνέτ και ,δ εΙ
χνε: τον δρό μο τητ αλληλεγγύης μεταξύ
των λαών.

Το σύνθ ημα που κρατούν μα

θητέτ « Κα λώ ς ήρθατε φίλοι πρόσφυγες» τα
λέει όλλωστε όλα .

Το θερμή πιστε ύ ο υ μ ε ότι θα πρέπει να είναι
και η υποδοχή τοικ στα σχολεία του Δήμου

Β έρο ιας!

.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΙΙΑΣΗ

Α

ποστο μωτικ ή ήταν η απάντηση τού Δ!ντη Β/Θμιας Έκπαlδευσηςτου

Πάντα «Επίκαιροc;» .••

νομού Πέλλac Κ. Κούγκα κατά τη διάρκειατης συνέντευξηςΤύπου του
ΔΗΠΕΘΕ σχετικά με δημοσιεύματαπερί δήθεν «τεμπέληδων καθηγητών»
. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών που ανεβάζουν θεα

.
Μ

τρικέτ παραστάσεκ με τοικ μαθητέτ τοικ και που απασχολούνται πολλές

Τα Χρονογραφήματα

ε ειλικρινή αισθήματα Αγάπης, Φιλίας, Σεβα

σμού και Θαυμασμού, παρέλαβα τον επετει

ακό τόμο του Ξεχωριστού Συμπολίτη μας Ορέστη

ώρετ εκτότ σχολικού 'ωραρ ίου κάθε μέρα ακόμη και τα Σαββατοκύριακα
χωρκ; να έχουν πρόσθετετ υλικές-μισθολογικές απολαβές, παρά μόνο την,
ευχαρΙστηση της προσφοράτ μαζΙ με τους μαθητέτ τους ...
. ..

Σιδηρόηοψλου «Χρονογραφή ματα του "ΕπΙκαι. : ρου" στον "Λαό" τα Πρώτα 50 Χρόνια» (Εκδ. Εφημ.
«Λαόο, Βέροια '2016), που βεβαlως και φυλλομέ-

τρησα με έκδηλη συγκlνηση, αλλό και νοσταλγική

. διάθεση.

.

"

Εμβληματική προσωπικότητα στην Βέροια, ο Για

τι~ός Ορέστη; Σιδηρόπουλος, παράλληλα με την

.

έντονη επιστημονική και κοινωνική του παρουσία,

άφησε το στίγμα του και ως Χρονογράφος (επΙ 50

. χρόνια), στον «Λαό». Ήταν σκριβώτ η εμβρΙθεια

των γνώσεών του και η αΙσθηση της πραγματικό
τητα που καθιέρωσαν και ξεχώρισαν την δημοσι
ογραφική του

nlwa. Μάλιστα, ο μεστός λόγος και

η τίμια ματιά του αποτέλεσανένα οδηγό για εμάς

του « Επίκαιρου» πό
ντα Ορ . Σιδηρόπου

λομ- είτε

αφορούν

εικόνα της

πόλης,

. την.7tόΧrrιl<ή, το κρά- .

. τοτ και την κοινωνία,

είτε την καθημερινό

τητα και τα πρόσω
πα, στοχεύουν στην

ειρηνική προσέγγιση"
του αναγνώστη με την αληθ ινή ζωή. Η γραφίδα
του Συγγραφέα τουομε το ισχυρό φιλολογικό

υπόβαθρο της, η ιδιαίτερά πρόσεγμένη έκδοση

(σε επιμέλεια Απ. ΙωσηφΙδη), που συμπΙmει με τα
5Οχρονα του «Λαού», εμπλουτΙζουν την τοπική Βι

βλιογραφlα και μάς ωιενθυμίζουντκ καλές στιγ
μές του τοπικού Τύηου! :
Δ. Ι. ΚΑ ΡΑΣΑ Β ΒΑΣ

τοικ νεωτεροικεφημεριδογράφους.
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ειδή σεις
απο την Ημαθ ία
΄.΄'ί,)ξ

…

Άλμα προς τα µπρος για τα ΔΗΠΕΘΕ της «Εγνατίας οδού»
.

Μέντιυξη Τύπου στα γραφεία
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας έδωσε
ο πρόεδρος του ΝίκοςΜαυροκεφαλίδης.µαζί µε τους Διευθυντές

Β'Θµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας (Α.
Μαυρίδου ) και Κ. Κούγκα (Πέλλας).
Σ'αυτήν έκανε αναφορά στο σχεδιασµό των συνεργαζόμενων ΔΗΠΕΘΕ
της Εγνατίας Οδού (Το δίκτυο των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων:1)
Βέροιας 2)ΙωαννΙνων, 3) Καβάλας,, 4)
Κοζάνης. 5) Κοµοτηνής, και 6) Σερρών) σε σχέση με πολιτιστικές δράσεις στο χώρο της Β'θμιας Εκπαίδευσης (στο τέλος η σχετική προκήρυξη
της δράσης). Σημείωσε ότι η πρωτοβουλία των δράσεων αυτών ανήκει
στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, ενώ σημείωσε
ιδιαίτερατον ενθουσιασμό που υπήρχε μεταξύ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσηςγια τις δράσεις αυτές.
Επίσης έδωσε την είδηση για θετική
ανταπόκριση της αρμόδια υπουργού
σε πρόσφατη συνέντευξη της, καθώς
και επικείμενη συνάντηση μαζί της
για τα ζητήματα των ΔΗΠΕΘΕ. Επίσης
αναφέρθηκε στο χαμηλό κόστος των
εκδηλώσεων αυτών καθώς και στην
επαφή που είχε με την Εγνατία Α.Ε για
χορηγία από µέρους της.
Η Α. Μαυρίδου της Β'θµιας Ημαθίας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία
ως εξαιρετική ιδέα, ενώ τόνισε ότι τα
σχολεία ανταποκρίνονται θετικά, τα
παιδιά αγαπάνε το θέατρο και ότι είναι ωραία η ενασχόληση των νέων με
την τέχνη, και πως ο καλλιεργηµένος
άνθρωπος είναι κεφάλαιο για την κοινωνία.
Ο Κ. Κούγκας Δ/νση Πέλλας σημείωσε ότι ο ρόλος του σχολείου πέρα
από γνωστικός είναι ανάγκη να έχει
ευρύτερες στοχεύσεις, σημείωσε τις
δράσεις που αναπτύσσονται σε σχολεία της περιοχής τους καθώς και τη
σημασίατου σχολικού Θεάτρου.
Οι δράσεις που Θα γίνουν
1η Δράση:.«Διαγωνισμός
Εικαστικών»
1
.Μάσκας-ΠροσωπεΙου

2. Ζωγραφικής

3 Μαρτίου 2017, με
το σχετικό πρακτικό
τεκµηρίωσης και με
τον προοφορότερο
τρόπο στα γραφεία
της Περιφ. Δ/νσης

για το ΘέατροΣκηνογραφίας.
1.Μάσκα-

Προσωπείο
Οι
µαθητές
Γυμνασίων και
Λυκείων,
στα

πλαίσια

Α/θµιας και Β/θμιας
Κεντρ.
Εκπ/σης
Μακεδονίας,
στη

του

μα9 ή μοτος

της αισθητικής
α γ ω γ ή ς ,
µπορούν
να
φιλοτεχνήσουν
συµμετοχής. Στους τρεις πρώτους
μάσκες - προσωπεία σε μέγεθος θα επιδοθούν ειδικοί έπαινοι. Όλα
ανθρώπινου προσώπου, που να τα αναµνηστικά διπλώματα και οι
αναφέρονται σε μάσκες-προσωπεία διακρίσεις θα υπογραφούν από τον
ηθοποιών, κλόουν, καρνάβαλων, πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ο.Ε
λαϊκών δρώµενων
κ.ά.Τα υλικά
2
Ζωγραφική για το Θέατροκατασκευής είναι στην ελεύθερη Σκηνογραφία
επιλογή
των
συμμετεχόντων Οι µαθητές Γυμνασίων και Λυκείων,
μαθητών.
στα πλαίσια του μαθήματος της
Κάθε
Σχολείο
Δευτεροβάθμιο
αισθητικής αγωγής. µπορούν να
(Γυµνάσιο-Λύκειο) επιλέγει τις τρεις φιλοτεχνήσουν πίνακες ζωγραφικής
(3) καλύτερεςμάσκες - προσωπεία και
για το Θέατρο -Σκηνογραφία. το
τις αποστέλλει στην Επταμελή Κριτική αργότερο έως τα τέλη Ιανουαρίου
Επιτροπή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της περιοχής 2017.Θεματογραφία και έμπνευση:
του, συνοδευμένες µε πρακτικό, έως από όλο το εύρος του κλασικού,
τις 22 Φεβρουαρίου
2017.Οι
τριάντα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΛΙΣΕ ΟΛΑΤΑ
(30)
καλύτερες
.

*

….

μάσκες-προσωπεία

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑ0Μ|Α ΣΧΟΛΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΙ ΟΡΑΚΗΣ

από κάθε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
αποστέλλονται, με
το σχετικό πρακτικό τεκμηρίωσης
και με τον προσφορότερο τρόπο,
στα γραφεία της Περιφ. Δ/νσης Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας, στηνέδρα τουπροέδρου
της Κ.Ο.Ε κ. Ανανιάδη Παναγιώτη έως
τις 3 Μαρτίου 2017.
Η Κ.Ο.Ε παραλαμβάνει τριάντα (30)
µάσκες- προσωπεία από κάθε ένα
από τα έξι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήτοι 30χ6

:

180 µάσκες. Η Κ.Ο.Ε. -επιλέγει κατά
αξιολογική σειρά τις εκατό (100)
καλύτερες με κατάταξη από την
1η έως την 100η έως 20 Μαρτίου
2017. Στους 100 µαθητές της τελικής

φάσης θα επιδοθούν αναµνηστικά

του νεότερου και του σύγχρονου
ελληνικού και ξένου δραματολογίου.
Διαστάσειςέργων: 40κ 60 στη.
Υλικό ζωγραφικής επιφάνειας: µε
ελεύθερη επιλογή (π.χ. καμβάς,
χαρτόνι. χαρτί,… ύφασμα κ.λ.π.)
κάθε
Σχολείο
Δευτεροβάθμιο
(Γυμνάσιο-Λύκειο) επιλέγει τους τρεις
(3) καλύτερους πίνακες ζωγραφικής
και τους υποβάλει έως τα , έως τις 22
Φεβρουαρίου 2017 , στην Επταμελή
Κριτική Επιτροπή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της
περιοχής του, συνοδευμένους µε
σύντοµο πρακτικό.
Οι τριάντα καλύτεροι πίνακες, από
κάθεΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.αποστέλλονται,έωςτις

έδρα του προέδρου
τηςΚ.Ο.Εκ.Ανανιάδη
Παναγιώτη.

Κ.Ο.Ε

Η

παραλαµβάνει τους
τριάντα ί30) πίνακες ζωγραφικής από
κάθε ένα από τα έξι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήτοι 30
επί 6: 180 πίνακες. Η Κ.Ο.Ε. επιλέγει
κατά αξιολογική σειρά τα εκατό (100)
καλύτεραέργα με κατάταξη από το 1ο
έως το 1000, έως 20 Μαρτίου 2017.
Στους 100 μαθητές της τελικής
φάσης θα επιδοθούν αναμνηστικά
συμμετοχής. Στους τρεις πρώτους
θα επιδοθούν ειδικοί έπαινοι. Όλα
τα αναµνηστικά διπλώματα και οι
διακρίσεις θα υπογράφουν από τον
πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ο.Ε.
Σε κεντρική αίθουσα της Θεσ/
νίκης με τη συνδρομή φορέα της
πόλης ( π.χ Κ.Θ.Β.Ε, Δήμος κ.α) και
µε δαπάνες του Δικτύου «Τα ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ της Εγνατίας Οδού» μπορούν να
εκτεθούν τα διακριθέντα έργα. Στον
Ιδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και η
τελετή απονομής και διακρίσεων των
επαίνων.

Η
έκθεση των διακοσίων (200)
έργων (100 μάσκες-προσωπεία και
100 πίνακες ζωγραφικής) μπορεί να
περιοδεύσει στις έδρες των ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. του Δικτύου.
Τα διακόσια (200) έργα (100+100)
µπορούν να εκδοθούν σε λεύκωμα με
ευθύνη του Δικτύου ή άλλου φορέα ή
χορηγού και να αποσταλούν στα ΔΗ.
ΠΕ. ΘΕ και στις Δευτεροβάθμιες Δ/
νσεις που συµµετείχανστη δράση.
Ο χώρος και ο χρόνος, που θα
εκτεθούν οι εκατό καλύτερες ΜάσκεςΠροσωπεία και οι εκατό καλύτεροι

.

πίνακες Ζωγραφικής για Θέατροκαι θα γίνουν οι
Σκηνογραφία
απονοµές, με επισημότητα, θα επιλεγεί
στο αμέσως επόµενο διάστημα από
την Κ.Ο.Ε µε πιθανή περίοδο τα τέλη
Απριλίου 2017. Θα ενηµερωθούν
έγκαιρα όλες οι ΕπταµελεΙς Κριτικές
Επιτροπές και οι Δευτεροβάθμιες
Διευθύνσεις Ηπείρου, Μακεδονίας και
Θράκης.
2η Δράση: «Θεατρική Άνοιξη
Εφήβων:
κάθε ένα από τα έξι (6) ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
σε συνεργασία με τους Δ/ντές Β/
θμιας Εκπ/σης των περιφερειακών
Ενοτήτων της χωρικής του ευθύνης.
καλεί τις Δευτεροβάθμιες Σχολικές
Μονάδες (Γυμνάσια και Λύκεια) να
δημιουργήσουν θεατρικές ομάδες.
κάθε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οργανώνει εβδομάδα
Εφήβων»,
«Θεατρικής Άνοιξης
το αργότερο εντός Μαρτίουόπου κάθε, θεατρική
ΑπριλΙου,
ομάδα παρουσιάζει το έργο, που
έχει ετοιµάσει (από το παγκόσμιο,
κλασικό και σύγχρονο δραματολόγιο)
στις θεατρικές αίθουσες των ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Η επταµελής Κριτική Επιτροπή
κάνει
πρόγραμμα παραστάσεων,
που περιλαμβάνει όλες τις θεατρικές
ομάδες των Γυμνασίων και Λυκείων
της χωρικής ευθύνης σε αίθουσα του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Παρακολουθεί, σε σώμα
όλες τις παραστάσεις, τις αξιολογεί,
επιλέγει το καλύτερο θεατρικό έργο,
το οποίο βραβεύει με το βραβείο
καλύτερης ποράστασης. Οι καλύτερες
έξι παραστάσεις από τα έξι ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Θα συμμετάσχουν στην εβδοµάδα
«Θεατρικής Άνοιξης Εφήβων» του
Δικτύου, που θα φιλοξενηθεί σε
Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Κ.Θ.Β.Ε.
ως επιστέγασμα και κλείσιμο της
θεατρικής δράσης αλλά και στις έδρες
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, αν υπάρχει χρονική
και οικονομική δυνατότητα. Η τελική
φάση των έξι διακριθέντων θεατρικών
ομάδων από κάθε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν έχει
διαγωνιστικό χαρακτήρα.

