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Η Αποψη μας
Ετοιμάζεται η 3η«

ξιολ.όΥηση»

εκαταΙ'r'ιστlκό χρονοδιάγραμμαεξΕλfσσσιrται
οι αντιλαϊκέ( fiIεpγao fEς και οι σχεδισομο ]

κυβέΡιιησης

Η

- κουαρτέτου γύρω από την 3η

«αξιoλδγηση. .Πρσrεραιόrητα έχου ν η περαιτέρω
περικοπή τω'ι' κρατικών κοΥδιιλ [ων που έχουν

καrάσταση Είναι πια Εφιαλτική
....,.α τις περισοότερε; λαϊκές 01-

~ις πορά τις κυβφvητιtiςθριαμ

απομεΙΥει για την κάλυψη στοΙΧΒωδώ'ι' λαϊκών
CI'ι'αyκUι ν, οι νέες αvrεργατ!ΚέςαναrρoπE.ς. αλλά και

βoλoyiες. Τα όσα f:χo uν να πλη ρώοουΥ

οι o:δΙOρθρωτιKέ.ςJ. παρεμβάσεις που αΠCX1κοπούν

(εφορία, OργαldσμOιX; κ .ο) υπερβαί

στην

τόνωση

τητ

ι:απEλεuθέρωση »

αvrαyΩVΙστικότητα ς,

τομέωΥ

τητ

με

voυΥ πλ έον τα JTε1λχρά του ς ειοοδή

o ι κovo μ Ια ς,

συνχωνείισΒς και εξαγορές.Πα q:Qξιο λόyr] σ fl"

ματα, ενώ ερχovmι οι ηλεκrρ01Λκές

-

εξπρές κάνου ν Ίιl:ιι(o οι ια.ιβερ νητικο [ παρ άyOνre.ς,

καraoxiσEIc;. Ο (:Ρόμα; αvαζήτησης

ενώ φα [Υεται ... α καλοβ)ιέπου 'άΤΟ κλεfσιμ o αυτής

αroμικών λύ σεων» είΥα/ αδ ιί ξο δ ο ς.

της διαδικασ Ιας στο συμβο ύλιο Γιούρογ κ ρο υ π στκ

4 Δεκέμβρη. με στόχο να

q{M)fξE~, όπω ς λέ'ο'Ε, «Ο

Μόνο ο δρόμος του oργαyωμ.έvoυ,

δρόμος ".,.α τις αyoρέςt. .θψ fζoυμε ότι ο τuπ ικός
όρος για τη ... ολοκλήρωση της 3η ς « αξι oλόy η ση~

απoqxισιστικoύ PUVEX0tX; αγώνα μπο

εΙΥαι

ρεί να δ ώ σει προοπτικήl

... α ψηφιοτούντα κ εφ σ ρ μ ο στι κά» νομ ο σχέδ ια

γ ια τα95 «Πpoατrαιτoύμει..α. που πρoβ.\ έπσ.rτα ι σε
αυτή ... τη φάση .

Μ

ε αlJt"όιι το στόχο, η ια.ιβέρvηση
αποφασισμέ ... η

να

cα... Eβάσει

Τουτόχρονα ,

προσπαθ εί

αΙσθηση

η 3η on:ι ξιoλόγηση ]o περ ιλ α μβό.vει

ότι

... α

δηλώνει

στροφέο .

καλλιεργ ή σει

την

.ήπια. μέτρα και παρεμβΟΟει ς, για να

κρύψει

το ταξι κό, αντιλαϊκό

της πφεχόμε'ο'Ο

και να

προλάβει

ΑVΤΙδρόσεις.

τκ λαϊκές

τρόπο Eπα'ι'Eρxσ.rτα ι οι διαφορές ΕΕ

Ε τον

lδιο

- ΔΝΤ "ια τη

διaxε[ριση του ελλη'ι\κού κρατικού ;φέ ου ς,. ως
στοιχεΙο που ΕΠιδρά EJήσης στη διαδικo σfα της
ι:αξιολδγησηι:;. .

Γ ο ΔΝΤ απστελΕΙ

παράΥο...τα» τοιλζου ν

α σιό θ μητο

με νόη μα κυ βερνητικές

πηγέζ CI'ι'αφoρικά με το χρονοδιάγραμμα ΚQJ τκ
ΤU ;Φ.ι « εμπ), ο κ έι:;. που μπορ εί και
στην

πορ είσ,

",α

ιmoθέσεις

... α προκύψ ουν

βέβαια

O λόrελ α

ξεκομμένες και από λυτα εχθρικές προς τα λαϊκά

σuμφEpσιrrα .
πεΙρα από όι\ε.ς τις αξιο.\ογήσεις, τόοο στο
πλαΙσΚ)

του

και των δ ύο

τρέ),'Ο ...τος

μ... η μov fou,

πρoηγoύμε'ι'W "',

όσο

έχει καταδείξει

όn τα α'ι'τιλαϊκά μέτρα θα πολλαιτλα σιά ζσιιτο ι
στην πορε Ια, ανεξόρτητα από την έκβαση των
ΑVΤΙλαϊKώ'ι' στόχωνπου έχουντεθε[ ,Ανεξά ρτητα κι

από τη ... όποιααΥάκαμψη ή πτώση τηςοι κσ.ιο μι κής
δραστη ριότητας και του παραγόμε'ο'ου ΑΕΠ.

E

1O~ τασκληρά Ο'ι'τιλαΊχάμέτραπαρουσιάζσιιται
άλλοτε

ως

cπτoτέλεσμα

απαιτήσεων του ΔΝΤ:
της

δυσκo>.fας

που

των

«πορά),Ο)':ΙΙν

και άλλοτε ως σuYέJτεια
έχο υlJ

... α

συιιε'ο'voηθούν

·am

μεταξύ τουτ οι «θεσμo ~,Τo [δ ι ο κ). [μα φτιάχ'ι'εται

κ αι τώρα, ε'ι'όψει της 3ης q:Q ξl ο λόyr] ση ι:;. : Από τη

π

μια, η κυβέΡ.ιηση δηλώνει έroιμη γ ι α όλ α όσα
ψυ lJ συμφωνηθ εί κσ ι, από την άΛλη, εκφράζει

τη ... ΑVΗ ΣUX Ια της ότι η ατζέ'ι'Τα των CI'ι'Tlλαϊκών
CI'ι'ατpOΠώ'ι' μπορείνα fiIΕUPlNθE t όχι όμως με δική
της ειθ ίι'ι'η . Στη ... πραγματικότητα , ΠΡOCI'ι'αγγέλ/El
Υέα μέτρα πρόσθετα σε αυτά που πα ρο υ σιά ζσιιτα ι

Για τα προβλήματατης σχολικής στέγης στους δήμους σ. 4

έως τώ ρ α, όπως φε και με τκ προηγο ύμενες

.... ....

ι:α ξι ο λσγ ή σει ι:;. .

E

πo μe.'o' ω ς. ο ), αός το έΧει ξα... αδεΙ το έργο ,.

ΙΑ

Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δε... πρέπει να

δημΙOUρΥ Ε! την α ΙσθΊ ση του « μια από τα [δ ι α» και

«ό,τι εfνα ι να y f1JE~ θα γ[νει». AVΉθετα, χ ρε ιά ζετα ι

... απeισμώσει και να Oργmιιι:S EI. να δ ι εκδ ι κ ή σει και
ν α παλέΨ eι.. ν α ανοΙξει δρόμο για την ανά κrηση
απωλει ών και την ΙKCI'ι'oπo Ιηση τtιN σΎΓXr:αιωY
CI'ι'αγK ώ'ι' .

Εί αι έτσι τελικά ; Οι 2
Ο " καυΥάς'Ι και η ουσία του 0.3
Παραμ ινε ι η Βάση τη ς Σού δ ας 0.6
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ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενα πολύτιμο

χειρόγραφο με σπάνια
στοιχεία! σ.7

Η άλλη

σ.π

άποψη

εβ
11 Σ mτΕμ βΡίο lJl 201 ϊ

ι:ις;

οΙ

ΠIlOΥ 102

16ιοκτήτ/(- Εκδότης
ι u8UΝΤΉς
ίκος

• Xaτ(ηκΏΣτcιι;

φώn
Τ6

αrα
6πο

-

...,.
Σ ΣΎPIlA

Ε ανα 04VWΣΗ Τ/~

σχο

.Ε Ημ

α ~ uιΝ

του

lιroTηrcu

....._
Ε

t aρξη Τ/~

XΡOVι4~ το\4 Ο(Υτα ι το:εξ

Για πρώτη φορά. 834 (})'~θέσια θα έXoIN

τοο

ο

, ~ μ~H; εδώ κοι

Π Ε

ψη

ικότητ

εισταιδΕuτιm ύς ειδυωτήτω....

στο

ένα μήνα

;των

Ε

σ

Ε ων

η

έΡ;(Εto. l τα.!Μχιστο ...

μετά το άvol'f1Ja . Αυτό

yw.

δε

't't.iovroI κσ

όάτε

Ivem

στο ... OΡΙζovτΑ ποια

;(p)...d μπΟΡΕΙ ΥΟ γΙvolΝ. Ε1τmλέσιι,ΠΡΟΚΕιμένου να

συνέβ η

προσπά θΕια τη ς κuβέΡVηση<: που
απέλυ σε
(ιδεν
επαvσπιx;ισέ>aβε)

κυβέρνηση

χιλκίδες

QYα/Tλ η p:.aτές

σ το καλotDfp l

\'α

NηπιαyωyEΚιJ'ι' παΥΙώΥει το ανώτατο όρι ο Ίων

το υ; Etαro1δευΤΙΚOύς και το βιβ Μα από την

πρώτη ημέρα.
Για πρώτη

φορά θα

ι,{"-':> ΙΝ

8.000 διο ρι σ μο [

εκπαιδΕunιι:αJς

ια:ιι nροκ.ε.ιμέ\".)υ

παρά

ημ

Για δΕύτερη συVEXόμE'ιTj XΡ0'ι'lάθαmιo[ξOIN
όλες Ο Ι δομές ρε όι\α.ις

πέρσι

ι η ε uό'ι' α κα ι <Ρέ.τος. hγ;:IJ

v . διορ σ~ [ ι:ι ό'ι' ιμrψ εκπαιδΕunκών

ά

όλα

10 σχo).E fa mI

και

μοι,{οο . Ανάλογη

τη ...

μEJιΟΟε l Ό ς α~E<; σε εκπο ιδευΌκό πρoσιιmικό, η

ttNEI 10]1 Υέα κόλπα.

10 ΠΡΟΕ δ ρ ι κό Διάτ!1'ι'1Jα 79 που έφΕΡΕ μέσα

μ η φανε

'f'G τη

),EΙΤO!JP'r'fa Δημoτιtαί:N και

αvαπλη ρ ωτώ ... στην EJδική α'ιU'fή ΠΡΙ'ι' την έΥ<ι ρςη

αυτό στα σxoΛεfα

μ είωσ ε διδα κτικές ώρες και

25 μ αθ ητώ ... αΥάτμή μα και δη μιου ΡΥΕI ένα ...

της ~ ικ ής XΡ0'ι'l.άς .

ιστάP'rf!σε tώJ!Olα μαθή ματα από κόΠΟΙΕ<; τάξεις.

μ ηχα'ι'l.σμ ό, nροκειμέvoυ να καταΥέμει μ αθητές
μεταξύ σ;φλε fJ:!I, ώστε να 'ι'ΕμΙζα.ιν ΜΕς οι τόξεις

αΟΟι μη κα ιμΕ3 'ιήπι α/προ'ιήm ασΕαπομαlφ οομέν Ε<;

Aντfστoιxα, μ EJώσe: ις διδαιrnκώ ... ιι:,:χί:Ν έν~α'ι' και
στα ΓυμvOO ι α, ενώ ΠΡΟΚΕ ι μένου να ε(Ol κσ.-oμ ηθe [

περ ιο;Φς τη ς xω pcις ·

πρoσwπι tό ρε Ό( δστλές και 1pUT), Eς αvc:Sέσe:ις

Και μαζl με όλα αυτά ήρθα 'ι' και αι Eξσγγελ[e.ς για

Γιαπρώτη φορά επαVΑΛEIΤOU ρΥα) ν τα 0>0ή μερα οε

oora IδEutl ΚOf κWιθηκa ν \'α διδάζαι'ι' άσ χετα π ρος

τκ CMJδ ια ρ9 p:ί:J σ Eις στο ΛύΚΕΙΟ και στο σύστημα

834 O~.,.eιθέσια μετά το λουκέτοLιι.αμα"'ΤOΠOύ;\oυ.

τη ... eιδικότηΊάτουςmrτικεfμεvα , Και μπoρe!αυΊάτα

πρόοβοοητ στη ... α\d:ιτατη εκrιafδΕ οοη . Εά'ι' γfvει

Για πρώτη φορά η ώρα σln::ιη<: xρe.ώvEtα1 ως

προβ.\ή ματα να μη φαIΙιΌ'ι'τα Ι με Τ~ πρώτη ματιά.

πpiξη , δ ηλ CΙΔ fι, το σχέδιο που mιaΚO fYωσE το

διδαιrnι<ή σε ό),01)ς 1Ό1)ς εκπαιδειιΌκαJς που

όπως π.χ . φα too'ι'τα ι οι ΚΕΥέι;; διδαΚUκές ώρες,. όμωις

υτroυΡYE Io ΠαιδΕfας,. οι μceητές που ξειαvoύν

αvα),α μ ΒΌVO IN την επίβλΕψητης διαδικασnc;.

επηρεάζοlΝ

φ έτος τη ... Α' Λ υ κε l ου θα oyυμετωm σoυ'ι' ένα πο.\ίι

Eπαvαφop{ιτα.!α\ύmΤOυ opfou στο ι)ς 25 μαθητ ές
a\t! τμήμα χωρΙΙ: αστeρfακαις και 1006.

δI aδIlOJfa

ΕΠΟ xeςπο υ έ'ιΌς δάσκαλα;έtDVΕ όλα τα μαθήι.ατα.

δεν θα μoi:ι(ει

Για np:.ίJτ/ φορά τα μο'ι'Οθέσια δ η μοτικά θα E.)pJ'"

Η λογ!κή της κuβέΡVηση<: ήταν - καιnαραμένΕι - να

ΠΕρισσόΤΕΡΟ με φροντιστήριο 'ι'ια τη ... πρόσβααη

ολο ή μερο τμήμα ~

), EΙΤO υ ργι'J σ O IN ΊtI σ xoλεfα όrnιx: - όπως. μΕ όo:J1 l)ς

στη yσ.Uτσιη Ειαια δΕοοη . EtσΊaIδEuτι m ~ μαθητέ ς

Για πρώτη φορά θα ),ErroυP'!'TΊσoυ

ΙΧΟ

...

νηπιαγ tι.:t(Efα

Ο : Γιαμb ακ4ιη χ ρον ιά ΟΙ ισ.ιβεp'r'ώvτ ες.

προσπαθούν

να

ΠΕlσοlΝ

όn

«EJΊέστpEΨ=:

η

πολ ύ περιοσότεροτη

mI

)ό.,.ο

Γ\πλE κ=ιψηφlα
τόσο

της

ιwρ ωις

'ι'ια

την

( κα ι

όσο

μόνο

οι

6/9.

Για

και
ρόΛος

παράδΕΙγμα
ήτσ.ι

αvτMo>. Ιτεu ση

κnι

Καγκελ lδη c;.Και όμ:.ος το OU','{Ειφμέ'ι'Ο έργο ΈΥινε μΕ
πρωτoβoι.ιλlα τα.! τοπι κού Δασι m ύ Συνεταιρισμού,

EIVαI

κέντρα

nou

και

tDIroaO

πο>. υ με oxoλEfo, αλΜ

και νovε k: δ εν nρΕπΕ Ι να σ υ μ β ι βασ το ύ ν μΕ α υτή ...

v"

Ο

της
αλ/ά

ο

αισ ιαστι ιό<;

-

Eι:θJVΕς της

οιλοΥήτrκηynlα~τ/~«ΔIJΙOΙC:ΡΟllκής
στ/ρ4ξ&I,.

κάlΚ14OV,υιr6ρxa

να

υ~σoUΜς

« δρ acπη ρ ιιn: ηm ς

που

I'1ι3ιVΤWς

WJf01'.εuνρα

καλoκαιp~ή ΠΡοετοιμααfα Oμάδ(ιJι')!

Δή μους του

πλEJοψηφ [ας

νομού

μας.

στους

Και

αυτό

δε ... εfyoι απoτι'),εuμα τω ... 15lαφορι:ί7ιι

πoλmκήςπoυ υπόΡχου 'ι' στoεσωrεΡΙKό
ΤOI)ς αλλά κυρfως οφ el),οvttJι εfτε σε

η

«

υιrοστηροmίwιιιιιιιυιrο

ειιόμwoδιάστlJlll
σε 6Uouς το,

~

εfτε στη ;(άΡ:::ιξη στΡατηγlκώ ...

&

συμπo>.fτευσης ) μποΡεΙ

κaτolκol)ς τη ς κοινότητας αλΜ και ευΡ(ιΤΕρα (π.χ

«φ υ σικ ό

παράποΥΟ (Π, ;(Υια μη αξιoπofησή τους)

να μετmp:urεl σε έΥ<Ι
θα υμάσ κ=ι
αθι\ητικό
θα αξιoπoιεftαι όχι μόvo από ΤO I)ς

μ&

ηΣUXIa •
Τι

απoτε),εt

φaινόμε~. ΚCMx.ιμε λόγο για

παρατά ξElς της

wutvovΤOI οι διαδ8l:ασtE.; νια ΤΗv

ποιος

άλλον

όrl θα σιΝΕ;(ΙστούΥ) ClYCΠtIρά ξεις στις

Iuμrrαράταξης»στο voμ6 ,ας οχπι

Τ

Μ

τις ήδη υπάρχουσες (που πιστεύουμε

ΙΙΣιωπή Α Η"

με τrH

ρόΛος

αvrurοMτeooης

στα.ις

Αποστολόπο Ι»Ι ο ς

Εδ ώ

Ελεγ ιrnκό ς

ΓεωρyΙΑVΌ ύς 10 OJIόye.uμα της
-τετάρτης
αrD την

OUYEPfO.Ofa

ταξικό, ανm.γύMστικό σχoλεfo ηο υ .,

την κατάστοοη .

κάτω από προΟποθέσΕις

αvτuro),ΙΤΕUσης

μπάσκ.ε.τ

mo σκληρό,

Δήμο Bέ jX) 1ας καΙIα/ ρ[ιιχ:

Eγκafνια του αvoικτού

νηπέδου

μας γυρlζα.ι ν xpό'ι'lα nfσ ω, στκ

σε

συμβoύN.ιJ'ι'

συμπολ[ΤΕοοη<:
της

αΟΟ το

1:tlN

μορφωτυσ]

oorαιδEuτικoύς μποΡούμε να διαθ έσουμε κι 6;(1με
όσους έχου με α'ι'iyκη . ΣxoλEfa πα.ι ), E ΙΤOO ρyαJν

Γιατ[ απόντες ;
vάvoυμε

με 25 μαθητ ές.

&εν

αlιrαal;:o

Ia»

ηφlwvθa

nιw
ξοτο

ι lIρoσαvcπoAιcιμaVις
.χ τomκί4; οιλοytς ...

....,a τις

επόμενες δη μοτικές eιι:λoyές.
Έτοι προβλέπουμε στις επόμενες στις
συVΕδριάσεlς

va

υπάρχου'ι' και όλ/ες

-ιδιαφ οροποl ήσcι<::- ή και ενrάσEl~που
ό μωις κατά τηΥ γ'ιώμη μας πο>.ύ

),['1'0

εΥδιαφέροιΝ τους Ιδ ι ο υ ς το υ ς πoι\fτες .

Η ά>ιλη

άποψη

/
11

Σ ε ηττμ β ρί ου

2017

Το

,

με τψη

τ

έκο

,»

σ ι
ε

αφορμή τα

E1f'(α[νια

τμήμαroςτης lον[ας Οδού
από Τσι'

πρωθυπουργό

νέος

καυγάe;:t ξέσπασε σxrnκά με

TOmκtιιJV ε

ιοι

των
που

της Δυτι κής ω άδα ς και ::rης

να

Ηπείρο υ»

σουμε

ρακτηριστικά

τα εξής:

υπσ,ιραμμ [σουμε

φως

•

ΟΥων

;

αλ/αγών.
θέλουμε
προωθήστην

αυτο 5 ΙΟ[ κηση ,

που ένα μεροτ

Χρυσοχοί5ης"

I .Ειδικά στη ν Ι ό νι α Οδό θα

τοικ

εταφο Ρ ιί1.ι επ [ ια.ι

λElTOυ~o ύ νσlNo λικά τέo σε

ο ώογικά:; νό-

ι;(όλης

υπο υ ρΥός

' στας

ψη και τη ν ανασυ~ jXΠ η ση

Να

ο σψ.παrριώτης

ζη

θα παfξεl ρ όλο στην ανάK αμ-=--- ~~

τη ... παrρότητα του έρ'r'oυ. Χα
μας

.Χ

βέΡΥησης ΠΑΣΟΚ τόνισε ~

«.••

ρκ μετωπι κο [ στα θ μοί (lΟι ό 

Εργάστηκα κι εγω ωςΥπουρΥός

κοβσ , Aγγελό ιro στρo . Τέροβο

Υπο50μώ .... με

τους συι,ιεργά

και Μεν Ιδl ) κ α ι τέσ σερ κ πλ ευρι

τες μου και έφερα στη Βουλή
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επππώσΕ ις σuc: O ικσ,ιe.YEιακές,
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τους Δ~μ:ι ιx;. δυσχερ α[νσιτα.ς

tD I

l1ς

σJvtΈ.mγμέ'rη

κο ι

αντιμEτώ:ιrlG1 η

Τ ιιΝ ελ/E lψ eων τη ς Σ):οι\ ική ς
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'Έναρξη εΥ,ιραφώ ν: 4 Iε1ιτEμβp lou
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εφη μερ[δα μας εtχε. τUJTLι.'θε~
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ά τλησή τους aπό λ ψ W( ovτα

γrnκότeρης

δDιιυιl1κ~ς
ατελEriιν
και

με

ευρ ύτερες

κοι

της

την

Εκπο lδευση .

οφει),όμΕνα

ΕΠιπτώσ Ε ις

σl1ιlEΠάγrnι Ι

(μαθωτJ'ι:!ια)
μποροι.Ν

cnιCM:ωθoirv

,,~

ο ρlG1'ΠΚή σJTώ),Eιά το υ ςγ ια την

πoικDιcι

eπη ρεάCouv μόνoτη ν πo iπηΊα

rl.,••

7\~~~ -:: ~

:ι n-ι:r,.,.. ~(-

του;

IQ) Lvω.ι ιώY,

όμως

· ·I :Ι :"l~

Ι.. r~ 1.

α στιια.ί:ι.'
κ ιΞντ Ρων,
είvα ι
υΠεp3JΟΛύτιι-ιοl'f\O την Ιχο;\,ική
Στέιrf! , και η απο δ έσ μ Εοο ή

ε.ύλσr'α EΛi<ίιει την

το υ

σχοΝκΓ,ς ζ r.ι:ή ς δεΥ

1

συγκεvrρώ'o'El

ιδιαlτEρη

έρyou,

την

της

U1ι lιd"μι:wι ς Wιςη ς των

ειm αιδ eύ:::ιeω ςι.

πως

δοθΕ (

πΡό ι:ο. η μ α

.Α ξιότι με ΚύΡΙΕ Π JXίθJπσυpγ E,
Διοικητιιό

(κα ι

χω Ρ Ις

)(ι σ η στ ο CΙWδυ όμEVΟ

ι:..-~-: ) t ι-:.ι'-J Ι(

ι . J ""' L·.ι:αι:ι IΓ.ι 11

αρμJδιάrηΊα 1lιN Δ~ μω.ι,
η δε ύπαρξη και λΕιτοοΡ,{α
cσxo\Ebu
σΤΟΙΧΕriJ δ οιχ:

~•

i l . " ... r

' ι. ...,:-: ι ιι ι

Ι

1" 111, • •.

....

μo 'ι'άδωv,

πο.\), ές από τκ οποlες

lX O IΊ ΚJ-I l. ΙΤΕιΉ Σ. ΑΝΑ ΙΙ Η Μ Ο

rmnntIIIt

σχσ ~ιιαίΉ

.,....:ιιστό,

.. Α Τ

POJ!.I\

~·':· I

η

ICI

ΤIιΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ιrnρ [ιιNJo _ σ υ ..,οτο ιλι, όπως

fMIVOIΔζovroι

1φDβJιήματ

πρωτο βό.θ μια ς

δ Ε υτΕ ρ ο β ά θ μιας

φj λαζη

σχοι\ ιισ.ί1ι'

συστήμ cm::ις

και ιδr:ιfreρα η σ LNτή ρη ση,

όιto

εnκn:

τη ς

μ"'" ι

υποδομ ώ'ι

Eθvικo ύ

το

Κ . Mmtεoδc:rιιI

Ισπ:ιΑε σICMl(

υ), ΙΚΟΤE),'V ΙκtίJι.ι
του

•

σuyκρoτήματαJ(oρεurικά .

Κα λλιτεχ νικό eρι,ιαστήρι

'f\G παιδιά

σ;<Ο>Ιικής η),ι tdαςΈκθεση βιβλ[ου από

τις EΚδ6σEJςτης ΣίιΥ,φο...,ς Επο);ής

Την ΚΕνφlκή ομ.ιΜα του Φe.στιβόλ
θα. κάνει ο ΣDΠή ρης λ β ρα μόπoUΛoς.
μέλοςτου Γρ .Περlοχι'ι ςΚ. ΜακΕδο ν lας
του ΚΚΕ

ΑIJCl).uτικό ρεπορτάζ στο

επόμεlJO φ ύλλοτης ε.φημερ ΙΟΟςμας

Η ά>ιλη

Σ

άπO~rι

άζovπις σε βci

την τοπική και όχι μ

.

mικαιρό"τητ

Σ mπ:μ βρ ίο l.'l

11
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Τ

η ν πριίιιτ/ Ίovς

Η λEΠoυρyi"α . πέρσι

συν

άψογη και τα τμή μαrα στη ...

Θεού το δικαΙωμα εισόδου στη ...

Τρfrη λυκεfου ήταν μέχρι

Τ ΡΠΌβόθμια

ΥΊ

υξη

σχετικά

με

ήταν

ευκωρίσ σε παιδιά ε... ός•..ιroΊώτEρoυ

6

Εκπαfδευση.

E[vαι

'Iouρylα

άτομα και οι εrπruxrες ττιΝ

α ... oι)(rό σε όλα τα παιδιά. Φο(τησαν

Κσtvwvlκou

παιδιώΙι' σρκετέσ, Υπήρχαν

και αλ/oι5αJτo[ αλλά και Poμ~ .

ρονηαΊη ρΙου

τμήματα

Η 'Ε1ι.ενα

ρoιa.;;

όλοι

τη

'IOU

έδωoσv

ιcιιρό owΊro Ι

~.;;
Γι

ΣυAAό,ΙΙW

κaθUς
umVOwoιι

οι

Διαχ

Έλε... α

του

'IOUP1kι( ΊOU.

εθΕ.), 0'Jli ς

Να σημειώσουμε ότι το ΚoινlιNΙKό
λrnoυρι,οΒ

Υια

70

του Δήμου Βέροιας- και τκ έχει

σι.r,ιKΚEpιμέ ... E.ς

και

ΕΠΑΛ) ,

ΚΟ Ι...lιΝ ικ ό του χα ρ ακτήρα: οΙΙΔε...

μας

μαθητές του

ή

όχ ι

τέroια ς

δ ο μής...

Τ ό νισ ε

έ;(ουμε

η

και

τη

διάθεση

αγόπηςt.

του

ζήτησε

το

στήσιμο

ήταν

η λιόπo UΛoς.

μας ερώτηση

Efvα t κλEJ στό κλ αμπ. Προσπαθήσαμε

του

το ιJστη κ ε

δΙκα ια

και

λεΠΌ υ ρΥο ύμε

Εμ Βς

τα

oτέλv o U μE

σε

",α

Κοινω ... ικού
ότι

του

σε

σxεrική

άλλες δράσεις

ΦpσιrτιστηρΙoυ
υπόΡχου ...,

π.χ

εrnσκέψεις

."α

εκμόθηση

παιδιά
ιδιωτικά .

δικού

απαvττίNτας

... α

ΔΕ....

του

ΦρovrιστηρΙoυ.

ΕπΙση ς

λειτο υ ργ ήσου με

σημειώθηκε
ΑλεξάΥδΡEJας

τηlJ:ιtτεX~σfφ",α

ΚοI"'lιΝικού

... α

προβολή
προσφοράς

Ενώ

ότι και ο Δήμος

σιNέvτe.υξη

παρών

σιroπιμόrητες.

προσωπική

ε μ ά ς ο ε θEλσιrτι σμ ό( δε... πρέπει

στη

όπως

Βιβλιοθήκη

υπολογιστών

Τέλος εrnσημά... θηκε

κ.α.

ότι σή μερα

Μ α κ άρ ι ν α μη ... υπή ΡΧΕ, αλ λό λ όγο ι

uooρχouv

αν αγκαιότητα ς το δ η μ ιού ρΥηο αν.

φιλόλογοι εvώ λEfπoυ ... μαθηματικά

j:γ9λo

αντι δ ρόσEJ ς στην λε lrO υ ρyi"α μΙας

ει.θίΝη της Ε... ιοοης

και

Ο θανd σης Δtλ/cις τόνισε « Για

μας τα

... ο ι γo vεΙς κ αι φρ[Υ ο υ με
τκ
α ιτήσει ς.
Υπ ή ρχα...

υπάρχου...

ούτε

και

U'ΠMκα οημείωσε όπ

θΑVΌσης Δέλλας. εvώ στη

αντσνω ... ιστι κά.

κριτήρια

έκανα...

MUΤΙΛέκα.

α ξιοκρατι κά.

φρovrι στήρ ι o . Έχ ο υ με

ΚCΠt1θέroυ

ΓοΥέ.ω ....
Ο

ω θ ύ .." λειτο υ ρ";ας το υ. ΤόΥι σε

Εξετά ζουμε τα στo ιxe. Ια που

δήμου Βέρ;:ιιας και τελεΙ υπό τη ...
αποκλειστική

κ αι ο Π .

τη ς

το

κοι νω ΙΚΟΟ ΙΚΟΥ ο μ ικά

r Λυκ:efoυ ( Γ ΕΛ

αφορά

μ έλη

τη

κοι νω ικό

οικονομικο

κοι ... IιΝΙΚΕ.ς προϋποθέσεις σε όλους

τους μαθητές Β' και

στα

με

efιιιαι δ ιι:pE.ά'J φρ σιιτιστήρι ο. E fvαt

παραχωρήσει. Ε[ναι α... οικτό κάτω

από

αλ λό

εισται&υτικούς

Διαχειριστικής Emτροπήςπου έχο υ ...

αfθoooE.ς - που BYαl

5

στους

της

mrrροπής

παρέμβαση

ΚC8
τικ

πιτροπής

χρόνο σε

μέρους

διαχειριστικής

lρlαΊlκής

Φροντιστηρο

πέρασαν

οΙΙΔε...

AIrό

Ίης

που

το

KΙ:-rιτΡO

vα

δώσει ς

ορκετοί

εθελοντές

και βιολόγοι.

ακόμ{]

ΓlcίIρyo(
ρβανtΊη(

Πρόεδρος
της

Ένωσης

αναφέρθηκε
στον

χαρακτήρα

του

ΚοινωΙι\κΟΟ

Φ Ρ ο ... τιστ η Ρ [ ο υ ,
δΙYOYTQς
τα

OP'.(lκά

Εύσημα

σταις

ιδρυτές του, καθώς

και τκ εuxαρστfe.ς

Τ

-

η

uUpa.

μpρlαu στο

ου Γυμνασiσu

ΡO~:ιιpιιyμcιτ

μ

Ρο( Τ/ς

Oρφtιmιιή ΣUVΆΝΤηαη

κούς

uιιnKής

Ημα.θ

...

~ι;; Π

ιο ς κca

ΤOU(

θ μα: -Η Προπovηαιμ τητα τ

ιιή ΗΑιιι:Ia:

μCΙΤlκότητα.

Η

•

Ι

(

Ίr

νηTlιιής

ρο

olμσ~ας

ήωση της αθλ ητική ς ΠΙδοαικ του

ΊraιδιoU.

της μuo

μcπoς οι: μ

Πα-

ρouς

σο ρσ κύρια

'IOU( ενήΑι

ά

ησης ήmv ο

Aα~

aς:

σα

Τικό

e

lΟτov

Υη'lής: ΎOU

Υόμ

Παρα

και

vaμφια

σι

VΙΙCΌαρη

ικά

σvvό-

. μcι

mοικoδaμη'DΚ« cπ:o

ζήτημα της Πρcgoνησιμότητα..( ΊυιΙ

... το

ναι yvωcπό

6'11 ιιnrάPXo μια. σιύ"νXuαη

fΚ&Jrιιια αν

ι να CJΠO'Π

Ι μt.

ερurήμcπσ: α) α1lό τ/ν άwoΨιι 'YOU αΊαδlαu τ/ζ Ριο
ΑοΥιιι:ήι; φΜCΙVΣΗς: uιιocπηρ
cιη

σρaμ

uAαξη τη.;;

τητα, .η άρna .nσήyηση του

.αιδιιιή ηΑικla
Υ

ρόμσια μτouς

σ-rην

l .φvoιoAoyιιι:tς JfΡOCJOP~
ήΑl

α

το ζήτημα

'ΣΟ α

τικ Jιροπόνηση

cruσικής: κατάcπ:ασης: σΎην

ιπcιι όu η Jrρcmόvη.

ρwvτης φUσlκή.;; κατά.CJr

~

ΎWV

ιΑ

το
ζήΊη.

'Τ(ιΙΙν παριaμ.έΊριIιN της

αιδική η:Αικla,

αrpσvτικά τη yvQ;NJη και
ywνικo

Ia

ραι6τητο.;; .

Δρ Κoτ(αμσvfδη έριξ« ά

τ/ς Clιυαιιι:ής Κcnάαrασης cπ:ηv Πca-

ιι:ή HAlιdα.

μcπoς, η ο

u

U](OCJUIIcιτική(ΎΟU α

και α:ιroσcι

αμ

61·

Ύιιιής του

και ΎOU Ιδιouτoυ ΠC8δIOύ~

κα&i1ς και τη

ovlιι:ης. μ

μoρφωnKής:

ται,

σξυ

Ι ΚClI σπαιnl τ6cro τη yovική

α

ρ

vuισης ήταν να αuμβάλ

Vd πριιyμcπo-

Ο τ/ς Ρ

κής: διά.cπ:cιαιΚ

ιι:lα .
κοπός: της

'ΠΚ qιuσιιιή.;; ιαnά-

nόιmι uιιόΨιι, μ

πρa&ιι

ραμυικό

ι

wρlμαναης κca δ) σwό την ά:ιroΨιι της

Προ Ovηι:lιι:ή cπ:ηv Παιδική ΗΑ..

τη

Ρ
οό π

Aιιw, και ΎΟ cπ:

mιμoρ

μcιviδης. Ομότιμος:
τ.

Jfa

naι frαι όποτε και ό1UV αυτ/

οιιιής ΥωΥή(Ημα.θιaς.
ιαηνητής της

ι και κoUΡΆζ

cmπa l ταχύnρcι,. 'Ι) α.1Ιό Ύην

αrσσηςΊOU

.. ριιι.; σε CΠMIρyaσla ... την Ομάδα

π

'ΊpCIυμcιd

νηαηΎιιιw παρσμ

ιιή CJVVά..

σιιιής:yuνής Ημσ

του

'ναl JΠO JfΡOcncmιuμtνo

ΊιΚ πcι ιδανων ικ ή ς ΊrΡoαiyyιαης : η προ

~ •••

vuιση διaρycιvιίιθηκι: ΣwΌ ΊΟν Σχολικό
ύμPoulo

c;,

Aιιyόuρo ΚCll

8cx.; και Πριιν

ιμορ

ής nρoσ ιααιaς : το

ΥECιρου τ/ς η λuι: kις τoυ~
α

μlCl( Eιmfσης

ρσμ8Ύρuv τ/ς Φυσικής Κστ-άατσσης
στην Πα

κό'l

με cnό](o τ/ Ρ

ήω-

Uρuvε ΎOUς παιδα.·
Ι

r

4)uι:nκής

~ς

της Ημαθιας κca σfyouρα aιuvέβcιM σημι:ιvτικά. σΎη
μ

κca

ΜΌΡφWΑΉYOυoς.

,

εξιστορ
4

Σεπτεμβρίου

2017

Σχο ι Άζι ντ
.
Ι·Καν ·
ασπτι

M

ιν

τ

κο

ω ι

.

......,.α

αχ

............111\0
,

ζί

ρα

ΠOρεf η Kυ~ρ~

,

,

των

.1•

πλειστηριασμώ

...

γpαππ'J oπάvrΗcΗ της Ε1!ι

ση να εmμεYεΙ οτι

στόχο έχει να διασφα

tporn'J';; στο σχετιΚό αιτ/μα

δεν θα yf.ιιoυ... w.aσIη

λ[σει τη ... απρόσκοπτη

που !'Jδη txoυμΕ αΠΟΟΤΕΙ

ρισσμοί πρώrης κατοι

εντστικοποηοή τουτ,

κ[ας. μπορεί όΛοι να

aJ-

Και μ.πορεΙ η lOJβέΡΙJη

μόμαστε το πφβόητσ

ση να διατefvεrαι δη

« κσ.ιέ... α σπfτι σε χέρια

μέχρι σήμερcι οι πλει

τραπεζfτη:. , ωστόοο η

στηρασμοί

ΠΡ:1"ματ lκότητα

που

μόνο τα χρέη προς το

μετρα όπr.ιx; η Ef,o:ιΠιΚl). η

ζουν τα λαϊκά VOIΚOIOJ

Δη μόσιο και τα. ΤαμΕία

EνJσ;\1.1α'1 "ια τα βD.\oyιΚά και όλ\ε<: δράα:ις

ριό την διαψεύδει .

και ότι η πρώrη

θασ.N~μoυιι στη ... EVt1;ι1..σJ ΊΌυ αγρo1llOO0

EroJ. λοστόν.

το ικία πρoστατεύ εrαι

βσοδηματο:; ωιο τη συ."eEΚρΙμ.MJ

από το νό μ ο Κστσέλη ,

yaa.

μέοσ

στη

ακόμα και
βδομάδα ,

αYαμέ ... εrαι να ξεκιι,ήσου ... οι η~ΙKO Ι w.ει

ωστό σο η ι σχύ ς του

).ει

πpιn'rtσμα

κο

ρα ιφrrή ρ ι α " ια το υ ς υ περχρεωμένου ς 5αvει oλ ή

β&:ιμάδα και με διευρυμέ'ο'Ο ωρόριο . Onω ς

πrες.

αKlνιτmέωςτo α/οςτου

μό όσ

'd]TQ. κάθε μήycι, περ[που.

διαδικασfες

2017, δηλαδή 1.250 ακ!
άλιστα, πρoβ)ιέJl'o νrα ι

- εςπρές. χιφ [ς κσμία χρ σιι οτρ ιβι'ι

6εv

ΡOΎ t:ιI xρtη και
xρa

πα ι να

η

ιι ότητα Ίο υ κιvιF cπ

α

διεξαχθοιΝ σε ..φουΜ. ρυθμούς έως και τα Χ ρ ι

cιμoός ιαιβ.tΡVΗ σ

......

ρ...,..

τα

Ο πρoιm~σμ:ι;; ΊΌυ ι,έτιχιυ α..~ooι πε

pbrou στα ΞΙ. eκατ. Ευρώ ετηάι:ιχ;.
ι:roς α/σχυαΊς

U'IIt-

σ.'ά ~Τάρι o.
ιM'Jλθε στα

φυλ

ΣημΕ

w.o

Ιτ/

' 00 όταν το

2016

,67 Rιριb mιά Eκτ~ριo.

ότι

το μέτρο παρoυσιc:(eι υποα

πo.\ι)uμo XΡημαroδoτltrι Eρyα).Eb για

ΠΕυτικΦ'.' σικ αyoρlς,. ΤΟΟο της Eυρωπαrιιης

ιη

'1:Wισης οοο κα Ίtσι' τριτωv xωΙ:Ι:W, αποτε
)ι:hιJ τα πpo~μματαπρoΦeησης.

oιΊvrαι owo.\Jtro 17 πιχ:ιypόμι.nτα

Ήδη 1Μ

πρσώεησηc;: που αφopoόV OJJT.ι:1:Ioκηιrε.υrιια/,

ΠΑ[α<

το

RιJXb

tηV Πp:ιΦ3ΗCΗ I'm πρoβώl'J των οπωροκη

παλιότερους τη ... δεκα
εγκα.ταλEίπoνrας

169

η αvrισroιχη για το

"ια το 2017-:;;mO.

υπόθεση θυμfζει τους
ετfα του

B':b

HtIμ!'J "ια το

mιηMlE στα

2015

πορροφητυωτηταιnι. δεν Ε:ρ.Ν Ύ/VEι α.υ.αyeς

- κε

Χ

1«J~ρ

νης Ενlσ;(υσ]ς.

XΑpm;σ

ε'o':ίJ βασικός στόχος εIlJ(]L ΟΙ πλεΊστη ριασμο Ι να

στoίryEWa. ΕΙναι φανερό όn ο 'ο'έος μηXCΙVισμός

. ouv

ΒδιΙΟΟτερα

ηση. απoφαc:(σαμε τη :ιρp'Jγηση a.Nδεδψ~

η1ιιΔ σφtyγι1 cno λα ι

txouv να πλη

GlJVMκα:I πρol.lΠo.\o"ισμo O

σύΥ...

8δΙ!όrEjXI,ι

για

τα

εφαρμόζονται

θΑΝΑΤΟΥ» που φιίΝαζε ως

ΠΡOLΊπo>.σ,wμoO

ClVtIπo\frEuoη,

κομπΟΟΤα ΡOδιxt\αJ

ψήφιζε τη

3

55 aroτ.€..

εJιιφmζΚl

θημα « ΕΩ ΟΙ Βλ[ΕIΣ ΤΟΥ

πpoWXΙμματα

13

poδΙ:ΙK~α

πΡοι.ΟΟησης

eια:ιτ. Eυριb και για ττΥ.ι

4

ΠΡοΥρΟμματα προ

οομφωΙJ[α παραμΟΙJήςτοι.ις,.

ιJ:ιBηση" ΠpoOπo.\Oγq.ιoΙ:Ι περΙΠOU

uπoyραμμ[ζoνrας

Ευριιι

όμως

12

eιαπ.

Πα τη ... αvrιμετώΠιση τι.uJ EVτόμ:ι.N προκηρύ

πp:mαγαvι5ισtlKά ότι δήθεΙJ

ΧθηΚΕ αurι'J την φδoμ~δα.

αυτές φεύγow. Τα χρόΥια

η σιJr'C8Cpιμε\'η

l!ριDj με πpoOπo.\Oγqιό

JTέιxισα'o' και έ'ο'α κόμμα που
uπoστηρ[ζει όrι

μέτρα

nα το poδάJαw πoυΠΡ00ριζeIαι γιαχυμonοl

... όμou λ ήγει τf"Γt' 1/1 fl O1Β και

σ Ι), η

y.rntro

πpcβ.\.lΠO'ι'rα

η ε: α/α EVbXUση και το

σφοροϋν

στη ριασμοΙ ακιlJήττιΝ , οι οποίοι μάλιστα δεν θα

i κdθε nφtm

ρ:ιδαιανοκα.υ.ι

ιι:ος

α/σχιχ:ης

γί... OVΤΑΙ μόνο κάθε Τετάρτη, αλλότρεις μέρ ες τ η

Υ.ιιι:στό , σεπρώτη φόση θαβΥου'ο'στο σφυρ [ 5.000

1η'"

~ια

Ef8 σTa L η αν ανέ ωσή του να y[ve.τα l μ ε επαχ θέστε

E"IVE

•

Πα

1S

ΕΚ e.ψ:D .To

(ψcιι,;; ενlσ;(1..ιcης α'oEρxeτoι στα

EfvaL « αρ ι

aιrΙ:Ιρ κ:ι Ε1ησιως"ια ταπΡ

στερό:ς. υπογράφει τη... 00-

387

Ε mιO

τα2 χρόνκι εφαρ

aw Ha ε1ησιως για τα τε

μο,,* και στα 454Ε

Υέχιση της παΡOυσfαςτους.

JlEuoo/a 3.

Ας "Ι'ο'ουμε πιο συγιφιμένοι:

Απ6

Δημοσιεύτηκεστο ΦΕΚμετιςλεγόμEΙJεςρηματικές

σeις,. θα ΠPO~EΙ tvαπooό που θα δeιxνa τα

ό.\α αυro,. α... πιχ:ιστεθOCΙV IQJL οι πYJJW)

.

δια ΚΟΙ'ο'ώσειςμεrαξύ του uπoυρyε[Oυ Εξωτερικ ιίΝ

σ!'f'OυιχιeσJδα. της:φovl()ς

και της αμερικανικήςπρεσβεfας,. αΥαΥέωση τ η ς

Το ποοό που LJΠO),ElΠε.ται μn:ρι να φτάσουμε

«Iυ μφΩV[ας ΑμοιβαΙας Αμυντικής ΣWΕPr'ασrα~

στο εισόδημα των προη'f')~MOV XΡ(MJN

μεταξύτης Ελ/άδαςκαι τtιN ΗΠΑ

(MOCA -

εχουμΕ

tual

Defense Cooι::eation Agreεment), που διέπει το

).οιι θα "ιvει. από κol\'CJό με του ς r,poρE/ς της
ΠEpIoxr'Jς.AV δεV γlVEΙ δΕΚ1Ός ο ι;pάκελoςroτε

ooζητηθd καν στη Βουλή αυtόIJ ΤΟΙJ πολυδιαφη

θα πΡ:ισπαε.'\σουμε

μισμέIJO 'ναό της Δημoκp:πfας:. ,Είχ αμε τη ... CMl-

.δροσ ζ. μεvοc;•••

•

ο

ο

U

Η

κή

-1

•••

μη

Kyιvε

J

(η

μάvαιo

ξανά

ο

ucιι :rφoc άνθρωπος
-

της Βέροιας (οδός Κενrρική<;).

YOU κ6cηι0υo_H περιouαlcι
"ΣOU

Πoι~ς Είπε ότι. μόΥο οιόΥθρω- δις.
ποι εxo LN aι.άι,1ι;η δροσιός
Γ R"ς

WΣOuΜ αnAάά'r1
ροι

Δvtfl*lJrαι του .Aavήuι

J avaιpέρι

ιαtuιςZ

Oρrjyκα

Νaαη

οι "ύoaιπolw.ouσι

δηοη

.. Ο ι6ρcnής: "Σης Ι D

Κυριακής από το κέντρο

w

τον OI'D.(I),O~OOUμE

με τη δΚlδlκασk1 τιw ΠΣΕΑ.

νέωση ",α έIJCJν μόνο χρόΥο και φυσικάμετά βλέ-

ΟΟΤΟ το μεσημέρι της

υποβάλλΟυμε φάΚΕΜ

τειψηpl"ι:ι:ιση "κι την σψπJlηρωση του φJκ:e

201 Β .

Εδώ έγινε και ΈVΑ .:rpLΚ:t προκειμέ'ο'ου 'ο'α μη ...

Σκύλος

... α

η ~vrΡωση των σταxelωv αυτών και η

καθεστώς χρήσης της Βόσης της Σού&1ς μέχΡι

και τις 6 ΝοέμβΡΊ

δeφευτεί

στηρι61ς του προΥόΥτος στη ... Ε.Ε. και βφαια

I!ιαόι~μα
Cι.R"όlO
)(ώρας

μας .

Ποιος

ό1ι ο καιιmιAισμό( όσο

Ι

W"MX

a

TCMΙ'ί

'ΠAoύcn

.Aouαιάrφouς;

Ηόλ/η

Σ,. η

Ω

βρισκε
vrαιι:ouμ
μ

άπO~ rι

AiΔCΙ αυτή θα

έτ

άρθρα.
το, i

,

w6(,

ι

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την

ΤΟ1Πιιή (σιφα ( ιω ρ kιH;Ι

τορειν

τη yενικόΠJρη της Xώ~

μcιι;αλAά.και wαyιc:όoμιcι

11

Σεπτεμβ

·o u 2 0 17

Ενα πολυτιμο χειρόγραφο με σπάνια στοιχεία!
Σ

Χ

ΊΟ σημ ρΙVΌ μας

ιιcι.

ρόyρaφo Jl'QU μας άφη

σε

α ΙΜVηστoις; αγωνι

Aiou. Η

σvμβoAή

μφuλiou καιμ

Χατζ ής 8ασ [ληι;του Στέp'f\oυ

Μακρή ς Κώστας του

Τόσκας Τ άκηςτου Δη μητρ [ου

ντώνη

Λαγούδα ς Ν [κα;

ΠατρΙδα φυλακή

ιroμμauνιστ/ς

ΓιΆWΗις; ΓcιAλΙ ιαις. ο Γιάv

Γόπας Γι ώργος

Σιδηρόπουλο ς Χάρης

VΗις; Γαλ/iκoς ασχολήθηκε

Tζiκα ς ΓιΌWΗς

Χω ρ αφ αίδ ης Αβραάμ

ιδια'

Παπαϊωόν'ου

ρο με την ιcn:φα

του AάίΚCΙΌ ιαVΉΜCΠoς τ/(

Τ ouτoΎVΑ ς Σωτήρη ς

KoμVΉνιo ΦuMκή

περιοχής μας σιιό ηις; αρ

λ/η xαv [δης Γιάwη ς

Μ::ιυρατ[δου Θεοδ. Φρ όσω

Χ

Ι.υμ.εω'λδης Ι όκω βο ς

AVΔΡLCl'ι'[δης Αλέκος

Τζ[κα - Γκ [κα Ισμήνη

Γvbρα... τίδης Δη μή τρ ης ( eκτελ.έ στη K E στα Γιαννιτσό)

Tou 200u

αιώνα και

ρο τηις; Κατ

TOU και η βοή

cίlwαις; Χ ιρόyρCMf'O αημ

ια

ήις; και

'iou τόσο
,όσο
ρο

μα TOU. παΡOUσιό

κpίw TOU Δημσκραη ΚCΙΌ Στρατού Ελ

λόδαις; {ΔΙ } καθ '

ΠαλάραςΓοόλας- Γ~ργoς

Eλειιθeρ [oυ Ν Ικος του Θεόδωρου

AαΙμcιxoις;

ΚC8 σε μια σ ιΡCΊ άρθρα μοu ήτcιv ο υσιαστική . Σή
ζouμ ονόματα

Σ ιαρσπτοή ς Τ άκη ςτου Γεωργ[ου

ΜαυΡ{ δης Γ~ργoς

emι σuγyρoφή .'I(ιW τριων ιστOΡιιαίlv μοu f34ΙW

αιξιο

~λoυ Καριοφύληι;
Φωτιόδηι; ΓιάΥ... ης

στής "ικ Aν'ήcπσαικ, nα-

ιδια'

TOU Εμ

ι-

αξlO1ΙΩ40ύμ

και ξόρ4στauc;,

λακισμEvouις; TOU

άαπό,.ηνw: ρ lOχή'lο u δ ή μau

Φuσικά hrαι ivας Jl'pώτoς κατάλογος και

6

ας.

KαAιίιιuι

Δαβόρας Θωμός

Φ

MαvωλIδης Γιώρ'r'α;
Tζi κας AΝΤΏVηςτoυ Θρασύβουλου

ιό
κραιΔΣ

Κόγιaς Ν[κος

Λιόλιος Θωμάς (K OJΊE1άι.ι Μπαρούτας)

Χατζηλάμπρου Θό... ος

Λιόλιος Κώστας

Αδελφο[Σαρφάτ (Εβρ:::ι[ο l)

Λιόλιο υ Κατίνα.

Στολ δο υ - Σιδ!]Q;?πο uλο υ O υ ΡCΙΝ α

Γ

Π ι σΊΌ ~ [δ η ς θΟδωρος

ΓK ιλιόΠOOUΛoς A~.

σuvoλικά '10 θiμα.

(τσιοςΣτεφ . Γιώργος

vr"ώJης

Λιόλια; Θωμ, ΘΑVΆσης

Μακρυκώστας Εμ. Λεωv [δα ς

Από τη Β ρ οια

Μπεσ['ι'(]ς Στeρ. Σωτή ρ η ς

ΣκoπiJθηκαv στο Δ:ι:Ε

Νεδέλκος Στε ρ, Γιώργο ς

x αραm α... ός Γιώργοςτου Bασfλη

Μπεσ['ι'(] Εμ Λεω ... [δ αι;

Ιωαw [δη ι; Κώ στας ΊΌυ tγvaήoυ

Τ σέα; Βα.;. Δη μήΊp'"J ς

Παρασκευσίδη τ; ΗλΙαςτου ΑρΙστΕ [δη
ΠαpασKE1Jαiδη ς Χαρόλα μπος το υ ΑρΙστΕ [δ η

Ζαρκάδα ι; Μα... ώλ ηι; το υ Παύλου
Καισαρ[ δη ς ΓιΌΝVη ι;τoυ Μιχάλη

uAaκή
Βύζας εωμ. M αργ αp fτη ς

.'

Βύζας εωμ.lιη μ ήτρ ηι;
ΓKιΛι6πoUΛoς

Σιδηρ6πouλo ς Αριστοτέληι; ΊΌυ Ιωά...... η

Pr'. Κώστας

Μάστορα Θω μό Mαριoρrτσ::ι

Λυμπ eρ ό πouλo ς Γ~ργo ς

Μπεσ[Υα

Ιακωβ [δη ς ΓιαYVoόλης

Τ σιλης Κώστας

ΦάΥΤας Γ~ργo ςτoυ Μιχάλη

Τ σέος Avtώι.τΊς ( K απ Erάlι'

ρμειιιάκη ς

-

Τ σέου Κα.mια

μ(κο ς)

Τ όΊΌΚας Σταύ ρο ς

Κριaράς Μχόλης

ι Γι '

ιι

ΦuMκισμ

~

Γι ,

Εξορία

Βύζα Κως. Χρ υ σο ύλ α

Γαλ/Ικα ς ΓιόΥνηςτου Νικ .

ΓKΙΛιόπOUΛOΙ; Aρ'r'ύρης

Κoυμπo uλIδoυ Ευδο ξ[α το υ Hλlα

Π ενrε.φo ύντα ς Τάκ η ς

ΓKιλιόΠ Ouλoς Ν ικό λαος

Παζαρέσκο ς Θα'lJόσηςτoυ Γεωργ(ου

Ρούσος Γιώρ'r'oς

Γκ(λΙΥας

Κουκουρ(κης Μι);όλης του Αθανασ[ου

ΠασΤOUΡματζής Θωμός

ΓKιλΙVΑ Σοφ(α

Ζαχαριόδου Παιιι δώρα του Aναστaσfoυ

Εξόριστοι

Ζιώ,'α Μαρ[α

Α'f\αν/ Πη ς Σταύρο ς του Κώστα

Π έτσας ΓΙΌWη ς

Λ ι6Λιου Θω μα. Κατίνα.