Εργαζόµενοι «Καρυπίδη»: Ο αγώνας συνεχίζεται

όλα τα αντεργατικά μέτρα και τις περικοπές στις
Καταδικάστηκε η παρακολούθηση...
αταδικάστηκε η τρομοκρατική επιχείρηση . κοινωνικέςπαροχές που επιβάλλει η κυβέρνηση
παρακολούθησης με στόχο την παρεμπόδι- ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και την εργοδοτική ασυση της συνδικαλιστικήςδράσης, που είχε στήσει δοσία της «ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ», που πήρε τη σκυτάλη
το Φλεβάρη του 2012, η εργοδοαία της επιχεί- από την «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ», µε…τις κυβερνητικές
ρησης «Αρβανιτίδης» (μετέπειτα «Καρυπίδης») ευλογίες της «δίκαιης ανάπτυξης».Όλοι εμείς
σε βάρος των εργαζοµένων της. Το Γ' Τριµελές που διεκδικούμετα οφειλόµενοενός χρόνου και
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε απαιτούµε τη διασφάλιση-τωνθέσεων εργασίας
(30/1) τους πέντε κατηγορούµενους, ανάµεσά μας. νιώθουμε δικαιωμένοι από την απόφαση
τους και τους δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης του …δΛ΄ς…αρτηρίου,-…Πήραµε ένα τωρα…, πλάι
Γιώργο και Χαρίλαο ΑρβανιτΙδη', για την υπόθε- στη -ωωμ'η που μας'δίνει το δίκιο του αγώνα
ση της παρακολούθησης των εργαζοµένων που μας. Συνεχίζουμε. . .».
αποκαλύφθηκε στις 26/2/2012, όταν άτομα καΕµπρακτη αλληλεγγύη από το ΜΜΕ
τέγραφαν με κάµερα έξω από το ΕΚΘ τους 'ερ- Την αλληλεγγύη του στους εργαζόµενους τρυ
γαζοµένους 'που θα συµμετείχανεκείνη τη µέρα «Καρυπίδη» εκφράζει το ΠΑΜΕ και καλεί τα'σωστη συνέλευση που είχε καλέσει η Ένωση Εμπο- µατέΙα στη 8. Ελλάδα, τα σωµατείαστο Εμπόριο
ρούπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την οργάνωση και τις… Υπηρεσίες αλλά και όλα τα σωματεία να
του αγώνα των εργαζομένων της επιχείρησης διακινήσουν πλατιά στους χώρους δουλειάς τα
µε τη δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου. κουπόνια ενίσχυσης που εκδόθηκαν .Σε ανακοίΣε ανακοίνωσή του το Πανελλαδικό Σωματείο νωσή του το ΠΑΜΕ…σημειώνει:«Συναδέλφισσες,
Εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
συνάδελφοι, στον κλάδο του Εμπορίου, σε
ΑΕΕΕ» τονίζει.«Όλοι οι εργαζόμενοι στην «ΑΡΒΑόλους τους κλάδους στον ιδιωτικό και στο δηΝΙΤΙΔΗΣ», που χρόνια τώρα βιώσαμε την εργομόσιο τοµέα. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση
δοτική τρομοκρατία, δουλεύαμε κάτω από απει- "Καρυπίδη" παραµένουν απλήρωτοι από πέρσι
λές και εκβιασμούς, νιώθουμε δικαιωμένοι γιατί το Φλεβάρη. Τα μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα
τελικά δεν απέφυγαν τις συνέπειες των πράξεών πολλαπλασιάζονται,την ίδια στιγμή που ο εργο…τους.Όλοι εµείς που σήμερα αντιμετωπίζουμε
δότης εφαρμόζει τα σχέδιά του, όχι μόνο για να
-

…

-

-

γ

μη χάσει ούτε ευρώ, αλλά να βγει και κερδισμένος από τα παζάρια του με νέους επενδυτές.
Οι…ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών οµίλων
στον κλάδο του Εμπορίου εξελίσσονται αμείωτο, με συγχωνεύσεις, εξαγορές, κλεισίµατα επιχειρήσεων με θύματα χιλιάδες εργαζόμενους.
Και το παράδειγμα της επιχείρησης "Καρυπίδη"
είναι µια απάντηση σε αυτούς που έλεγαν όλα
τα προηγούμενα χρόνια πως τις επιχειρήσειςτις
κλείνουν οι εργαζόµενοι και οι αγώνες τους.
Οι εργαζόμενοι βρίσκονταιστη μέση ενός γύρου
συνεχόμενων πιέσεων και εκβιασμών προκειμένου να χάσουν τα δεδουλευμένα τους. τις συμβάσεις τους, να παζαρέψουν τη δουλειά τους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο πλαίσιο της
αντιλα'ι'κής πολιτικήςπου εφαρµόζει, στο όνομα
της "δΙκαιης ανάπτυξης", αφήνει τα παζάρια να
εξελίσσονταιστις πλάτες των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι στον Καρυπίδη, στο πλάι του
σωματείου και μέσα από τις συλλογικές τους
αποφάσεις. συνεχίζουν τον αγώνα παρά τις
δυσκολίες για καταβολή των δεδουλευµένων
τους και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Παράλληλα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
-παρεμβάσεις σε κοινωφελείς οργανισμούς,
κρατικούς φορείς και τράπεζες, απαιτώντας να
διαγραφούν οι οφειλές τους, να μην κοπεί το

νερό, το ρεύμα, να απαλλαχθούν από δημοτικά

τέλη, να ανακουφιστούν συνολικά από χρέη και

οικονοµικάβάρη που αδυνατούν να ανταποκρι'
θούν.
Το ΔΣ και η Επιτροπή Αλληλεγγύης του σώματείου με ανακοίνωσή τους κάλεσαν το ΔΣ των
σωματείων, τα… μέλη τους, τις Επιτροπές Αγώνα,
τις Επιτροπές Ανέργων, τις Λαϊκές Επιτροπές να
εδραιώσουν την αλληλεγγύη στον αγώνα τους,
να συνεχίσουμε από κοινού τον αγώνα για τα
δικαιώµατα κάθε εργατικής - λαϊκήςοικογένειας.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν κουπόνια ενίσχυσηςγια τον αγώνα τους, που αποτελεί συμβολική .
αλλά και ουσιαστική βοήθεια. Η.έκφραση αλλη- ,
λεγγύης όλων µας θα είναι καταλυτική όχι μόνο
΄
για τον αγώνα των εργαζόµενων στον Καρυπίδη,
αλλά και για την ισχυροποΙηση του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος απέναντι στις βάρβαρες αντιλα'ι'κές πολιτικές'που υπηρετούν µε- ΐΙ…
γάλα επιχειρηματικά συµφέροντα.Καλούμε κατ'
αρχάς τα σωματεία στη 8. Ελλάδα, τα σωµατεία
στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, αλλά»και όλα τα
σωµατεία να διακινήσουν πλατιά τα κουπόνια
στους χώρους δουλειάς. Θα είναι συµβολή αλληλεγγύης στον αγώνα των συναδέλφων μας
στον Καρυπίδη».
Ι

Ι

-

.

,

επικαιρα

ζητήματα
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. Οι απουσΙες και η πολιτικ ή υποβάθμιση

Η

τελευτα lα ουνεδρίαοη του Δημοτικού Συμ-

. β ο υλί ου της Βέροιας απέδειξε για μΙα ακόμη
φορά την ανάγκη πολίτικής αiιαβόθμισης των

Kα~α"δ(ιναμη », ανέφερε.

τοιες

Εκφρόζουμε τη διαφωνlα μας με παρόμοιες

π ίσεκ »,

από ψεκ

ΣΙγουρα έχει δ l

αντιμετω

κιο όσον αφ ο ρά

από 'α υτή την άποψη θα πρέπει να παίρνει και

τόσο την εηιδε ί

των επικεφαλήτ'Ν. Μπέκη και Α. Μαρκούλη και η

πολιτική θέση για τα διόφορα ζητήματα . Εξόλ

νωση της κατά

μη τοποθέτηση του Κ. Καρωισνανιωτίδη.είχε ως

. λου τα λεγόμενα «το π ι κά ζητήματα » δεν είναι

απoτέ~εσμα η συνεδρlαση να χόσ'ει σε μεγόλο

ξεκομμένα με την κεντρικά ακολουθούμενη πο 

τη

λιτική, αλλό προέρχονται από αυτήν.

κομμάτων

2. Το βασικό ζήτημα δεν εlναι η έκδοση ή μη φη

κυβέρνησαν και

βαθμό το ενδιαφέρον της. Τα παλιότερα χρόνια
οι πολlτες που τκ παρακολουθούσαν «απολάμ. βαναν» αντιπα ρα θέσεις συχνό επιπέδου, ενώ
τώρ α αυτό είναι το στοιχεlο που λεlπει ...

Δ

στα σης, όσο κα ι

στάση των

φισμότων αλλό πρώτα και κύρια το περιεχόμενό

κυβερνούν.

τοικ, Να ανταποκρlνονται δηλαδή στις αγωνΙες

σικά

. και τοικ αγιίινες των δη μοτών, Φυσικά τα ψηφί

Δεν εΙναl «γράμματα προς τΌ Θεό»

και

η
η

που

Φυ

ενότητα
ομόνοια

σματα δεν θα πρέπει απλό να στέλνονται -απλά

κατά τη γνιίιμη μας αφορό τα λαϊκό στριίιματα

ύ ο ψηφlσματα έφερε προς ψήφ ιση στη τε

προς « κά θε αρμόδιο » αλλό κυρlως να δέονται με

που σε ένα κοινό μέτωπο θα πρέπει να παλέ

λευταlα συνεδρ lαση του Δημοτικού Συμ

συγκεκριμένες ενέργειες από μέρους του Δ.Σ ή

ψουν για λύσεις στα οξυμένα τους προβλήματα,

και αγιίινες αποτελιίιντας το πλαlσιο τοικ,

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις πραγματικές

βουλlου της Βέροιας

(30/ 1) ο σύμβουλοτ της

ΛΑΣ Γιιίιργος Μελιόπουλος. Αφορούσαν τ η συ

,'t

μπαράσταση στκ κινητοποιήσεις των αγροτιίιν

καθιίις και στην υποδοχή των προσφυγόπουλων

Μ

στα αχολεlα της περιοχής. Ο δημοτικός σύμ

Τι ομόνοια και σύμπνοια:

μου, ο δήμαρχος έκανε και την γεν ι κότερη πολι

T

λαιοκομματικές τακτικέτ τον lζοντας

τική του . τοποθέτηση τονίζο ντας: «Τα τελε υτα ία

. στην π ερ ι οχή της Μnαρμ πο ύτας έθεσε ο

ρεύει. Και π ρ αγ μ ατι κά έτσι ε ίναι για πολλό από
αυτό καθιστιίιντα ς τα επικ ίνδυνα. Ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος

Οl ζη μΙ ε ς ••,

Ο ζ~τη μα των ζημιών που προ κλήθη καν στα

μος ε lνα ι οργανισμός τοπ ικής αυτοδιο ίκησης

ζωής μας, ανεξά ρτ ητα από το ποι ο ς κ υβε ρνό ει .

Μ ελ ι όπ ο υλο ς, « Είνα ι θέ μ α τ η ς Π Α Ε να το δε ι μ ε

και εδώ' μέσα πιάνουμε την υψηλή πολιτική. Τα

Φαίνεται να εlμαστε σ' ένα μον όδ ρο μο. Π αράλ

τ ην αντlστοιχη το υ ΟΛΥΜ ΠΙΑ ΚΟΥ απ άντ η σε ο

ψηφίσματα .είνσι γράμματαστο Θεό, δεν έχουν

ληλα βιιίινου με και το θέατρο του πα ρα λόγο υ

Θ. Κο ρ ωνάς. Ν α θ υ μίσο υμε- εlχαμε ε κ φ ράσει την

κονομικός κστη φοροτ σε όλες τκ εκφάνσεκ της

πο υ' βλ€ΠOυμε

επ (

Π Α Ε για 1Ο χρ όνι α. Αλ ήθε ια έχουν βγε ι συ μπ ε ρό

να

κατηγορεί

τη

ατομικής ιδ ι ο κτη σlα ς δεν μπορε l να παρέμβει

ουσιαστικό και κάνει ότι π ρο β λέπ ε ι ο νό μος,
δηλαδή σή μ ανσ η επικινδυνότητας, επαφή μ ε
ιδιοκτήτες. παρέμβαση στην Εισαγγελία κ .α Και

αντ ίθε σή μ α ς- το στάδ ιο παρ αχωρ ή θ ηκε στην
σματα από την παραχώρ η ση α υτή; Θα υ π6Ρ'χε ι

αντιπ ολίτευσ η

ωσε ότι η δ η μοτι κ ή αρχή λόγω προστασία της

τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ έθεσε ο σύμβουλος της ΛΑΣ Γ.

μονl μ ου βάσεω ς με

όμως εάν υπή ρχε όλλο θεσμι κό πλαίσιο πόσα
πράγματα μπορούσαν να γίνουν . . . Ι

αλλαγ ή στό σης;

Αναμένου με

συμπολΙτευρη .νίνε

ται με τη σειρό της
σ υ μπολίτ ευση

και

" ε κφ ρ άζε ι λ{γο-πολύ ·
τα

lδια

Λ ε lπ ε ι

Ο ζήτημ α των εξελ ίξεων σικ υποθέσεις Τε-

ο μόνο ια,

σωπ ι κό που παρό τις ελλε[ψε ι ς πο υ υπόρχουν

η σύμπνοια. Το ζη

έδωσε με αυταπόρνηση τον αγιίινα στις πρό

τούμενο

ε[ναι

ότι

σφατες χιονοπτιίιqεις με θετ ικά αποτελέσματα ,

έχουμε

τεράστια

Φυσικά η ανάγκη για περισσότερο μόνιμο προ

δεν

παγιόwης, ανά μ εσα στ'όλλα. Η είδηση από την

Ι Ι παδόπουλός την καλή το υ κο υβέντα κα ι ε{χε
δl κ ι ο . Αφο ρ ούσε τα σ υγχα ρητ ή ρ ι α π ρ ο ς το προ

προβλήματα

Τλωνείου και αναοριοθέτησης,έθεσε ο Γ. Πα

Μια καλ ή κο υ β έντα
iTη ν είπε ο αντιδ ή μαρχος κα θα ρ ιότητα ς Β. Πα

π ρόγματα .
η

απαντιίιντας

ε [ναι όλλη απ ό την «ατο μ ι κ ή ιδιοκτησία » , Σημε l

στόδ ιο της Βέ ρ ο ι α ς με αφ ο ρμή τον αγιίινα μ ε

την

Θ.Σιδηρόπουλος,

αποκάλυψε τη βόση του προβλήματος που δεν

Τ

τουλόχιστον

6 χρόνια υ πό ρχει ένα ς δι α ρ κ ή ς οι

Ατο μι κή ιδ ιοκτησ ία
ζήτημ α των εγκαταλελεψμ ένων σπ ιτιιίιν

Ζ.Πατσ ίκας τονl ζοντας ότι η κατάσταση χειροτε

λαδή σε τελική ανάλυση «ενω μένο ι» ποτίσουν
π όλι «ξ ένες γλάστρες» ..

το χρόνο μας στη συνε δ ρίαση , συζητιίιντας τα

ψηφlόματα που έρχονται κατά καιρούτ; Ο δή- •

Ι

d

τη συμπαρόσταση των φο ρέων κα ι του δή

βουλος Ζήσης Πατσ ϊκατ, χαρακτήρ ισε ωσπα

: « Χάνο υ μ ε

της δημοτική; αρχής.. .

αιτίες και τους πολιτικούς ενόχους. Να μην δη

ε αφορμή τκ αγροτικές κ ινητοποιήσεις κα ι

2017

..

1 .Το Δ.Σ εlναι κατεξοχήν πολιτικό όργανο και

διαδικαοιιίιν του. Οι δικαιολογημένετ απουσίεε

φεβροuαρίοu

που

σωπικό και τα απαραΙτητα μέσα ε [ναl αναγκαΙα

σηκιίινουν τέ-

και αυτό θα επιτευχθε( με αγιίινες από μέρους

πλευρό του δη μόρχου ότι θα υπάρδει ραντεβού
με τον νέο α ρ μ όδ ι ο υπουργό κα ι θα τεθούν ε κ

νέου τα ζητ ή ματα μαζί και με αυτό των παλι ιίιν '
δικαστηρίων. Από την πλευρό μ α ς να τονίσουμε

ότι επειδή η κυβέρνηση « έ χε ι συνέχεια » θα έπρε
πε από καιρ ό να διίισει λύσεις στα ζητήματα
αυτό ανεξάρτ ητα από το ποιος ε ίναι ο αρμ όδιος
υπουργός ...

Πλούσιο και, ποιοτικό το τρίμηνο πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ
Π

το

ΦεβρουαρΙου,

α ρ ο υ σι ά στ η κ ε το μεσημέρι της

της ΚΕΠ Α αναφέρθηκε ο Θεόφιλος

20

Τετόρτης στο ξενοδοχεlο ΑΙΓΕΣ

Κορωνός, δηλιίινοντας ευχα ρ ίστηση

Π ρ ωτο Ψ όλτ η

τρ (μηνο

από τη συμμετοχή στις εκδ η λιίισε ις

Κορκολή στις

πρόγραμμα

εκδηλιίισε-

με

η

Άλκηστης

τον

Στέφανο

MILONGA

11/3/2017 Ι Μ Α Μ ΒΑ ΙLΟΙ
1Β/3/2017 ΤΑ ΚΙ Μ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ
3/4 Συναυλ lα Κλασ ικ ής Μουσ ικής

σ υναυλΙες, εκθέσει.:; και διαγωνισμούς

27-30/4/2017

ων της ΚΕπ'Α Βέροιας, που αφορό

και ευελπιστιίιντας σε ακόμα περ ισσό-

23 Απριλlού και οι ΙΜΑΜ
ΒΑΙLΟΙ στις 11 ΜαρτΙου αναμένεται

τους μήνες Φεβρ ουόριο, Μόρτιο και

τερες και καλύτερες συνεργασ(ες.