TσιαΡΤUιάYης Ν [κο ςτου Στέ ρ'r' ι o υ

Μπ [σμπα ς Σωτήρης

Λ ιόλιος Θωμα Ν(κος

ΣαΡα σλα... [δη ς Θ όδωρο ς του Ανέστη

Κόγιaς

Λ ιόλιος Θωμα Δημήτρης

ΔελήαΥας Μιχόλη ςτου Θεόδωρου

Κόγιaς A1Jtώ'1.ιrIςτoυ Δη μητρ [ου

Mnεσ[w Εμ. Χρ υσούλα

ΓKfκα ς Kωvσταvτf ... oς Στέργια;

Ι.τολτΙ:δης Σ [μος

Νεδέλκος Στέργια;

Κoυρ oυ σδηςAVΘΣΤηςτoυ Xρήστoυ

Χατζ ής Ν[κα; του Στέ ργ ιου

Νικολοπούλου Δημ I.oUΛτό.... α

ΠαρασκE1Jόπouλoς

ΑθαΥασιόδης Apιστεfδης του xαρ rτω ... α

Νικολοπο ύλου Δημ,Avαστασ [α

Τσαλouχfδoυ ΜαΡ[α

Nι κoλόπoUΛoς Δημ. Θύμιος

ριστEfδης

Κο υλούσιας Γιώργοςτο υ Κώστα

Αθανασιόδη ς Γιώρ'r'α;

vtώι.τΊςτoυ γεωρ'r' [oυ

ργύρης

Μπ [σμπα Φρόσω

Νικολοπούλου Βασ. Ελισόβετ

Σαββ [δου Βέρα

Τσοίιτσκου Κω:π. Τριαvταφυ λλ ιά

Τσομπαιιιέλης Avtώι.τΊ ς

ΖΑφειρ [ου Καήνα

Τσούτσκου Κωστ. Βαίτσα

ΣυμΕω'ι' [δου Σόνια

Γερασιμ[δη ς Σταύρα;

Τσούτσκος Αντών ης

Χαραλα μπ[δ ης Γιάwης

l<αΡ:Ιγαβριη λΙδης Στα ύρο ς

Τσοίιτσκος ΣτέPr'ιο ς

Mπακαλrδη ς Bασrκης του

ρχιμήδη

βραμ [δης Σ[μο ς

Παρασκευόπouλo ς Νικ . Παύλος

Χατζ η δα..." ηλ[δης Δαμιανός

Λ.αδόπouλoιfιώpγo ς

Χαλ κ[δ ο υ Όλγα.

Ι.[μο ς Μέρκος

Σιδηρόπουλος Γιώργο ςτου Ρωμανού

ΤσJάμη ς

Στιόκας ΓιάΥνης του Θ:ι:ιμά

ΓKa.σιιιάκη ς Στέ Ρ,' ιο ς

ντώνης

Στιόκα.ς ΘαΥάση ς ΊΌυ Θωμά

M::ιρφrδη ι; θα'ι'άσης

Jι'ό τ

Σ )ιι σκοτώθηκαν αro ΔΙ

Νroυμ άνης ΠαΡάσχος

(JI'OUέμ

Χατζ η δη μητρ [ου Δημητρό ς

Κα/XI'r'ιάwης - Και:xιμαvώλας ΥτώΥ ης του ΕμμCIlJOυ ήλ

στη

ραια )

Κολι όςΣltργι οςτου Γεωργ ίου

Κανέλης Ν [κο ςτου Τζ[μα

Κσ.rτoK ώσm. ς Τάκη ς

Ι.[μοςΤ άκη ςτου Παvαyιώτη

Ραφτόπουλος Κώστας

Π [τση ς ΓιόΥνη ςτου Γεωργ[ου

Ηάλ/η

άποψη
ε

~π'

11 Σεπ. q.ι βρ ί oυ 2 Ο!:.ϊ

Εμποα~κόc ιυ~~oνOc Βέρ lα(:Τ

ΚΗ

τ

νΗ

ΙΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α-ναπητοΙD.NόδελφOl

Σ

Σας κα),α)με να σψμετt

τη Υ κατάσχεση του ποσο ϋ τωιι

633 .00)

ευρώ προέβη η τράπεζα neIpW:H:.i:ιι: στκ

καm.θE.σεις του &'jμου Aλe.ξάVΔρειας, μια

χετε σuι;: ερΥαάες τκ Τα

ΚΊ!ΚJ'Iς Γεwσ'\ς I11ι'lΞ),Eυσης

εΥέρ-νειαπου όπως τό'ιtσe: ο lιήμαρxoςΜε

οο.ι. σuι;; οο.οytς ΤOU IΞμJ1O

ξάVΔρειας ακpvιδωε τον εΥ λό~ Δήμο

ρuooΟ D..ι),),()yOυ Βι:Ρ::ιιαι;

αφού η Τράnε(aαπαράσισε μονομερώε

Το πpι::r,pαμμι'fI:IJ'ι' epyαα

Η ιαπά:ι);εση τω ποσού

tlιV της Πό"'ΙCΉς Ι11ι'Ε),Ευσης

&ι.νεΏυ 350 .00).000 δρχ.

I«ll ΠιIV Εκλσ'ι'ΏV ιΞ):εJ δκ:ι

Πα!

μΟΡφωθε1ως S3Ί~

12

ΤΡΠΗ

2017

16:00: τe>.α;

τ/ς πpOθεφlαι;;

άλλe; ό);ι

Το δάνειο el):e: χορrrtηθε:1 από ~ Τράπεζα

100 ΣιA.\6γιoιJ1ι_ Δoo:ιko-

το

μα Υποιιηφότ/τος~IN όσοι εft.ιαι μι:>lJ του

(1)"

rnυς πριν αm Π'[\' JTPC*l'Iρuξη

13

ΙΕI11ΈΜI!ΡΚ)Υ

20 17

μ~ μέρους τοα Φ.Π Α του έρ-νου.
Εχρι ΚΟΙ το 2007 το δ ά ΥΕιΟ εξυπ η ρετo ΎVτmι ΚOVOy l

ΣΤΗΝ ΑΙ

κά . Το2007 έγ~E..,έa ρ ~η η οπ ο α δε'ι' τηρήθη κε

ΟΟΥΣΑΙΎΝΕΔΡΙΑΠΩΝ lΌY 8lIΜIΞΛΗΤΗΡΚ)Υ

HMAθLιU:

18:00:

(

μ ε απστέλεcιμα από το

10ς όροφοι;; ΚEνΤΡΙKι'fC3 1 ΚΑΙ αιΑ

Ιι:ιγlO.ηση

1η ς

Γενικής ΣIJι,Qεooης

δJX) μη πανωτoKb.ι'ι' στο ποοό τtι:N 633.~23,23 ευρ ώ.
Η Δ η μσοκή Αρχή βp ra κov τo.., εδ ώ και α ρκετό κα ιρό

tλ/ειψη ι;;τηςαmιΤΟΟμε\fl ς απΌ το Νόμο καιτο

cξ δ ι απρ αwaτε ιJσΞ ις μ ε τττ-ι ΤΡάπ ε(α Πει Ρα ώ:; .."α

κατασταUΙOO ,.αmp1foQ

20

ΙΕΠΤΈΜΒΡΚ)Υ

20 17

2008, το μη εξυπη ρετού μ ενο
φτά οει το 2017 μ eτό από μ ια δΚl

π),έο\' δtιvE lo, ν ο

,

(mιcι μ ι:vεro ι 'ι'CI. μιΊaΙr.ιJ3εl: , ως GUVη~ ),~

TEΓAPΊl-I

μ ια Υέα ρ ~σ η, μ ε αφορ μή ΊOV Εεωδ ιrnστικό Σ υμ

ΣΤΗΝ ΑΙ

OOYΣAIΎNEΔPI,tιΣB.1N lΌY 8lIΜIΞΛΗΤΗΡΚ)Υ

βι βασ μ5 παι EYE ρ γon oι ή θ ηκε απ ό τκ

HMAθLιU:

2017.

(

l oι;6ρCφΙX: ΚEντρtιαΊς 1)" ΚΑΙ αιΑ

18:00. mγιo.ηση

~ς

,

εση του ποσο ύ τωιι

ως 01.1ιή1)Lι;;" λόγω tλλειlJης της αιroΠOOμε...-,ς

63

ι::ι:J

ό τις

' σε ις

του Δήμο Aλe:ς.i\ιδρε ιας πω ήτ Υ κα! ο ε'M.ιητ~ς
-τις
[ες Δήμ:;ις ιmα θ έΤ E Ι στηv
τη 'ι'Τ pr:ϊπεζα.

από το Ν6μο και το ΚαtOOΤαtιιro ,.απαρτΙαι;;)
ΔEYτIΞPA

3 kJγo ύστoo

Ε'
η ΔΕΥ πε IJ:EYETΗv
τ Π
jrη\' T ~e(a
Πει
ώς,
Mj
I-! ε pι;.qς ΠΡO).'l;ιJρησε lJτη'ι' κατά-

( IΞΠmιαλη1Π lιcήcι.. ΓΕνι

κής DJvtλειιαι ς , (mι ψ ι:νεm ι να μαrακ.ι;(lεΙ

Το θέμα θα ακoλoιl3~σeι τκ curoραfτητeς voμιt:E.ς

κ.lfLιNσ'tm'τ[voυ

απoχe.τeLmtDύ δικrύoυ Aλe(άVΔρeισς tDI τη'ι'πΝ,ρω

UIN

00.0
TEΓAPΊl-I

1999, BT[πρoeδρlα; του

Πασχαλκlιρη για την απonερά'τωση του έργου τω

~II ."α ΧΡιΜΚό δlιjστηματoυ~στι.:w
εΥ()ς.

ευρώ

σlΝάΨΕΙ η ΔΕΎΑ Α\εξάιιδΡΕιας

οπο Ώ εει.ιπηρετoΎV τo κάποιες φοΡές IDI

υπΟβΟ).η ς Wι' Δη),ώσε.ωV VΠOΨΓffΙότηται;; "α
το ιιΌργιMl ΔιolΚrpης

απόρροια

με E1fr'.!ητ/ το Δ~ μο Aλe:ξάVΔρεια ς και το

ΙΕΠΠΜΒΡΙΟΥ

ΚΑι ΩΡΑ

erxe:

efwI

-1 αοαοοο
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ΘΟΥΣΑΙΎΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ lΌY 8lIΜIΞΛΗΤΗΡΚ)Υ

HMAθLιU:

ενέρΥεεςπου απαιτOOvταιαπό το Δ~ μο AΛe.(ά1ι'δρει
ας προκειμέvoυυ ο Δήμος να "οώσε ι οτιδήποτε σtI
σι.ί:ιζe.ται"

Η τοποθέτη σ η του Δη μόρχου Aλe(άYδρειας EΠf τοο

θέματα; οδfrr'ησε ΊOV πρώry.ι Avτιδήμαρχο και WtI
Δημοτικό Σύμβουλοκ. Κώστα NαψJrάvτηvaaπανrή
σ ει eπfπ ~ ικo ύ αφού θεώρησεότι η τοποθέτη ι:ιη
ωιοτελοόοε μομφή στο πρόσωπότω IDI συγκεκρι
μ ένα στη θητelα του ως Προέδρου τη ς ΔErΑΜ -νια
θ χρόνια εm δΙOΙKησe.ω:;

Ο Κο N oλμπάVΤΗςτό σεότι η διο[κησητου Γ1σtIαJ,ιιώτη
Για.ιρ ν η δε'ι' π;\ι'jΙXOOεπσrέ το σ~κpψέvo δάΥΕΙΟ
λέ:yovτας μάΜστο πως Ο..,ΙΝ πρ::ιεδροςτηςΔΕΥ. Μ Κο

Μπασδεκόπαιλος ΤΟΥ -όδειασε EYr..ίmιo'ι'τρfιωv προ
Η

σ ώπων μέσα στη... ΤρόJrεζα Πειρακbς επιρ!ιrτσYτάς
του πρoσ ιιm ικE ς ε~YEς. Ι Π Η ΓΗ: alex;:ιndriamou.g

πα

• ( 1οι;; ι:ΙρΟφοι;; ΚΕ.vφucrις3 L ΚΑΙ αιΑ

όμπη Γκιό\'ογλου ότmι

δηλαδή ΠfXl'r'μcrroποlήθηκαv μe:yά)ι:ι αooxετεuτικά
έργα 'r'ια ΤΟΥΊόπο.

ο

r)

ό c ....rιr.ι .,....

18:00.ΣO',1W]oη 3η ς (Emrι'<lNpmκr'!CJ και Te),IΚήι;; ΓενUCήι;; Συ Qaια'!ς που πpαWΑroπoιεIτoΙ

α 'Εεόρτ/τα α1lό Τ'Τι' ι:ιπαρξη

r'J

μη απαρτιαι;;

(ιj p6 ρo ISκaroorαtIΚOO ~

Τα 64J.αtα τη ςημEpησΚlς δl!Π~ς που θα συ

ζητ/θοΟΥ CΠΗV 3η Πό...ΙCΉ Συ'ο.'ΙΞ),Ειιση εlVa τα
παραιαttω:

lΞΚλσrfI τeτιχιμE.\oιΊι;: ΠΙΧΙ Ε δρΕ αι τ/ς Γενικής

ή 10

O

Δ ~ μος

, οοο:ι.ς,

θα

Eπιnλέov κα\oύμe: ΥΌυς ειαταιδευτικο(ις

),EΠΌΨJ'ησε ι το Κo Mι.l

όλιι:ι.ο τtιN ειδικοτήτωιι

ν ικό Φpoνn::πή ρ ιο γ κι τω ς
μ αθητ ές Λιι κεb.ι
σ b.ι

m

rnL

Γυμ va

οχο"ικό έτος

rou

θέλαJ'ι' vα

προσφέρου'ι' eθEh:NtIK~ ερ-νασ α ICI vα
βοηθήσουντους μαθητές που η ο ι κο
VOμlκ~ κατάσταση της ΟΙΚΟ'ι'α/ιάς τους

201 7

-20 18.

δaι roυς δ[vει τη δυΥατότητα'ι'CI. παΡαΚΟ

Τα βα σιιD ιφπ ή ριο έΥι:α ξη ς

λοι.θού'ι' πΡ)σθετα μαθήματα σε κά.πo~

στο Κo ιvι:.σ.ι ικό Φ Ρ ΟΥι:1Ο τή

φpovooτήp~ vα ΠMισκbσoL1ιl τη'ι' προ

ριο

aπάθειααυτή.

elvaI το

χα μ ηλό ο ι κογε

νειαιe ειο:5δ η μα

(7000 ευρώ
1000 ευ ρώ."α

προ σαυ ξη μέν ο κcrτό

~ παιδl) .

Τα αnαp:ιfτητα. πρoσκoμισθέvτa δικαιολογηn

Ο,

...",.,•."ί., Ι

roelvaI τα εξής:
Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφoρlα;.
Πιστomιητικό οικογε.ΥΕιακής ι«:Πόστασης.

hmJι.ιoμική ταυτότητα μαθητού και γοΥέα
Οι Kηδεμόvε.ςτυ,ι μ~ΗΤΤΊW ι\.ιΚΕloυ κο Γυμvaι:ι b.ι του Δήμου Νάουσας που eνδιαφeρovml
για ΤΗv έvτσςη Ύα/ν "Ιέκνυ,ι τως στο ΚDινtιNικό
Φρovτιστήριo, εqιόooY η ο ικογ έ'ι'Ει ο nN,ΡO[ΤO

ΠΡOαvαφερθέvrα κριτήρια έvτι:::ιςης, μποροιΝ

τρο

518

w καm.θέτOIN τις αm'jσεις τους στο Δημαρ;(efo, -νραqεb ΚD~ιι:ι.oικής ΠO;\ιΤΙK~ς μέ>;ριτις
Ι sJoof20 ι 7 yη1l.2332350371 .

ΣΗ

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια4ρθρa CΠΗ Oiλιδια αuιή

•

νστο

ις

10

Κύριε Διευθυvrή

η

•

v

ες

ρόζοwτoυιr; UJf

κοινωσεις

ov~

ο ΤClm1K~t;

! 1 Σεπτεμ β ρί ου 2017

ονάδ ς ΥΥε'aς σt1IUC:&V1foc:n Ί',ομ,η

σΤΟ Εθνικό ΣύCΤΙΗ

α

Vy ισ

aπό τκ δήθεν Αιγές (στΓfι'

προτ BepγlYα και ύστερα

τοπικής δημοσιογραφΙσς.

Στο με αρι~ό

ΠΡ:ιγματικότητα Βεργ{Υα)

aπό Bepγ[yα προς τη

[-

όμως Υα το εvστερ..,[ζεστε

472/4 .9 .2017

προς την σχολή Αριστο

$) 'f\a

να κατε.υθυ..,θΕΙ

και σεις (γνώστης από ότι

π.ύχος

τέMJ στη Νόουσα.

στη σχολή του Αριστοτέ

εΙμαι σε θέση vα ....... rφ[ζω

ΕΚΕΙ. μεταξύ ά),λιιΝ υπερ

λη

Για τόσο χαζούς περ

της τοπικής ιστορ(ας) δη

μερΙδας σας Η

βολι:ί7ιι του τύπου dTα'ι'E

voύ ... ίΌυς Αλέξα ... δρο και

μοσιεϋοντω; την ΕΙδηση

άλλη

mστήμιοτης οικουμέ... ηι;.

Φιλιmro (που πιθαΥώςτο ...

και να σιωπού... ΟΙ ημσ

και στην σEλl

κ.α αYαφέρεmι ότι ο Μ.

συνόδευε γιατf ήταΥ σνη

βώτες ιστορικοί :

δα

δημοσι

AJιέξCIYδρ;>ς «έφυγε από

λικος); Ή μήπως ΕΙ... αι όλοι

Το δελτfo τύπου δημοσι

Σ~ ΗμαθΙα θα ιδρυθοι:Ν δ ύο Τοπιιι:ές

Ε.ύ ετα ι (:rrρoφ:ι

το παλάτι τtιN Αιγώ ... για

(γΡ:ιφεΙα τύπου,

αΥΤΙΠΕ

εύrη ΚΕ και στις τoπl!liς

Mι:Miδες ΥΥεΚις - σε πρώτη φάση

Υώς aπό δελτfo

να έλθει στη

ι:χφεΡειόΡχης,

δή μαρχοι)

εφημεplδeς «Λ.αόι;χ. • .Ημε

θα αιroι\α.ιθήσoυY άλλες δόο, σuYON

τuπoo της αvrι

σποι.ιδάσΕ.ιστη σχολή του

επηρe.ασμέ ... oι

ρήσt.Choκαιt:Στη Φόκα~ και

κό. δη)ώ~ , έ),'El σχεδιαστΕΙ vα ),Επα.ιρ

περιφέρειατ

Aριστσrέλη ~!

αYιστόρητe.ς

ΗμαθΙας ή ουν

Elvαι δυ'JCΠόιι ο λ/έξαΥ

δειιcrες απόψεκ τη;

διοργα ... ωτώ ...

δρας Υα μη ξΕΚ[Υησε από

στής

δή μtιN

Βέροια

τη ... πρωτεύουσα τη ς Μα

αρχαιολόγου , ότι και η ΕΚ

ΓεWJl'όνo(

Νάοοοας)

κεδο..,Ιας τη ... Π α/σ , όπ ο υ

στρατεία του Αλέε αΥδ ρ ο υ

(ΣΧΟΛιΟ: Π ΡCφΑvι:1ις και η

....,α

και η βασιλική aυλή και τα

γ ι α τη ... Α σΙα ξειά... ησε από

εφ η μ ε ρίδσ μας δη ροσ ίε υ

διοργό

ΑVΌιcroρα και YQ ξΕΚΙ.."σΕ.

τις Αιγές κα ι όΧ Ι από τη ...

~ση κόποιου

από τη Bepγ IYα πε ρ~

πρωτεύ ουσα Π α/α ;

.Αρ ιστοτέλει

Υτσς δΟΟ φορές το ... λ/ι

Κο ι καλά τα δ ι ά φο ρ α τσι

ου

άκμovα (μΙα από Π έ), λα

pi ΚIQ

της

έγκριτης εφη

και
η

την

άrτoψ'1"

g

Ειδηση

δρόμΟlh>

Μ

ζα, ... α

;

και

και μη

και

από

τκ

αvαπό

....... ω

εξαιρετέας

γ),EIφτe.ς

τη ς

Λe.uM και εmσκεπτώ.., υΥΕΟ:;. Et.ιαι
η πρώτη φορό κι::rτότην περ(οδο της
KΡk:ιης" που μα(ικά το ΣιJστημα Yγεfας
α'ι'O~Ι τκ πόρτες του στους νέα.ις για
τρούς και επιδώΚEl όΧι μόνα vα τακ
κρστήσει στη ),'ώρα, σ>J.ά να δώσΕΙ το

σήμα της EJI1στΡοφής σε όσους έ;(ΟυΥ
φύγΕΙ στο ε8.ιπεριιό.

-

και

γ~σou ... τέσσερκ ΤΟ
• κιeε Τοπική
δα Υγείας θα e.ξυπηρeτεlι 0.000-

οι.ιδElς ΑVΤΈoSFX1σεIl
εeκτΙμηση

12.000 κατοΙκους. θα έ;); ΕΙ 12μe),ές προ

Γιάννης Καραταιώλης

στι:σrιιC μεωράριο 7ωρο IOJl S'ι'θήμΕΡΟ
σε δ(ιο βάΡδιες. Η πρώτη μΟ\'άδα θα

λειroυp)'ήσEΙ στη δομή του ΠΕΔΥ στη
Βέροια και η δεύτΕρη στη

σε την σχετικ ή αvακo l~ η

I(a).New

της Βέροιας - μο OUΥΟικΙα χωροταξικά

t(ιN διo ργα'ι'<JΠώv, χω ρlc:

QJ10μακpuσμένη σ.λ/ά με μει,Uλo πΛη

'ι'Ο. σημ α ΥΕΙ ότt εvστεp.'1

θυσμό.

ζεται K~ς 1Ώ. yρcφ:5μEoW

Τα Kt.ιιτφα παι παρέχovrαι στους ια

ως ι στο ρικό ye.~τa )

τρο ύς που θα oτe),eχι.OOouv τις Τοπιιι:ές

. δες Yγεfας ΕΜιι. ΠOΙKΓι\a
Kαropx~ν αξιoKpσuκή διαδι ιο::ιΙα πρό

Π

σΛηψης .

ρ ι", δ ΟΟ ;φό ...α η ΔΙ-/! lιΡ μ ασ μ ε το

Πρoσφέpovται συμβάσΕις Ep'r\JG αςγια
<4 χρόνια (2+2), με ε.ξασφα),ισμέ.." ;φη

ΠΑΣΟΚ κό,vαμε 'tO πρ:.ίιτο απο φa

σιστικό βήμα Ql1t'κpoτώνιας τη Δ η μο

ματΟΟότηση , mI αυξημΈΥη μοριοδό

κρατική Συμπαράταξη . Η σύμn)l EOO η

τηση για τη κάN.iψη μόνιμωνθέσΕ(ιΝ.

τω ... δlΛ'άμειιN της σα:Jlα),δημO ιφJ:I ας

ΡΕαλιστική tΣ1Ι ό μεση διέξοδος ΕΠαγ

IOJl της ανaνεωτ!Κής αριστe piς ιφ Ιθη-

Υε}ιματικήςαποιοτάστασης

κε θετικά από ταις πoλ!τeς κο ι άvo ιξε

Σε.

το δρόιχι για την αvασL?(ιφότηση της ΚΕ.V1pO α ι:χστεpiς .
Στο ΣυΥέδριο τη ς ΔημoιφατιK~ ς WμπopόταoS'!.;
Q

E)\ve

Οι tDθαρές αποδοχΕς €επερνσύν τα

και αvofγoνraς μια νΟΟ

φορέα .Αυτή η δ05ρoμ~

ae),roSa με στό);ο έYαtJ ι σχυ ρό
δε.... ήταv oύrε Εύκο;\η ο ύτε δ ε

1.70CE για 7ώρο, 5ημΕΡΟ , με δLNCΠό
τητα e.φημεΡι.ώΥ στις ό lD Ρε.ς uγειoyo

δομένη .

μικΕςδομές .

Σε όι\η αιιτή ~ ΠΟΡΕIα δεν σταμάrησα να. ερΥό ζομ αι συ

Σιιγκειφψέ'ι'ο

στη ματικό ."α μΙα σίιγχρΟ\'η, εwιμN] IOJl α'ι'Cl'ι'εω μ ένη
ιιεvrpoαριστερά. Για αυτό rnεσ~ μανα

'tO αρι.ιmEΡO από ~ ιmo

θήΚΟΥτα

ιeμη α/toφασιστικό βήμ α, σημaτoδστιίMoς τη ν e.'ι'ότη

m

2 μήνες

βο;\ή της αΙτησης σ.ιαλαμβάΥΟυν ΚQ

Evα

πeρyp:1μμα

εΡΥ<ισώΥ

και σuvεxής εκnαΙδEυση , ποο e.'ι'διινα

E'r'OO-IJX1I'; τη ν σ.ιό

μΏVEI τov....,crrpό σε ε:πIJTεδo yvmrιN ,
δε.(ιo'fήuιN και IJroYOΊήroN .

γκη να ΠΡOΙWΙθE [ της Εκλa'r"\ς ΕΠικεφαΑής η δημιo υ ργ lα
του ε...αΙαι φορέα.Ωστόσο, ακολαιθΕIται η αvτIσ τρoφ η

Στόχος μσ ς ο ι Τomκές

διαδΙlDJlα . Για αυro πρότειvα, ΕΥαλ/.ακτικά, η βόσ η Μης

να διαδραματWΟLN

της ICEYτρOaPIOTEpός να αmφαobEI για τη μο ρφή του
φορέα: ενια bς ή ποΛυκομματικός.
δστ;\ή ιD).πη, τό σο

O\'άδeς Yyεfας

ρό;\ο-κλΕιδΙ στην

α'iόmυξη e.vός σύγχρΟ\'ου μοΥτέλαι
nρωτοβΟΟμιας Φρovτlδας Yγe ας στην

για τη ... εκλογή EΠικεφαλ~ς όσο και 'r\α τη μο ρφή του

Ε),;\άδα .

φορέα . AUτ/ η πρόrcιση τEλι!'tι δε... πΡοχώρησ ε. και σ υ τ ό
το κρ(σιμο θέμα δe.v έχει απooαφη'ιΛσθeLθέση μ ο υ fMJ I

ο

rUΜIQ10PIOΤ!

Τ

ονο

•

ω

Ο στo ιxe! o Τ/ Ι;; 1!ΠΟΧ1 1'* I! ρeιιvoς του lvσmoιJτoυ ~ της EΠ~ κnτaγρά~τoι ~
κάθο ρο η τρ ογ ική κατά σ τασ η πόu βιώvσιλ' οι ourooπoσ.ι;ώ.oίιμ~ι κο! μικροllμπoρOL

Mι:ιιιτιro,.

o1l"JY I! ρeιιvα

σημ=1 ώ'.'Ctοι η ανΊlθιι:cη μ~τoξ{ι ~ δ),ωy qmOΡIκώI cπ,ι;ι:lf'I'rσ~

..,... κα aτoμικώι mιxeιPήσ~ . κnθώ:; οι πρ~ ~μψάvισrN τηv Πl!f'l'oδo των .exmώoE<.iN
θιmκoύς τσρouι; σe. σ;ι.iση μ~ nl!ρuσ ξισικά ourtς πόu βρlσKCVΤOI oe τouρισrlιo;b:; πeριo

xer;;. ~ οι 6eίIΊl:ρer;; lIlt,IήΘηιαn,r
Πρόκι:ιτοι γιο στoιxe!o
μ~ρoc;τou τζίρου

nou

σe οριιηl1κούι;; pυaμoίιι;.. πιι;τάξης; του

-9% iτι.ιι;; IIDI -15

'

~ι όιι ΟΙ μ~ι σ~pώ'o'oιιv o>.oeι.o:ι IIDI ~o)irrφo

01J1V σ;ορά..