να

Απρ Ιλιο του 2017. Το πρόγραμμα
παρουσlασαν ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ

οχρ ήστο ς Κούτρας θέλησε να . συναυλιακό
ενδιαφέρον,
ενιίι
σχολιόσει την ποιότητα των εκξεχωρlζουν και ' τα Κρατικό Μπαλέτα

Συμμετέχει η Χορωδ Ια των Π αρισΙων

Διεθνής

HECΤOR

Χορο ύ

Γιιίιργος Σοφιαν ίδης, τελευτα ία φορό

δηλιίισεων που περ ιλαμβάνει πόντα

7/4 ΤΑΞ ΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ Σ ΙΚΕΛίΑ ...

όπως ανέφερε από αυτή τη,:, ιδιότη-

το

τα, λόγω των επικεlμενων αλλαγιίιν,

πρόγ Ρ α μ -

ο δ ιευθυντής Γιόννης Καμπούρης και

μα

η υπεύθυνη προγραμματισμΟ ύ ,Ν(1νό"

Κ Ε Π Α .

αλλό και ο' αντmρόεδρος 'τ ης ' ΚΕ Π Α'

Χρήστο< Κούτρας.

Ο

συγκεντριίισουν το

Μόσχας στις '

μεγαλύτερο

13 ΦεβρουαρΙου με

.

ΜΕ

και

Κα Ρα

κό , τεχνικούς και εθελοντέςτης ΚΕΠΑ

. δου, για

να

-

Θέατρο

4/2

πα-

I

τη ΖΙΖΕΛ (Αναλυτικό το πρόγραμμα
καλή συνέχεια στο έργο του'επόμενου ' γοντας αρχικό πώς το δυνατό σημειο ' στην ιστοσελΙδα μας alll-apopsI.
προέδρου, όποιος και αν ε(ναι αυτός.
αυτού του τριμήνου εlναι η μουσική.
gr) ~
Παρουσιόζουμε στη συνέχε ια
Ο Γιάννης Καμπού'ρης σημεlωσε . Σ υναυλ{ες, μουσική, χορός: θέατρο, ο ρισμένα χαρακτηριστικό τους

~

. TaPT loτqKE το καλύτερο δυνατό πρό-

:

γραμμ α και έγινε κόθε προσπόθεια

,

ρουσιό-

κινηματογρόφοι;.

και

εκπαι δευτικά

. περιλαμβόνοντα ι

.εκθέσεις

προγρόμματα
και

αυτό .

το

..ιίιστε αυτό να διατηρη θεΙ σε ένα ό σοτρlμηl10 στο πΡόγραμμα, ενιίι ·· δ ε
γlνεται υψηλό επΙπεδο, με εκδηλιίιλεΙπουν κα ι τα ... . δυνατό ονόματα
σεις πο υ ξεφεύγουν από τα όpι~πης, του ελλήνίκού .πενταγρόμμου. Ο
πόλης. Στις συνεργασlες του ΚΑΠΑ Κ,9Ι

ΒασΙλης

Η ΠΕ ΝΤΑΜΟΡΦΗ

και το ΤΕΡΑΣ

27/3

σει επιγραμματικό τοπρόγαμμα, λέ-

πως μέσα σε αυτό το πλα lσιο κα-

"RE-

UN/ON"
.

πλευι:>ό του και στήριζαν κάθε εκδή-

λωάη-και προσπόθεια, ενιίι ευχήθηκε

ΣΤΕ ΦΑΝ ΟΣ

ΚΟΡΚΟΛΗ Σ

Παπακωνσταντlνου

στις

Χορ ός

13/2/2017
ΜΟΣΧΑΣ Ζι ζέλ

έως

31/3

Εβδομόδα Θεάτρου μ ε αφορ μ ή τ ην

ΚΡΑΤιΚΑ

ΜΠΑΛΕΤΑ

Διαγωνισμός

Έντεχνο υ

Veria Dance Competition
ΜΟΥΣΙΚΗ

/0 1

ΣΟ Ν ΑΤΕΣ

Σονότα αΡ. 7 σε ' ρ ε μεΙζΟΥα, έργο
10/3
Σονότα αρ . 32 σε ντο ελόσσονα, έργο
111·
- Ντμ ίτρ ι Σο άτακό βιτς: Σονότα αρ. 2
σε σι ελόσσονα, έργο 61
Lilia Boyadjieva π ι άνο
(συ μπα ρ αγωγή : Μ ΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΗΜΟTlΚΟ ΩΔΕ ΙΟ

21/2 Συναυλlα τμ.Β ιολοντσέλου

Κινηματογρόφος

Διδασκαλ lα : Δαμιανός Καιλόγλου

5

/6Π

-3/20 17 Φεστ ιβόλ Γαλλικού

Λογοτεχν Ια

1/3 Ήρθε η Άνοιξη

ΓΙΑ

ΠΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρ ο υ

ΚινηματογρόφΟύ

GISELLE

ρεσιτάλ

• Ludw Ig van Beett1oven:

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

η

γι α νν Ι -

Σ

ΑΛΚΗ Σ'ΓΙΣ '

23/4

με

Εκπαιδευτικό προγρά μματα

10/ 2
κα ι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ν α ν ά

Γιώργος Σοφlαν Ιδ ης ευχαρlστη-

ΚΟΙ

ΠΑΡΑΜ ΥΘΙΑ !

i

,r
.

πήρε

ΜΟΥΣ ΙΚΕΣ

ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ

Φεστιβόλ

κλασικής κ ι θά ρα ς.

BERLlOZ

της

σε κυρ {ως συνεργάτες, προσωπι-

που τα 2,5 χρόνια αυτό βρισ~όταν στο

i
Ι

Διεθνές Φεστιβάλ Κιθόραc Βέροιας
4 ή με ρ ο

Καραγιαννίδου. Μαζί τους κάι ό πρό- . Τ έ λ ο ς ,
εδρος του ΚΑΠΑ Θεόφιλος Ι{ορωνάς . το λόγο

l
,

Αργεντ ίνι ;{α

TRISTE

ΤάνΥ κος

με ήχους και

02/3 Συναυλία μουσ ικ ής δωματίου
ΔιδασκαλΙα : 'Δαμ ιανός Κα ιλόγλο υ
7/4 Συναυλlα Ορχηστρικιίιν Συνόλων
ΔΩ.ΒέρΟ ιας και ΔΩ Γιαννιτσων

Μουσική

στ Ιχους ....

20/2/2017 (ΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ)
26/2/2017 TRICUERDO Tango
semble

ΠΟIΗΤιΚΟ ANAΛOΓlO

8/4 Συνάντηση Ορχηστριίιν Κιθάρας

Διεθνή Φεστιβόλ

Επιμέλεια : Πέτρος Ρ ίστας

Επ

18-22/4/2017

Επιμέλεια : Πέτρος Ρ lστας

1
'

ΦεβροuαρΙοu

Ενας στους δύο χρωστά στην Εφορία

ΕΜΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ: Η KU~έρνηaη την οδηγεί πιο γρήγορα στο θάνατο
ην «ΤQφόπλακα» που ετοιμάζει η κυβέρ-

Π ~Iδι

ολιτι κό

.

νηση σε βάρος της Ελληνικής ΒιομηχανΙ

πα ι-

σε

βά

ας Ζάχαρη ς για να ενισχύσει τη θέση και την

'ρος των

κερδοφορ ία των μονοπωλίων, με ό.τι σημαΙνει

φορολογούμενων

α υτό για τους εναπομείναντετ

τευτλο

που χρωστάνε στην

πα ραγωγούς καιτουςεκατοντάδεςεργαζόμε

εφορ ία, από τους

νους με μόνι μη κα ι εποχιακή θέση ε ρνα σι σ ο

οποίοικ

αποκάλυψε η συζήτη σ η που έγινε πρόσφατα

απειλούνται

με

στη Βο υλή, της Επ[καιρης Ερώτησης που κα

κατασχέσεις

(για

τέθεσε η βουλευτής του ΚΚΕ Δ ιαμάντω Μανω

839.056

λά κου.

ληφθεΙ αναγκαστι

3.000

4.146.483

1.647.771 ,

ήδη έχουν

Οπως ανέδειξε η βο υλε υτή ς του ΚΚΕ, στη δρα

κά μέτρα εlσπρα-

στική μεΙ ωση της παραγωγής και το κλείσιμο

ξης), παlζουν ΣΥ-

των εργοστασlων που επιβλήθηκε απ ό τκ πο
σοστώσεις και τους κανονισμούς τη ς ΕΕ, που
εφό ρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνή σεις με στό

χο τη συγκέντρω.ση και συγκεντροπο l η ση του κλά

δου, στη μ η έγκαιρη πληρωμή των τευτλοπα ραγω
γών, τώρα έρχεται ναπροστεθεΙ και η πώληση από

τη σημερινή κυβέρνηση περιουσιακών στοιχείων
«φιλέτων» της ΕΒΖ, όπως τα δύο κερδο φό ρ α εργο

στοιχεlα που δημοσιοποΙησε τη Δευτέρα

υπουργ ς

η Ανεξά ρτητη Α ρχή Δη μοσίων Εσόδων.

(ας, 'Αλ . Χ α ρ [τση ς. α φού επέρό Ο ικονομ
'
.
β
ή
ρι Ψ ε τκ ευ θ υνες στκ προ ηγο υμενες κυ ε ρν σε κ,
•λ
δ.
έ κανε σαφ έ ς ότι' η πω. ησηήτωνΙ υ ο εργοστασΙ ων
θ α πρ οχωρ ή σε ι , αφ ου αυτ ε να ι η ουμφωνία με
. την τρ ά πε ζ α για να αποπ λ η ρω θ ε Ι μέ ρος το υ' χ ρέους της ΕΒ Ζ, αν και παραδέχτηκε ότι «για το
ά

Το

2016

143.982

έγιναν

Σ ερ β κκ πα ρου σΙασαν πράγλλ η λα, πα ρoυσlασε σαν
κατ ό Ρ θ ωμ α ότι «το Μά ρτιο το υ 2015 π ραγματο.ξ
λ
ποι ήθ ηκε α υ ηση μετοχ ικο ύ κεφα ο ίου ύψους 30
• έτ '
λ θ ί έ
εκατομμυρ Ι ων ευρω, σι ωστε να κα υφ ε μ ρος
.

δόθη καν τα στο ιχεία στη δημοσιότητα, ο

Οσον αφορά το επιχεlρημα της κυβέρνη ση ς ότι αι

ενω

καταγράφει υπεραπόδοση».
20 16 δεν καταβλήθηκαν

την πιστώτρια τράπεζα, την Τρόπεζα Π ε ιρα ιώι:. η Δ.

λ

τους τευτ όπαραγωγούτ; επιβε-

διαγραφεl. Θα έπρεπε να το έχετε απα ιτ ήσει μαζ[

ρη ς αποπ η ρω μή ό ων των χρεών». Για να μ αζέ-

λ

λ

με

κατασχέσεκ

σε αδιέξοδο», Ωστόσο πριν το 2016 οι
οφειλές προς την εφορlα ήταν

81,38

δισ.

ευρώ, περίοδο που αφορά και τη ΝΔ που

βρίσκει την ευκαιρία να προτείνει «λιγό

θα συνεχιστούν, λέγοντας ότι «για το 2016 έχει συνολικό φόροι και πρόστιμα ύψους

πληρωθεl προκαταβολή σχεδόν το 39% κάι μέχρι τ- 13,9 δισ. ευρώ ανεβάζοντας το συνολικό
το τέλος του ΙανουαρΙου του 2017 θα υπάρξει πλή- χρέος στα 95,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων

35% περΙπ ου είναι

αντιμέτωπους

και οδηγεΙ χιλιάδες πολlτες κάθε μήνα

βαΙωσε ότι οι καθυστερήσεις στην πληρωμή τους Μόνο για το

υψηλοl τόκοι που έβαζε και θα έπρεπε να έχουν

Μανωλάκου σημείωσε ότι «το

φέρνει

.
μόνο εντός των προβλεπόμενων στόχων

α λλά στα βα σι κά δ ημοσι ονο μι κά μεγέθη

σον αφορ

ΑΝΕΛ, δημιουρνείνέοικ οφειλέτες, τους

«Π ολίτικα» πως η Ελλάδα «βρΙσκεται όχι

των χρεων τη ς ετα ιρεκκ προ ς το υς παραγωγούς»,

τΙα αυτής της επιλογής είναι το χρ έος της ΕΒΖ προς

"
Η ΝΔ σχολιάζει πως «η πολιτική της υπερ
φορολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -

Αλέξης ΤσΙπρας δήλωνε στην εφημερΙδα

θα οδηγηθεί πιο γρήγορα στο θάνατο».

ά

ρών στη διαχείριοη του συστήματος.

2016 ως επιχεlρημα στκ διαπραγματεύσεις για

δ

• ό

εΙναι φυσικά και επl των δικών του ημε-

πουργός Αλέξης ΤσΙ π ρας την προβάλει

τα πρόσθετα μέτρα . Την Ιδια μέρα που

μαντικό έσοδα τη Βιομ ηχανlα Ζάχαρη ς και βεβαΙως

στρέφει στον τόπο του εγκλήματος μιας

τα χρωστούμενα των δεκάδων δισ. ευρώ

αλλά η κυβέ ρνηση πανηγυ ρ Ιζει για την

ματι κερ οφορίω. Π αρά

, !
σεις.

φαντάζουν σαν το δολοφόνο που επι-

υπε ραπόδοση των εσόδων και ο πρωθυ-

Οπως τόνισε, η εξέλιξη σημα ίνε ι υπονό μ ε υ ση της

ή

Από την πλευρά τους η ΝΔ και το ΠΑΣΟ Κ

κατασχέσεις

τα εργοστ σια τη ς

πώλια και τα ξένα funds», αφού «στε ρεύει από ση

επιχειρ

ΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα νέα

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής

στάσια στη ΣερβΙα.

Βlομηχανlας Ζάχαρηι;. με ωφελημένο υ ς «τα μονο

τερους φόρους» στις επιχερήσεις και «λι

γότερες δαπάνες και αποτελεσματικότερο κράτοφ με τη μείωση των κονδυλίων
για κοινωνικέτ ανάγκες.

12 δισ. ε υ ρ ώ οφ εΙλουν mωχε υμένες επι-

όφελος δισεκατομμυρίων»,

ψει δε τα ασυμμάζευτσ, ανέφερε ότι «ο στόχος της χειρήσεις, ενώ 61,8 δισ. ευρώ οφείλουν " Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως η συγκυβέρνη
κυβέρνησης είνοι να ξαναλειτουργήσουν τα εργο- νομικά και φυσικά πρόσωπα και 8 δια : ση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ «θα καταργούσε τον
στάσια στη χώρα μαφ.Η Δ. Μανωλάκου, αποκαλύ- ευρώ οφείλουν δημόσιες και δημοτικέ; ΕΝΦΙΑ», που επ( ΠΑΣΟΚ επιβλήθηκε!

Η βουλευτής του ΚΚΕ απαΙτησε τη «διαγραφή τό

πτοντας την κοροϊδία της κυβέρνησης, απάντησε

κων και τμήματος του χρέους π ο υ έχει η Βιομηχα

στον υπουργό ότι ένα εργοστάσιο λειτουργε( όλο

με διαγραφή μέρους του χρέους. Η πιστώτρ ια τρά
πεζα έχει απορροφ ήσε ι την Αγροτικ ή Τράπεζα, με

ι

νΙα Ζόχα ρης. Να εξοφληθούν οι τευτλοπα ραγωγοΙ

και όλο στο Πλατύ και πως αν ήθελε η κυβέρνηση

που παρέδωσαν. Να ακυρωθεΙ η πώληση των ερ

να εκσυγχρονίσει τα εργοστάσια, θα συμφωνούσε

~ι

Aθω~θηKε
Ο ΓιώΡΥΟΙ; .~ραxvήι;
,
"

γοστασΙων στη Σε ρ β Ια και να επανασχεδ ι ά σετε για

με την πρόταση του ΚΚΕ να δοθούν κονδύλια από

' Υστε -

την επιβΙωση και την ανάπτυξη της τε υτλοκαλλιέρ

το ΕΣΠΑ για τον εκσυνχρονισμό τους. αφού εΙναι

Ρ

γειας και της Βιο μ ηχανΙ α ς Ζάχαρης, για να ικανο

εργοστάσι α με μηχανολογικό εξοπλισμό του

Παράλληλα,

μαΙνει διπλασιασμός της παραγωγής. Και φυσικά,

« μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις να πά

,

-,;1

-'Γότε: ••• ι<c.. "T~Pc.!

«Σοκα ρισμ ένο ι»

(~
'-,

,--

,..:

την επιβΙωσή τους» .