αuf.iM::ovτoς l1ς π~ι;; σroιιι; μΙKΡOίιι;;γκιπφoniρα ι:ι.ιρρf

JM.ι.1ση μl!):ρι eξοι,m,ση. ΣΙΙVoφ'ι μe το

ραπm...... eNDI κα το στoιxe!α I!ρewαι;;του

στοιχου n.ισmoιJτoυ της ΓΙ.ΕΒΕΕ. Σίιμφω.ιο μe ourά,. το S7~ ~ τωv

avrf-

μΕ eμφσιιf(οιιv

μu.φo τζιρο το πρώτο efiιμηvo του &ους ~axb'η μ~ niρυσι" μ~ το μ~σo όρο μdωσης
να ιo:r.oelrαι στο

1.3,2% κο '" δnως ovoφl!pαιιIxaρoICtrpιoτ

.

πη μφ ίιτepη σιιρρlκvωcη

ιoxιτσ,p:1φoιιv οι nώ.ίι μΙK~ rnr,ι:eιρι'r:mς;ιι . Emπ)iov. σrφ [δ ια ίpe.NO emcημαt.'σΟΙ ότι

1Teιχmu 6S.ooJ μιιφ&; enr,ι:eIpήσe.; βρHlηllDV σι'ΤΙμl!1Iι.I1Te:;; το φOΓfιlOίιμ~ ~f;άμηvσ μe
ιocrrό:ι),1!Oη ή σeσμruc:ιη NJιιιopιαφώ-.'γιαο

Η
· ~..t'V''''[ύτ Ρ !ο

34 2:6

eΙ\Ι!Ι;; προς το Δημόσιο ή ΤΙΙ;T~. Λ.Χ

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ ןIΙ UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ι

ay1ιMστή

μ

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς
~ΛUI'IINρ4cις'"
Γι άννης

11

ΣεΠ ϊΕ}j β ρi o:u

PitCJoc;

2017

ια ξ χωρι

α η

'υ1ι.rΊ·.... ια

ταιπ:ιι«ι!
ΔΕΥ θέλω τροικα να μου δ

σΒΙ;;

Αυτό ήταΥ πραγματικάλαϊκό θέατρο!

οατε ),όγ ια μΕγόλα όΠως Eλεvες Π:Wά

r

ΕμΕΙς θα βροομΕτον δρόμο να απα\λα'ι\Οόμε

αυτή τη διαπIστwση κα ι όχι όδικα

απ"της EΙC μεώλ.\εiX:ης τα βάρβαραδοομά

κατέληξαν όλ ο ι όσοι ( και εΙΥα ι πολ/οΙ

μέΧΡι τώρα) Efxαv την τύΧη να πα ρα

Σημερα n),ηρΦwuμετΡ6ΙΚα με αΙμα

κoλouQioOUY τη ν παράσταση «Εις

tα ),lνα ψ l);OU).α ΠΟΟ μας δ ετε δα 'Ε1Κό

τουτ πέντε δρόμου ο, της Λ ένας ΠΕ

και ι.nι;;wζEr'ε εmΤOΚια μεγάλα

τρaπο ύλου που περιο δεύ ει στκ γ El 

που w μην μJTOlXIl\Je \'O.tα n), ηpdJ σ ο u με

το'Λές κα Ι σε τοπικές κoι'Jόrητe.ς της

δεκάδες χρooαδυσu.ιx ιbc απα'ιtιJTά

BέρoιαςJί ΙVoντας δωρεά... παραστά

σεκ, Τη δlοPt'άνωση Εχε ι το ΔΗ .ΠΕ

Ζησαμ Ε εκατovτάδ Eι;;XPό

θΕ Βέροιας με τη σuvεpyασlα τtιN

και Ίη Υ κε ριχσαμε με α Ι μα. Ίη Υ ),Ευτ.ερΔ

ΔημσrικώY ΚΟΙΥΟΤήττιΝ

K ι'tJ utJ'ιV την φopj θα βyO~ε. κε ρδ ι σ μ.έw ι

Βέροιας και

α»Δ 6άΙΙαι τωρσ με δημΟκρατ Ια ),QΊ)α(J

Μαιφοχωρ Ιου, τωΥ ΤοmκώΥ 100110'0τήττιΝ ΒφγΙΥα ς. Δοβρά ,

ακ Εδσ.ι Ι

θ,Q στο κια::

δο ς,. Αποστόι\ου Πα ύλου, Αο:ιιμάτιιι ΙJ.

εδ ώ

ΡάΧη ς. και τω ... Πολrnστικώ ... Ιυ λ/ό
γωΥ

:Αγ Ιο υ Γεωργ Ιου ,.,

ΠoντIωv
φωτιιroύ

&

Nτόmw ...

rN.oa στο σοστη μα αυΊό που ζοο με

ΠερΙXώρωY:ιt t:Iϋλ λ o yo

αKPσ,«(JJρΙO ιι. και του

(){JOO εlΟΟ1 ε ρΥάτ ης

η τάξη οο υ η Ψr'OΌKη

πωςθα ylνaι;;Πλoooι o ς κιεσΟ Ε\'Ο. njXL1

Πpoμηθέ α:ιt, "Aσω μάτωY:ιt , ΜΑ Ι « Η Καλ
Μαιφοχωρ Ιου

awl

και μην ΟΟ'r'E1ς όν ε ι Ρ:1 κι ~ς αυταιroτες

Δ!αβατοίι"ς. ,

), ιθέα., Jι. α o yρ:ι φ lΚ ό Ιίιλ/ογο

α oo.aβωJ.EWΙ

της ΕΚμΕΙό),),ευσης και της 0P'r'Ίς

ορ

μάθε πως μοι.'<Ιχο μπορΟΟ Υ "α ζΟιΝ ε
ηορασιτσ , Krrμ'ι\'ες ιια uιroτακτικoΙ

Πολmστικού Συλλ όγο υ Βερ γ{

Υας Jι.rγέc;k . Αρωγο Ι στηΥ προσπόθεια

EJva E.w c(J στημα πα.ι OPr'OJl'Eθa e

αυτή ε[ι,ιαι ο ι: ΤΕ»'ική YnηρE.σfα Αντιδη 

γιατΙ αlI' tQ\I χρόνΟ .:χει φr3αpθEJ

μαρxfα Κaθαριότητας. Σχολική Επιτροπή

l«lJ τη"'θ~σητoυ 'r'Pr'J'r'Opa θα πάρει

Α/θ μι α ς Εκπαfδευση ς,. Σχολι κ ή Επιτροπή

συτο που ),Ε.γΕΙCΙI I«ll.'ι'<Ιφ" Ο με σoσI α\ ιαtIια'J ζ!ιX'j

BfE:\.ι ιας ΕκπαΙδΕοοης και η ΚΑΠ Α Δήμου
Βέροιας.

IUTtllD από

Παρακa\oυθήooμε την παράσταση στο ...
Προμηθέα

(20 ΓυμΥάσιο ) και ΠfXI't1JOΤικά

Ε

το δ ι α σ κεδό σα με. Το κωμικό , μα σΙΝάμα

Eiακpjβρεxro ταξ Iδ~ σε μέρη και ΕΠσ,(ές

Β Ρ ιΔ

φημεpΙδcι τα.ι Καστε),όρ ι.ι:ο υ έγ ρα.ψε:cH eιαrαιδεuτι
ι«Χ fιιJ.ζoύ Eβfτα, που υπηρέτησ ε στο Nηnl~ b
γιστης σra Καστελόρ ιCo

'r\cI &10 χρόνια, π PόΚEIΊUΙ
18Σeπτεμ βΡbu -για την εκrιαιδEυrιKή της
πιχχιφοράαπό τη ... UNESCO κα ι Q:ιM β EΙ το βραβεΙοτηςαιτό
να βραβE.uΊEΙ στκ

τον ΑΥαΠλη Ρωτή Γενικό ΔιευθUVΤΉ

"r1cI

τη ν Ειστα Ιδε οοη,. Κ .

Qian Tang.H βρά β εοο η τη ς ωιοτε λεΙ εmσ:pράγιση της σπο ι.ι
δαb.ς της δouλε ~ς,. της OJ'r'E1σφορ άς και της αφοσ ιωσή ς της

στο εκπaιδευrικό Ε: ΡΥο . Αδιάψε οοτος μάpτq:xις όΊιιm α ιιπ.ί:ιν

αποτελούντα ),Όμό Υελα τωΥ μικρώ Υτης μαθητώΥ και η α μο ι
βa b αΥόπη m'ό μeoό τoι.JC:. tocΔός IQ:]I η E κτfμησ η όhiJ ... όσων
σJYE.ρyάστη tDV μα ζ Ι τη ς.Της αf,[ζ Ol1ll θΕΡμό σ~pητiJ ρια
για τη'ι' εργατιιro τητu α ί\λ.ά και γ ια το ή θος της. χα ρα κτη ρ ιcm
κά που τηΥ κο

ατο ύΥ υπόδειγμα Εκπαιδευτικού, ΠωδαΥω

νού IQ:] ι σ.ιθ Ρ ώn ο υ και της ε lJ),'όμα στΕ κα>ι ή Μ να μ η , ιίχπε vα

σJvεxbει να ασκε Ι το ), ειτού Ρ'tTl μά τη ς μ ε. τη Υ [δ ια >.ι::Jκτάρα
και o:.pca'Jkι:ιση ...
Να ση μειώoJυμε ότι η E. Λαζo υεt.ια ι από τη Βέρο ια.
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Σεστεμ β ρί ο ο

2017

ει ι

επινηκο

Τ

ryιr Τετάρτη

20 IEJΠέμβΡΓL

στις

το βράδυ,

9

στο Θέατρο J!ι.λσ:;ιυς « Με>ι[... α MερKoύρη ~ θα

δη ,

άλαμα, ΙωawΙδη Χαρούλη [1).ιάτσικα . Στό

κα , Kαραμoυρατfδη κ.ά,

ΠP:J'yματoπoιηθεf συ ... αυΜα . σύγχρσιιου έvrψoυ

Το μοοοικό σχήμα « Mπoύ σo υλα~ απαρΤΙζεrαι

τραγουδιού με το Βεροιώτιιι:ο μουσικό οχή μα

από τους

« Mπ o ύ σo υλ α ~. με σκοπό τη ... ε... Ιοχοοη του Κol

στή ΡΓζο (πιάΥο.

~lΛιroύ Παvroπω,'),εIoυ Β έροιας. Τη σuwu\fa δι

Aθavασιάδη (I)\εκrρ. μπάσο ), Χρήστο Δαμιαvf

οργανώΥΟIΝ ο Ιατρικός Σύλ/ογος ΗμαElας. ο

δη (I)\εκrρ. κιθάρες) και Κώστα Ρ[ζο ~ύμrrανcι,

Όμιλος ΦlλrιN Θεάτρου και ΤφJ.ίhι Βέροιας και ο

κρουστά) . Στο τραγούδι συμμετέχει η McιρΙα Θε

χάλη Ρ[ζο (τραγούδι , ΚJθόρα) , Κω

keyboard 5,

τραγούδι), Γιώργο

Ι.ύλλογος Eισταιδευτιιι:J.ίhι Α/θμιας EκπoΙδεUΣΗς

oxcιρoπ ούλο υ.

ΗμαθΙας με τη ... uπoστήρι ξη και της Κ.Ε.ΠΑ του

Σε περιπτωση δυσμενώ ... καιριιι:J.ίhι συ ... θηKJ.ίhι , η

Ο συyγραφέaςΓΕώΡ,ιlοςΔ. ΠΡΟβατάςγe.v

Δήμου Bέpcιιας. Η εΙσοΟΟς εΙ... αι ελεύθερη και

συycιυλΙα θα npawατoΠOI ηθεΙ τη ... Ιδια ημέρα και

... ήθη κε το 1959 στο

όποιος θέλει μπορείνασυνεισφέρει προίόΥτα για

rφα στο Χώρο ΤεχΥώ ... του Δή μου Βέροιας.

σε Δη μοτιιι:ό και Γυμνόσιο στη Βέροια και

Η πρωτο βουλ[α στηρ [ζ εται στη συ μ μετοχ ή κα ι

α ιroλoύθως το Λύκειο στη θεσσαλσιιΙιι:η.

παρουσ Γα όλων μα ς.

Το 1986 σποφοίτησε aπό το Πολυτεχ ...εΓο

το κ.oΙ... rιNιιι:ό Παvroπω).εΙo.

θα αιι:ουστού ... τραγoύδιcι

των Μιιι:ρούτσι κο υ,

λοΙζου . Icιββόπoυλoυ , ΠαπαKrιNσταντfvoυ , Π ερ ί-

του AιJχεν της ΓερμαΥ[ας ως Διπ),ωματού

H

χος Hλεκτρoλoγfας με ειδίκευοη στη ... ΤΕ

ι

KOCTR O ΑΡ

Συ

ΠολυδέΥδρι ΤΕλεΙω

ρι

XlΛκή Πληροφορική . Εργάστηκε....,α πολ/ά
χρόνια στον τομέα της πληροφορικής κυ

ταv ωρσίο, ελά;(ιστα ΠΡJY

ρΙως σε μηxαyoγρcιφιιι:ό κέντρο της CΙUTO

τη

Κ ι... ητoβιOμηxα...rα ς ΦOρvr στην Κολω ... Ια,

βροχή

Πολmστικού

η σινάντηση

Συλλόγου

στρομ , Κ Ο CΤ R Ο

με τσιι

Κό

Το

199:!.

aπoπερά'tωσε τκ σπουδές

η

Α ΡωσΙας

χο'-\κού Περιβά),λοvrcι:; της Eυρωπcιϊιι:ής

Π.Σ.ΓιαΥYCικσ.<W Ρ [ου,

Αιι:αδη μΙας KoλrιNΙcις. Το 2007 τελεΙωσετο

στα Κτήματα Κυρ ΓιάΥνη, Κελε

μΕΙΑΠΤUXιακό Μάστερ στην ΠροστασΓα

σΓδη στη Βιβλιοθήκη Γιαvνo

του περιβόλ/oλvτoς στο Πα... επιστήμιο

κo;(tιl Ρ{ο υ, Aγp:mκό I.uvεταl

του

ρισμό

στο Kcιλιπx ... ικό τομέα Οι καλ/l'Ιψικές

ΓιcιwαKoxωρΙoυ, Α",α

Παρασκευή

Ροστόκ . Δραστη ριοποιεΙται

επισης

σιιή ΤιμΙου Προ

του δημιoυργl"ες εvrάσσονται σε θεμcιτo

δρόμου

λΟ'f\κέςπου αφορού ... τη ... ε>ιλη ...κή ιστορία

Η

291812017.
ευγένεια τω ... φιλoξεvα.ιμέ

και το περιβάλλσιι. ΔιατελεΙ από το

... rιN

άπλωΥΕ τκ δράσεις γεύ

σErιN, πόσεω ...,

Πρόεδρος του Συλ/όγου

περιηγήσεων.

1997

Jφιστοτέλειο

Ιδρυμω το οποίο e.δρεύει στο Bouπeprαλ

χ ορ ώ ..., σσμάτων, σντσμωμστω ....

της ΓερμαΥ[ας και έχει ως στόχο τη ... προ

Γιστρο Ι, δικηγόροι, EmXEιpη ματfες,. σπουδα στές.

βολή του ελλryιrΙKOύ πoλΠIσμoύκαθ:ίJς και

κoY'tό

τη διcιπολmσμική σιΝEpr'cισ Ιa.

40

ατόμrιN, ;(άρηκav, σπούδασαΥ, φωro

γράφησαν, ωραίους σταθμούς του ΓΙCΙWα K OX ω

Το βιβλΓο κυκλοφορεΓ σε nεριoρισμέ ... rιN

ρΙου, θcιυμόζοvrας τσιι τόπο. το ιcxVιωσφισμα.

αριθμό αvr[τUΠrιN και διατfθεmι από τοΥ

τryιr ιστορΙα. τσιι τρύγο , σωζόμεΥΟς ο Πολπισμός

συγγραφέα.

και η φ ιΛια τω ... λαιίΝ.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Τ

2017 - 2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ

ΒΕΡΟΙΑΣ

η'" KυΡICΙKή

& NTAOYΛJOY

σro Π ανόραμα

βρΙου

Q δ άσκ αλο ι μου

ηM HMAΤA E~ HΣHΣI~ TΣOY

17 Σεπτεμ
2017 ξειι:ινάεt η εγ

γρcιφή στα τμή ματα~

σική ς

χ ρ η σι μο

Τα μcιθήματα π ρcιy μ ατo πo ι oύvrα ι με

Τ

ποιο ιί,ι

πρότυπα

τη ... μορφή σeμιναΡ ΙOυ και υλοποι ού

Η

iΓA ΕΚΜΑ.ΘΗΣΗΣ πα-

ΝΤIΑΚΩΝ ΧσΏΝ

συστήματα ειψό

YTCJJ

Για τη 'ι'έα περ[οδο θα ),ε,"

θησης της παιχι

σtό σκπσογράφο NικoλcιίδηΔημήτρη .

τουρΥήσουΥ

δοσιακής

Έναρξη

τμή ματα

....,α

όλες τις ηλικΙες και όλα τα

εnfπεδα
ενη),[KrιN) .

παραδ[δοYTCJΙ

έμπειρrιN

cιπό

ομάδα

XOρoδιδασκάλrιN

σε ένα σύγχρ:7ο'Ο

νrαι κάθε Κυριακή

Ξεκινάμε!

στο

Τηλ. εrnιι:oΙYω ... Ιας

και άρrια

ατoμιtα'ι

&

ΠYEιιμαnκό

Πολιτιστικό

εξοπλισμ.έ... ο χιφ:,.
Τ

πραγματοποιού

BYClI

μαθήματα

Κέ

νrρo της Eι.(εfYoυ

ΗΜΑΤΑ π~ηAΚHΣλ "fF)\Σ

Λέι:ι;..ης

vας

μ

Βέροιας

A"fίoυ

στσιι

Νικολόου

Ιερό

και ο

ΓιάΥι,ης Καζεnfδης. Επρόκει

φαvrασμαγoρι

κό γάμο που απόλαυσαν οι
εκατοvrάδες

ΚCΙ>Ιεσμέ ... oι Η

εφη μερ[δcι μας εύχεται olβΙo ...
αvθόσπcιρτο V:o
γoyεIςτouς

: 23310-72050

από

Δευτέρα έως Πέμπτη Ώρες : 5μμ-

9 μμ

στη ... Γραμματεfcι της ΕΛΒ λ. Πορφύ
ρα

1, Πανόραμα
ώ1ΙΩ1υΥ ...,..

Ναό

Νόουσας

η Eλεw Τ σιχλακΙδου
το για έΥΟ.Υ

Σε:rπEμβρΙoυ

. γάμοςl

Με τα ιερά δεσμό του γάμου

ε... 1ί:θΊ ΚΟΥ

μαθημάτων oκfroou στις

2:!.
2017. Q Υέοι φΟιοι του
mdτσoυ στις 10:30- 13::!.0 KCΙΙ το παλιό
τμήμcι στις 1:!.:30 - 16:30.

κής. Τα μαθήματα

(πα ιδικό-εφη βικό
Τα

μουσ,"

μια φορά το ... μήlJCl, από 'tO ΓVω

και

στους

... ατoυςKαμαρ~
~~:=fSZ:i:::ii:i ;;::::..ι νουν E.Uτuχισμέ. ... ου(j

ΟΙΝ 'Ος nιιl"ι~
xaιρnoύρ

6

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλά ζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

~

q

ο

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ
It

π

Μ

uχημ

•

n

AmoτI

•

μερίδ

Ε

~

ς Η

•

σι

τ

ων

ροή π ραγματο ποιήθη ιιε κ ι

60 Aντό μω~

σlCΠώv στΗV

Παρ ουσΙα μ νόη μα •••

ιιφ α

Ε

μ μο Η μαθ ας .ΟI χι

), ιάδες το υ κόσμου που προσή Λ

θαν, έ κα'ι'Ο.ν έν α

Ε'ι'θο οοι ιί:ι5 ες

και φέτος από τη ν ΚΕΠ Α τω ν πρ ο

βολ ι:ί1ιι

μαισι οο ύ σχή ματο ς eMελo pιι θ

στους

μo ~ γλέντησαν μΕχΡ ι τκ πρώτες
ιιφασ ιατών Ημ α

κόσμο, εν ώ και α ταινΙες το υ Γαλλι
κού ιανημοτοwάφου (σε συvε pyα

σ ή του. Τους μικ ρούς χoρeuτέ<;!rρ ιες του Σ lJλ\όγoυ

ευ χοριστήσει από βόθου ς καρδιάς
όhxJς όσους τfμηα::N το Avrόμrψα με τ/ 'ι' πα ρ ο υ

ι ιφασκπΏV Ημαβ"ας

, όnως

σία με τη ν Έ.ι ω ση ς Eισrαιδe.υτικιfN

και τους φOOεΕV OιJ..

σlα του; καQίχ; και τους Εθe),ovτές κα ι ό ~υς το ικ

μενο υς συ),1!.όΥους ωιό το ~ύ Σάμου, Χα ρα υγή

Γαλ/ικής) ήταν εξαιρεrιKές.Mάλlστα

παράγοντες παι συνετέλεσαν στΗV πρα~ ατoπo lη-

Κotά'ιf)" Σκρα Κιλ ιdς Mυrό δ ελτfo Τύπου)

για να δεΙ ξΕι πρoφσ.ιώc; τη στήριξη
τ ης δημσrι κή αρ χής ο δ ή μ α ρχος Κώ

στστ Boρι,tα ζlδης σu.ιoδευ6ι-εvo ς

Εγκαινιάστηκε το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ στους Γεωργιανούς

Μ

από ΤΟ'ι' πρόεδρο της ΚΕΠΑ Λ.ε.ιιΝΙδα

Αιφιβόπο υλο κο ιτο ν δη μοτικό σύμ
βουλσ και μέλος του ΔΙ της ΚΕΠ Α

ε μεγάλη συμμετσ,(ή κό

τον κο ΓρηΥό

του.

σμου ε:γκαι..,ό στη κε το απ6

ρη

Την κορδέλα έκοψαν

γευμα της Τετάρτης

618

το πο λ ύ

όμορφο ανοικτό γή πεδο μπάσκετ

Zεuγαρ5

πο υλο.

ΒΟPJ'ιασδης. ο πρό

στου ς ΓεωΡγιανο ύι;. Ο πατήρ Ι ω

ε"' αι Ολυμma

ε δ ρ ος το υ Δασικού

άννη ς ευλόΥησ ε τσΥ χώ ρο ενι:ίι σε

K ιίJιι διαστάσε

Συνεταιρι σμού Γειι:Ρ

σύνroμο xαι ρεr ι σμό τό.ιισε τη ν

ων, Κ στασκευ ό

γιαν ιίΝ Γι ώ ρΥ ος Σο

χρ η σι μότητα δη μιουρΥ Ιας αθλη 

στηκε μέσα σε

φιαν Ιδης και ο πρό

ΤΙK ιίJιι ΧΙΨ!ιΝ ώστε τα παιδιά VΑ

4 μή ν ες

ε

βρ Ιοκοuv διεξόδους από τη ν κα

μεγα λ ύ τ ε ρ η

κ:ανό:rητqς Ηρακλής

θιστική ζω ή. ErYCJΙ κέρδος για τη ν

δαπάν η να κο
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στα εργαστήρια και στκ αΙθουσες πληροφο ρ ι κ ή σ

συνεχή διόγ κω ση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι

κούτ ομίλοικ; που απολαμ βάνουν φοροαπαλλαγές

οπ ο ίες έχο υν φο ρτωθεί στκ πλάτες του λαο ύ.

κα ι νέετ εν ισχύσεκ. ενώ θα συνεχίζεται η άγρια φο

καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του σχολε lο υ;

Θα ε lναι όλοι οι εκπαιδευτικοΙ στη θέση το υς για
να μην υπάρχουν χαμένες διδακτικές ώρες;
Θα υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή που απα ιτε Ιτα ι

Θα υπάρχουν καθαριστές/καθαρ lστριες ώ στε να

εξασφαλιστεΙ η υγε Ια και η υγιεινή των πα ιδ ιών
μα σ
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Π άνω από 800 κατα σχέ σε κ λογαρ ιασ μών γ ίνονταν
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Θα έχουν τα πα ιδιά με μαθησιακές δ υσ κολ lε ς
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•

μαθητέκ ανά τάξη για νήπια, Α'και Β ' Δημοτικού,

20 μαθητές για τκ άλλες τάξεις.

•

Αποκλειστικά δημόσια ασφαλή δωρεάν σχολική
μεταφορά από και προς το σχολείο,
Ένα δωρεάν γεύμα στο σχολεΙο.
Σύγχρονα

και

δωρεάν

βιβλΙα

που
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παραμορφώνουν το μυαλό και την ψυχή των
παιδιών μας.

Και μαζl με όλα αυτά ήρθαν και οι εξαγγελ Ιες για

τκ αναδιαρθρώσεις στο Λύκειο και στο σύ στη μα

πρόσβασης στην ανώτατη εκπαΙδευση. Εάν γΙνει
πράξη , δηλαδή, το σχέδιο που ανακοlνω σε το
υπουργεlο Παιδε Ιας, οι μαθητές που ξεκ ινο ύν
φέτος την Α' ΛυκεΙου θα αντιμετωπlσουν ένα πολύ

Δημή τρ η- ς Γκίμαc;

πιο σκληρό, ταξικό, ανταγωνιστικό σχολε Ιο που ...
δεν θα μοιάζει και τόσο πολύ με σχολεlο, αλλά

προπονητής μπάσκετ του ΦΙΛιππογ

περισσότερο με φροντιστήριο για την πρό σβ ασ η

στην ανώτάτηεκπαίδευση.
Και τελικά μπορ εΙ να θεωρεί «κανονική λειτουργία»

II·Ο σο

τα αντιλαϊκά μέτρα, τκ περικοπές, τις ελλεΙψεις

οποίους οι ιδέες μας καί τα οράματα μας

και τα

κενά

στα σχολείο, την πετσοκομμένη

χρηματοδότηση.

Δεν

γεγονός ότι σχεδόν το

Ι-

τη

20% των εκπαιδευτικών

ξαναπροσλαμβάνονται

(άλλη
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άνθριιιιπ~1

με

τους

είναι κο ινά και ταυτόχρονα επιθυμούν

εΙναι " κανονι κότητα " το

είναι συμβασιούχοι, απολύονται κάθε καλοκαίρι
και

υπάρχουν

συνεργασία

Φίλιππο:' σ.

πιο

μου

θα

συνεχίζιιιι

στο

11

γρήγορα, άλλη πιο αργά κι άλλη καθόλου) σε άλλο

μερο; σε όλλο σχολΕΙΟ, μΕ ΤΕρόστιο οικονομικό
και προσωπικό κόστος.

Εκπαιδευτικο Ι μαθητές και γονεlς δεν πρέπει

Ημαθιώτες στο συλλαλητήριοστη ΔΕΘ σ.8

να συμβιβαστούν με αυτήν την κατάσταση. Δεν
μπορεί να δεχτούμε το

2017 να

μην έχουν όλα τα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

παιδιά αντlστοιχα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς
για κάθε μάθημα, δεν μπορεΙ να δεχτούν να
σταματάει η γενική μόρφωση στα

... ..