εμφανΙ ζο-

νται διάφοροιαρθρογράφοι

Το

2001 η Βουλγαρ lα έγινε μέλος της ΕΕ. Με αυτόν τον

των εφημερ[δων και τού δι• αδικτύου από το , γεγονός
, ότι , Ελληνες επιχειρηματ[ες

,εγκατά σταση των επιχειρήσεων και την απασχόληση

ιδρύουν εταιρεΙες μέ έδρα τη

του εργατικού δυναμικού, δΙνουν την ευK~ιρ(α στους

Βο υλγα ρ lα και στη συνέχεια προσλαμβάνουν Ελληνες

Ελληνες « α ετονύχη δ ες» επιχειρηματΙες να κάνουν

εργαζόμενουι;. τους οπο lους όμως απασχολούν στην

τις δουλε ι ές τους « καθ α ρ ά » και «νό μιμα», για .να

Ελλάδα και τους πληρ ώνουν με μισθο ύς Βουλγαρ Ιας ή

α υξάνουν τα κέρδη τους από την .εκμετάλλευση

~

ακόμα και με κουπόνια. Μάλιστα, ο πόνος όσων ασχο

κ(ν η σηι;. που σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες για την

φτηνότερης

εργατικής

δ ύναμης.

Επομένωι;.

ας '

λήθηκαν με το θέμα ε(ναι ότι με τον τρόπο α υτό, το

αφ ήσο υν την , κλά ψα. Ο πόνο ς τους δεν ε[ναι γι α

ασφαλιστικό σύστημα τη ς Ελλάδας χάνει πολύτιμ ες

τους εργαζόμενους. που έφτασαν να δουλεύουν και

εισφορές. Αν ψάξει κανε[ς πΙσω στο χρόνο, θα ανα

στην Ελλάδα μ ε μισθούς πε[νας, ενώ οι πληρωμές με

καλύψει ότι οι lδιοl που σήμερα διαμαρτύρονται για

κουπόνια αντ [ για μισθό ε [ναι και εδώ γενικευμένο

• την εγκατάσταση

επιχειρήσεων στη Βουλγαρ [α και τα

φαινόμενο. Αλλωστε, το ομολογο ύν και ο ι [ δ ιο ι ότι για

κόλπα με την απασχόληση το υ εργατικο ύ δυνα μικο ύ,

τα αφεντικά νοιάζονται. Γι' αυτό ο ι παρεμβάσεις του ς

εΙνα ι αυτο ( που τα προηγού μενα χρόνι α πανηγύρ ιζαν

καταλήγουν στο α ίτημα να μειωθεl η φορολογ[α των

για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών κεφαλα [ων

επιχε ιρ ή σεων στην Ελλάδα και να δοθούν κ Ινητρα,

στη γε(τονα χώρα κα ι τη συνεισφορά 'το υ ς στην ανά

προκειμένου να γ [νει π ιο φιλικό το επιχειρηματ ικό

πτυξη της κερδοφορ[ας του κεφαλαίου στην Ελλάδα.

περιβάλλον και να « επαναπατρ ι στο ύν» επιχειρήσε ις

, Από τότε βέβαια κύλισε πολύ νερό στ' αυλάκι. ..

που μεταναστεύουν.

,

ξουσιαστικό χώρο καθώς

Εισαγγελέας απέρριψε το

και ότι η επίθεοη έγινε ως

χρόνια

ότι μετό από

5 συνεχόμε

αντίποινα στην αντιφaσι 

r'jρθε η δι

νες αναβολές η δική πρέ

στll< ή πορεlα που έγινε το

καΙωση για τον βεροιώτη

πει να ολοκληρωθεl. Στο

[δ ι ο πρω!. Παραδέχτηκε

δικαστήριο

ακόμη ότι τα μέλη της

Γιώργο Bραχvή.Nα θυμί
σουμε ότι

στο καφενεΙο

καν άτομα της Χρυσής

νο μοθεσ [α, έγινε κοινωνός των τεσσάρων ελευθεριών

ΡΙΖΑ και οι γιοι του φlλα
προσκείμενοι στον αντιε

αίτημά τοικ τονίζοντας

του στη Βέροια επ ιτέθη 

τρόπο, θωράκισε και εν[σχυ σε την αντεργατικ ή τη ς

μηνυτών του Γ. Bραχvή Ι.

Σαχιν[δη στην Αθήνα. Ο

τεσ

ρουν δυναμικά και μαζικά μέρος για το δlκιο και

έτσι αντιμετωπίζεις και την ανεργΙα » .

α

σεράμισι

από

1970.
κάλεσε τους τευτλοπαρσνωνούτ;

ποιούν πλήρως τις ανάγκες του λαού μαι:. που ση

f:i
,f "

,

2017

.

Τ

Ι

Ι

. εξιστορείν
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βρέθηκαν

δεν

παρα

υποστηρικτές

της Χρυσής Αυγής ενώ

Χρυσής

Αυγήι;

μπήκαν

στην πόλη και στο κα-

αντ[θετα πλήθο ς κόσμQΥ ' , φ ενε (ο

, με

στρατιωτικό

Αυγής τον · IΟύνιο ' του
2012. Ο Ιδιος εlχε βρε~

ντρωση

I!'εΙ κατηγορούμενος για

στον κατηγορούμενο.

και ότι λειτούργησαν ως

ψευδή καταμήνυση, ψευ-

Το , απρόσμενο της υπό

τάγμα εφόδου εναντίον

δορκ[α ' και συκοφαντική

θεσης ε[ναι ότι πρώ'ήν

των αντιφασιστών.

δυσφήμηση . Σήμερα-και

στέλεχος

Αξίζει να σημειωθε ( πως

ύστερα από αλλεπάλλη 

Αυγής

λες αναβολές της δlκης- ο

στην

Γιώργος Bραχvής αθωώ

οριστε [ στις προηγούμε

η δΙκη, υπήρχε έντονη

θηκε πανηγυρικά, καθώς

νες δ[κες ως μόρτυρας

αστυνομική

η

κατηγορ[ας του Γ. Bραχvή

κα ι τα μέτρα ή ταν δρα c

έδρα

του

δικαστηρΙου

τριμελούς

nρciγματοποΙησε συγKέ~
αλληλεγγύης

της

που

Χρυσής

συμμετε ίχε

επίθεσ η

και

ε Ιχε

βήμα φορώντας κράνη ,

κρατώντας ρόπαλα αλλά

στο

Δικαστικό

Μέγαρο '

της Β έροlας, όπου έγινε

παρο.υσία

υιοθέτησε

αποφάσισε να γίνει μάρ

κόντεια για την αποφυγή

την ανάλογη εισαγγελική

τυρας υπεράσπισής του.

επει :Jο δ ίων!

πρόταση .

Ο Ιδιος σΥην κατάθεσή

την συμπαράστασή τους

Στην δ[κη -Τρίτη 31 /1-0Ι

του ομολόγησε ότι ήταν

ε ίχαν

κατήγοροι ζήτησαν ανα

πολιτικό σχέδ ιο της Χρυ

κοινώσεις του

βολή επικαλούμξνη την

σής Αυγής η επίθεση στο

κα ι φορε[ς της περιοχής

KαφΕVεΙO του Γ. Bραχvή,

μας.

απουσ(α

του

βουλευτή

και επ[σης ενός εκ των

6

γιατ! ήταν μέλος του ΣΥ-

Επίσης

ότι

εκφ ρ άσει μ ε ανα
κόμματα

_, _'

Στη σελiδα αutή θα

βρlσκετε άρθρα,

,

ντOKOυμtντα,έρευνε~

ιστορειν

μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορlα (κύρlως),
τη γενικότερη της χώρας

μαςαΑλά και παγκόσμια
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Για τον Γρηγόρη Περδικάρη, πρώτο πρόξενο των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Μ

ε αφορμή τη δημοσΙευση Ίου άρθρου

σΙα Αμερικανών θα ταξιδέψει

Ίου Πυθαγόρα lερόπουλου ΣΧπικά με

για τη νέα το υ πστρίδα, κ ι'

Ίον Γρηγόρη Περδικάρη, προκλήθηκε συζή-

. τηση

σε τοπικά ΜΜΕ σχπικά με -ιην κατα

νοντολογής,ο Π ε ρδ ι κά ρ η ς ήταν ο πιο κατάλ-

· f'ληλoς άνθρωπος για τη θέσι του προξένου,
· κι'η εκλογή στάθηκε απόλυτα «πετυχη μένη»

αφού φοιτήσει στο Ινστιτού

όπως αργότερα ο Ιδι ος είπε, αφού οι αποδοχές

το κλασσικών σπουδών του

γωγή του (αν εΙναι δηλαδή από Βέροια ή<ιπό

Μαουντ Πλέζαντ

ιιΕΛΛΑΣ ,1715-1865. ΠΩΣ ΤΗΝ

Δημοτικό σχολεΙο του Χόρ

-του μέσα στα

5 χρόνια της υπηρεσ ίας του δεν
• ξέπέρασαν το ποσό των 36 δολαρίων και 96
σεvtς! .
.

στο Αχ

Νάουσα). Προς αποκαΊάσταση της 'πραγμα μερνς και στο Μόνσον της
τικότητας Ο, Π. l ερόπουλος μας έδωσε φω'tQ · Μασσαχουσέτης, θα διδάξει
τυπ{ες από 'to' βιβAlο 'tou'Stephen Α. Larrabee Ελληνικά στο Μόνσον κα ι στο
ΑΜΕΡIΚΑΝΟI»(εκδόσειςNew

ΕΙΔΑΝ

ΟΙ

'Σ'ΤΟ • βιβλΙο του «Η Ελλάδα για τους Έλλη

. ' νες» ,Ν έα Υόρκη )845 ,0 πρώην πρόξενος

στην"Αθήνα θα δημοσιεύσει τκ εμπειρΙες του

York UnIverslty • βαντ. Την άνοιξι του 1828 θα

Press 1957) όπου βρΙσκουμε και άλλα εvδιe-:o

μετα φρά σει την συλληπητή

απ' την: Ελλάδα και τκ απόψεις του γύρω από

φέροντα στοιχεΙα σχπικά με τη φράση του:

ρι ο επιστολή που θα γράψειη

τα προβλήματά της. Μέσα απ' τα γραφτά του

«.. . 0 άνθρωποτ που γεφύρωσε όχι μόνο τκ

Λύντια ΣΙγουρνυ για λογαρια-

χνlα θα ε ίναι η εργασΙα του στο Ριτσμοντ της Βιρ

δεκαετΙες, μα τις δύο χώρες- . Αμερική και Ελ

σμό των κυριών του Χαρτφορντ προς τκ κυρίετ

τζίνια στα

λόδα- στάθηκε ο Γρηγόρης Α.Περδικόρης,που

τη ς Ελλόδας. Το γράμμα του προς μια κυρΙα της

διευθύνει το «Σόδερν Λιτερέρευ Μέσεντζερ» θα

του

στα

θέσι, για πρώτη φορό στα δι

Μ α σαχο υ σέτη ς που δημοσιεύτηκε στκ εφημε

δημοσιευτεί σ'ένα τεύχος του ένα άρθρο γραμ

της πολιτικής καταστά σεως του νεαρο ύ κράτους

πλωματικά χρονικά τη ς Αμερικ ής, το υ προξένου

στην Αθήνα. ΞεκΙνησέ άπ' την Αμερική στα τέλη
του 1837 και έφθασε στον πρ οορ ισμό του στ ις ·

ρ lδ ες και που συπερολήφτηκε μέσα στο έντυ

μένο απ' τον Στέφεν Μπόλφιντς για τον Περδι-'

και τις εντυπώσε ι ς του α π' το βασηληά και τη

πο του Ελληνικού Συμβουλlου της Βοστώνης:

κόρη μαζύ με διόφορες μεταφράσεκ του από

βασΙλισσα. Θα μα ς ι-uλ ήσε ι για το έργο των Αμε

«Το υ ρκ ι κή βαρβαρότης-συγκινητική εξιστόρησι

τα σύγχρονα ελληνικό και ο Πόε θα γράψει στον

ρικανών ι ε ρα πο στόλων που φ υσικό εΙχε πάντα

αρχές της επομένης χρον ιάς. «Ένα ταξε Ιδι με Ελ

τη ς απ ίθανής δυστυχΙας της κυρΙας Σοφlας Μαύ

Μπάλφιντς: «Ενα δημοτικό τραγούδι γραμμένο

κρατήσει πολύ φ ιλ ι κ ές σχέσεις μαζΙ τους και θα

λ ηνι κό πλοlο (Τον «Αλέξανδρο») δεν ήτανε κάτι

ρου - μιας ΕλληνΙδας από το Μεσολόγγι», Π ρό β ι

απ' τον Πε ρδι κά ρη και μετα φρασμένο από σένα,

μας περιγράψει τκ διάφορες εκδρομές το υ στην

το συνηθ ισμ ένο! »

ντενς

1836 πήρε τη

1836-37. Στο διό στη μα που ο Πόε θα

θα βγουν ανάγλυ φες οι φυσιογνωμ ίες του Κο

λοκοτρώνη, του Μιαούλη και των άλλων ηρώων

'21. Θα μας δώ σε ι μια λεmομερειακή έκθεσι

1828- θ'αφ ίσει βαθύτατη εντύ πωση στο υ ς

τι ανεκτΙμ ητο θ άτανε δ ια μόντι που θ α έπεφτε

Ελλάδα . Το βιβλ Ιο το υ κράτησε πολύ δικαιολο

γεγονός αυτού του δ ιορισμο ύ δεν ήτανε η επί

αναγνώ στες. Ο Περδικόρης θα προσπαθή σει να

στα χέρια μας!. ..» Το πε ρ ιοδ ικό θα δ η μο σιεύ σε ι

γη μένα τον τΙτλο του, αφού ο συγγραφέας του

σημη πια εδρα Ιωσι των σχέσεων ανάμεσα στις

ενι σχύ σε ι τοενδιαφέρον τωνΑμ ε ρι κανών γύ ρω

λίγο α ργότερα ωρισμ ένασχόλια Ijάνω στις ο μ ι

μέσα στις σελιδες του έδωσε μια θερμή,συχνό

2 χώρες, μα η ιστορ Ια αυτού του Ιδιο υ του πρό

απ' την κΙνησι για την παιδεΙα στην Ελλά δα μ 'έ- '

λΙες του για τη σύγχρονη Ελλάδα, τελε ιώνοντας

φλογερή, εικόνα των ~λλήνων και της Ελλόδας,

να γράμμα προς την Επιτρορή τη ς Νέας Υό ρκ η ς

μετα λόγι α το υ αντα ποκριτή «δεν υπά ρχε ι α μφ ι

τον Μάιο του

β ολΙα πώς μια πλατύτερ η γνωριμΙας των κοινών

του υπε- Ελληνα ! Ο ι Ελληνες, ο Ελλ ην ικός λα ός

συ μφερόντων κα ι χαρακτηρι στικών των δύ ο

στάθηκε το κύρι ο θέμα του από την πρώτη ίσα

α υτών χω ρ ών θα β οηθούσε πολύ στην ανάmυ ξι

με την τελευταία σελίδα του παράξενου αυτού

. Το πιο ενδ ιαφέρον ωστόσο

ξενου.

Γ

εw η μένο ς στη Βέρροια τη ς ΜακεδονΙας,ο

Περδικάρης,αγένετο

ξεριζωμένος

1829.

βλαστά

. Στα μέσα της δε κα ετlα ς το υ 1830 θα τα ξιδέ ψε ι
.
στις πόλεις τη ς Αμερικ ή ς δΙνοντα ς δι αλέξε ις.
καταιγΙδατης Επαναστόσεως σόρωνε την Ελλό · με θέμο-τηνΕλλάδα , Η πιο ενδ ια φέ ρουσα λ ογο
δα .το μικρό Ελληνόπουλο,κάτω απ'τηνπροστα- τεχνι κ ή συμβολή του στην Α μερικανικ ή λογοτερι,θα βρεθεΙ στη Σμύρνη και ' στα 1826,όταν η .

Ο γιορτασμόςτηςπρώτηςεπετείο
Γ

ια rίρώτ.η φορά, ένα χρόνο μετά το θάνατο του ηγέτη
της Οκτωβριανή.ς Επανάστασης Β.Ι. ΛΕΝΙΝ το ΚΚΕ ιφι

.

μ ιας α μο ιβ αίας εκτ ιμή σεω ς κ α ι συ μπαθεΙα ς»

ερχόμενος από το Κο ρμουνκπι 
κό Πανεπιστ ήμι ο των Ε ργα ζο μέ
νων τη ς Ανατολής- Κο υτβ- δού

ΜΠΟΥΡΓΚ με εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις τητ χώρας.

λευε στην 3μελη γραμματεΙα της

Μάλιστα η Κ.Ε της ΟΚΝΕ για το σιφπό αυτό ποι μά ζει ειδι

ΟΚΝΕ ΘεσσαλονΙκης) εκ δε του
Κομουνιστικού

Γεωργάκης.

Κόμματος

Ωσαύτως

ο

σ.

ωμΙλησε

αυτών.

εκ μέρους των Κομουνιστών φοι

Η πρώτη συγκέντρωση στη χώ ρ α πραγματοποιεΙτα ι στη Θεσ

τητών ο σ. Μαραγγός , εκ μέρους

σαλονΙκη την Κυριακή 18/1 . Η συγκέντρωση στην Αθ ήνα (ήταν

της Ενώσεως Π. Πολεμιστών και ο

προγραμματισμένη για τις 25 /1) απαγορεύτηκε (πα ρά το κλΙ

σ. Βιτσώρης .

μα της τρομοκρατΙας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώ σει ς σε

Οι ομιλητές

διάφορες συνοικ Ιες) ενώ από ΡΕΠΟΡΤΑΖ του ΡΙΖΟΣΠ ΑΣΤΗ μα

των Λένιν. ΛήμΠVεχτ και Λούξε

εξήραν το έργον

θα Ινουμε ότι . τελικά πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε

μπουργκ εκαυτηρ Ιttσαντον φασι 

Λάρισα και Πάτρα.

σμόν και εν μέσω ζωηρών χειροκροτημότων και επευφημιών

Στο αφιέριμμα για την πρώτη αυτή επετειακή συγκέντρωση

υπέρ του Κόμματος και της Κοινωνικής Επαναστάσεως, ώρκι

αξιοποιούμε ρεπορτάζ του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ 'κ α ι της ΜΑΚΕΔΟΝΙ

σαν τα συγκεντρωμένα πΜθη όπως αγων ισθούν δια την την

ΑΣ, χρησιμοπο ιώντας την ορθογραφΙα κα ι τη γλώσσα τ η ς επο

εγκαθΙδ ρυ σιν εν Ελλάδι της Εργατοαγροτικής Κυβερνήσεως .

χής, ενώ επισημα Ινουμε ότι στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάρχει λαθε

Τέλος ενεκρ Ιθη σχετικόν ψήφισμα και τα πλήθη διελύθησαν

μένη αναγραφή των OνOμάΤl.ιJν τών ομιλητών.

ησύχως προς μεγάλην θλΙψιν των χαφιέδων ο Ιτινες ανέμενον

Η ανταπόκριση του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

βλακωδώς όπως οι συγκεντρωθέντες προκαλέσωσι ταραχάς

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

κα ι επέμβωσιν αυτο! δια τους γνωστούς ευνοήτους λόγους .

(24/ 1/ 1925) σε μονόστηλο (4 σελ.) του ανα-

φέρει; «ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΕΝ ΕΘλλΑ
ΛΟΝΙΚΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ταχυδρομικώς) : « Κατόπ ιν πρωτο

βουλΙας του Κομμουνιστικού Τ!.ιήμότος Θεσσαλ~νΙKης καιτης
Κομμουνιστικής Νεολαίας εγένέτο μεγαλειi!ιδηςσυγKέντρωσις

Στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάj)ΧΙI "ΜδημδαΙευαη νια τη συΥΚ.·
V'tρωση. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (18/1): « Α Ι ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ KOMM~ν
NI~ΤΙKAI ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ» · ; . .

, ..

. .

καθ' ηΊί χιλιάδες ολόκληροι εργατών και γενικώς mωχών βιο

«Καtόπιν απήσεως των κομμοι,ινιστών Ασβεστοχωρlου όπως
συγκροτήσουν σήμερον το α'π6γευμα συλλαλητήριον εδόθη

παλαιστ!ίιν εις τον κινηματογράφον « Σ καϊτιγκ» για την επέτειο ·

χθες το εσπέρας η σχετική άδεια υπό της Διοικήσεως Χωρρ-

του θανάτου του Λένιν ως και της δολοφονΙας του Λήμπντεχτ

φυλακής.

καΊ της Λούξεμπουργκ.

Εκ παραλλήλου θαγΙνη και η προαγγελιείσα gυγκέντρωσις

Η στρατοκρατΙα έδρασε' και πάλι Έφιππα αποσπάσματα χω

των κομμουνιστών της πό~εώς μας το απόγευμα ε ις το Σκαϊ

ροφυλακής είχον ζώσει ·το κινηματοθέατρον. Πληθώρα δε χα
φιέδων έίχον καταλάβει την ε(σοδον. Οι υδραντλΙεςτου Δήμου
εις μικράν απόστασιν ανέμενον όπως άρχΙσωσι εις την πρώτην

τιγκ. προς τούτο η αστυνομ Ια έλαβεν όλα τα αναγκαία μέτρα
τέλη εν επιφυλακή ».

διαταγήν το άσιμον έργον των. Γενικώς δε ελήφθησαν τα αυτά

Σε ανταπόκριση της εφημερΙδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την επό

Ά

διετάχθη δε ολόκληρος η δύναμις της Χωροφυλακής να δια-

.

.

τρομοκρατικά μέτρα δια την παρεμπόδισινου πλήθους όπως

μενη μέρα (19/1) αναφέροV'tαιτα εξής: «Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΟΜ

προέλθή εις την συγκέντρωσιν,

ΜΟΥΝIΣΤιΚΗΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ. Χθες το πρω! εγένετο εις το Σκ,α

.
Παρ' όλα όμως αυτά το πλήθος προσήλθε. Προςάυτό ωμΙλησε"

.

του ΚΚΕ που τη πε ρ Ιοδο ε κε Ινη

την επέτειο της δολοφονΙας των ΛΗΜΠΝΕΧΤ και ΛΟΥΞΕ

σχέδιο ομιλΙας για τους ~<pήτoρες» των συγκενΊρώσεων

βιβλ ίου ..»

-.. .......··0 ίκη τον Γενάρη του 1925

υ

η ΟΚΝΕ αποφασΙζουννα γιορτάσουντην επέτειο, μαζΙ με

κή προκήρυξη, ενώ στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ δημοσιεύπαι και

όπως την εΙδε με τα μάτια του Έλληνα ή κάλλιο

ϊταγκ συγκένρωσιςτης ΚομουνιστικήςΝεολαΙαςπρος τέλεισιν

εκ μέρους της Κομμουνιστικής ΝεολαΙας ο σ. Κ. Κουτβής, (πρό

μνημοσύνουέπl τη επετεΙωτου θανάτουτους KαρλΛήμiιvέχτ,

κειται για τον Ν Ικο Ζαχαριάδη μετέπεπα Γενικό Γραμμρτέα

Ρόζας Λούξενμπουργκκαι Λένιν. Ο προεδρεύων Ντοέβεςανέ-

πτυξε τον σκοπόν της συγκεντρώσεως και έδω σε τον λόγον εις
τον σύντροφον Βασιλειάδην.
Ο

Ρήτωρ εχαιρέτισε τους συγκεντρωθέντας εκ μέρους της

κομμουνιστικής Νεολα Ιας. Κατόπιν ανέmυξε διά μακρών την
δ))άσιν του Λιμπνεχτ και Λούξεμπουργκ ενάντΙον του γερμα
νικού ιμπεριαλισμού. Ο ρήτωρ επετέθη εναντίον της κεφαλαι
οκρατικής τάξεως της Ελλάδος, ήτις μεταχειρΙζεται πιεστικά

. μέτρα προς πάταξιν της κομμουν ιστικής ιδεολογ Ιας.
Μετά τοπέρας του λόγου του οι συγκεντρωθέντες έψαλον το

εμβατήριον της ΓΙ ΔιεΘVoό ς.· ομίλησαν κατόπιν ποΛΛοΙ άλλοι
εξ ων Ο. σύντροφος Mαραγ~ός ~lπ~νεν τωλόγω του: « Θα επΙ

διώξω1Jεν 'λέγει' όυWε",,6ησ;ν 'μΈ-iά' τωiι 'riέρβων και βουλγά

ρων συντρόφων προς σύμπτηξιν αυτονόμου Μακεδονίας με
εργατοαγΡOTlκήν, κυβέρνηάιν».Επίσης ο σύντροφος Βπσότης

εκ μέρους των παλιών πολεμιστών ε(πεν ότι oρκ Ιζονται ν' ακο
λουθήσουν τα παραδεΙγματά του γκρεμνΙζοντας επαναστατι

κά την κυριαρχΙα της βΙας της ελληνικής κεφα λαιοκρατΙας και
εγκαθιδρύοντας την Εργατοαγροτική Κυβέρνηση .στι θα αγω

νισθούν για την απελευθέρωση των καταπιεσμένων εθνικών
μειονοτήτων για . την ενια(α και ανεξάρτητη Μακεδον(α και

Θράκης. Άν ο ΛΕΝΙΝ πέθανε ο ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ζη 'κι ας τρέμουν

οι τύραwοι της γης τις απελευθερωτικές ακτ Ινες που σκορπάει
ο ήσυχος τάφος του μεγάλου οδηγού της προλεταριακής επα

νάότασις απ' την κόκκινη πλατεΙα' της ΜΟΣΧΑΣ του κέντρου
της παγκόσμιας επανάστασης. Κατά την συγκέντρωσιν ουδέν
επεισόδιον εσημειώθη»

,"

r

ι

1,

,,

" ..

ειδήσεις

από,:τη'ν Ημαθία

6 Φεβρ οuaρίοu 2017

..

Π ερ ιοδείες βο'υλεuτών' ΣΥΡ Ι ΖΑ ΙΥλ/ΟΓΟΙ ΕΚΠΙΚΩΝ Π,Ε, ΗΜΑθ.ΙΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
το

.

'

πλαίοιο

.

.

'

'

και ~α προ-

Ω Σύλλογο ς εκπαιδευτικών Π .Ε. Ημαθίας εκ-

αγροτών, τκ αγωνίες και τον καθημερινό τουτ

νων της κυβέρ-

βλήμαtαπου
αντιμετωηί-

νησης

ζε τον ,πρ ώ-

κόπο. Το ξέρουμε καλό, αφού εμεκ είμαστε αυ- :
στο δΙκαιο αγώνα των φτωχών και μεσαΙων τοί που μέσα στα σχολεία μαο., ερχόμαστε σε
!
αγροτών της περιοχής μας αλλό και ολόκληρης . επαφή κάθε ημέρα με τα παιδιά και τα εγγόνια ' ,
της χώρας.
.
τουτ,
\

πραγματοποιή -

το

Για

βατο και την Κυριακή (28-29/1)
επισκέψεκ κλιμα-

λειτουρ.γ[ας

Σ των δύο χρό-

'

.

ΣΥΡΙΖΑ,

θηκαν το Σάβ-

χρόνο

τητ' νόμιμης

φράζει την σμέριρτη συμπαρόστασή του

!,

άλλη

μια ' φορά

Κατανοούμε άριστα την

οι αγρότες από κάθε

. οποlα έχουν βρεθεί, γιάΤί
είναι η (δια με την κατάσταση και τα αδιέξοδα
και των υπόλοιπων εργα-

οι φτωχοΙ και μεσοί-

κίων του ΣΥΡΙΖΑ

του.
Προβλή ματα
στα
οποία

άκρη της πατρίδω;
μας, βρίσκονται σε '
αγωνιστικό αναβρα-

τοικ ' βουλευτές

τής και τα

ΑιτΙα δεν εΙναι όλλη '

με

επικεφαλή;

η

του Νομού Φρόσω Καρασαρλl-

βουλευ- ' σlJό.

στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, τό-

δου και Αντωνlου . Χ ρ ή στο, στην

περιοχή της Βέροιας και της

Αλεξάνδρειας.

. δύο χρόνων της κυβέρνη-

νισαν ότι θα
καταβάλουν

σης , για τους αγρότες. Ακο-

κάθε, προσπάθεια να βρε-

προβλ ή ματα των αγροτών

Στο κλιμάκιο συμμετε(χαν

μότων που υφίστανταιεξ

από τα εξοντωτικό μέτρα του τρlτoυ Μνημο-

ολοκλήρου τκ συνέπειετ '
ουτήτ της βαθιά άντιλα'ι-

νίου της κυβέρνηοητ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που φορτώνονται, βάροτ ασήκωτο, πόνω στα εξ(σου

κής και ταξικής πολιτική«
Άλλωστε είμαστε και εμεΙς κομμάτι . σάρκα από

αντιλαϊκό μέτρα των δύο πρώτων Μνημονlων.

τη σάρκα αυτών των εργατικών, λαϊκών στρω-

mυξης , το οποίο αναφε-

τα τόσο από την βουλευτή

και απαντήθηκαν ερωτημα-

Οργάνωσης.

ΕπΙσης την Ιδια μέρα πραγ-

ρόταν στα πεπραγμένα των

του Νομού, όσο και από τον

ματοποιήθ η κε

ωργίου του Δήμου Βέροιας,
διανεμήθηκε φυλλόδιο του

υπουρνείου Αγροτικής Ανά-

αλλό και για τα γενικότερα
πολ ιτι κά ζητήματα, όπου

ΟΥ Σ Η

αντίστοιχη

Ε.Ε.-ΔΝΤ και εφαρμόζουν αδιάλειmα και κατά

μπροστά μας! Στο συντονισμένο , κοινό αγώνα

περιοδεία από μέλη της
ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας

σειρά όλει;ιιοιως τώρα κυβερνήσεκ.
Ως εκπαιδευτικο[ της' Πρωτοβόθμιας εκπαΙδευ-

ενάντια σε κάθε πολιτική που κουρελιάζει τκ
ζωές μας, ενάντια σε όποιον και απ' όπου. την

τριό:.Στη . συνέχεια

τή Ημαθίας Αντώνιου Χρή- .

σκέφθηκε το χιο-

πόλης, όπου συζήτησαν με

νοδρομικό κέντρο
διαπlστωσε
την
μΕγάλη επισκεψη-

l{oφcιt>

i;~ΙUΡti' IΜ.όj\

f1Qιόιn lCιfι ~ .
α/16ιόΙ $*1'4 '

..

ι

εφαρ μόζει!

.

'

"

,

\

τους πολlτες και μοΙραGαν

πό το Δήμcι B~olας avaKOlYώVE'tol η

Τ9 ενημερωτικό υλικό του

λ.. ο'υργία Γραφεloυ Συμβουλευ'tlκής

φέτος . Όμως παρά
την , αδειο οτηση

Αλεξάνδρειας εηισκέφθηκε
την Μελίκη όπου μετό το

σκοπό τ/ν προαγωγή' "{ης ' υχικής υγείας .
και '{η διασφ ιση '{ης Kαλιίtερης ποιό'tή-

καλή του ' ιτουρ-

λούθησε γόνιμος δΙ,άλογος

του και την πολύ

γΙα, ο npcf'&po C;'
του Τζελέπης Κώστας και μέλη του
αν

Την Κυρι κή το κλιμά κιο τη ς

ΔΩΡ ΕΑ Ν σε όλο

μο(ρασμα φυλλαδ(ων ακο-

'{ους δημό'tες Βέροιας με

'(ας ζωής.

ε πολίτες της περιοχής .

Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε

συνεχιστούν και το επόμενο

ΣυνεργασΙα με τοικ παιδικούς σταθμούς του
Δή μου

νέλευση της Εταιρε(ας η οπο(α θα πραγματοποιη θε( την Κυριακή
ώρα

2017,

18:30

στο εστιατόριο

Το ΓραφεΙο Συμβόυλευτικής και Ψυχολογικής

Ι

Π αρασκευή) και ώρες 08:00- 14:00. Η ψυχολό

Ι

353818
Διεύθυνση: Σταδιόυ 51 (έναντι γηπέδου)
Ο

Αντιδήμαρχός

Koινωνι ~ής

Ι

Προστασ ίας

Ι

Υγε ίας-Εθελοντισμού

ι

Θεόφιλος Κορωνάς

Papagalo

(όροφος καταστήματος). Κατό τη διόρκεια της Γενικής Συνέλευ

σης θα γίνει ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου

(2014-

2016).
Θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ .Σ. (πε ρ ιόδ ου

2017-2019). Υποψηφιότητες μελών
Πέμmη 9 Φεβρουαρlου 2017, στην

για

Ι

να απευ θυνθούν σε ιδιώτες.

Τη λ έφ ωνο επ ικ οινωνlας:2331

Ο Δ:Σ.. της ΕταιρεΙας Μελετών Ιστορ[ας και Πολιτισμού Ν. Ημα

i

κονο μ ι κά ασθενέστερων, οι οποίοι αδυνατούν

τητα(εκπαιδευτικοl,

Τθίας (Ε.Μ.ι.Π.Η.) προσκαλεΙ τα μέλη της στην ετήσια Γενική Συ

1

λή προβλημότων που αφορούν στην ψυχική

γος δέχεται με προγραμματισμένα ραντεβο ύ.

μαθητές)

Ι

,

Στόχος ε(ναι η πρόληψη και ίσως η καταστο

Συνεργασ(α με την τοπική σχολική κοινό

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση τη'ς ΕΜΙΠΗ

1 ~ Φεβρουαρ ίου

σεων πόνω σε κοινωνικό θέματα

Στή ρ ι ξη ς λειτουργεί καθ ημερινά (Δ ευτ έ ρ α έω ς

γονε(ς,

Ιi

ρ ιξ η ς και οργάνωση ενημερωτικών συναντή

ότομα , οικογένειες και ζευγάρια .
Συνεργασ[α με υπηρεσ(ες και φορε(ςτου Δήμου Βέροιας

χρονικό διάστημα.