15

και στα

16

χρόνια για τους μαθητέτ, δεν μπορ εί να δεχτούν

την επιχειρηματολογlα του υπουργού ΠαιδεΙας ότι
Υοια την παραπαιδεΙα φτΌΙνε οι γονεlς και ότι αυτή
θα εξαλειφθεl αν αποφασίσουν να μη στέλνουν τα
παιδ ιά τους στα φροντιστήρια ...

Καλή χρονιά με αγώνες λοιπόν !

~.-νr '
~r...

. ..... .

-

Προς τους αναγνώστεςμας σ.2
Τι να περιμένουμε;σ. 3

Τι γίνεται στην Κορεατική χερσόνησο σ.6

.

Περί οδικών αξόνων και
ανάπτυξης (Ένα επίκαιρο

άρθρο 90 ετών ...) σ. 7

..

-,

." ..
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λλεπάλληλα είναι τα πλήγματα
που έχει υποστεί τα τελευταία
χρόνια ο έντυπος (και ιδιαίτερα
ο τοπικός-περιφερειακός) Τύπος.
Η κρίση, αλλά και η «επέλαση»
των ηλεκτρονικών ΜΜΕ έχει
περιορίσει
το
αναγνωστικό
του κοινό, τη διαφήμιση. Και
από κοντά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώµατα
(π.χ υπερφορολόγηση) η αύξηση
κόστους εκτύπωσης κ.α.
Το τελευταίο και σε σημαντικό βαθμό καθοριστικό είναι το πρόβληµα που
προέκυψε τον Αύγουστο µε την ψήφιση (ερήμην των ενδιαφερόμενων)
νομοσχέδιου που αφορά και τα τοπικά ΜΜΕ.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 4487/2017
«Ηλεκτρονικό σύστη µα διάθεσης τηλεοπτικού χρόνου, τροποποίηση του
ν. 3548/2007 ,σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου κ.α»
που έφερε αιφνιδιαστικά στη Βουλή το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, χωρίς ουσιαστική ενηµέρωση και
διαβούλευση όπως καταγγέλλουν και οι αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς
του χώρου και ψηφίστηκε στις 9 Αυγούστου, καταργείται το ειδικό
μειωµένο τιµολόγιο για τη διακίνηση των εντύπων μέσω των ΕΛΤΑ για το
µεγαλύτερο μέρος το Περιφερειακού Τύπου.
Αυτό έχειωςάμεση συνέπεια τον πολλαπλασιασµό των εξόδων αποστολής
των εντύπων (περιφερειακό τύπο, κλαδικά έντυπα κ. α) με αποτέλεσμα να
οδηγήσειταπερισσότερα από αυτά στο κλείσιµο με ό,τι αυτό ση μαίνει για
την ενημέρωση των πολιτών αλλά και την ίδια την Δημοκρατία στον τόπο
μας. Και φυσικά δεν γίνεται για την αναγκαία εξυγίανση του χώρου ή την

|

θα υπάρχουναντιδράσεις;

Πληθαίνουν καθημερινά όπως
μας πληροφορούν και οι
αναγνώστες μας, τα φαινόµενα
να κόβοται ρεύματα από μια σειρά
οικογένειεςπουενώέχουνπρσχωρήσεισε
ρύθµιση, αδυνατούν να ανταποκριθούν…
΄

…

προστασία των δηµοσιογράφων, αλλά για την κυριαρχία και στο κομµάτι
αυτό των µεγάλων οικονομικών συµφερόντων. Ας δούμε άλλωστε*τι
γίνεται και στο χώρο των συγκροτημάτων με τις διάφορες «εξαγορές» ή
«συγχωνεύσεις».Εμείς από την πλευρά µας ,όπως και οι φορείς του χώρου
απαιτούμε την ουσιαστική και άμεση διόρθωση της συκεγκριμένης
διάταξης προκειμένου να μην τεθεί η οριστική «τσφόπλακα»σε δεκάδες
έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά της χώρας μας.
Η εφημερίδα μας- αποκλειστικάσυνδρομητική-που ένα κοµµάτι
της
κυρίως εκτός Βεροίας διανέµεται μέσω των ΕΛΤΑ Θα αναγκάζεται
πλέον να πληρώνειπολλαπλάσιαποσά γι'αυτό.

*

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΕΙ!
Θα συνεχίσουμε να δίνουµε τον αγώνα µας, πάντα κοντά στις αγωνίες και

τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής μας. Δεν θα µετακυλήσουμε το
αυξημένο κόστος στις πλάτες των αναγνωστών μας, που τόσα υποφέρουν
και αυτοί.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΗΣ0ΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ, ΤΩΝ 35 ΕΥΡΩ,

Δεν έχουν ιερό καιόσιο…

υνελήφθησαν (13---92017)
τα
ξημερώματα σε περιοχή της
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ!
από αστυνοµικούς της
Ημαθίας,
Πιστεύουμε ότι οι αναγνώστες μας θα εκτιµήσουν την προσπάθειά µας
Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας
αυτή. Θα συνεχίσουν να την στηρίζουν με τη συνδροµή τους (άλλωστε
της Διεύθυνσης
Αστυνοµίας Ημαθίας, 3 ηµεδαποί
είναιουσιαστικά οι µοναδικοί της πόροι) και θα αυξήσουν την κυκλοφορία
ηλικίας 30, 45 και 52 ετών, καθώς όπως
της, πείθοντας και νέους αναγνώστες. Ζητούμε συγγνώμη για τα πιθανά
προέκυψε από την" έρευνα το βράδυ
προβλήματα που δηµιουργήθηκαν στο συγκεριμένο και το προηγούμενο
της #12 προς 13 Σεπτεµβρίου 2017,
φύλλο σχετικά µε τη διανομή του. Θα είναι προσωρινά μέχρι να βρούμε
από κοιµητήρια σε περιοχή
αφαίρεσαν
άλλο τρόπο διακίνησης.
Ηµαθίας, διάφορα µεταλλικά
της
Από την πλευρά μας θα κάνουμε ακόµη περισσότερες προσπάθειες
για
αντικείμενα, τα οποία εντοπίστηκαν
την αναβάθµιση της μορφής και του περιεχοµένου της.
σε
όχημα
που επέβαιναν και
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ
αποδόθηκαν. Προανάκριση διενεργεί
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ|ΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕ|Σ!
το Τµήμα Ασφάλειας Βέροιας. Αυτά
Αλέκος Χατζηκώστας, εκδότης της εφηµερίδας
ανφέρεισχετικό δελτί της Αστυνομικής
Δ/νσης.
Βλέπουµε
δηλαδή πως
Η κατάσταση των πολλών είναι οριακή
η προσπάθεια για του τι διαφορετικό θα έκανε ορισμένοι δεν έχουν πλέον "ούτε ιερό,
Θεµιτή
πλέον και το ερώτηµα που τίθεται είναι
να μαζέψει κάποιος στο σε σχέση µε την υπάχρουσα ούτε όσ "
ένα. Θα υπάρχει πλέοναντίδραση μαζική
ψηφοδέλτιο του δυσαρεστη- αρχή.
μένους της όποιας δημοτικής
ιατΙ
όλα
και οργανωμένη ενάντια στην αφαίμαξη
αυτά
τα
αρχής όµως αυτό που
χρόνια χορτάσαµε από
του εισοδήματος τους και την μετατροπή
λείπει µέχρι τώρα είναι η υποψήφιους
που απλά
της ζωής τους σε αγώνα επιβίωσης; Ο
παρουσίαση
του σχετικού θέλουν να γίνουν χαλίφηδες
Δήµος θα κάνει κάτι;
προγράµματος. ή πιο απλά στη θέση του χαλίφη"..

'

σε εβδομάδα
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Αλέκος Α. XατζηϊCωσ~ας

«Σc:»β ι.ετ i α.

yi"

..- .....» •••

Η ΦΩΤΟ είναι από το
απόγευμα

της

σκευής

στη Βέροια.

8/9

Η

Παρα

Αφενός ο στολισμός της
Βέροιας με κινέζικο χρώ
μα (κόκκινα φαναράκια)

λόγω ΔΕΘ (όηουη ΚΙνα
εΙναι η τιμώμενη χώρα)
και αφετέρου οι κόκκι

νες οημαίετ με το σφυ

ροδρέπανο
στιβάλ

λόγω

Φε

ου έδιναν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα
Κάνοντας χιούμορ θα λέγαμε ότι κάτι τέτοια

θ ο υ σιασμ ός και το κέφι
των συμμετεχόντων για

σου,εΙναι αριστούχος απόφοιτη

το θέατρο. Η δράση θα εί

και με υποτροφlα της Ανώτερης

ναι κυρΙως συλλογική. Το

Δραματικής Σχολής Βεάκη, με

εργαστήρι δεν απευθύ

συνεργασlες με το Εθνικό Θέ

νεται μόνο σε άτομα που

ατρο, Θέατρο Τέχνητ; Θέατρο

θεωρούν τον εαυτό τους

του Νότου (Αμό ρε) .Θέστρο Άτ

ταλαντούχο αλλά και σε

τκ, ΓΕ.ΘΕΑ ,ΕΛ.ΘΕΑ, Θεατρική

άτομα που εlναι « ανο ι χτά »

Διαδρομή,

να μυηθούν στη θεατρική

BrainCo, ΔΗ . ΠΕ.Θ Ε

έκφραση.

Κατά τη διάρκεια των συ

έγινε «Σο β ι ετία»

Στ. Φασουλή, Γ. Χουβαρδά, Λ. Κονιόρδου, Γ.

ρο όλων εΙναι το ταξΙδι στον μαγικό κόσμο

Καραχ ι σαρ lδ η , Θ. Μουμουλlδη, Θ. Θεολόγη,

του θεάτρο υ ενάντια στην αγχωτικ ή και μο-

1019 για

λευταίοτ μαχητής του ΔΣΕ στα
Πιέρια-γιοτ εκτελεσμένου αγωνι
στή , αναφέρθηκε στο προσκλη
τήριο νεκρών.νια τους αγωνιστές

που έδωσαν το αίμα τους παλεύ
οντας ενάντια « στον φασισμό και

ιμπεριαλισμό » όπως τόνισε.

Ε

δ ω σε έτσι απάντηση σε όσους
ανιστόρητα

ταυτίζο υν

τον

«να ζι σμό με τον κομμουνι σμό».

Αλήθεια

οι

εκπαιδευτικο Ι του

νομού μας,γιατΙ δεν αξιοποιούν
όσες τέτοιετ φωνές από τη « δ ρα

της ΑντΙστασης και του ΔΣΕ στη ΒεργΙνα,που

Β ερο ιώτισσα ηθοποιός και
τραγουδlστρια Μάγδα Πέν

Μ. Κουγιουμτζή, Θ. Τερζόπουλο, Κ . Τσιάνο,

συγκ Ινησης. με λίγα λόγια- ο τε

λη Αηδονlδη στο μνημεΙο των πεσόντων

παρ ο υ σ ία στο ΔΗΠΕΘΕ

βλέπουν « ο ρι σμ ένο ι» και μιλάνε ότι η Ελλάδα

μΙα ακόμη φορα προκωεοε ρίγη

Η

.

ε

και τους σκηνοθέτες Γ. Λοζάνη ,

π ραγ μ ατοπ οι ή θ η κε στις

ομιλlα του αγωνιστή της Αντlστασης Μιχά

μ

Βέροιας, Βόλου, Κρήτης, Πάτρατ

ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

στην πλατε ία Δημαρχε l

Λ

κονενιά» έχουν απομεlνει για να
κάνουν ζωντανό κα ι πραγματικό

μάθημα ιστορ lας στα παιδιάς μας;

ναντήσεωνστο εργαστήρι το σημαντικότε

Ε. ΓκασοΙ:Ικα, Κ. Καραλή, σε κεντρι κά θέατρα

νότονη καθημερινότητα.

και με συμμετοχές σε μεγάλα Ελληνικά φε

Εγγραφές: καθημερινά στα γραφεlα του

στιβάλ ( Επιδ α ύ ρο υ, Δωδώνης, ΦιλΙππων κ .

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ. 30ς όροφοτ Χώρου Τεχνών. τηλ.

α) καθώς και στο εξωτερικό (Θεατρική Ολυ-

2331078140 .142

'

μπιάδα Μόσχας. ΒερολΙνο, Μ έριδα, Αρχα (ο

Πρόκειται σίγουρα γ ι α μια λαμπερή πα

θέατρο ΤροΙας) .

ρο υσία στον χώρο το υ ΔΗΠΕΘΕ και θα

Η Μάγδα Πένσου θα διδάξει σε ενήλικες σε

συμβόλλει στην σπουδαία δουλειό που

θεατρικό εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας.

γίνεται μέχρι τώρα στα τμήμστσ υποδο

Στόχος

μής του ΔΗΠΕΘΕ

μέσα

του
από

εργαστηρΙου
ασκησεκ,

αυτοσχεδιασμούς κα ι
σκηνέο να ξεδιπλωθεΙ
στην ομάδα, όλη η μα
γεΙα το υ θεάτρου. Να
ενε ργοποιη θεl η

φσ

ντασΙα και τα εκφρα

στικά μέσα των μελών
αυτήο Να δοκιμάσουν
την σκηνική εμπειρ ία,

Δεν

έχει

σημασία

η

πεΙρα ή η υποκρ ιτική
δεινότητα αλλά ο εν-

εlναι

κυρΙως

ειδήσεις
απο την Ημαθία
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Μ

ε έγγραφο τη ς Διευθύντριας

πεια θα μετακινείτο, ευκολότερα σε άλλα σχολε lα .

Δευτεροβάθμ ιας

Θεωρούμε το έγγραφο αυτό απαράδεκτο, βαθιά αντιεπι

Εκπα lδ ε υ

σης ΗμαθΙας προ; τα Γυμνάσια της

Ειδ ' σεις από τ

Ημαθ(ας καλο ύνται οι εκπαιδε υτικο l

να αντιμετωπΙζεται με λογιστικούς όρουc;. οι καθηγητές να

ε ιδ ικότητας Π Ε04 (Φυσικο ί-Χημικο ί

μετράνε μόνο ως ώρες διδασκαλ Ιαc;. οι μαθητές ως αριθ

Νάουσα

Εικαστικό φθινόπωρο

στημονικό και αντιπα ιδαγωγικό. Η εκπα lδευση δεν μπορεl

Ο Πόλης

Δ ή μος

.'

2017

Ηρωικής

στον Πολυχώρο Πολι

Νάουσαξ

τισμού « Χ ρ ή στος Λα

Β ιολόγο ι- Γεωλόγο ι ) να κατανέμουν

μητικά νούμερα και η παρεχόμενη γνώση ως μια « σο ύπ α»

και ο Σύλλογος για τη

ναρός» (ΕΡΙΑ) και των

τις ώρες μαθημάτων τους με βάση τη ν αρχαιότητας τους

πληροφορι ών. Απαιτε Ιται στην α' ανάθεση να υπάρχει

Διόδοση των Εικαστι

τμημάτων

και όχι με βάση το μάθημα που διδόσκουν.

σαφή διάκρ ιση των διαφόρων επιστημονικών αντικειμέ

Τι σημα Ινει αυτό; Αν σε ένα σχολεΙο υπάρχει πχ φυσικόc;.

νών. Εφόσον στα σχολεlα υπάρχουν διορισμένοι Φυσικοί

κών Τεχνών Νάουσας

βιτρώ, κοσμήματος και

ο οπο lος ε lναι ο αρχαιότερος τοποθετηθεκ στο σχολε lο

Χημικοl-Βιολόγοι κλπ πρέπει πρώτιστα να διδόσκουν το

αυτό, τότε αυτός συμπλ ηρώνει πρώτος όλο το ωράριο

επιστημονικό αντικείμενο για το οπο lο έχο υν σπουδάσει .

του. Άρα δεν θα κάνει μόνο φυσική αλλά και τα άλλα μα

Επομένως στην α ' ανάθεση ο Φυσικότ διδόσκει την φυσι

θήματα (β ανάθεσης) όπως Βιολογlα Χημε lα κλπ . Α υτό μά

κή, ο Χ η μ ι κό ς την χημ εlα κλπ, ανεξαρτήτου αρχαιότητας

λιστα θα γΙνεται ενώ στο σχολεlο θα υπάρχει διορισμένος

ανάμεσα στκ δ ιαφορετικές ειδικότητες.

κεραμικήc;.

διοργανώνουν την κα

ψηφιδωτούστον Χώρο

θιερωμένη ετήσια έκ

Τέχνης « Ν αϊό ς».

θεση «Εικαστικό Φθι

Η έκθεση θα διαρκέσει

νόπωρο 2017» από τα

από

Εικαστικά Ε ργα στήρια

έως 1 Οκτωβρίου και
θα εΙναι ανοιχτή κόθε

16 Σεπτεμβρ ίου

Βιολόγος και Χημ ικός αντlστοιχα.

Ζητάμε την ανάκληση του εγγράφου. Οι Σύλλογοι Γονέων

του Δήμου Νάουσαc;.

Με τον lδ ι ο τρόπο σε κάποιο άλλο · σχολε lο, ο αρχαιότε

να παρέμβουν. Το θέμα δεν αφορά μόνο τους ΠΕ04. Αύ

της οπ οlας τα εγκαΙνι α

μέρα

από

ροτ μπορεl να εΙναι ένας Βιολόγος η Γεωλόγος ο οπο ίος θα

έγιναν το Σάββατο 16

21:00,

όπως επ Ισης και

καλεlται να κάνει και φυσική ενώ στο σχολεlο θα υπόρχει

ριο ... άλλος έχει σειρά. Ήδη υπάρχει ολοκληρωμένη από
φαση-παρέμβαση από την ΕΛΜΕ Ημαθίαε όπου ζητεΙται η

Σεmεμβρ(ου 2017 και ώρα 20:00

τκ Κυριακές το πρωΙ από τκ

δ ιορισμένος φυσικότ, Κατά αυτόν τον τρόπο ο φυσικόc;.

άμεση ανάκληση του εγγράφου αυτού.

στον Χώρο Τέχνης «Ναϊά ο-.

14:00 και

ως τελευτα lοςτοποθετηθεlι;. θα π ε ρισ<?εύ ε ι και κατά συνέ-

Μ

απόγευμα

τκ

18:00-

11:0018:00-21 :00.

Τα έργα των τμημότων ζωγραφικής

-Έργα o~ oπo l ίας στ ην
ε γοργούς ρυθμο ύς προ

(παιδική-ενηλlκων)

H ..... ~θ 'α
αντανα κλαστικέc;.

επι κ ινδ ύ 

θ Ιας οι εργασlες αποκατάστα

νων θέσεων υ ψ ηλή ς αντανα

σης τμημάτων της επαρχιακού

κλαστικότηταc;.

οδού, από τον Κοπανό μέχρι τα

υψηλής

όρ ια της Π.Ε Πέλλας (π ρος Σκύ

δρα) , Το έργο προϋπολογισμού

θα

εκτΙθενται

~~αν~α~~~aτα~ω~ψIα~ ~~τ/ ~ouσΙK~καιτο~o~oαποτοΔ~~OtlKOΩ~~Io

δ ες πλη ρο φο ρ ιακές πλ ήρως

χωρούν από την Π.Ε Ημα- :

π ό τκ 1 Οκτω βρΙο υ 2017 και

Όπως όλα τα προηγούμενα τριάντα

Δημοτικό

και πλέον χρόνια, έτσι και φέτος το

Ωδείο Νόουσας δlνει την ευκαιρία

Ωδείο μας θα συνεργα-στεl με κατα 

τας κα ι πλα στικοl ο ριοδ ε l κτε ς

σε όσοικ μαθητές και μαθήτριεc;.

ξιωμένους καθηγητές μουσικητ; οι

όπου απαιτε Ιτα ι σύ μ φωνα μ ε

νέο υς κα ι νέες σκέφτοντα ι στο άμε- .

οποίοι θα διδάξουν στα παρακάτω

350.000 ευρώ, συμβασιοποιήθη
κε με 157.500 ευρώ, με ανάδοχο

τκ υ ποδε lξε ι ς τ η ς υπ ηρεσ(α ς.

σο μέλλον να ξεκινήσουν . την εκμά

τμήματα :

Από τον χώ ρο των ε ργασιών
ο αντιπεριφερε ιάρχ ητ Ημαθ l

σική προπαιδεlα, κλασικός και σύγ

του την ΕΓΝΑΤιΑ Α.Τ.Ε.Β .Ε κα ι

θ η σ η ενό τ μουσικού ο ργάνο υ, να

χρηματοδοτεlτα ι από Πιστώσεις

ας Κώστας ΚαλαϊτζΙδη ς τόνι σε

λά βο υν δωρεάν αυτά τα πρώτα μα

χρονος χορόc;. φλάουτο, κλαρινέτο,

ρυθμιστι κές

αντανα κλαστικότη

του Προγράμματος Δημοσ ίων Επ ενδ ύ σεων.

τα εξής: « Π α ρά την μεγάλ η έλλε ι ψ η πό ρων η Π . Ε Η μαθ lα ς

Αφορά στην αποκατάσταση οδο στρ ώ μ ατο ς και συ μπλ ή

απ οτελ εί υπόδειγμα εύρυθμης λειτου ργlας και αξιοποl

ρωση σήμανσης τησ ι ης Επαρχια κ ή ς οδού. τμήμα Κοπα

η σ ης των π ι στώσεων το υ προγρό μματος των δη μοσΙων

νός

όρια Π ,Ε Ημαθ Ιας προς Σκ ύ δ ρ α κα ι συγκεκριμ ένα

επενδύσεων. α λλά και των π ρογρα μμάτων τη ς Π ΚΜ . Συ νε

στο τμήμα Κοπανός ως δ ιασταύρωσ η προς Μαρlνα,συνο

χl ζο υ μ ε τις παρε μ β άσεις μας σε όλη την περι φερειακή μα ς

λικού εμβαδού 10.500 Τ.μ.

ενότητα, επ ιχε ιρ ώντας με το ελάχι στο προ σωπικό μ αc;. με

Θα τοποθετηθούν χαλύβδινα στηθαΙα ασφαλεlαc;. πινακ l-

φ ιλότιμο κα ι σε β α σμ ό στο δ η μό σιο χρή μα »

-

γι α

Τοι OΙ~T ε: Ι oι Tε:λε:.~ ~ α." ε:!

ένα

μήνα

το

μoυ ~

θ ήματα γνωριμίας με το όργανο της

φλογέρα, τσέλο, βιολί, κ ιθάρα, πιά

αρεσκείας τους καθώς επΙσης και

νο (κλασικό και τζάζ) , σαξόφωνο

να παρα κολο υθ ή σο υν τα τμήματα

(τζαζ).

τη ς μο υ σι κ ή ς προπαιδεΙ α ς και του

βυζαντινή μουσική , τραγούδι, σύν

ντραμι;.

ηλεκτρικό

θεση , ανώτερα θεωρητικά , μουσική

Επ Ισ ης το ΩδεΙο θα πα ρέχε ι ΔΩΡΕ

τεχνολογΙα-επεξεργασlα ψηφιακής

Α Ν από φέτος τα μαθήματα μπαλέ

παρτιτούρας.

του για παιδιό πρ οσχολι κ ή ς ηλικΙας

Έναρξη εγγραφών: 4 Σεπτεμβρlου

και τα μαθήματα μουσικ ή ς τεχνολσ

2017

γΙας-επεξεργα σΙας ψη φια κ ή ς παρτι

Περι σσότερες

πληροφορΙες:

προς τη Δύση και την Ανατολή και

κλιματικές συνθήκες ιδανικές για την αiιάmυξη του

το σημαντικότερο ειρήνη και ηρε

τούρας σε όλους τους μαθ ητέ ς τών

2332024234

πρωτογενή τομέα και της μεταποlη σ η ς. Έχει χιλιάδες προ

μlα.ΣτοlχεΙα ιδανι κά δηλαδή για

ανώτερων θεωρητικών τ μ η μ ότων.

κού ΩδεΙου Νόουσας)

όρισμούς ιστορικούc;. θρησκευτικ ο ύς και αμιγώς τουρι

επενδύσειc;.

στικούc;. γεωγραφική θέση τέτοια πο υ την καθιστά εlσοδο

ανάmυξη οικονομικής και πολί-

. - - - --

-

-

-

-

-

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MετOπruxxjKό εξ οnoστόσεως του Πo~ lσrημoυ fRmEl:Uα
ανοΥνωρισιιένα αήό ΤΟ 4A.AI.A.D.. iM; ομοταΥές μέ m Ελληνικά ΑΕΙ.

.

- Ειδική EιcnσΙδευαι

.

- Διοlκηση Εηιχει ρήσ<.ων Μ..θ.Α.
- Διοίκηση Movάδων και YfJ]pEαών ~bς
- ΔιοΙκηση ΣΧοΜ<ών Ηο-.όδων
- Avαλυτιια':ι l1ρoγpό wom και Διδοσmλlο
- Διεθvtς Εμπόριο ιι.ά . .
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30.000μ.

παρα-

.

(Αρχαιολογικός

χώρος

. Εργοχώρι.

ΠατρΙδα,

Βεργlνας - Σχολή Α ρ ι στοτέλο υς Νό

εξαγωγών, πρόοδο και προκοπή.Και αντ l

ουσας)

Νάουσας

όλων αυτών, έχουμε αιματηρή φυγή νέων

και αγώνας 5.000μ. - Κυριακή 22-10 -

Σχολή Αριστοτέλους.

παραγωγικών

τηλ .

Δημοτι

ανθρώπων,

ρημαγμένες

επαρχιακή

οδός Νάουσας-Έδεσσας, Κοπανός

γωγήc;. εμπορlου, διακΙνησης αγαθών και

ανεργ Ιαc;. μισθούς και συντ6ξεις πε(ναc;.

5% ΕΚΠΤΩΣΗ σ. noλύπ:κνouς, T~ ml σώμοπι ασρσΜίΟς.
οί εγγροφές Υιό το Χειμερινό Εξάμηνο σu\qίζόνrοι έως 30/9/2017 στο ΚένΦσ
Δια Βίου Μάθησης Ε.Σ.Ο.ΕΖΑΦΕΙΡΗ - Μ ητροπόλεως 50 Βέροιο
IoJ..: 233'10 7420 0 & 6932i 4029 2
~:

οργασμό

( Γρα μ μ ατε l α

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2017

τιστικής δράσηc;.

-----.,

επιχειρήσεις μικρές κα ι μ εγάλεc;. έκρηξη

Οι εργο<ίες ml οι ~ooς παραδίδονται στην ΕλΝ1viκή Υ}ώσοο .

10% ΕΚΠΤΩΣΗ σε όνφyσuς.

επιχειρηματικότητα,

μπάσο,

μπαλέτου.

χώρα μας εlναι ένας τόπος με φυσικό περιβάλλον και

Η

(περ ι οχή

«Τζο υ μ έ λα » ),

2017

Περιγραφή Αγώνα 5 .000μ. Ο Αγώ

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νόουσας,

νας ξεκινό από την Σχολή Αριστο 

η Περιφερειακή Ενότητα ΗμαθΙας. ο . τέλους, Κοπανός Νόουσας (περιοχή

αγρότες και το σύνολο του πρωτογενή
τομέα στα πρόθυρα της καταστροφής.
Υπερφορολόγηση , γραφειο ιφατία, κρά 

Δήμος Βέροιας, ο Σύνδεσμος Βετε

«Τζο υ μέλα»), Σχολή A~στoτέλoυς.

ρόνων Αθλητών Στlβου Νάουσας.