Ι

αντι μ ετώπιση περιmώσεων που χρήζουν στη

υγε (α των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ο ι 

Οι παρεχόμενες υπηρεσ(ες εlναι οι εξής:

Οι επισκέψεις και οι εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό θα

ι

ι

~

• .

και Ψυχολογ,κ;(ς Στήρ,ξηc:ι το 0"010 ατελεχώνE'tαl από ψυχολόγο και απευθύνεται

Δ.Σ. αναφέρθ

. ..

~ΙΙ~ γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το μόχθο των

υπουρνείου ανροτικητ ανάmυξης.
"

μότητα που έχει

~

με επικεφαλή τον Βόυλευ-

ι

το κλιμάκ,ιο επι- στο στη λαϊκή αγορά της Δ " ς 'ρ ια :Δ ρε'αν λεπ υργία ~ραφείoυ Συμ 4 0υλευτικης και Ψυχολογικης Στηρι~ης
του Σελίου όπου

νt1πιψιιπ.α Ιl1)Ο'ΙI5 ΧnιΛ

στελέχη της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Ημαθίατ καθώς κα ι μέλη της

υπεύθυνο αγροτικής πολ ιτικής της

ΝΕ Χαμπίδη Δημή-

:

θούν οι απαραίτητετ λύσεις.

_

Ι

τικών και λαϊκών στρω-

ΑιτΙα εΙναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020 . μάτων, βιώνουμε και εμεκ στο πετσί μας την
της Ε.Ε. , όλό όσα οδηγούν καθημερινά μεγάλα Ίδια αντιλαϊκή λαΙλαπα, αγωνιστήκαμε κι αγωνι
και ενεργά σνροτικά τμήματα στη φτώχεια και ζ6μαστε με κάθε μας δύναμη για το σ;ταμάτημά
την εξαθλίωση, ' στη συγκέντρωση της γης σε τη ς, την ανατροπή της!
'
λ(γα χέρια, T!lv εγκατάλειψη κάθε αγροτικής πα- Στεκόμαστε στο πλόι σασ Είμαστε μαζΙ ; συραγωγ~ς, όλα εκείνα τα μέτρα που επιβάλουν νοδοιπόροι , στο μόνο δρόμο που ανοίγεται

Στην κοινότητα τΟυ Αγ. Γε-

λούθ η σε συζήτηση για τα

τραγίκή κατάσταοη στην

γ(νονται δεκτές μέχρι την

Eiiiδή οΣiβf1J!μοςtηβΟI~ταιcα/ ·ιj αικoνoμia

'i!τJjψaδίζΟV"Υ ~lε{Vo:ι'flα~ας·δεδομέva, ..

Ι

"<.:/:;:''?

ι

i

ηλεκτρονική διεύθυνση της

ι

Ε.Μ .ι.Π .Η. emίΡί@Υmaίι.cοm και κατόπιν συνεwόησης στο τηλέ
φωνο 6946901531. Περισσότερες πληροφορίες ο ι ενδιαφερόμε
VOI μπορούv αντλήσουν από την ιστοσελίδα της E.M .I.Π .~ . wWW.
e m ίΡί.g r.
,~
. "

Θερμαντικά ΧαλαζΙα

- Αλογό νου - Αε ρόθερμ α
Ηλετρικές
Κουβέρτες
-.Θερμοπομποί
'.
..
.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεΙ κοπή της π ρωτοχρονιάτι

κης B~σιλόπιτας.
Καλούντα ι τα μέλη τηςΕ.Μ .ι.Π .Η . και κάθε ενδιαφε'ρόμένος να τι
μήσουν με την πάρουσία τους ;την εκδήλωση της EτaιΡΈΙας.

.ΚΚΕ: EKδη~ωση για το Ενιαίο 12xρo\l~ Σχολείο -~
~'\"\""'·''''(I!IJ
.r/b..

>.~ ~
~~~:
. . . . ~~:~~

........'''..
• ..;:'

'

..

ΚΚΕ
L

-- -

-

- --

,

Η τομεαΚή Οργόνωση Ημαθlαςτου ΚΚΕ
>

θα' πραγματοποιήσει έκδήλωση με

θέμα: «Το Ενιαlο 12χρονο οΧολεlο σύΥΧΡΟ- '
"i,ης γεl(,ικής παιδεΙας, του σήμερα και του :
αύριο. Το σχολείο που έχει ανάγκη ο λαό
. ς. " "
Η εκδήλωση θα γίνει στην Δημόσια KεvτρΙ- .
κή Βιβλιοθήκη Βέροιας, την Τετόρτη 8 Φεβ.
6μμ. Θα μιλήσει η Ελένη Μαυί>οπούλου
Στέλεχος του ΚΚΕ.

'

,

,
,
Ι

Ι

" Ι, "

,ι
Ι
Ι

ελεύθερο
βήμα
Τα cntίινupa άρθρα στη σεΑΙδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες

εφημερίδατο τροχαlο και το θάνατο του επιφανούςσυμπο

διαπραγμάτευσή του. Τον δημοσιογράφο τον ενδιαφέρει

, λ(τ η που ήταν και αφανής χρηματοδότης της εφ η με ρ Ιδας.

πρωτlστως αυτό που θέλει να πει, δ ευτερευόντως το πώς.
Ταυτόχρονα εlναι κι ένα τάμα όπως ο Ιδιος ο συγγραφέας

Για όσους ξέρουν πώς λειτουργεl ο Τύπος σε τέτοιες περι
mώσεις πλέκεται το εγκώμιο του θανόντος και εξαlρεται η

δηλώνει.Ο τΙτλος του βιβλΙου «Το παρελθόν κρατά πολύ»

KoινωνΙK~ δράση του. Η φόρμα για το' δημοσιογράφοεΙναι

πηγάζει από τη διαλεκτική σχέση του χτες με το σήμερα και

δεδομένη, και το κείμενο, μόνο το όνομα και τα σχετικά

του σήμερα με το αύριο.Μόνο που στην προκειμένη περΙ-

στοιχεlα αλλάζουν.

πτωση, το αύριο δεν ήταν ανατρεmικό όπως θα θέλαμε ( και

Ο ήρωας μας. εlναι ένατ παρατημένος. αλλοτριωμένοςδη

σπέρματα υπήρχαν στο χτες) αλλό ένας εκσυγχρονισμός

μοσιογράφοςπου κάνει αυτό που κάνει γιαπl δεν ξέρει να

που στηρlχτηκεσε ό,τι πιο σάπιο υπήρχε στο παρελθόν. Επl-

κάνει κάτι άλλο, πολλώ δε μάλλον σε περlοδο κρΙσης που

και για το

χρόνο

πληρωμής

Το πρωί συναντήθηκα με

των πληγέντων πα

στελέχη του υπουργειου

ραγωγών.

ο ικονομικών, όπου δη

Ο

λώθηκε η πλήρης κατα

ΕΛΓΑ δήλωσε τα πα

€Ι δήλωση πο υ ε lναι σή

νόηση:

ρακάτω:

μερα, ώστε να υπάρχε ι

Στο ζήτημα της δαπάνης

Αρχlζουν

των

εργα

βδομάδα, ο ι εκτιμήσεις

πρόεδρος

του

την

κίνητρο για ταχύτερη δι-

επόμενη

των ζημι ών από τα προ

Στις

σφατα

ε κτ ιμ ητών

γεωπόνων

που σκιαγραφεΙ ο Αλέκςο ΧατζηκώσταςεΙναι όλες οι αλλα

σε ότι αφορά στα έξοδα

φαινόμενα.

εξετάζετα ι

σ υνολι κ ή

γέςπου έχουν επέλθειτιςτελευταlεςδύο δεκαετlεςστορόλο

των αγροτών, αλλό και

Σε λ(γες μέρες αρχιζουν

ρύθμιση σε όλο τον Δ η

την αυτονόητη διαφυγή

να

μόσιο Τομέα, για αποζη 

ρlσματα για τκ ζημιές

την εκφράσει. Για wa μην μακρυγορώ,πίσω από τον ήρωα
των δημοσιογράφων,οι οποίοι καλούνται πλέον να διεκπε

αλλοδαπών

καιρικά

γράφονται

τα

πο

α ποζημ ιωσ εκ τ ων

ριωοη

με διαφορετική

ραιώσουν τυποποιημένα πράγματα. Ο τρόπςο χειρισμού

εσόδων

κο των δωσlλογων ακολούθησε η επέμβαση των Άγγλων, ο

γεγονότων - προσώπων

α ί ο ασφαλιστικό φο ρέσ,

2016,

Δεκέμβριος και ο Εμφύλιος.Ετσl διαμορφώθηκαν οι προϋ-

και ορισμένος από πριν. Το Μέσο δεν το ενδιαφέρει πλέον

(μετά το απαράδεκτο κα

Μάρτιο,

ποθέσεις ώστε γεγονότα, πρόσωπα, στάσεκ, πρακτικές να

να έχει ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ έχει πεθάνει . Το ενδιαφέρον

θεστώς που θεσπΙστηκε

Μάιο, όπως κα ι οι εν

οποθετούντα ι

ξεχαστούν, να σκεπαστούν από το μύθο και το ψέ μ α . Όπως,

του Μέσου εστιάζει στκ πληροφορlες για να φτιάξει τη δική

από το

στάσεκ του

θερμόμετρα σε Η μαθ ία

για παράδειγμα, όσα έγιναν και όσοι ενεπλάκησαν στο πλιά-

του αφήγηση και «γνώμη ». Για δεΙτε τι γΙνεται στα τηλεοmι

ντομα θα απλουστευθει

υπάρξει ενιαΙο ποσοστό

τσικο περιουσιών ΕβραΙων και Χριστιανών με τη συγκατάθε-

κά δελτία ειδήσεων. Π ολλή ώ ρα

4 ή περ ισσότεροι συζητούν,

η δι αδικασlα απα σχόλ η

εκτΙμησης(σ υ ν ο λ ι κ ή

ση των Γε ρ μανών.

εκφέρουν άποψη κα ι λΙγο έως καθόλο υ ρ επορτάζ , Πλέον

ση ς το ικ, ήδ η τη ν επό

εκτlμηση)ανά

πληγεlσα

κο l σταθμο ί ( σε συνερ

-

λεγομένων εΙναι συγκ εκ ρ ιμένος

προς τον ενι

ακραlα

. εκπεραlωση.

μια χώρα λεηλατημένηαπό τους κατακτητέτκαι το πλιάτσι-

Πολύ σύ

2012).

θα

τιμή σε διαφορετικές ζω

πλη ρωθο ύν
Απρ Ιλι ο

νες αποστάσεων,

κα ι

2015.

Θα

επ ιπλέον

Πέλλα και εγκαθ lσταντα ι

.

επιπλέον

μετε ωρολογι

ΠολλοΙ Έλληνες που δεν ήταν Εβρα lοι, ειδικά μάλ ιστα στη

από τον ρεπόρτερ δε ζητο ύν γνώμη .Ετσι κ ι ο δ ικό ς μας ή ρω

μ ενη βδο μ άδα ορ ίστη κε

περιοχή(θύλακες), αφού

γασ lα με την ΕΜΥ) για

Θ εσσαλονΙκη , επωφελήθηκαν από τον ναζιστι κό μηχανι-

ας που δεν άκουσε « κρότον κτιστών ή ή χον», ανεπα ισθήτως

συνάντη ση μ ε

α ρ μό

σταθμιστεl η α πο μ ε l ω ση

να ελέγχεται αξιόπιστα ο

σμό δΙωξης και εξόντωσης σαν ξεδιάντροποι «κλ η ρονόμ ο ι»

τον έκλεισαν από τρν κόσμ ον έξω, από αυτό που φανταζό

ταν όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφlα. Το μόνο που έμεινε

της παραγωγή ς σε σχέση

παγετός,

εβραϊκών περιουσιών.

διο υπουργεlο για δ ιευ
θ έτη ση του ζητήματος

με την προσδο κ ώ μενη,

Ανο lγε ι

Ενας από τους πλιατσικολόγους ήταν και ο Υοέρος ΧαρΙτο-

ζωντανό, αναλλο Ιωτο, η εντ ιμότητά το υ.Πα ρότι όμως δεν

ά μ εσα .

με όσο το δυ νατόν πιο

Προγρ ά μματος

γλου, ο ή ρωας της ιστορ Ιας μας, θύμα του cτρoxα Ιo υ » που

εΙναι ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, .υπάρχο υν τα γεγονότα κα ι τα

γίνετα ι η αφορμή να ξεδιπλωθε Ι η ιστορ lα μας.Ο γέρος εκ-

.πρόσωπα εκε lνα που τον σπ ρώχνο υν «εκών άκων» στο να

Γράφει ο Ηρακλής Κακαβ άνης

ανα καλύψει το σκοτε ινό παρελθόν το υ

ΧαρΙτογλου και να λύσει το μυστή ριο

Στην περιοδο της Κατοχής τερόστι-

του τροχα Ιο υ.

ος πλούτος σε χρυσό, κινητές κι ακΙ-

Ένα από τα πρόσωπα ο Αντώνη ς Κα-

νητες περιουσΙες άλλαξε χέρια. Να

τσόγιαwης, κομμουνιστής που ζει σε

το .πούμε απλά κατέληξε σε χέρια

ένα ο ρεινό χωριό . Το

δωσΙλογων, παρότι αμέσως μετά

ρlτογλου κα ι εΙναι ο πρώτος πο υ τον

την απελευθέρωσ!Ί υπήρχε η υπό-

« υπο ψ ιάζει », τον καλ εΙ να τα βγάλ ει

ayo-

όλα στη φό ρα . Ο κ υρ Αντώνη ς απε υ-

ραπωλησιών και επιστρ οφή των λε-

θ ύνετα ι στο φιλότιμο το υ δημο σι ογρ ά-

ωριό των Χα-

ηλατημένων περιουσιών, όχι μόνο

φου, βασιζόμενος στο καλό όνομα που

δεν έγινε πράξη αλλά το πλιότσικο

έχει «χτΙσει» τα προηγούμενα χρόνια.

επεκτάθηκε και στις περιουσίες των

Το δεύτερο πρόσωπο εlναι η σλυμπΙα,

δ ιωκόμενων αγωνιστών της Εθνικής

η οποία ασκεί ένα από τα πιο ψυχρά,

ΑντΙστασης.

πιο φορμαλιστικά επαγγέλματα. συμ-

1950 και

μετό, κι αφού το ζή.

βολαιογράφος.

Η

οπο lα

εκτός

από

τημα των λεηλατημένων περ ιουσιών έκλεισε, ήρθε το σχέ-

όμορφη και θελκτική γυναlκα εlναι και δεινή ερευνή-rρια. Η

διο Μάρσαλ να ενισχύσει ' τους « Χαρ Ιτογλου » που παlζουν

ΟλυμπΙαΎια ένα παράξενο λόγο ερωτεύεται ερωτεύεται το

πλέον καθοριστικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτι κό ρόλο.

δημοσιογράφο κι γι' αυτό του δΙνει έγγραφα (έχει πλούσιο

Σε αυτούς στηρΙχτηκε η όποια οικονομική ανάmυξη από το

αρχεΙο) και στη συνέχεια παΙρνει πρωτοβουλίες. υποδεικνύ

fo

βρ ίσκεται

σε

το υ

20 13 -

20

κής Ανάπτυξης για την

π ροσλή ψ εις

αντιχαλαζικ ή προστασ ία

εκ κρεμό

, εποχι α κο ύ

πρ ο σω π ι κο ύ

εξάμ ηνο

θα γlνει μέχρι

ρ ωμ ή .

μένος

Κατανά λωσης

Φό ρο

για

το

και

περιοχές τη ς χώρας

μΙ α των οπο Ιων ε Ιναι ο

προγρα μ

κάμπο ς της Θεσσαλονί

ματlζονται οι πληρωμές

κ η ς), πρόγραμμα εκτιμ ή 

ζη μιών

σεων μέσα στο χωράφι

2013-2014-2015, '
( κ υ ρ l ω ς) στις

με υπολογιστή και εκτυ

πωτή ,

θετικές εξελΙξεις για τους

ξήραναν

χαρτΙ με στοιχε lα ή κα ι

παραγωγούς.

δέντρ α,

αλλό

θα

παραδ Ιδετα ι

και άλλων ζημι ών.

εκτιμ ήσε ις στον αγρ ότ η

με

Προωθεlται η δια δ ι κασΙα

επιτόπου. Πλ ήρ η ς εφαρ 

τους συναδέλφους βου

έγκρισης για τ η ν πληρω

μογ ή το υ μέτρο υ σε όλ η

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν

μή

την χώρα εκτιμάται από

νη Ση φ άκη

Το

απόγευμα

Φρόσω

μαζι

των

ανταπ ο κ ρ ιτών

και

του ΕΛΓΑ, θα στα μ ατ ή σει

το επόμενο έτος.

ΚαρασαρλΙδου

η πάγια πληρ ω μ ή , αλλά

Ουρσουζίδης Ν. Γι ώργος

θα εισπράπουν περ l τα

4€

( Πέλλας)

τζάκια » και ο ι κρατικοδ Ιαιτοι επιχειρηματΙες και οι απόγονοι

σχετικά με το τροχαΙο και να διευκρινισει όσα έχουν μεlνει

κ.

αδιευκρ Ινιστα σχετικά με το σκοτεινό παρελθόν του « κυρΙου

Κο υρεμπ έ

ανά δ ήλωση αντΙ

1,7

Βουλ ευτής Ημαθ lας το υ
ΣΥΡ ΙΖΑ

Φάvη

φάλαιο, οι πλουτοκράτες γlνονται ευρωσιτιζόμενοι .

Γιώργου » ( Χαρlτογλου).

και συζητή

Ο ΧαρΙτογλου, ήρωας του Αλέκου Χατζηκώστα, φτάνει μέχ ρι

Ετσι ο ήρωάς μας ταξιδεύει στη Βουλγαρlα, τόπος καταγω

σα με

το

και με το θάνατό του έχουμε το θάνατο του

γής του ο'δηγού νταλlκας που ενεπλάκη στο τρ οχαΙο με τον

β λήμ ατα

τελευταlου εκπροσώπου του οικονομικού δωσιλογισμού.

« κ ύ ρ ιο Γιώργο ». Σημειωτέον, η νταλΙκα κινούνταν με τρόπο

πο υ

Αναφέρθηκα σε αυτά γιατΙ αυτά εΙναι το φόντο του έργου.

που έδειχνε να σημαδεύει τα ΙΧ, ο δε « κ . ΓιώργΟζ» έκανε τη

ρ oUΝ στην

Με αφορμή το μάλλον καθόλου τυχαΙο δυστύχημα του

διαδρομή κάθε Κυριακή την καθορ ισμένη ώρα . Ο Βούλγα-

ευρύτε ρη

π ρο

αφο

," ΕΜ'(

Μ ΗΤΣ ΙΟΥ

;'Ψυxo~όγ()ς .
, ε~η.ΣυστιIμtKι'ι ΨυχoEIεpoηιύtpισ

Χαρlτογλου, Ο ΑλέΚΟC XατζηKliισταC βρΙσκει την ευκαιρία

ρος οδ ηγός της νταλ(κας πέθανε στη φυλακή λιγους μήνες

περιοχή

να αναδεΙξει, να φανερώσει. να αποκαλύψει τη σαπlλα της

αργότερα καθώς βρισκόταν σε προχωρημένο στάδ ιο καρκl

Πέλλας 

~λoυτoKρατlας. όπως ο Ιδιος ομολογεl. Α,υτό ε lναι το τόμα

νου. Εκεl. όντως το ζευγάρι βρΙσκει τις απαντήσεις, τις οποl

TlIr f

ΗμαθΙας

ΤΙ(

του, το οπο (ο κα ι δικαιωνει στο τέλος του βιβλΙου με εύστο-

ες δε θα αποκαλύψω, για να έχετε κ lνητρο να διαβάσετε το

χο τρόπο.Ο κεντρικός ήρωα~ ο δημοσιογράφος στον οποίο

βιβλίο.

σχετι κά

cmo" f; emΥm/t@g,-rnιiι.ΟΟπ't . ,

τις

με
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Αλέκος Χαζηκώστας με τον τρόπο

ι
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που αφ ηγε Ιται την ιστορ Ια καταφέρ

νει να κρατά μέχρι τέλους αμεΙωτο
το ενδιαφέρον του.Το ερ ώτημα που

τιθεται σε κάθε λογοτεχνικό έργο εΙ
ναι το εξής: ΕΙναι ζωή ήη μ οι άζει με
τη ζωή . Στην περΙπτωση του έργου

Ει
Ι ..

μας η απάντηση ε Ιναι πώς δεν μοιά
ζει με τη ζωή, είναι ζωή .

(Από την

ειδι :όζ' B1QoπαOoί.()~

παρέμβαση του κατά τη διάρκεια
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σl oyρ άφo ς-σuγyρ αφΙας.
δημοσΙευση

ΠρWτη

atexnos.gr, που

και επικεφαλή ς το υ)

εΙναι

(

γι α

κανονι σμός

τα ΠΣΕΑ

5

πλημμύρες το υ 2014που

υπάρξουν

των Χαρ Ιτογλου. Από τα τέλη της δεκαετ(ας του

2010-2011

απλο υ στε υ

σύντομα θα

μι τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ

κε-

κατασκευαστή ,

που αφορά

που θα έπρεπε να μιλήσει για να διελευκάνει τα ερωτήματα

1990 το

πορι

κρασl και τον καφέ, πολύ

οντας τόπο υς που θα έπρεπε να επισκεφτε Ι κι ανθρώπ ου ς

και μετά.Αυτή η φουρνιά διάφορων Χαρ lτογλου φτά-

ανόγκες

κα ι

Αρχίζει δοκιμαστικά σε

Εγκρlθηκε

1980 οπότε εμφανΙζοντα ι τα «νέα

1950

λής ε κτέλ εσ η ς από τον

αυξημένες

σχετική εντολή γι α πλη 

Εδικό

θα

οι

σμάτων.

Στα ζητή ματα που αφο

80%,

απα ιτε lται β εβα lωση κα

μηνός

ή δη δόθ η κ ε η

μ ε επιδότη ση

για να αντιμετωπ ι στο ύν
εκτιμήσεων

ρο ύν στο

το υ

Αγροτι

Ξεκlνησαν

το τέλος του τρέχοντο ς

-

μ έτρ ο

αντικειμενικό τρόπ ο.

πετρ ελα lο υ,

τητα από το

το

που

Στη ν πλ ηρ ω μ ή το υ φ ό
ρο υ

(ΗμαθΙας), επlοπευτήκα

νει μέχρι την δεκαετlα το υ

\

καθώς

ρακάτω' συναντήσεις:

αποκατασταθεί το δίκαιο

Από το

\

πραγματοποιησα τκ πα

τών γης, προκειμένου να

σχεση για ακύρωση όλων των

Ι

εκδοθε l

πορlσματα,

πολιτκό κριτήριο, πολιτική σκέψη, δεν έχει καμία διάθεση να

πρόσωπος του οικονομικού δωσιλο-

\

έχουν

ακό μ η

Η ιστορία ξεκινά την περίοδο της Κατοχής που ήταν συνά-

γισμού

,

δεν

' 27.01.2017

και λόγω της πολύχρονης άσκησης του επαγγέλματος έχει

θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ανατρεπτικό α ύρ ιο) μα

ί

Σήμερα

οι δ υνατότητες έυρεσης εργασΙας είναι περιορισμένες. Αν

ταυτόχρονακαι περΙοδος τραγική με όσα ακολούθησαν. Σε

ι

σεκ των ζημιών, που

τουβουΑε υτή )

σης. στην ιστορ lα που αναmύσσει ο Αλέκος Χατζηκώστας,

στο χέρι πολέμησε και διεκδίκησε μια άλλη προοm ι κ ή (και

Ι

(Από δελ-gο Τύπου

το χτες άντεξε πάρα πολύ.

μα περΙοδος ηρωική, με το λαό στο προσκήνιο Kα\ ~o όπλο

'

2017
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Θέλουμε ΚΚΕ δυνατό και επαναστατικό
Αν

και η χροιά
του βιβλίου είναι
μάλλον πολιτική,
το ιστορικότου γιγνεσθαι είναι αυτό

µεγάλη συµμετοχή κόσμου,
το νέο βιβλίο του Βεροιώτη δημοσιογράφου -συγγραφέα Αλέκου
Χατζηκώστα «Το παρελθόν κρατά πολύ»,συνέχισε το ταξίδι παρουσίασής του
στη Μελίκη το απόγευμα της Κυριακής
29/1 στον φιλόξενο χώρο του Λαογραφικού Οµίλου Μελίκης και Περιχώρων.
Τους παρευρισκόµενους καλωσόρισε ο
πρόεδρος του Συλλόγου, ενώ στη συνέχεια για το βιβλίο μίλησαν οι : Δημήτρης
Μπατζιάκας, Δικηγόρος.Δήμητρα Γούτση, Φιλόλογος,Αλέξανδρος Ακριτίδης,
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης - Συγγραφέας και ο ίδιος ο συγγραφέας ο οποίος και απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού στον πολύωρο διάλογο
που ακολούθησε.
Η παρέμβασητου Αλέκου Ακριτίδη
«Η νουβέλα «Το παρελθόν κρατά πολύ»
του Αλέκου Χατζηκώστα, αν και μικρή
σε μέγεθος, συμπυκνώνει μέσα της μεγάλα νοήματα. Με αφορµή ένα τροχαίο
θανατηφόρο δυστύχημα, ένας δημοσιογράφος ξετυλίγει σταδιακά ένα μπερδεµένο κουβάρι, που ξεκινά από την
περίοδο της κατοχής και φτάνει µέχρι
τις μέρες μας

Με

;

που κερδίζει τον
αναγνώστη. Η αναφορά στους Εβραίους της Βέροιας
και στον τρόπο με
τον οποίο κάποιοι,
σχεδόν ληστρικά,
δέσμευσαν τις περιουσίες τους μετά
την εξολόθρευσή τους, πραγματικά σε
αφήνειάφωνο. Ήδη γνωρίζαμε πως από
τους 850 συνολικά Εβραίουςτης πόλης,
οι 680 που µεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του Άουσβιτς
και Μπίρκεναου, δεν επέστρεψαν ποτέ.
Ποτέ όμως δεν µάθαμε τι απέγιναν οι
περιουσίες που άφησαν πίσω τους και
ποιοι τις εκµεταλλευτήκαν. Για να τα
αναφέρει αυτά ο Αλέκος Χατζηκώοτας,
σίγουρα κάτι περισσότερο θα ξέρει...
Οι πολιτικοί προβληματισμοί του συγγραφέα, δεν αφήνουν καµία παράταξη χωρίς κριτική και χωρίς να εξετάσει
σημαντικά ιδεολογικά τους ζητήματα.
Κουμμουνισμός, καπιταλισµός, κεντροαριστερό, κεντροδεξιά και άλλες τόσες
πολιτικές κατευθύνσεις που για χρόνια
ταλανίζουν και ταλαιπωρούν αυτόν τον
έρμο λαό. Πολιτική που μεταµφιέζεται,
πολιτική που εξυπηρετεί ιδιοτελείςστόχους, πολιτική που εξαπατά. Η αναφορά
του φτάνει ως τις µέρες µας με το «πρώτη φορά αριστερά», µε το δηµοψήφισµα, µε τα μνηµόνια. Θα μου πείτε, όλα
αυτά τα ακούμε και στην τηλεόραση,
όταν. έχει ει…
δήσεις... Δημοοιονομικοί
.

.

..

δια-

στόχοι,

πραγμάτωση,

πολιτικά

παιχνίδια,

…

σχέσεις διαπλοκής Εάν
δεν πέσουμε
στην παγίδα

να αντιμετωπίσουμε επιδερµικά αυτό
το έργο, θα κατανοήσουµε και τους βαθύτερους στόχους του συγγραφέα..Γιατί
κατά την άποψή µου, αυτό που θέλει… .
περισσότερο να μας πει ο Αλέκος Χατζηκώστας είναι πως ακόμα και σήµερα,
άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στο
πολιτικό προσκήνιο, είναι βουτηγµένοι
στο σκοτάδι. Πολλοί δε εξ' αυτών, όχι
µόνο σαν τους χαμαιλέοντες µέσα στη
µακρόχρονη πολιτική τους πορεία άλλαξαν στρατόπεδο και ιδεολογία, αλλά
και κατάγονταιαπό οικογένειες με ιδιαίτερα βεβαρημένο παρελθόν. Από παππούδες που συμµετείχαν σε σενάρια
διαπλοκής, από προγόνους που εκµεταλλεύτηκαν κυριολεκτικά τον πόνο ή
και των θάνατο των άλλων, ήδη από την
περίοδο της κατοχής και τον εµφύλιο.
Ιδιαίτερη επίσης μνεία γίνεται στο επάγγελμα του δηµοσιογράφου και στο πώς
ο ηλεκτρονικός τύπος όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος απέναντι στις
εφηµερίδες, γεγονός που σημαίνει αυτομάτως την αλλαγή των οικονομικών
δεδοµένων, τη μείωση των θέσεων εργασίας, την αλλαγή των. συνηθειών του
αναγνωστικού κοινού. Δημοσιογράφοι
αγωνιστές αλλά και δημοσιογράφοι
που τα "παίρνουν" για να διαµορφώσουν ή να διαστρεβλώσουν την εικόνα
προσώπων. Μέσα, που είναι γρανάζια
στον βωμό του χρήµατος, µέσα μοχλοί
στην ξέφρενη αναζήτηση της εξουσίας.
Ακόµα και ο συγγραφέας, αν και δημοσιογράφος ο ίδιος, κλείνει το βιβλίο του
με ένα τρόπο που δείχνει δυσπιστία
στα ίδια τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. Ο ήρωας
- ερευνητής του βιβλίου του, όταν πια
έχει στα χέρια του όλη την αλήθεια των
γεγονότων, όταν ξέρει πως αυτό θα πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος μια ισχυρής
πολιτικής οικογένειάς, δεν επιλέγει να
την παρουσιάσει στην εφηµερίδα που
εργάζεται,αλλά επιλέγει να την διαθέσει
στο κοινό µε τη μορφή βιβλίου. Με την
μορφή που το έχετε όλοι μπροστά σας
και με τον συμβολικό τίτλο «Το παρελθόν πάντα κρατά πολύ».Φίλε μου Αλέκο, μου χάρισες ένα εξαιρετικό ταξίδι.»

Το ΚΚΕ μίλησε καθαρά εδώ και χρόνια πολλά στην ζωή