2. Τόπος ΕκκΙνησης: 30.000μ Ανά
κτορο - 5.000μ Σχολή Αριστοτέ

η Γ.Ε. Νόουσας με την τεχνική υπο

τος "τι μω ρ ό" αντl για υποστηρικτή του
υπαλλήλου , του. επαγγελματlα, του πολ l
τη .Το "στα τσακ Ιδια " που βροντοφώναξε

στήριξη της Ελληνικής Ομοσπον

λους

δΙας

3. Τόπος τερματισμού : Σχολή Αρι 

Συλλόγων

Λαϊκού

μέσω του "χρ ή σιμο υ · συμβούλου ο Πρω 

Αθλητισμού

θυπουργόc;. δεν ε lνα ι αστε lο!Περικλε lει

Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.,

μια συγκεκριμένη

τον λαϊκό αγώνα

αντΙληψη-νοοτροπlα,

αλλά και στόχο αυτών που κυβερνούν

ΔΡΟΜΟ

εδώ και τρ (α χρόνια. Στόχος τους ε ίναι η

30.000μ.

φτωχοπο Ιηση της κοινωνlαc;. η εξαθλlω
ση των πολ ιτών και ο διωγμός κάθε πα 

ραγωγικού ατόμου καΙ ομάδας. Κομματι

-

Μαζικού

Υπεραποστάσεων,

στοτέλους

συνδιοργανώνουν

4. Ημερομηνία

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΑΝΤΟΧΗΣ»

απόστασης

(Αρχαιολογι κός

χώ ρος

Εκδήλωση ενδιαφέρoντ~ς συμμε
τοχής: Γρ. Πολιτισμού Δήμου Νά 

τον αγώνα 5000μ.

ουσας, τηλ.: 23323 50360, · 50375 ,

νας

ξέρουν, έτσι .π ιστε ύ ο υν ότι θα ελέγξουν

διεξόγεται

εξολοκλήρου

σε

όσφαλτο, χωρlς μεγόλές ύψομετρι-

τους πάντες και τα πάντα και θα πετύχουν

διεξαγωγής: Κυρια
. κή 22 ΟκτωβρΙου 2017 •
5. Ώρα ΕκκΙνησης: 09:00 Π.μ

ΒεργΙνας-Σχολή Αριστοτέλους) και
Περιγραφή Αγώνα 30 .000μ Ο Αγώ

κοπο ίηση του κράτους . Έτσι θέλουν, έτσι

email: culture@naoussa.gr. (ώ ρες
08:00-14:00).

ΣημεΙωση: Εντός ολΙγων ημερών θα

.

Ι :.

αναρτηθεί η αναλυτική προκήρυξη

·1

ΒεργΙνας.

του αγώνα, καθώς και η ηλεκτρο-

ι

ακολουθεΙ τον δρόμο για Βέροια

νική φόρμα υποβολής συμμετοχής

τις ζωές μας. Εlμαστε αποφασισμένοι να

. περνώντας από Μετόχι, γέφυρα τε

για τον κόθε αθλητή μέσω της ιστο

σηκώσουμε κεφάλι ! Με δουλειά και σο

χνητής λΙμνης του Αλιόκμονα, Αγlα

σελίδας του Δήμου Νόουσας (www.

βαρότητα, για περήφανα αποτελέσματα!

Βαρβάρα, κόμβος Εγνατ(ας. περιφε

naoussa.gr).

. ~Kές . _δ ιαφoρ ές. Ξε κινάε ι από TO!JC;

την.πολ ιτική τους.επιβίωση .
Τα αστεlα όμως τελειώσανε

Βασιλικούς

.. .·

Δε θα σας αφήσουμε να πα lξετε άλλο με

Τάσος Μπαρτζώκαc;.ΔικηΥό ρος

.

- Πο

- - - - - - - --

-

-

-

-

-

τάφους της

ρειακή οδός προς Νόουσα-Έδεσσα,

λΙΤEuτήςNΔ

L-

·4

-

- - - -

'
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Δεν είναι εικόνα αυτή.

άνουµελόγογιατηνεικόναπουεμφάνισε(ξανά)ηαξιωματική αντιπολίτευση
του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας στη συνεδρίαση του, τη Δευτέρα
11/9.Παρόντες µόνο οιΠατσίκας (που έθεσε ζητήµατα)οΤσαμήτρος,πουόµως
δεν κάθισαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης και ο Μ. Σουµελίδης . Το έχουμε
τονίσει και άλλες φορές.Άλλες είναι οι απαιτήσεις από τους ψηφοφόρουςτους
όσον αφορά την παρουσία τους στις συνεδριάσεις και κυρίως τον έλεγχο της
Δημοτικής Αρχής.

ετά από παρεμβάσεις των
δηµοτικών συµβούλων Ν.
Μπέκη. Γ. Μελιόπουλου και Χ. Κούτρα,
τέθηκε ως θέµα στο Δημοτικό
Συμβούλιο η σοβαρή αρνητική
εξέλιξημετηνκατάργησητουειδικού
µειωμένου τέλους από τα ΕΛΤΑ που
υπήρχε για τη διανομή των τοπικών
-περιφερειακών εφημερίδων και
περιοδικών. Υπογραµμίστηκε ότι
αυτό θα έχει άμεση συνέπεια στο
πολλαπλασιασμό
εξόδων
των
διακίνησης τους, με αποτέλεσμα
αυτές να οδηγηθούν στο οριστικό τους κλείσιμο.
Με άµεσες συνέπειες στην ενημέρωση αλλά και
ευρύτερα στη Δημοκρατία. Οµόφωνα αποφασίστηκε

,
Ζητη, µατα καθαριοτητας

ητήµατα καθαριότητας έθεσε στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας (11/9) 0 ανεξάρτητος
πλέον σύμβουλος Γιώργος Κάκαρης τονίζοντας ότι υπάρχουν
κάδοι χωρίς καπάκια και κάποιοι που αναδύουν πολύ
άσχηµη μυρωδιά και κατηγόρησε ότι «η Δημοτική Αρχή είναι
µηδενικής αντίληψης». «Ο κ. Κάκαρης βλέπει και µυρίζει
πράγματαπου δεν μπορούσε να µυρίσει το 2015 και το 2016.
"Ολοι κρινόμαστε» σχολίασε ο δήμαρχος.
Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Β.Παπαδόπουλος
παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήµατα στην καθαριότητα
σημειώνοντας παράλληλα : «6500 κάδοι δεν βρωμάνε όλοι.
Αν τον κάδο τον συμπεριφερόμαστε σαν το σπίτι μας, δεν
θα βρομάει κανένας. Σήμερα τα παιδιά βγήκαν στην πόλη.
Ξέρετετι την έκαναν την Ελιά; Χάλια» είπεοΒ. Παπαδόπουλος

…

σημειώνοντας ότι έχουν βελτιωθεί σηµαντικά
τα πράγματα. Από την πλευρά μας θα πρέπει να
τονίσουµε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε
συµπεριφορές μεταξύ ανθρώπων ποου ανήκαν
τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια δημοτική
ομάδα…)… Επίσης αναφέρθηκε σε επεισόδιο που
είχε προκαλέσει κάτοικος της Βεργίνας στην
προηγούμενη συ"νεδρίασητονίζοντας: «Το σκηνικό
έγινε για άλλο ζήτημα με τα σκουπίδια και όχι για
τα σκουπίδια».
Το ζήτηµα φυσικά είναι εκτός από

τις δικαιολογημένες παρατηρήσεις πολιτών και
αντιπολίτευσης να υπάρχει και διεκδίκηση για άμεση
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και στον τομέα της

…

έκδοση ψηφίσματος με το οποίο θα ζητείται η άµεση
«διόρθωση»της συγκεκριμένης διάταξης ώστε να µην
τεθεί η οριστική «ταφόπλακα» σε δεκάδες έντυπα,
εφημερίδες και περιοδικά της χώρας μας.
η

καθαριότητας, την ενίσχυση των µέσων που διαθέτει, την

μη µε κανένα τρόπο ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας της
κ.α

'

΄
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Ηουσια της αναµετρησης στην Κορεατικη Χερσονησο

ΟΛ. Κοντσοι΄ιµπας στο εργοστάσιο της Ελληνικής ΒιοµηχανίαςΖάχαρης στο Πλατύ

ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δηµήτρης Κουτσούµπας, στα
Γερµανία να έχει το 46% του μεριδίου'αγοράς ζάχαρης η
πλαίσια της περιοδείας του εν όψει της ΔΕΘ, Γαλλία, του "φίλου μας" του κ. Μακρόν, να έχει 18%, η Μ.
επισκέφθηκε σήµερα την Ελληνική Βιομηχανία Ζά- Βρετανία το 11.% και η Ελλάδα να βρίσκεται στον πάτο
αναγκάζεται ο "Ελληνας να αγοράζει απ' τα σούΜπο στο Πλατύ Ηµαθίας, όπου συναντήθηκε με τη και ναμάρκετ
γερµανική ζάχαρη, κακής ποιότητας ή από
διεύθυνση του εργοστασίου, το σωματείο εργαζο- περ
άλλες
χώρες
του κόσμου, που ανέφερα πριν. Και να µην
µένων και µε σωµατεία τευτλοπαραγωγώνκαι τευτζήσει έτσι ούτε ο εργάτης της ΕΒΖ, να μην έχει
μπορεί
να
λοεξαγωγέων και συνοµίλησε με εργαζόµενους του
ικανοποιητικούς μισθούς, συνθήκες δουλειάς, μόνιμη
εργοστασίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έκανε
και σταθερή δουλειά, ούτε ο τευτλοπαραγωγός ο Έλλητην ακόλουθη δήλωση:
νας αγρότης, ο οποίος μπορεί µ' αυτή την παραγωγή να
΄Και στην περίπτωση της ΕΒΖ επιβεβαιώνεται ότι η δίδηµιουργήσει,να καλλιεργήσει και να ζήσει αξιοπρεπώς
καιη ανάπτυξη σε ένα βάρβαρο και άδικο σύστημα δεν αυτός και η οικογένειά του. Αυτός'ο δρόµος ανάπτυξης
µπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες δια- προυποθέτει
κοινωνικοποίηση της ΕΒΖ, προυποθέτει
χρονικά, εννοώ τις ελληνικές κυβερνήσειςφυσικά και τη επιστηµονικό κεντρικό σχέδιο
στην οικονοµία και για
σηµερινή. Υπάρτην συγκεκριμένηπα…
χουν τεράστιες
ραγωγή,προύποθέτει
ευθύνες
στην
εργατικό λαϊκό έλεγΕΕ για το που
χο, άλλη εξουσία, ο
έχει οδηγηθεί η
λαός να βρεθεί πραγΕΒΖ, η τευτλοματικά στην εξουσία..
παραγωγή στην
Σ'αυτή την κατεύθυνπατρίδα μας. Και
ώσει
ση το ΚΚΕ Θ
βέβαια εδώ και
όλες του τις δυνάµεις
πάρα πολλά χρόκαι µέσα… ο εργατινια είχαµε προκό
ϊκό ίνηµα και
ειδοποιήσει και
ροτικό κίνηµα,
είχαμε εξηγήσει…
συνολικά στην κοινωστον ελληνικό
νική συμµαχία, αλλά
λαό ότι οι ποσοκαι όπου µπορεί μέσα
στώσεις που επέστηΧβουλή, στην ευβαλλε κατ' αρχήν
ρωβουλή΄ παντού,
η ΕΕ και έγιναν
έτσι ώστε να πιέσουδεκτές από τις
µε για να βρεθεί άμεελληνικές κυβερση λύση στο πρόβληνήσεις οδήγησαν
μα, κυρίως ξαναλέω, ν'
σε συρρίκνωση της παραγωγής των τεύτλων. Οι τευτλο- ανοίξει αυτός ο δρόμος
τα μπρος"
προς
παραγωγοί στη χώρα μας από 20 χιλ. που ήταν, καλλιερ- Κύριε Κουτσαύµπα δε βλέπεται δηλαδή
ως λύση το
γούσαν και µπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους να υπάρχει
μια επένδυση, η τελευταία πληροφορία
αξιοπρεπώς, έχουν φτάσει σήμερα να είναι μόνο 2 χιλ. λέει
για Αµερικανούς και Βρετανούς, που ενδιαφέροπου ήταν 160 χιλ. τόνοι περίπου, που είχε νται να βάλουν κάποια εκατοµµύρια,
,» Ηποσόστωση
για να αγοράσμίσει η ΕΕ, στην ουσία δε λειτουργείούτε αυτή και φέτος
σουν την ΕΒΖ.
'µε το σταμάτημα της ποσόστωσης παράγονται περίπου "Αυτοί εντασσόμενσι
στη λογική που σας έλεγα πριν, της
μόνο 36 - 40 χιλ. τόνοι ζαχαρότευτλων, με αποτέλεσµα ανάπτυξης των
ανταγωνιστικώνσυμφερόντων, της ικαόλα αυτά να επιδρούν και στη βιοµηχανία και σε όλα τα
νοποίησης ξένων μονοπωλιακών οµίλων, συµφερόντων
προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί με τη συγχώνευ- δηλαδή
μιας άρχουσας τάξης, µιας κλίκας που έχει την
ση, με το κλείσιμο και τη συρρίκνωση της παραγωγής σε εξουσία, οδηγεί μόνο σε
χειρότερα αποτελέσματα. Και
µια σειρά βιομηχανίες, άλλα εργοστάσια,με αποτέλεσμα
µη βλέπετε αυτή τη λογική ότι "τι να κάνουµε αυτό είναι
να έχουμε φτάσει σ' αυτή την τραγική κατάσταση.Η πρό- το λιγότερο κακό,
ας επιλέξουμετο μικρότερο κακό μη
ταση του ΚΚΕ έχει να κάνει και με άμεσα μέτρα επιβίω- µας έρθει το χειρότερο", πάντα το λιγότερο κακό δημισης της ΕΒΖ, που αφορούν σε σχέση µε τις τράπεζες, για ουργεί το χειρότερο. Αυτό το έχουμε ζήσει, αυτό
προπαράδειγμα την παραγραφή των τόκων, που είναι υπέ- σπάθησα τόσο αναλυτικά
να σας εξηγήσω. Αν ξεκινούρογκοι, το σταµάτηµα της πληρωμής των δανείων, γιατί σαµε διαφορετικά, αν υπήρχε άλλη πορεία σ' αυτή
την
δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά τα δάνεια, το κούρεμα κοινωνία,
αν έστω και τώρα ακούσουν την πρόταση του
των δανείων, η εύρεση χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ ΚΚΕ και αλλάξει συνολικά
ρότα η οικονοµία της χώρας, ο
ή από άλλους πόρους. Αυτά όμως αποτελούν.ορισµένα
σχεδιασµός,ανατραπείαυτή η εξουσία που θέλει τον κόάµεσα µέτρα επιβίωσης της επιχείρησης. Από κει πέρα
σμο της δουλειάς,τον εργάτη και τον αγρότη συνέχειανα
αυτό που χρειάζεται και πρέπει να γίνει σε συνδυασμό
τον καθηλώνει,τότε θ' ανοίξουν κι άλλα πράγματα. Μην
µε αυτό τα απλά µέτρα, είναι να ανοίξει ο δρόμος για'µια
κοιτάμε να βρίσκουμετην ελπίδα ούτε στους Γερμανούς,
ανάπτυξη σε όφελος πραγµατικά του λαού, σε όφελος ούτε
στους Αµερικάνους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάτων λαϊκών συμφερόντων. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η λους κ.λπ. Η λύση βρίσκεται
στα χέρια του λαού"

&

.

…

'

…

…

.

*

Η
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από την
Πίσω
κλιμάκωση

των εντάσεων
στην Κορεατική
Χερσόνησο κρύ-

βονται σκληροί ενδο'ι'μπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοίπου βαθαίνουν ραγδαία
σε όλη την περιφέρεια της Ασίας και
του Ειρηνικού, ανάμεσα σε ισχυρά
γεωπολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που κονταροχτυπιούνται σε
πολλές ακόμα ζώνες του πλανήτη. Είναι ενδεικτική η «στροφή»που οι ΗΠΑ
έχουν διακηρύξει στην εξωτερική
τους πολιτική εδώ και πολλά χρόνια,
σηµατοδοτώντας και έτσι το ενδιαφέρον που η περιοχή αποκτά στην
υλοποίηση κρίσιµων μονοπωλιακών
σχεδιασµών. Η «πυρηνική απειλή
της Μ Κορέας» είναι στην πραγµατικότητα το πρόσχηµα που αξιοποιούν οι ΗΠΑ στην αναµέτρηση τους
µε αντίπαλα κέντρα, πρώτα απ' όλα
την Κίνα, αλλά και τη Ρωσία.
είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι
εντάσεις στη Χερσόνησο οξύνονται παράλληλα µε τις εντάσεις στις
σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας. Αυτό επιβεβαιώνει η κατάσταση και σε πολλές ακόμα
«γωνιές» της ίδιας περιφέρειας όπως
η Νότια Κινεζική Θάλασσα, όπου πολεμικά πλοία και αεροσκάφη των ΗΠΑ
ξεκίνησαν πρωτόβουλα περιπολίες
στο όνομα της «υπεράσπισης της
ελευθερίας ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας», σε περιοχές διαφιλονικούμενες
μεταξύ Κίνας και άλλων χωρών. Εξίσου
χαρακτηριστική είναι και η ραγδαία
ανάπτυξη υπερσύγχρονων οπλικών
συστημάτων όπως η αμερικανική
αντιπυραυλική «ασπίδα» ΤΗΑΑΟ, που
η Ουάσιγκτον προωθεί καταρχήν σε
Νότια Κορέα και Ιαπωνία, διευρύνοντας τα περιθώρια «αντιμετώπισης»
αντιπάλων της, πολύ μεγαλύτερων
φυσικά από την «απειλή της Πιονγιάνγκ» την οποία επικαλείται συνεχώς.
Οι διεργασίες που «φουντώνουν» για
την «επιστροφή»αµερικανικώνπυρηνικών όπλων στη Νότια Κορέα. Αλλά
και οι νέες κούρσες εξοπλισµών, με την
Ιαπωνία να αυξάνειτις «αµυντικές» της
δαπάνες σταθερά τα τελευταία χρόνια,
όπως και η Κίνα, που μάλιστα την άνοιξη καθέλκυσετο δεύτερο αεροπλανοφόρο της…
λα τα παραπάνω ξετυλίγονται
πάνω στην αντικειμενική βάση

Δεν

δημιουργεί
προσµονή ότι µε
κάποιο τρόπο π.χ µέσω
των διαφόρων τυχερών
παιχνιδιών ( ΠΑΜΕ ΣΤΟΙ-

΄΄

κλειστό σκοπευτήριο
σλ΄ή Μετεκπαίδευσης και,

θα αλλάξει η ζωή αυτών
που υποφέρουν. Η ΦΩΤΟ
συνηθισµένη πλέον-από κεντρικό Πρακτορείο ΟΠΑΠ στη
Βέροιαείναι ενδεικτική.Η.άπο… µας ξεκάθαρη… Ο καθένας

ΐ*…Ε…µόρφωοηςτης Βόρειας Ελλάδας
,που… βρίσκεται στα Πανόραµα
΄…'.θέραια
"Να .…:υπενθυµίσαυµε ακόµη
τις
…

…

ΧΗΜΑ, ΚΙΝΟ, ΠΡΟΠΟ,κ.α)

"Ά… ..

Οι

ελπίδα βρίσκεται αλλού!

Ηκρίση
και

…

που διαµορφώνουν οι εξελίξεις στην
οικονομία Τα µεγάλα εµπορικά ελλείμματαπου παραµένουν για τις ΗΠΑ
έναντι της Κίνας, αλλά και πολλών άλλων δυνάμεων, επιδρούν καταλυτικά
στη χάραξη πολιτικής για την υπεράσπιση των αµερικανικώνµονοπωλίων.
Η κατάσταση είναι τέτοια που επιβάλλει και την επαναδιαπραγμάτευση συνεργασιών μεγάλης κλίμακας, όπως η
Διειρηνική Συνεργασία Εµπορίου και
Επενδύσεων (ΤΡΡ), από την οποία η
κυβέρνηση Τραμπ αµέσως µετά την
ορκωµοσία της ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις ΗΠΑ, προκειμένου να παζαρέψει με καλύτερους όρους για τα
αµερικανικά µονοπώλια επενδυτικές
και άλλες συνεργασίες στην περιφέρεια. Φυσικά, δεν πρέπει να προσπερνάμε το µεγάλο ενεργειακό πλούτο
που συγκεντρώνουν περιοχές όπως
είναι και η Κορεατική Χερσόνησος
(με ορισμένες έρευνες να εκτιµούν ότι
η ΛΔ Κορέας διαθέτει τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γαιών που έχουν
ευρεία χρήση σε πολλούς τομείς των
Νέων Τεχνολογιών), αντίστοιχα η Νότια και η Ανατολική Κινεζική Θάλασσα
(µε µακρόχρονες εδαφικές διαφορές),
όπου εκτιµάται ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που ακόµα δεν έχουν καν
εντοπιστεί. Σε όλα αυτό χρειάζεται να
προσθέσουµε και τα δεδοµένα που διαμορφώνουν νέες διαδρομές για την
ανάπτυξη της οικονομικής αλλά και
γεωπολιτικής επιρροής, όπως οι κινεζικοί «Δρόμοι του Μεταξιού», που διασχίζοντας Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή αλλά και Ευρώπη, διαμορφώνουν
νέους «χάρτες» για τον έλεγχο μεγάλων και αναπτυσσόμενων αγορών.
εξελίξεις δεν αφορούν λοιπόν
«σπασμωδικές» επιλογές «εκκεντρικών» ηγετών, όπως τις εµφανίζουν
σκόπιµα. Απλώνονται ως αποτέλεσµα
της, όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Είναι έκφραση των ανταγωνισμών
για το μοίρασµα αγορών και πρώτων
υλών, σε Ειρηνικό - Ευρασία και ακόμα
παραπέρα, σε µια περιοχή µε κρίσιμη
σηµασία και μονοπώλια ανερχόμενα στη διεθνή πυραμίδα, στην οποία
προχωρούν γοργές ανακατατάξεις
στο συσχετισμό δυνάμεων, σε όλα τα
επίπεδα, οικονομικό,στρατιωτικό, γεωστρατηγικό.

που είχαµεεκφράσει ίως
Απο…) µε…
ίτλα «Φαβρότου …Δαναούς....»…….,
διάφορα δηµοσιεύµατα που;
γραφτεί τότε... #.

…ι'φολάξει…ς

μόνος τους και πρώτιστα µε
τους αγώνες του διαμορφώνει την κτύχη» του και κυρίως
το µέλλον το δικό του και των
παιδιών του!

'

»":το΄ν

στα

Στη σελlδα αutή θα
βρlσκετε άρθρα,

,

YTOKOυμέντα,tρευνε~

ιστορειν

μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορlα (κυρlως),

τη ,γεν ι κότε ρ η της χώρας
μαςαλλά και παγκόσμια
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Περί οδικών αξόνων και ανάπτυξης(Ένα επίκαιροάρθρο 90 ετών ...)
Μ νια τμήματός της Ιόνιας Οδού και τις αναφαρές πάλι περί «με

ε αφορμή την πρόσφατη ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαί

Τα έργα της οδοποιίας είνε ένα από τα ζητήματα για τα

Σία) και ως εχτελεστές των έργων αυτών ... Η

οπο!α οι εργαζόμενες μάζες φώναξαν πιο πολύ από την

εξόφληση και η συντήρηση των δρόμων αυ

γόλων έργων» και «ανάmυξης» παρουσιάζουμε ένα άρθρο του ΡΙ

αστική τόξη, μ' όλο που η αστική τόξη έχει πιο όμεσα και

τών θα γίνει με την άλλη γνωστή και συνηθι

ΖΟΣΠΑΣΤΗ

90 χρόνια πριν (6/9/1927) που αναφέρεται στο περίφημο

πιο μεγάλα συμφέροντα παρά εκείνες από την οδοποιία

σμένη μέθοδο της κυβέρνησης Καφαντάρη.

οδικό δίκτυο της χώρας και στο ποιοι τελικά κερδίζοw απ' αυτό.Δια

μέσο αυτό της ανάπτυξης της αγοΡάς της χώρρς, της ανά

Με φορολογία. ' πρόσθ ετη φαρολογία των

χρανικά έχει αποδειχθεί ότι τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν πανάκρι

πτυξης του εμπορίου, της πιο γλήγορης και πιο εσώτερης

εργαζόμενων μαζών των περιφερειών υπό

βο την καταοκευή και χρήση των οδικών αξόνων, ενώ το κεφάλαιο

κεφαλαιοκρατοποlησης της χώρας. Όμως. αν οι εργαζό

μορφήν ειδικών δημοτικών και κοινοτικών

(π ου πρώηστανια τκ ανάγκες της κερδοφορίας του κατασκευάζο

μενες αγροτικές κυρ ίως μάζες φώνοξαν και αγωνίστηκαν

φόρων, διοδίων, ποσοστού επί της γενικής

νται) πάντα κερδίζει πολύμορφα_

για το ζήτη μα αυτό, ποτέ δεν θα είνε σύμφωνες με τον

φορολογίας και παρόμοια.

Το άρθρο γρόφτηκε με αφορμή τις συζητήοεκ τότε στη Βουλή και έχει

τρόπο, τα μέσα και τσ είδος της οδοποιίας που εισ ηγ ήθ η

Αυτός είνε ο τρόπος της κατασκευής των

τον τίτλο: «Τα έργα οδοποσαο-και παρουσιάζει τρομ ερή επικαιρότη

κε ο Μεταξάς και που ψήφισαν όλοι οι άλλοι βουλευτές

έργων οδοπο ιίας που πραγματικά είνε αvo

τα με τα όσα συμβαίνουν και σήμερα ..•Σημειώνει χαρακτη ρ ιστι κά:

εξόν η ομάδα του ενια ίου μετώπου. Πρώτα απ' όλα ο κ.

γκαία. Το είδος της οδοποιίας και οι σκοποί

«Ένα από τα σπουδαία θέματα της ημερησίας διάτα ξη ς των τελευ

Μεταξός επακολουθώντας τη γενικώτερη πολιτικ ή γραμ

της είναι σε πολύ γενική μορφή γνωστά. Το

τα ίων εργασιών της βουλής ήταν και τα νομοσχέδια της οδοΠοιίας.

μή της μετατροπής της Ελλάδας σε ένα τόπο τοποθέτησης

ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο μιλούσε και για

Η Ελλάδα ασφαλώς βρίσκεται μεταξύ των πρώτων χωρών που έχόυν

ξένων και ιδιαίτερα αγγλικών κεφαλαίων, ήταν φυσικό νο προτείνει

δρόμους στρατιωτικής σκοπιμότητας μας δίνει νο εννοήσουμε που

τους χειρότερους δρόμους και γενικά τη χειρότερη συγκο ινωνία. Το

την εχτέλεση των έργων οδοποιίας με δάνειο εξωτερικό και πρόσθε

θα σπαταληθή ένα αρκετό μέρος του δανείου. Ασφαλώς ένα άλλο

ζήτημα της κατασκευής νέων δρόμων και μετατροπ ής σε δρόμους

τη φορολογ ία απάνω στκ εργαζόμενες μόζες τω περιφερειών που θα

σημαντικό μέρος του δανείου θα χΡησιμοποιηθή για την κατασκευή

εκείνων που έχουν σήμερα μόνο το όνομα δρόμοι είνε ζήτημα που

κατασκευαστούνε ο ι δρόμοι (σ.σ σήμερα έχου με τα δυσβάστακτα δι

και ασφαλτόστρωση δρόμων που φέρνC:υν στκ εξοχές και τκ βiλλες

απασχόλησε την κοινή γνώμη και την πολιτική φλυαρ ία των διαφό

όδια, καθώς η κατασκευή είναι από χρήματα του ΕΣΠΑ της Ε.Ε ... ) Δύο

των καρχαριών του κεφαλαίου (όρα ασφαλτόστρωση δρόμων στην
Κ ηφισσιό, Φάληρα κλπ) και έτσι έχου με μια πλήρη εικόνα των περίφη

ρων κυβερνήσεων επί χρόνια τώρα. Κι' όμως ένα τέτο ιο ζήτημα δί

τρόποι εξ' έισου εκμεταλλευτικοί, εξ' ίσου καταπιεστι κοί για τκ αγροτι

χως καμμιά προκαταρκτική θέση και συζήτηση παρουσ ιόστη κ ε στη

κές μάζες και τους εργάτες, Οι όροι του δανείο υ βσρεκ, το κογλυφικοί,

μων νο μοσχεδίων της οδοποιίας και των έργων που θα εχτελεστούν.

Βουλή και λύθηκε μέσα σε μία συνεδρίαση της Βουλ ής. Αυτό όμως

μεσαιωνικο ί κυ ριολεχτι κά .οι ίδ ιοι του πρoσφι.ιvΙ Koύ δανείου ( ή του

Ο ι εργα ζόμενες μάζες από χρόν ια φώναζον για τους δρόμοικ, θα

αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έδρασε προσχεδιασ μένα και

αμέσως προηγού μενου δανείου, σύμφωνο με τη διόρθωση των «λαϊ

φωνάζουν ό μως όχι λιγώτερο σή μερα, γιατί θάχουν δρόμους. μα θα

υστερόβουλα η αγγλίζουσα σε ύφας (μόνο;) κυβέρνηση του ευρέος

κών»,που δεν θάναι π ιο ελαφρο Ο.Όρο ι τέτο ιοι που δένουν το κράτοο

πλ ηρώνουν για αξεπλήρωτα δάνει α στους Εγγλέζους ιμπεριαλιστές

συνασπισμού.

να δεχτή το υς δανειστές (τους κ.κ Μακρή και Σία. δηλαδή Σέλλ και

κα ι στους ντόπιοικ πράχτορέτ; το υο

,

Μια ματωμένη αΥΡΟΤΙ
8 Σεmεμβρ ίου 1962: Ένας νεκρός και 30 τραυμα

«Η

τίες εlvαι το οποτέλεσμα των σφοδρών συγκρούσε

τηρά γεΥονότα της ΣΦΗΝΑΣ

ων μεταξύ καπνοπαραγωγών και χωροφυλακής στο

γάλη θυσία που πρόσφεραν ο ι καπνοπαραγωγο ί του

π ρ οη γ ού μ ε ν ου

Ξηρόμερο της Απωλοακαρνανίας.Στο πρωτοσέλιδο

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ και του ΒΑΛΤΟΥ, το θάνατο του Δημή

'χρόνου κατά 50-

εφημερίδας της εποχής (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Φύλλο της Κυ

τρη ΒΛΑΧΟΥ, έχει την πΙ>Οϊστο ρ ία της. Στις αρχές του

40%,

γιατί

έτσι

ριακής 9 Σεπτεμβρίου

1962, ήταν

μόνο

θα

μπο

1962) διαβάζουμε:

8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

1962,

που συνδέεται με τό α ιμα

-

ΒΑ ΛΤΟΥ και με τη με

στις κσπναποθηκετ των καπνοπα ραγω

τιμές

απ'

ανώτερες

αυτές

να

του

« Εξέγερσις καπνοπαραγωγών κατεστάλη αιματη

γών Bάλτotι, Ξηρομέρου και Τρ ιχωνίδας. αδιάθετη

ραύ σαν

ρώς

ολόκληρη η παραγωγή καπνών εσωτερικής κατα

χρεωθούν κα ι να

ξε

ΜΑΧΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕ

νάλωσης εσο"δε ίας

1961. Η Κυβέρνηση Κα ραμανλή

αντ ιμ ετωπ ίσουν

ΡΟΝ

αναγκάστηκε ύστερα από πίεση και διαμαρτυρίες εκ

τκ στοιχειώδεις

Εφονεύθη εκ, ετραυματίσθησαν 29. Απεκλείσθη επί

μέροικ του καπνοπαραγωγικού κόσμου της περιο

οικονομικές

ώρας η εθνική οδός

χήι;. να δώσει εντολή πρας τους καπνοβιομ ήχανους

βιοτικές τους ανόγκες. Οι καπνοβιομήχανοι όχι μόνο

μέρα υ κατέβηκαν σε προειδοποιητική διαδήλωση

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙ ' ΑΕ ΡΟ

για να προβούν στην αγορά των καπνών εσωτερι

δεν προσέφεραν τιμές ανώτερες των του πραηγου

διαμαρτυρίαι;. για τό αίσχος αυτό που γινόταν σε

ΠΛΑΝΩΝ

κής κατανάλωσης εσοδείας

γωγών του Ξηρομέρου, κατελθόντων εις μαχητικός

1961 απ' την 1η Απρ ίλη
1962. κατά ποσοστό 20% μηνιαία. ώστε, μέχρι την
31 Αυγούστου του αυτού έτους να πωληθεί και το
τελευταίο κιλό εσοδε ίας 1962, και εν συνεχεία η Κυ

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των προσφερομέ

Η κυβέρνησις αντιμετώπισε χθες δι ' αιματηράς ημι
στρατιωτικής επιχειρήσεως εξέγερσιν καπνοπαρα

και

μένου έτους κατό

παραγωγο ί, αλλό
ούτε την αύξηση

καπνοπαραγωγο ί των Επαρχιών Βάλτου και Ξηρο

50-40%, όπως ζητούσαν οι καπνο
TOWavtiOV κατ ' αρχάς δεν έδιναν
την κατά 10% επί των τιμών του

βάρος τους εκ μέρους των Καπνοβιομήχανων και

της Κυβέρνησης Καραμανλή. Τέσαερις χιλιάδες και
πλέον καπνοπαραγωγοί των Επαρχιών Ξηρομέρου

προηγούμενου έτους που αποφάσισε η Κυβέρνηση,

ι<οι Βόλτου, σύσσω μοι σαν ένας άνθρωποι;. με μόνο

βέρνηση προέβη στην χρηματοδότηση των καπνο

κατόπιν του νέου φόρου που επέβαλε στα σιγαρέτα

σύνθ ημα συναγε ρ μού, τις κωδωνοκραυσίες των εκ

νων χαμηλών τιμών των προϊόντων των.

βιομηχόνων.

και που ανέρχονταν ως γνωστό σε 5.0-70 λεπτό κατό

κλησιών κινήθη καν από τα χωριό τους την 3η πρωι

Εις νεκρός αγρότης και

29 τραυματία ι (εκ των οποί
ων 12 χωροφύλακες και 17 χωριί<οΟ, πολλοί φέ

Οι καπνοβιομήχανοι παρό την Κυβερνητική απόφα

κουτί. αναλόγως. Δίκαιη, ως εκ τούτου, εύλΌγη και

νή στις 8 Σεmέ μ βρ η 1962 και κατέλαβαν συν γυναιξί .

ση και παρ ' ότι χρηματοδοτήθηκαν, δεν προέβησαν

επιβεβλημένη υπήρξε η αγανόΚΤηση κα ι κινητοπο ί

και τέ κνοις τη δημόσια οδό Αμφιλοχίας -ΑγρινΙου.

ροντες βαρέα τραύματα, είναι ο απολογισμός των

στην αγορά των καπνών κατό το ρυθμό που υπα

ηση των καπνοπαραγωγών η οποία κορυφώνεται

Συγκεκριμένα στο μεν το χωριό Στόνου-Βάλτου ' συ

αστυνομικών επιχειρήσεων εναντlον των αγρατών,

γόρευε η Κυβερνητική απόφαση . Η κωλυσιεργΙα

σε ένταση από τα μέσα Ιούλη

1962 και φτόνει στη

γκεντρώθηκαν περί τις τρεις χιλΙ,άδες καπνοπαραγω

τέοσαρες χιλιάδες των οποίων εΙχον από ενωρίς την

τους ήταν συστηματική και .τούτο με την ανοχή και

επαναστατική εκείνη έκρηξη της 8ης Σεπτέμβρη

γοΙ στο δε το χωριό Σφήνα-Βάλτου περί τους πεντα

πρωΤαν καταλάβει διάφαρα σημεία της εθνικής οδού

την ουσιαστική συμπαρόστοση της Kυβtρνησηι;.

του ίδιου χρόνου. Διότι αποτελούσε και αποτελεί

Ηγουμενίτσης - Αγρινίου

Αθηνών και είχον σταμα

η οποία πέραν της τυπικής της απόφοσηι;. ουδε

τήσει την κυκλοφορίαν.

μία ουσιαστική πίεση ασκούσε επί των μεγιστάνων

Εις τας κατό των καπνοπαραγωγών επιχειρήσεις

της Καπνοβιομηχανίαι;. για την έγκαιρη και σε ικα

εχρησιμοποιήθησαν ισχυρόταται δυνόμεις της Χω
ροφυλακής. μεταφερθείοαι δι ' αεραπλόνων, στρατι
ωτικών αυτοκινήτων και πούλμαν, φέραυσαι στρατι

-

πρόκληση ο κατ' έτος συστηματικός εμπαιγμός σε
βάρος τουι;. εκ μέρους των καπνοβιομήχανων, με τη

KόσιOuς. Και εκεί αντιμετώπισαν με ΓΕVVΑιότητα .κ α ι

ανδρισμό, αντάξιο της ηρωικής Ελληνικής αγροτιάι;.

την κυνική και βάναυση επίθεση της Κυβέρνησης.·

συμπαράσταση της Κυβέρνησης. Ano~'b.EI πρόκλη

Όλοι οι συγκεντρωθέντες αγρότει;. άνδρες και γu-.

νοποιητικές τιμές αγορά των καπνών εσωτερικής

ση σε βάρος των καπνοπαραγωγών, όταν η Κυβέρ

ναlκει;. γέροι και νέοι ακόμα και τα μικρά παιδιά. με

κατανάλωσης του Νομού AπωλoακαΡVΑνίας. Το

νηση επιβάλλει φόρα επί των σιγαρέτων υπέρ των

μια φωνή απάντησαν στους Κυβερνητικούς εκπρο-

αποτέλεσμα αυτής της συμπαιγνίας Κυβέρνησης

καπνοβιομηχάνων, των περιπτερούχων κλπ. ενώ

σώπους και στη Χωροφυλακή, ότι δεν θα διαλυθούν

στους καπνοπαραγωγΟύς δεν δΙνεl ούτε ψυχούλα.

αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια απήμaτα τους και

Την άλλη μέρα πάνω από χίλιοι αγρότες συνοδεύοw

KOΠVOβΙOμηχάν/ιγ, υπήρξ~γ ότι ~πΙ 7.500 περίπου
τόνων συνολικής εσοδεΙας 1961, αγοράσθηκαν από

Αποτελεί ιταμή πρόκληση για τους παραγωγούι;.

την καπνοβιομηχανία σε πολύ εξευτελιστικές τιμέι;.

όταν η Κυβέρνηση εππρέπει στους καitvoβιομήχα

ότι είναι διατεθειμένοι να πέσοw όλοι για τον δίκαιο

τον νεκρό Δ. Βλόχο στην τελευταία του κατοικΙα:
«Παρό την αποκατάστασιν επιφονειακής ηρεμίαι;.

μέχρι το Σεπτέμβρη

νους να τους εκβιάζουν και να μένουν τα καπνά τους

αγροτών, οι Χωροφύλακει;. παρουσία του ΝομόΡχη

αδιάθετα. για να σαπίζουν στις αποθήκες. Αποτελεί

Αιτωλοακαρνανίας Ιωόν. Μήλλιόυ, του EισΑVVΕΛέα

αι πένθιμοι κωδωνοκρουσίαι όλων των εκκλησιών

1962, 1.400 τόνοι και παρέ\Jει
νε τότε αδιόθετο ποσοστό 65% και πλέον της εσο
δείας καπνών εσωτερικής κατανόλωσης 1961, της

κυνισμό από μέρους της τότε Κυβέρνησης Καραμαν

Πρωτbδικών Μεσολογγίου Δημόπουλου, του Αντι

όλων των χωρίων της περιφερείας και οι θρήνοι και

περιφέρειας του Νομού ΑπωλοακαρνανΙας.Εμπαί

λή, όταν αρνείται να δώσει στους καπνοπαραγωγούς

εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου Αθαν. Πέταλα και

αι αραί των υπερχιλίων αγροτών που συνέρρευσαν

χθηκαν τότε οι καπνοπαραγωγοί και τα καπνά υπήρ

τιμέι;. ικανές να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδες βιο

του Βουλευτή της δεξιάς Νικ. Φαρμάκη, πυροβόλη

εις το χωρίον Λεπενού δια να παροστούν εις την κη

χαν αδιάθετα και σάπιζαν στις αποθήκει;. προς τον

τικές τους ανάγκει;. τη στιγμή που επιβάλλει βορείς

σαν έvαντίoν τους αδίστακτα. Και το αίμα των ατυ

δείαν του πληγέντος από φονικήν σφαΙραν εις τον

αποκλειστικό σκοπό να πιεσθούν οι ατυχεΙς και να

φόρους επί των ειδών πρώτης ανάγκηι;. οι οποίοι

εγκέφαλον Δημητρίου Βλόχου, ο καπνοπαραγωγι

δεχθούν να πωλήσουν τα καπνά τους. που είναι ποτι

πλήπουν τα ευρέα λαϊκά στρώματα και καταβιβά

χών παραγωγών χύθηκε και έβαψε την δημόσια οδό

κός κόσμος της περιοχής τελεί υπό πρωτοφανή έξα

σμένα με το αίμα τουι;. στους καπνοβιομήχανους σε

ζουν !1ερισσότερο το βιοτικό επίπεδο του Λαού.

ψιν, συγκεντρούται εις τας πλατείας δια να εκφράση

εξευτελιστικές τελείως τιμές. Γιατί οι τιμές τις οποίες

ωτικόν οπλισμόν και κράνη.»

την οποίαν το απόγευμα της Κυριακής διέκοmαν

, Αποτελεί πρόκληση ακόμα προς τους δυστυχείς
καπνοπαραγωγούς η εκ μέραυς της τότε Κυβέρνη 

αγώνα τους. Και στην ομόθυμη αυτή διαδήλωση των

Αγρινίου

-

Αμφιλσχίας.

.

.

Ο μικρός Ευστάθιος . Μπίλιας (μόλις

το χωριό Μαχαλό

10 ετών), από
- Ξηρομέραυ τραυματίζεται και ο

την αγανάκτησίν του δια το αίμα που εχύθη και δια

πρόσφεραν τότε οι Kαπνoβιoμήxανo~ ήταν εξευτε

δηλώνει την απόφaσί~ του να κατέλθη εις «πορείαν

λιστικές. Οι τιμές οι πρΟσφερθείσες το προηγούμενο

σης όρνηση για στοιχειώδη ικανόποίηση των λογι

θανάτου» μέχρι του Μεσολογγίου, αδιαφορών δια

έτος 1961 για την αγορό των καπνών εσοδε_ίας 1960

κών και δίκαιων αιτημότων των καπνοπαραγωγών

όπου υπέκυψε στο μοιραίο. ,ο ατυχής καπνοπαρα

τας συνεπείας .. ,»..

κυμαΙνονταν από

Απωλοακαρνανίας. όταν αυτή η Κυβέρνηση της

γωγός Δημήτρης Βλόχος απ' τη Λεπεvoύ Βάλτου,

(Το κείμενο που δημοαιεύεται στη συνέχεια εlvαι μια

Οι καπνοπαραγωγοί με τις τιμές αυτές δεν μπόρε

πλουτοκρατίας και των αδίστακτων μονοhωλίων δε

σκοτώθηκε απ' τις σφαίρες της Χωροφυλακής στη

διήγηση του Γρηγόρη Μπακόλα, από το βιβλίο του

σαν να πληρώσοw ούτε τα προς την Αγρατική Τρό

διστόζει να διπλασιόσει τη βασιλική χορηγία και να

γέφυρα της Σφήνας την

"Η δίκη των καπνοπαραγωγών Ξηραμέραυ

πεζα χρέη τους και ως εκ τούτου εύλογα προέβαλαν

τριπλασιάσει τη χορηγία του διαδόχου του θρόνου.

και έπεσε. ηρωικό ολοκαύτωμα. στις επάλξεις της

τότε το αίτημα της διάθεσης των καπνών τους σε

Κατόπιν τούτων, ως γνωστόν, στις

ωραΙας αυτής αγροτικής εξόρμησης •.. -

στο Αγρίνιο το

19621

- Βάλτου

15-40 δρχ. κατό κιλό.

8 Σεπτέμβρη οι

Δημήτρης Βλάχος τραυματίζεται θανάσιμα και μετα
φέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγρινίου,

1.30 μ.μ. της ημέρας εκείνης

,

\

ειδήσεις

από την Ημαθία

18 Σ επτεμβρίου 201 7

Με τη συμμετοχή και Ημαθιωτών το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ Γι ΜπαΑάφας: "Α(ιοπρmείς και πολιτισμένες οι δομές φιAo(εvίας στην Ημαθία"
αντεπίθεση
μας~

η

επιλογή

Από την Ημαθlα

ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, έδωσε για μι α α κό μη φορό
και η φτωχομεσα Ια αγροτιά, μαζl με τκ δυ

νόμεις που συσπειρώνοντα ι στο ΠΑΜΕ και

εlναι σταθερό αλληλέγγυες στι ς αγροτικές

στος

ο πρόεδρος του Δημ . Συμβο υλlο υ Τσαπαρόπο υ λος

τών Βέρο ιας και ο Αγρ.

Στις

1Ο το πρ ωί επισκέφθη

Π έτρος. οι αντ ιδ ήμαρχο ι Βέροιας

Σύλλογος

κε το κέντρο στις Βαρβόρες

Κορωνός Θεόφιλος και Σοφ ιανίδης

" Μ Α Ρ Ι ΝΟΣ

Γιώργος .Στην Αλεξόνδρεια παρό

τα δικό τους συνθήματα

αρμόδιους

ντες ήταν επ lσης ο δήμαρχος Αλε

& α ιτήματα

διεκδ ί κηση ς.

παρόγοντες (υπο υ ργεΙο υ και

ξόνδρειας

στρατιωτική ηγεσία) για τκ

ο π ρό εδρος το υ Δημ . Συμβουλ lο υ

ωση από ΕΛΓΑ στο

συνθήκες που

ζημιών~

100%

" Κόλυ ψ η

"Κατώτατες εγγυημένες τιμές πσρσνωνου;

αντιπροσωπεία των προσφύγων για τα προβλήμα

λο Αναστόσ ιο.Ο υπουργός κατά την επ ίσκεψη του

"Αγρότη πολέμα δεν θα σου μείνει στρέμ

τα που αντιμετωπίζουν.Στις

το μεσημέρι ο αν

απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογρόφων και

μα ;Εργατιό Αγροτιό, μια φωνή και μια γρο

υπουργός επισκέφθηκε το κέντρο φιλοξενίας στην

έκανε δηλώσεις στα τοπικό ΜΜΕ, τονlζοντας την

θιά " κ.α,

Αλεξόνδρεια (στο οποίο υπηρέτησε την στρατιω

ιδιαίτερ η σημασ lα που δ lνει η κυβέρνηση στο ζή

Σ

τη συγκέντρωση στην Πλατεlα Άριστο

τική του θητεία) όπου ξεναγήθηκε στους χώρους,

τημα των προσφύγων ενώ εξήρε το έ ργο του στρα

τέλους αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους

συνομίλησε με πρόσφυγες και επεσήμανε την πρό

τού, των υπηρεσιών τη ς Τ.Α κα ι των εθελοντών. Ο

των αγροτών

κτηνοτρόφων, που

οδο πο υ υπόρχει στο χώρο .lδιαlτερη εντύπωση του

υπουργός κατέλη ξε λέγοντας ότι : « Οι παππο ύδες

συσπειρώνονται στην Πανελλαδική

προξένησαν οι αlθουσες διδασκαλίας που χρησιμο

μας ήταν πρόσφυγες, ο ι πατερόδες μας ήταν μ ετα

Επιτροπή των Μπλό κων, απηύθυνε

π οι ούντα ι για την ε κπαlδ ευση των μ ικρ ών παιδιών.

νόστες εμεκ δεν θα γίνουμε ρατσιστέφ .

ο

Τον υπο υργό συνόδευε ο Γ.Γ το υ υπο υργεlου Κλόπας

Ρ Ιζος

και

Μα ρούδας.

Συνο ψίζοντα ς

ξlα των αγροτών-κτηνοτρ όφ ων από
τα χαρ ότσια κα ι το υς φόροικ, που

έχουν επ ιβληθ εί στα χωρόφια κα ι τα σπίτια
του ς, από το δυσβ άστα κτο κόστος πα ραγω
γής, τκ εξε υτελιστικές τιμ ές παραγωγο ύ, την

μη κόλυψή τους από τον ΕΛΓΑ για τι ς ζημ ιές
στι ς πα ρ αγωγές τους. κ.α, τους βγόζε ι δικα ι 

ολογ η μένα σε
α γ ω ν ι σ τικές
κ ινητοπ οι ή
σεις.

Στην πα
ρεία, που ακα

λούθησε

από

την παραλιακή
Λεωφόρο
κης

προς

Λευκό

με

Ν Ι
τον

Πύργο

κατόληξη

στη Δ.Ε .Θ.

,

οι

αγροτοκτη

νοτρόφο ι

πα

ρε ύτηκαν

με

το

πανό

της

Πανελλαδικής '
Επιτροπής των

Μπλόκων : "Μ ε
τη λαϊκή συμ
μαχlα

εργα

τ ώ ν- α γ ρ ο τ ώ ν
ανατρ έ πουμε

την αντιλαϊκή
πολιτική

ΕΕ

κυβερνήσεων "
κα ι

τα

πανό

τωνΑγροτικών
Συλλόγων.

ΥΔΡΑνλIΚΆ'
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

-. Ε ΝΔοΔΑΠΕΔ ΙΑ
ΑΝΣ Η

τοπο- ΕΤΉΣΗ
ΞΥΛΟΛΕ βΗΤΑ'

-

Υ" ιtνθ i.ινός
_
Αδ cιουχ ο ςΕγκαταqτ6τη ς -

1:6
.. .

.~~

_ .

~-.

-'

_

.
'j;.

ο πρόεδρος

φαλής τον συντον ιστή τη ς ΝΕ Ημαθ ίας Κωστόπου

α πέναντι στον κο ινό εχθρό. Η ασφ υ

ΘΕΡ

,

ΚΕΔΑ Τολιόπουλος Στέφανος,

καλές συνθήκες που διαβιούν και συνομίλησε με

το εργατικό κίν η μα, τη ς κο ινής πόλης

πτυξή τους τσακ ίζει τη ζωή μας, αγώνας κι

τη ς

όπου διαπίστωσε τκ πολύ

αγροτι κό κίνη μα εlνα ι αυτός του συ

: "Η ανά

Ρόπτης Δημήτριος

χώρους

τος από το EμπόργKO~

ντονισμού και κοινού βη μ ατισμού με

τη πορεία με κατόληξη τη Δ.Ε.Θ.

επικρατούν,

ξεναγήθηκε τοικ

Γκυρ ίνης Παναγιώτης.

του χαμένου εισοδήμα

φτωχούς αγρότες, υπογρό μμι σε πως

Κεντρικό σ ύνθ η μα των

υπηρεσιακούς

όπως : " Ά μεση αποζημ l

ο δρόμος που πρ έπει να β αδΙσε ι το

κινητοποιήσεις.

, ο δήμαρχος Βέρο ιας Βοργιατζίδης Κώσται;.

όπου ενημερώθηκε από τους

με

τα μέτρα πο υ στραγγαλίζουν τους

διαδηλωτών στην Πλατε Ια Αρ ιστοτέλο υ ς και

Φρόσω, Ουρ σουζΙδης Γιώργος και Αντωνlου Χρή

πρ οσφύγων στκ Βαρβόρες και στην Αλεξόνδρεια.

των

κές πολιτικές και τα μέτρα της κυ β έ ρνη σ η ;

Μιλτιόδης, οι βουλευτές του Νομού ΚαρασαρλΙδου

9/9

παρόν ο Σύλλογος Αγρο

ΑΝΤΥΠΑΣ"Νόουσας

Ο δικό της αγωνιστικό πα ρόν στο Συλλα

ο αναπληρωτής υπουργός του

υπουργεlου μεταναστευτικής πολιτικής Γιόwης

Ο Σόββατο

Μπαλόφας επισκέφθηκε τα δύο κέντρα φιλοξενίας

έδωσαν το αγωνιστικό

ΤλητήRΙΟ της Δ.Ε.Θ. ενάντι α στκ αντιλαϊ

Τ

ας Μήτκος

καθώς και στελέχη της ΝΕ, με επ ι κέ

12

Λειτου ούν οι τ υαλέτες στην οδό Πλατάνων στη Βέροια

Σ

την οδό Πλατόνων

13 τη ς Βέροια ς λειτουργούν

πλέον του αλέτες γ ια το κο ινό κα ι τοικ κστα

στη ματόρχες της περ ιοχής .Την περασμένη Παρα

σκε υή

8

Σεπτε μβ ρ lο υ, ο Αντιδήμα ρχος Τεχνικών

η τουαλέτα για του ς
κατα στη ματόρχες

θα

λειτο υ ργή σε ι τκ επό
μενες

μέρεο εφόσον

Υπη ρεσιών κ . Θανόσης Σιδ ή ροπουλος παρουσία

προηγ ηθεl μια σχετικ ή

το υ Δη μόρχο υ Βέροιας κ. Κωσταντίνο υ ΒοργιαζΙδη

ενη μέ ρω σ η

πα ρέδ ωσε στην Π ρό εδ ρο του Ε μπορ ι κού Συλλόγου

Π ρόεδ ρο του Εμπορι

Βέρο ια ς κα Αθ ηνό Πλ ιότσι κα Τσιπουρ ίδ ου το κλειδl

κο ύ Συλλόγου.

από την

της τουαλέτας που θα χρησιμοποιούν οι έμποροι
Οι δυο του αλέτες για το κοινό ήδη λειτου ργο ύν. ενώ

Σuyκέντρ ση ΟΥοματωΥ διακρ θ ' ωΥ αθAηΤιlιyoKaλλπεχνιlιy για ~ρQ~ευση στο πλαίσιο τωΥ Ελευθερίων

Σ

ας γνω ρίζο υ με ότι ο Δή μος Β έρ οι ας στο πλαί

τών. Σημειώνεται ότι η

σιο του εο ρτα σμού των Ελευθε ρ ίων της πό

πα ρ απόνω ημερομην lα

λης όπως κόθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται

είναι

να βραβεύσει τους αθλητές, τις ομόδες και τους

εκπρό θε σμ ες δ ηλώσεις

προπονητές της πόλης μας που διακρ ίθηκαν σε

δεν πρόκειτα ι να γ lνουν

Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πα

δεκτές.

νευρωπαϊκούς.

Διευ κρινlζεται,

Παγκόσμιους

και

Ολυμπιακούς

αθλητικούς αγώνες καθώς επίσης και καλλιτέχνες

δεσμευτική

Γ - - - - - --

-

κα ι

επίσης,

ότι τα ονόματα των μαθητών που δ ιακρ lθ η καν

που διακρlθηκαν σε αντlστοιχους πανελληνlους

μέσω αθλητικών συλλογών θα πρ έπει να αποστα

και διεθνεlς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς οι οποί

λο ύν μόνο από το σύλλογο τους.

οι διεξήχθη καν από τον Οκτώβριο

Γι α περισσότερες πληροφορ lες, παρακαλώ επικοι

Σεπτέμβριο

2016 έως τον
2017, Kατaλαμβόνoντας την 1η, 2η,

νωνή στε με το Γραφείο Δημοσ (ων Σχέσεων και Επι

και 3η θέση.