για τις συνέπειες που θάχει η οικονοµία η Ελληνική
με την είσοδο της στην ένωση την ευρωπαϊκή
αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε η δική του φωνή

Θέλουµε ΚΚΕ δυνατό και επαναστατικό
όπως ήταν πάντα και είναι κόμμα ιστορικό.
με όρθιο και δυνατό τον λαό
η διέξοδος βρίσκεταισε εξουσία λαϊκή
και όχι σε κυβέρνηση αριστερή
που θα εξωρσ΄ι'σει την αστική πολιτική

Νάουσα

Κανονιδης

Θοδωρος

Τα
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δεδουλευµένα
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΜΑΘΙΑΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ημαθίας έκοψε την
Παρασκευή 27 -1-2017 τη βασιλόπιττα στα γραφεία της.
Η Διευθύντρια ευχήθηκε στους υπαλλήλουςπροσωπική και οικογενειακή ευτυχία, καλή συνεργασία και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και εκπαιδευτικούς.
Ακολούθησε δεξίωση με την παρουσία όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης μέσα σε χαρούμενο και εορταστικό κλίμα.
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ΣΥΛΛΛΟΓ|ΚΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΛΟΝΤΑΙ
ΤΟ| ΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ
ΔΕξΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
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ΒΑΣΙΛΗΣΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
ΜΥθΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜ|0

'

ΕΚ0ΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΗΔ|ΕΥ0ΥΝΣΗ Β'0Μ|ΑΣ

…

'. ι

..

Για σίγουρη ριζική και καθαρή αλλαγές
χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ εγγυητή
και όχι όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ διαχειριστή
στην κρίση τους την καπιταλιστική

Η Μ…… Κιζ…ιζ

Σι

"5

…

ΒΑΣΙΛΗΣΚΡΕΜΥΔΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΤΟΥ 1821

ΙΣΤΟΡΙΚΟ '
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 60ΤΕΝΒΕ86

ΖΑΟΥΜΕ ΚΑΜΠΡΕ
ΕΟΝΡ|ΤΕΟΚ
ΜΥθ|ΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΠΟΛΙΣ
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"Στους αστόχαστουςπου ποτέ δεν
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
στοχαστικοίπου ποτέ δεν δρουν"

πολιτ ισμός

Μ. ΜΠΡΕΧΤ

ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚ0 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017:Το πρόγραµµα εκδηλώσεων
Από την συντονιστική επιτροπή της διοργάνωσης
του "ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2017" ανακονώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων από την
Κυριακή 12 έως την Κ. Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά:
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
«ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΛ|Κ|ΩΤ|ΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛ|ΟΥ 2017»

από 12-27|2

ΠαρουσιάστηιεποΠΙατύτοβιβΙίοτουΛΙ. Λιρπίδη«Ιηςζήσηςχ αρµοΙύπεο

κεντρική πλατεία της Μελίκης.

Ησυλλογή
των

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα σχολεία
της Μελίκης.

δρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

΄

18:00 Παρουσίαση της νέας δισκογραφικής δουλειάς της συνθέτριας
Πηγής Λυκούδη και του ποιητή
Θανάση Σάλτα '΄Τα Πάθη της Αγάπης", στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Δημοτικής Κοιν. Μελίκης. Τραγουδούν: Γεωργία Αγγέλου, Δηµήτρης Ερατεινός, Νίκος Καρακαλπάκης. Στο πιάνο η συνθέτις και στην
κιθάρα-µαντολίνο η σολίστ Αρετή
Κοκκίνου.

αίθουσα εκδηλώσεωντης Δηζ
μοτικής Κοινότητας Μελίκης.

21:00 Επανάληψη παράστασης.
ΤΣ|ΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ:

21:00 Χορός Πολιτιστικού
Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου
στο κτήµα «ΠολιτεΙα».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

Καθαρά Δευ

οι; 27" Φεβρουαρίου?

τα… ποσοτικών … Μο…… αρµάτων. στις 1…

21:00 Χορός ηλικιωμένων και µερακλήδων του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην
οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».

΄

21:00 Χορός Πολιτιστικού
Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης "Το ΚωστΙ" στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΚΥΡΙΑΚΗ 19

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

15:00 Παιδικό πάρτι μασκέ με κλόουν και ξυλοπόδαρους στο ςιυΒ ΝΑ05 από τον Λαογραφικό Όµιλο Μελίκης και Περιχώρων.
19:00 Θεατρική παράσταση - κωμωδία: «Ο Άμλετ Αλ…
λιώς» Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Γα'ίτάνι».
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δηµοτικής Κοινότητας Μελίκης.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

Αναβίωση Θρακικού εθίµου «Καλόγερος».

ΣΑΒΒΑΤΟ25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21 :00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού

Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα

«Αρχοντικό»
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
13:00 Αναβίωση παραδοσιακούγάμου στην κεντρική
πλατεία της Μελίκης με τη συµμετοχή πολιτιστικών
συλλόγων της Μελίκης και άλλων περιοχών.
ΚΥΡΙΑΚΗ

19:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι
στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

12:00 Παρουσίαση χορών από διάφοραπαραδοσιακά
συγκροτήματα.

19:00 «Μικροί και µεγάλοι εν δράσει… με χρώµα
Αποκριάς!» Μουσική εκδήλωση από τις Χορωδίες Μελίκης (παιδική και ενηλίκων).

και

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

ΛΗΞΗ «ΜΕΛ|ΚΙΩΤΙΚΟΥΚΑΡΝΑΒΑΛ|ΟΥ 2017»

14:00 Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών
παραδοσιακώνσυγκροτηµάτων.

20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλιστών στην

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
παιδιά ξέρουν να δημιουρ-

…

κλίμα χαράς, όπως μόνο τα
Σεγούν
πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας της Φιλαρ,

μονικής Ορχήστρας Δήμου Βέροιας . Εκ μέρους της Διοίκησης
της ΚΕΠΑ , παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κος ΣοφιανΙδης Γιώργος
και ο Αντιπρόεδρος κος Κούτρας Χρήστος , οι οποίοι ευχήθηκαν καλή και δημιουργική χρονιά στους μαθητές αλλά και στο
Μαέστρο της Φιλαρμονικής, κο Κυριακίδη Βαλάντη.
΄
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Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
ο Πέτρος Τατσόπουλος

Ακριτίδη «Της
χαρµολύπες»
παρουσιάστηκετο απόγευμα του Σαββάτου 28
Ιανουαρίου 2017 στο
Δημοτικό Θέατρο Πλατέος.
Την παρουσίαση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός
Δημοτικού
Σύλλογος
Διαμερίσματος Πλατέος
«Η Αστερούπολη» σε συνεργασία με
τις Εκδόσεις Ινφογνώµων.
Προλόγισαν η πρόεδρος του συλλόγου Αναστασία Κιοσέογλου και η
εκπαιδευτικός Ειρήνη Αθανασάκη Κοσκερίδου ενώ αποσπάσματα διάβασε η Λεμονιά ΜανΙκα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία
ζήσης

11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική
πλατεία της Μελίκης.

18:00 Μουσικοχορευτική παράσταση Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων,
«Το προξενιό του Θωμά» στην

…

Η

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
να ακούσουν σειρά τραγουδιών από
τριµελές σχήμα στο οποίο συµμετείχαν οι Μαριάνθη Πουλουτζά, Σωτήρης Σουκρίογλου, Μανώλης Κουτούλας.

πρωτοχρονιάτικη πίτα του Μ.Α.Σ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

Σ"ακό

κέντρο

«ΡΕΜΒΗ» έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη
πίτα του ο πάντα
δραστήριος 'Μ.ΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ»,το
βραδυΔ του Σαβ-

«Η

βάτου 28/1. Τους

συγκεντρωµένους
καλωσόρισε

ο

πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Τοπαλίδης,ενώ ακολούθησε γλέντι με

κυρίαρχο στοιχείο τους ποντιακούς
χορούς και τραγούδια.

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: Κοπή Βασιλόπιτας
Πρόεδρος και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας έχουν
την τιµή να σας προσκαλέσουνστον
ετήσιο χορό- Κοπή Βασιλόπιτας που
θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 8:30 το βράδυ,
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρόνικος», του Ξενοδοχείου Αιγές Μέλαθρον στην Βέροια.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Διοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Βέροιας
συνεχίζοντας την παράδοση, θα τιμήσει τους «Πρεσβευτές» Εµπόρους
γεννηθέντες έως το 1939 για την πολυετή συνεισφορά τους στην εμπορική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία
της Βέροιας, η οποία ήταν και είναι
σηµαντική.
Επίσης'η Διοίκηση του Εμπορικού
Συλλόγου, θα τιμήσει την Δημοτική
Αστυνομία για την ευαισθησία και
την αποτελεσματική δράση της για
την πάταξη του παρεµπορίου , µια
;
.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας και η
Βτε|π€οοα Εκδοτική πραγματοποίησαν με επιτυχία
τηνν παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Τατσόπουλου
«Γκαγκάριν - ο κόσμος από χαμηλά» την Δευτέρα 30 |ανουαρΙου και στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης. Για το βιβλίο μίλησαν ο ίδιος ο συγγραφέας Πέτρος"

διηγηµά-

του Αλέξαν-

,

από τις μεγαλύτερεςπληγές που ταλανίζει τους εμπόρους της πόλης.
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν κατά
αλφαβητική . σειρά οι παρακάτω
Έμποροι:
Ακριβόπουλος Δαμιανός , Ανδρεάδης Νικόλαος, Αντωνιάδης Αντώνιος,
Αραμπατζής Μερκούριος, Αρζόγλου
Γεώργιος,
Χρήστος, Αφεντούλης
ΙωΜιχαήλ,Γιάγκογλου
Γαβριηλίδης
άννης, Δοβλέτογλου Γεώργιος, Μακρίδης Κωνσταντίνος, Μίσιας Νικόλαος, Μπακαλίδης Πέτρος, Μπότσης
Αθανάσιος, Νάτσιος ΄Γργηγόριος,
Νικολαϊδης Στέφανος,Παναγιωτίδης
Σάββας, Παπαευθυμίου Ευθύμιος
,Πασχαλίδης Δηµήτριος, Πεταλίδης
Βασίλειος,Πετρομελίδης Θεόδωρος,
Σάρρας Παναγιώτης ,Σοφιανόπουλος Σταύρος , Ταραμονλής Θωμάς,
Φασουλόπουλος Παντελεήµων , Φιλιππίδης Γεώργιος, Χασιώτης Παύλος, Χατζόγλου Απόστολος.

…

Τατσόπουλσς

ΑλέξανΚόγκας,
φιλόλογος. Στο
και

ο

δρος

τέλος συνοµιλησε με το κοινό΄
και υπέγραψε τα
βιβλία του
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της Ηµαθίας τίμησαν τη
μνήµη των προστατώντους
η μνήµη των προστατών τους
Αγίων Κύρου και Ιωάννου των
Αναργύρων τίμησαν το πρωί της
Τρίτης ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Ημαθίας στον ιερό ναό
Αγίων Αναργύρων. Ο Σεβασμιώτατος
Παντελεήµων
Μητροπολίτης κ.
λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο,
Στο τέλος της θείας Λειτουργίας
τέλεσε αρτοκλασία για τα μέλη του
Ιατρικού και ΟδοντιατρικούΣυλλόγου,
καθώς επίσης και μνημόσυνο για τα
κοιμηθέντα µέλη τους.Εκ μέρους των
γιατρών ομιλία εκφώνησε ο γιατρός
κ. Αποστολίδης με θέμα τη διαχείριση
του θανάτου από τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές.
Οι γιατροί

Οι εκδόσεις Εντύποιςσας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου:
"39+1 άγνωστα ποιήµατα του Κ. Βάρναλη"

Θα µιλήσουν οι:

Δηµήτρης Ταχματζίδης, φιλόλογος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσµου ΦιλολόγωνΗµαθίας, υποψήφιος διδάκτορας Γ νιοστικής Ψυχολογίαςτου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
ΕυγενίαΚαβαλλάρη,Φιλόλογος, πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσµου ΦιλολόγωνΗμαθίας
Ηρακλής Κακώάνης, δηµοσιογράφος,επιμελητήςτου βιβλίου.

Παρασκευή10|Ζ 7µ.µ
στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» της Βέροιας
(Πάρκο Ελιάς Βέροια)
'Η εκδήλωση πραγματοποιείται µε τη στήριξη του Συνδέσµου Φιλολόγων Ημαθίας

Στο πλευρό των αγροτών το Εργατικό Κέντρο Νάουσας

«ΒΑΕΝ|»: Οινικός εξωστρεφής τουρισµός!
τύπου παραχώρησε την Δευτέρα
30/1 ο πρόεδρος του οινοσυνεταιρισμού
ποιητικού
ΒΑΕΝ| Γιώργος Φουντούλης,
έχοντας στο πλευρό του την
συνεργάτη του από την Κίνα
κ. Τζούλι Γιανγκ, αναφορικά
με την στροφή που επιχειρεί
το ΒΑΕΝ| στον οινικό τουρισμό, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις του με την κινεζική αγορά.
Σημείωσε αρχικά ότι ο συνεταιρισµός αναπτύσσεται, µέσω ευρωπαϊκών προγραµμάτων της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ,
ολοκληρώνοντας την φάση επισκεψιμότητας του ως οινοποιείου
και επιχειρώντας και σε γραμμές απόσταξης, τσίπουρου , λικέρ αλλά
και... βότκας! Χαρακτήρισετροχοπέδη την επιβολή του ειδικού φόρου στο κρασί, σε μια ήδη καθηµαγμένη αγορά. Μόνο για το 2016
το ΒΑΕΝ| προκατέβαλε 230.000 ευρώ στο τελωνείο για τον φόρο,
ενώ τον εισέπραξε από τους συνεργάτες του πολλούς µήνες µετά.
Για το δίμηνο Απριλίου-Μαίου θα επισκεφθούν, στα πλαίσια του οινοτουρισμού, το ΒΑΕΝί 3.000 Αυστριακού τουρίστες, ενώ αν λυθεί
το θέμα της βίζας με την Ινδία, οι επισκέπτες από αυτή την χώρα της
Άπω Ανατολής, θα φτάσουν τους 150 μηνιαίως επίσης.

Συνέντευξη

ντιπροσωπίσ του Εργατικού Κέντρου Νάουσας και των σωματείων
βρέθηκε μαζί με τους αγρότες στο… μπλόκο της διασταύρωσης στη
Νάουσα και στο κλείσιμο του δρόμου καθώς στο μπλόκο στην Κουλούρα.
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας σταθερά στοιδρόμο του αγώνα από την
πρώτη στιγμή στηρίζει το δίκαιο αγώνα της αγροτιάς, είναι μαζί τους,
συµφωνεί με τα αιτήματά τους. Διεκδικούν την παραµονή τους στα
χωράφια τους και την επιβίωση τους.
επίθεση της κυβέρνησης - ΕΕ- κεφαλαίουείναι ενιαία για τους εργάτες,
αγρότες και αυτοαπασχολούµενους. Ενιαία απαντάμε στη βάρβαρη
πολιτική που τσακίζει τους εργαζόμενους - συνταξιούχους, αφήνει
απροστάτευτους τους άνεργους, διώχνει τους αγρότες από τα χωράφια
τους και κλείνει μαγαζιά.Δυναμώνουμετην αλληλεγγύη, χτίζουμε τη λαϊκή
συμμαχία.
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προσφυγόπουλα, στο 4ο…και 5ο'Δημοτ΄ικά
Σχολεία της Αλεξάνδρειας. Τα μικρά παιδιά
έφτασαν γεμάτα από χαρά στο σχολείο στις 2

το μεσηµέρι µε τις τσάντες στους ώμους τους
Παρόντες ο διευθυντής Α/Θμιας =…Εκπαίδευσης Ηµαθίας,εκπαιδευτικοί,εκπρόσ ποιτου
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Ημαθ ας (προσφέροντας συμβολικά γλυκά στους µαθητές),

Χρειάζεται µόνιµο προσωπικό!

'

ην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικώνχώρων ζητά το ΚΚΕ με Επίκαιρη
Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.Στο κείμενο της Ερώτησης, ο βουλευτής
του Κόμματος Μανώλης Συντυχάκης, επισημαίνεται:«Οι εργαζόιίενοι ίΔΟΧ φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα, αφού από τις αρχές του
Νοεμβρίου 2016 έχουν λήξει οι 7μηνες συμβάσεις με το κάθε-

της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Γονέων, της Δημοτικής Αρχής, των
συµβούλων…Χ.Αλευρά καιΓ.Σπυρίδη,Σεκηροσώπων της Κ.Ο Αλεξάνδρειας του ΚΚΕ κ.α:

στώς των οποίων εργάζονταν. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου
που τους κρατούν σε καθεστώςεργασιακήςομηριας επί σειρά
ετών, την ίδια στιγµή που οι εργαζόµενοι αυτοί καλύπτουνπάγιες ανάγκες φύλαξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της χώρας… Μάλιστα ισχύει και γι' αυτούςτο
απαράδεκτα καθεστώς του 24µηνου και Του 60µηνου.Η έλλειψη προοωπικού οδηγεί τους περισσότερους αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία να υπολειτουργούν. Η πολιτική του ΧΡό'
νισυ καθεστώτος ομήριας των εργαζομένων "τη φύλαξη των
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Για 4η χρονιά ο "ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ"
Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας Θα είναι
για 4η συνεχόµενη χρονιά

Διεθνούς
συνδιοργανωτής
του
Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών
Χάντμπολ «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ».Το τουρνουά
θα διεξαχθεί για 5η χρονιά και 4η στη
Μητρόπολη του ελληνικού χάντµπολ
την Βέροια, το διάστημα 7-1 1 Απριλίου
-2017.Στο τουρνουά θα συμμετέχει η
οµάδα Παµπαίδων Α' του Φιλίππου
Βέροιας, ενώ επίσης θα πάρουν µέρος
Εθνικές Ομάδες Παίδων (γεννημένοι
2000-2001 ), καθώς και άλλοι Σύλλογοι
Παμπαίδων Α' (γεννημένοι 2002-2003)
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ» διαφηµίζει κατά τον
καλύτεροτρόπο το ελληνικό χάντµπολ
στην Ευρώπη, προβάλει την περιοχή
μας και φυσικά στηρίζει κοινωνικά και
οικονομικά την πόλη µας μέσω των
πολυδιάστατων δραστηριοτήτων του.
Ο ιστορικός Φίλιππος Βέροιας δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει από αυτή
την γιορτή του αθλήματος. Είμαστε
σίγουροι ότι και φέτος ο «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ»
θα χαρίσει πολλές συγκινήσεις.

Θερμή υποδοχή των προσφυγόπουλων στα Δηµοτικά Σχολείο της Αλεξάνδρειας

χειροκροτήματα και…ζεστές αγκαλιές
Μευποδέχτηκαν,
σήµερα μεσημέρι, τα

*

.

,

μουσείων και αρχαιολογικώνχώρων στοχεύει στην παράδοσή
της στα χέρια εταιρειών εεςυτΙτγ. Μεθοδεύεταισταδιακά η ιδιωτικοποίηση, η συνολική παράδοση αυτών των χώρων στα
χέρια µονοπωλιακώνομίλων για νέα πεδία κερδοφορίας». Με
την Ερώτηση του ζητά να προσληφθεί άµεσα μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματαπου να καλύπτουν το σύνολο των ελλείψεων, ώστε να τεθείτέλος στο καθεστώςομηρίας των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων
των μουσείων και αρχαιολογικώνχώρων σε όλη τη χώρα.