κο ινωνί ας του Δ ήμο υ Βέρο ια ς στο τηλ έφωνο του

Η εκδήλωση θα πραγματοποι ηθεί στο Χώρο Τε

2331350617.

χνών στις
ώρα

14/ 10/2017, ημέρα Σόββατο και

19:00.

Για το λόγο α υτό, πα ρ ακαλού με, τους αθλη
τι κούς και καλλιτεχνικο ύς συλλόγου ς να μας
γνωρ ίσουν το αργότερο μέχρι την Π α ρα

σκευή
θυνση

29/09/2017 στην ηλεκτρονική διεύ 
presver@otenet.gr του Γραφε lου Επι

κο ινων lας κα ι Δ ημοσίων Σχέσεων του Δήμου

Βέροιαι;. τα ονοματεπώνυμα των δίακριθέ
ντων αθλητών και καλλιτεχνών, τα τηλεφω 
νό τους, το αγώνισμα ή το διαγωνισμό στον
οπο lο συμμετε ίχαν, τη θέση που κατέλαβαν,

μαζ( με την επίσημη βΕβαίωση της ΕκάστΟΤΕ
Ομοσπονδ ίας για την περ lπτωση των αθλη -

ελευθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελΙδα αυτή εκφράζουν το υς υπογρ άφοντες

18 Σεπτεμβρίου 2017

Μηνύματαγια τη νέα σχολική χρονιά
Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς

Μ

.

Μ

ε αφορμή τη έναρξη της νέας σχο

Μή νυμ α της Διντρι ας Β'Θ μ ιας

ων θα καταβόλλουμε όλες μας τκ δυνσμεκ και θα λόβουμε τα κατάλληλα

ε την έναρξη της νέας σχολικι'ις χρο

μέτρα ώστε να διασφαλΙσουμε τις καλύτερες συνθήκες για τη μόρφωσ η

νιάι;. η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας

και την πρόοδο των παιδ ιών μας.

Εκπαίδειισης Ημαθ ίας εύχεται τα εξι'ις:

Για μας η παιδεΙα εΙναι υπόθεση όλων μαι;. είναι χρέος μας να επενδύ

- Αγαπητο l εκηαιδευηκοί, μαθητέτ; μαθή

σουμε στη νέα γενιά, στο μέλλον του τόπου μας. Καλή Σχολικι'ι Χρονιό με

παρακάτω μήνυμα:

τριετ; και γονεκ,

υγεΙα, δύναμη, αισιοδοξlα και δημιουργική διόθεση •.

-Θα ήθελα να απευθύνω σε όλα τα μέλη

Ένα νέο σχολικό έτος ξεκινάει και πάλι στο

της μαθ ητική; και εκπαιδευτικής κοινό

χώρο της γνώσης και της αναζι'ιτησης με

σχολε ιό!

τητας του Δ ή μου Βέροιας τκ θερ μότερες

φιλόδοξα σχέδια και νέοικ σχεδιασμούς,

«Τα γρόμματα ε lναι από τκ πιο ευγενι

ευχές μου για μια δημιουργική, γόνιμη και

με όνειρα και ελπ Ιδες.

κές ασκησεκ κι από τοικ πιο υψηλοιΊς

αποτελεσματική σχολικι'ι χρονιά με υγεlα,

Ευχι'ι και προσδοκΙα όλων μας εΙναι να

πόθο υς του ανθρώπου. Η παιδε lα είναι

κόνουμε καλι'ι σρχή ΥΙα να έχουμε μια νέα

ο κυβερνήτης του βlου.

λικι'ις χρονιά; ο Δι'ιμαρχος Βέροιας.

Κωνσταντίνος Βοργιαζlδηι;. αποστέλλει το

πρόοδο και πολλές επιτυχlες.

Γ. ΟυρσουζΙδης:Καλή χρ ον ιά στο

Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς συνιστά την τυπική αφετη ρ lα μιας απαι

χρονιά οηοδοτική και δημιουργικι'ι. δΙνο

Κι επειδή οι αρχές αυτέτ είναι αληθινέι;.

τητικήτ αλλό τα υτόχρονα σύναρπαστικής διαδρομής προς,τl)ν κατάκτη ση

ντας την ευκαιρΙα στοικ μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και

πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια

της γνώσης για χιλιάδες μαθητές.

να αναδεlξουν την προσωπικότητά τοικ,

καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει

Εύχομαι προσωπικό σε κάθε μαθητή και μαθήτρια να εφοδ ιαστε Ι με ψυ

Το σχολεΙο έχει στόχο να μας διδάξει να γΙνουμε ελεύθεροι πολlιες, να

και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκλη ρωθεί

χτκή δύναμη, υπομονή και πίστη ατην πο ρεlα προς την πραγμάτωση των

μπορούμε να αξιολογούμε το σωστό και το λόθος. Στην σύγχρονη εποχή

σύμφωνα με τον εαυτό του και μια κακή παιδε lα, εκείνη που διαστρέφει

ατομικών και συλλογικών τοικ στόχων.

που ζούμε εκεΙνο που χρειάζεται περισσότερο εlναι να έχουμε προσωτηκή

και αποστεγνώνει και εlναι μια βιομ η χανΙα που παράγει τοικ φευτομορ

Στους εκτιαιδευτικοικ, θα ήθελα να ευχηθώ υγεlα και καλή δύναμη προ

ευθύνη και αντlληψη για να ξεπερνόμε τα προβλήματα να καταθέτουμε

φωμένοικ και τοικ νεόπλουτους της μάθησης. που έχουν την lδια κ lβδη

λη ευγένεια με τοικ νεόπλουτους του χρήματος •• Οδυσσέας Ελύτης

κειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχlα και φέτος στκ υψηλές απαιτήσεις

την ψυχή μας.

του λειτουργι'ι l,::ιτός τοικ,

Γι' αυτό, η Παιδεία και η Εκπαίδευση εΙναι αναγκαlο να παΙζει τον πιο απο

Ουρσουζίδηε Ν. Γιώργος Βουλευτι'ις Ημαθ Ιας του ΣΎΡΙΖΑ

Ο Δήμος Βέροιας. μέσω των υπηρεσιών και των Σχολικών Επιτροπών του,

φασιστικό ρόλο, τόσο στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων δημοκρατικών

Κώστας ΚαλαϊτζΙδης: Η ελληνική παιδεΙα εΙναι άρρ ηκτα συνδε δε μέ

ΥΙα ακόμη μια χρονιά πρόκειται να κάνει το καλύτερο δwατό ώστε να δι

συνειδήσεων, όσο και στην προώθηση και αναβόθμισ η της γνώσης.

νη με την ιστορική διαδρο-

εξαχθεί ομαλό και χωρ Ις προβλήματα η εκηαιδευηκή διαδ ι κασΙα σε όλες

Η παιδεία, ως ένα από τα ση μαντικότερα αγαθά για τον πολlτη, πρέπει και

μή του Εθνο υς μας

τκ σχολικές μονάδες της πεΡΙΟΧι'ις μας.

παρέχεται το lδιο για όλου ς τους μαθητέτ και η ο υσισοτική μό θηση και

Στον αγιασμό

Καλή σχολική χρονιό σε όλουο.

γνώση αποτελο ύν το απα ραΙτητο εφόδιο για τη δημιουργ Ια ενός ολοκλη

μοτι κού σχολεlου και νηπι

ρωμένου πολίτη και μιας δίκα ιης κοινωνlας.

αγωγεlο υ Ν άουσας και του

Ε

του 70υ δη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤιΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗ Μ ΩΝ.

Μπροστά στην ιδ ιαίτερη σημαντι κότητα αλλό και τη δυσκολία της ε κησ ι

Γυ μνα σlου-Λ υκεlου Ειρηνού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

δεψτι κήτ διαδι κασΙας. η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθl

πολής παρέστη το πρωl της

ν' όψει της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να ευχηθού με καλή πρό

ας συνεχίζει να εlναι κοντό στους μαθητέτ; στο υ ς εκησιδ ευηκοικ, και στκ

Δ ευτέ ρας

οδο στους μαθητές των Σχολείων της Ημαθlας και καλή δύναμη στους

οικογένειες του ς. συνεργάτης και α ρωγΌC; στον ωραlο αγώνα σας. ώστε με

ο αντιπεριφερε ιά ρχης Ημαθί

11ης Σεπτεμβρlου,

επ ιμονή και το συντονισμό όλων, το ταξίδι της γνώσης να είνα ι ό μορφο

ας Κώστας Καλαϊτζlδης. Στον

γονεΙς.

κα ι οι στόχοι να κατα κτώνται.

χαιρετισμό του ο κ. αντιπερι

Άλλωστε. με τους εκπαι

Καλι'ι, εποι κοδομητική και δ'η μιο υ ργικι'ι σχολική χρονιά μ ε υγεΙα .•

φερε ιάρχης. επιση μα ίνοντα ς

δευτικούς κα ι τους γονεΙς

Μ ήνυμα Δη μάρχου Αλεξάνδρε ιας

την αδ ιάρ ρηκτη σχέση της

εκπαιδευτικο ύς

και

τους

δι αΡK~

Μ ε α φ αρμ ~ τη ένα ρ ξη τη ς νέας

ελ ληνΙ K~ς

επαφή και CιUνεργασlα με

σχολικι'ις χρονιός ο Δι'ιμαρχος Αλε

ιστορικι'ι διαδρομι'ι του έθνους μας με την ορθόδοξη παράδοση ,ευχι'ιθη

σκοπό

ξόνδ ρειας

βρ ισκόμαστε

σε

να διευκολύνουμε

Παναγιώτης

απέστε ιλε το π αρα κότω μι'ινυ μα:

ε Ιναι οι -αγωγοΙ.

να

-Σ ή μερα με τον καθιε ρωμένο αγια

κο ιν ωνούν τα παιδιό το

σμό και τις ευχές της εκκλησlας

, ώστε

με

την

κε στους μαθητές. το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονεlς τουι;. καλι'ι

ΓκυρΙνης

το έργο του ς , γιατl αυτοί

πα lδεlας

σχολι κι'ι χρονιό, γεμάτη πρόσδο και υγεία.

ξεκινά μια νέα διδα κτι κή, εκπαιδευ

ύψιστο αγαθό της παιδείας

τι κ ή χρονιά.

Ένα αγαθό που αποτελεl διαχρονικό. το καλύτε ρο διαβατή ρ ιο για μια στέ

Στο ξεκΙνημα αυτής της νέας σχο

ρεη κο ιν ωνική πορεΙα και ένα καλύτερο αύριο, ατομικό και συλλογικό. Το

λικής χρονιός εύχομαι από καρδιάς

Δημόσιο ΣχολεΙο • παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπlζε ι, έχει

σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα

πολλό να προσφέρει. Κυρίως χάρις στη διάθεση και το υ ψηλό αΙσθημα

του Δι'ιμου μας. μαθητές και μαθι'ι

ευθύνης της συντριπτικής πλειοψηφ lας των ανθρώπων πο υ τη στελεχώ

τριες. σwεργάτες εκπαιδευτικούς και αγαπητούς γονεlς τις θερμότερες

νουν.

ευχές μου ΥΙα μια χρονιά δημιουΡΥΙκή, μια χρονιά διακρlσεων και προό

Η τοπική αυτοδιοίκηση

eO awtxfaEI να εΙναι κοντό τους για να βοηθήσει

στην επlλυση των προβλημάτωνπου εlναι στην αρμοδιότητά της.

δου, με ψυχικι'ι και σωματικι'ι υγεlα, δύναμη, υπομονι'ι και επιμονι'ι.
Σε μια εποχή που τα προβλήματα στην Ελληνική κοινωνlα εlναι πολλό και '

Καλή σχολική χρονιά με υγε!α κα ι δ η μιουργικ ή διάθεση Ι

ποικΙλα έχουμε υποχρέωση και εlναι επιτακτική ανάγκη, με την ενεργή

Οι Αντιδήμαρχοι Αλεξάνδρειας. Βέροιας και Νόουσας Χαλκ Ιδης Σόκης.

συμμετοχι'ι μας να στηρΙξουμε την παιδεΙα και το σχολείο, ώστε να έχουμε

ΣοφιανlδηςΓιώργος και Δάγγας Στέλιος

μια ποιοτική ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και ένα σχολεΙο που να προσφέρει σε
ΟΛΟΥΣ τους μαθητές και τις μαθι'ιτριες τα απαραίτητα πνευ

ματικά και μορφωτικά εφόδια.

Η διάθεση των μαθητών και των μαθητριών ΥΙα γνώση και
μάθηση, η φρovτlδα και η στ/ριξη των γονιών, η πίστη στο
καθήκον, ο 'ενθουσιασμός και η αγόπη των εmαιδευτικών για

τους μαθητές και τις μαθήτριες τουι;. πιστεύω ότι θα φέρουν

το επιθυμητό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Τόσο εγώ ως Δι'ιμαρχος, όσο και όλη η Δημοτική αρχή εlμαστε
όλοι μας συντεταγμένοι στη στ/ριξη του έργου που πραγμα
τώνεται στα σχολεία μας.
Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις ΕκπαΙδευσης. τους Σχολι
κούς

Συμ

βούλους και
τους/τις

Δι

ευθυντές και
Διευθύντριες
των

σχολεl-
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Εκδήλωση στο µνηµείο της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ στη Βεργίνα

Μεσ' του καπιταλισμού την κρίση την µεγάλη
και στην παραζάλη σου πλουτοκρατία
η εργατιά δεν σκύβειποτέ της το κεφάλι
και με το ΚΚΕ παλεύει να γκρεμίσει τ΄αστικά θε-

ριά
Παλεύσυν να φέρουν µια κοινωνία άλλη
και να απαλλαγούν απ' της εκμτάλλευσης τα

δε…

σμά
που η αντοχή τους είναι τόσο μεγάλη
αφού βρίσκονταιστους δρόµους σχεδόν καθημερινά

ΚσνσνίδηςΝσ΄συσσ

μία ακόμη χρονιά- με μεγάλη συµµετοχή- πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής10/9,
Για
ΔΣΕ
μνήμη
η ετήσια εκδήλωση
ΕΑΜικής Αντίστασης

των αγωνιστών της
και του
που
στη
έπεσαν από τη Βεργίνα και τα γύρω χωριό στο μνημείο που έχει στθεί εδώ και χρόνια στη
περιοχή.
Στην εκδήλωση χαιρετισµό
έκαναν από την Τ.Ε Ηµαθίας η
Ιωάννα Σοφρόνωφ, από την Κεντρική Διοίκησης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Κώστας Σαπρανίδης και από το
παράρτηµα Βέροιας ο αντιπρόεδρος του Μπάμπης Λαζαρίδης. Το
προσκλητήριο νεκρών έγινε από
τον αγωνιστή της αντίστασης και
του ΔΣΕ Μιχάλη Αηδονίδη. Παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από
τα παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
Νάουσας, Ευόσμου, Καλαµαριάς
και της ΚΝΕ.

.

|

|
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.
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Αγαπητοί φίλοι γονείς,αγαπητάπαιδιά,
µε τις ολόθερµες ευχές μας για μια καλή
σχολική χρονιά θα
θέλαμε να σας ενηµερώσουµε ότι στο
Σύλλογος μας, για
την φετινή περίοδο,
θα λειτουργήσουν
τα εξής τµήματα:
1. Τµήμα Ζωγραφικής (παιδικό - ενηλί……

.

*
&
΄

κων)
2. Τμήμα Χορωδίας (παιδικό - ενηλίκων)
3. Τμήμα Θεάτρου (παιδικό - εφηβικό - ενηλί-

Αφού είσαι εργάτης πρέπει να ξέρεις
από δίκο επαναστατικό
εσύ πουλάς την εργατική δύναμη σου και υποφέρεις
και την αγοράζει όσο θέλει ο ληστής το αφεντικό

Δεν σου δίνει αυτό που παράγεις γιατί δενΘελει
και συνήθως βάζειτο χέρι το αρπακτικό
και κάνει αυτό που του συμφέρει
ή με τον νόμο πούναι δικός του και είναι γνωστό
ήμε την βία και την αστυνομία
αλλά ακόµα και µε τον ίδιο τον στρατό
Πρέπει να µάθειςνα μην υποκύπτεις
στους εργοδότη σου τον εκβιασμό
οραγνώσου στου ΠΑΜΕ το συνδικάτα
και ετοιµάσου µε το ΚΚΕ για σοσιαλισμό

.

|

,
|
'
:εκιναει η σεζον για τα τµηµατα τον Πολιτιστικου Σνλλογου «Ο Προμηθεας»

|

Θόδωρος

Το σύστηµα χρεωκοπεί σιγά σιγά αλλά σταθερά
αλλά την κυβέρνηση φαίνεταινα μην την νοιάζει
θέλει να σώσει όπως πάντα τα αχόρταγα αφεντικά
όμως και του ΣΥΡΙΖΑ το τέλος αρχίζεινα φτάνει

Πραγµατοποιήθηκετο 7ο Συµπόσιο καιηέκθεση βιβλίοντης΄Ενωσης Καθηγητών Αγγλικής

κων)
4. Τμήµα Παραδοσιακών Χορών (ενηλίκων)

μεγάλη επιτυχία πραγΜεματοποιήθηκε
το 7ο Συ-

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά
και να συνεργαστούμε, να ζωγραφίσουμε, να
χορέψουμε, να ζήσουμε τη μαγεία του θεάτρου, να έρθουµε σε επαφή και να διατηρήσουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου μας!
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331028663,
6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Ακροπόλεως 63). Ώρες επικοινωνίας: 6- 9 μμ
Σας ευχόμαστε μια καλή δημιουργική χρόνια!

μπόσιο και η Έκθεση βιβλίου της
Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής
Δηµόσιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.Παράλληλα με
την 'Εκθεση τα μέλη και οι φίλοι
της 'Ενωσης παρακολούθησαν
την ομιλία με τίτλο « Εεετπίπς
ίπ Ρτίπτε Τίττιε, Κτιονν|εαςε ίστ
…επι…» µε τον Ηρακλή Βελισσαρίδη από την Εχρτεεε
και
ΡυΌ|ίεΗίπ9
συµμετείχαν
στο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο 0055-

Πολιτιστικός Σύλλογος
ροιας

,'Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" Βέ-

ζυ|τυτ3| υπαετ5τεπόίπς ία πιο |.εηςυεςε
ζ|355τοο…» µε τον |)ενίά (Ξίόεοπ.

"Στουςσστόχαστους που ποτέ δεν
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
στοχαστικοί που ποτέ δεν δρουν"

πολιτ ισµός

Μ. ΜΠΡΕΧΤ

18 Σεπτεμβρίου 2017

"ως,

Δημήτρης
προπονητής
εδώ και χρόνια στην οµάδα
μπάσκετ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (και
παλιότερα
σηµαντικός παίκτης),
έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στο
Ημαθιώτικο µπάσκετ. Η αθλητική
του προσφορά και άποψη αλλά και
η γενικότερη συγκρότηση του ως
παιδαγωγού µας δίνει την δυνατότητα
να απολαύσουµε πραγµατικά την
αποκλειστική συνέντευξη εφ' όλης της
'
ύλης που μας παραχώρησε:
Χ

Το όνομα σας εδώ και δεκαετίες έχει
συνδεθεί µε τον ΦΙΛΙΠΠΟ,είτε ως
παίκτη είτε ως προπονητή. Αλήθεια δεν

κουραστήκατε; Τι καινούργιο έχετε να
προσφέρετε για τη νέα χρονιά;

Αγωνίστηκα

στο Φίλιππο από το 1977 μέχρι

το 1994. Συνεχίζω σαν

-

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

από το 1999 µέχρι και σήµερα. Όχι μόνο
δεν έχω κουραστεί αλλά και κάθε χρόνο η
διάθεση μου είναι πολύ μεγαλύτερη. Την
πρώτη φορά που θα σκεφτώ ότι βαριέµαι
να πάω στο γήπεδο θα σταματήσω. Μια
φορά μόνο απογοητεύτηκα, την δεύτερη
χρόνια της α2. Όχι για αγωνιστικούς λόγους΄
Ποτέ δεν σκέφτηκα ούτε προύποθέσεις ούτε
µπατζετ ούτε φυσικά τον εαυτό μου. Την τρίτη
χρονιά της α2 γλιτώσαµε τη διάλυση χάρη
στον πρόεδρο Ηλία Λαζό. Κάναµε ομάδα 15
ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος
και παλέψαμε μέχρι τέλους για την παραμονή.
Όλη μας η ομάδα κόστιζε όσο κόστιζαν
δύο παίκτες των περισσότερων οµάδων.
Ταξιδέψαµε σε όλη την Ελλάδα αυθημερόν.
Πέρυσικάναμε µια οµάδα με μέσο όρο ηλικίας
,εκτός του Κοθρά ,τα 21 Χρόνια. Δυστυχώς
δεν σταθήκαμε τυχεροί στο θέμα των
τραυµατισμών και υποβιβαστήκαµε. Για μένα
προπονητικό ήταν η καλύτερη Χρόνια μου.
Όσο υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους οι
ιδέες μας και τα οράματα μας είναι κοινά και
ταυτόχρονα επιθυμούν τη συνεργασία µου
θα συνεχίζω στο Φίλιππο. Όταν ο Φίλιππος
δεν θα επιθυµεί τη συνεργασία µας τότε θα
συνεχίσω αλλού. Για τη νέα χρονιά θα κάνω
ότι κάνω κάθε χρόνο. Θα προσπαθήσω να
δηµιουργήσω ομάδα. Οι παίκτες κάνουν τον
προπονητή όμως ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ κάνει
την ομάδα. Στα 18 Χρονιά δύο φορές δεν
κατάφερα να δημιουργήσω οµάδα. Και τις
δύο δεν το πληρώσαµε, δεν υποβιβαστήκαµε,
γιατί υπήρχε ποιότητα. Εγώ όμως απέτυχα..
Με το χέρι στην καρδιά. Πώς κρίνετε

προτιμούν να φύγουν.

κάθε

χρειάζεται να γίνει (σε υποδοµή για
παράδειγµα) από την πλευρά των δήµων
αλλά και της πολιτείας";

κ ά ν ο υ µ ε

Τι

…

Όπως ξέρετε η Βέροια σε επίπεδο
αθλητικών εγκαταστάσεων υπολείπεται των
περισσότερων πόλεων. Εάν δεν αποκτήσουμε
ένα κανονικό γήπεδο µπάσκετκαιτουλάχιστον
δύο κανονικών διαστάσεων προπονητήρια
δεν µπορούµε να µιλάμε για ανάπτυξη του
µπάσκετ στη Βέροια. Σήμερα η εξέλιξη του
µπάσκετ είναι τέτοια που ζητάει ένα παιδί για
να σταθεί µε αξιώσεις στις εθνικές κατηγορίες
να προπονείται 3-4 ώρες την ημέρα σε
ανθρώπινες συνθήκες. Μου λένε πολλοί
"εμείς στην εποχή μας παίζαµε στα τσιμέντα
κλπ» Κι εγώ προέρχοµαι απ τα ανοιχτά όµως
δεν μπορείς να πείσεις τους νέους να κάνουν
το ίδιο όπως άλλωστε κι εµείς ήµασταν
δύσπιστοι σε όσα μας έλεγαν οι µεγαλύτεροι
στα 15 μας Χρόνια.
Εδώ και χρόνια στον ΦΙΛΙΠΠΟ κάνετε μία

σηµαντικήδουλειάστατµήµαταυποδομήςακαδηµίες. Τι θα συμβουλεύατε στους
γονείς αλλά και στους νέους αθλητές;

Στον Φίλιππο κάνουµε μεγάλη προσπάθεια να
φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο. Το ευχάριστο
είναι ότι ο κόσμος µας εμπιστεύεται. Στους
γονείς θα έλεγα την αλήθεια. Δεν πρέπει να
περιµένουν επαγγελματική αποκατάσταση
από το μπάσκετ. Δεν υπάρχουν σήμερα
περισσότεροι από 30-40 Έλληνες παίκτες
που να έχουν αυτή την τύχη. Μπάσκετ
παίζουν χιλιάδες. Λέω όμως στους νέους να
τοποθετήσουν το µπάσκετ αμέσως μετά τα
μαθήματατουςκαιβέβαιατηνοικογένειατους.
Από κει κι έπειτα οποίος θέλει να κυνηγήσει
το όνειρο του αναλαμβάνει το κόστος και την
ευθύνη της επιλογής.
Αρκετά
σχόλια από µέρους σας τα
προηγούµενα χρόνια για τη διαιτησία. Τι
πρέπει να γίνει η τελικά ν' αλλάξει;
άποτε μου είπαν ότι οποίος ασχολείται
με τον καιρό είναι η αργόσχολος η χαζός.
Το ίδιο συµβαίνει και με όποιον ασχολείται
µε τους διαιτητές. Υπάρχουν ομάδες και
άνθρωποι που ασχολούνται με τους διαιτητές
πριν τα παιχνίδια. Ο Φίλιππος προς τιμή όλων
µας είναι μια ομάδα μακριά από κέντρα και
διαδρόµους. Άρα αυτό που πρέπει να αλλάξει
είναι η συμπεριφορά μας και η λειτουργία μας
στη διάρκεια των αγώνων με πρώτον εμένα.
Είμαστε πρωτόγονοι και ευθείς. Αυτό πρέπει
να διορθωθεί. . Ακόμη και σ' αυτό οι εποχές
έχουν αλλάξει....
συνολικά το επίπεδο του Ημαθιώτικου Σας «κατηγορούν» ότι χρόνια τώρα δεν

µπάσκετ;
επίπεδο του μπάσκετ στην Ημαθία είναι
χαμηλό. Σήµερα που µιλάμε µεσουρανούν
παίκτες που πλησιάζουν η πέρασαν τα 35-40
χρόνια ενώ .οι οµάδες µας δεν καταφέρνουν
εδώ και πολλά χρόνια να φτάσουν σε τελικές
πρωταθληµάτων.
πανελληνίων
φάσεις
Υπάρχουνμεμονωµένεςπεριπτώσειςαθλητών
που διακρίνονται και βέβαια μόλις γίνει αυτό

Το

αξιοποιείται το ντόπιο δυναμικό. Τι έχετε
να απαντήσετε;

υτή είναι η καλύτερη ερώτηση. Πρώτα απ
όλα αυτό είναι κάτι που μου αποδίδουν
διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν
οι πραγµατικοί φίλοι του Φιλίππου στους
οποίους έχω υποχρέωση να απαντήσω και
παρακαλώ να με προσέξουν ιδιαίτερα. Τα
τελευταία 18 Χρόνια που είμαστε στο Φίλιππο

χρόνο

πρωταθλητισµό.

-

Είτε ανόδου είτε

παραμονής.Μέχρι
το 2011 ο κορµός
και μιλάω για τους
8-9 από τους 12
παίκτες ήταν από
την Ηµαθία. Από
το 2012 και μετά
συσχετισμός
ο
άλλαξε.
"Ομως
να
πρέπει

καταλάβουν

όλοι ότι ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ έφτασε στην α2. Οι
στόχοι τίθενται από τη διοίκηση. Η διοίκηση
του Φιλίππου ορθά κατά τη γνώμη μου
επιθυμούσε πρωταθλητισμό και ανόδους.
Αυτά επιτυγχάνονται μόνο με υψηλή
ποιότητα αθλητών. Την ποιότητα την
αγοράζεις µε χρήματα κι έπειτα είναι η σειρά
του προπονητή να την µετατρέψει σε οµάδα
που θα κερδίζει. Ένας ΑΘΛΗΤΗΣ είναι έτοιμος
να παίξει μετά από περίπου δέκα Χρόνια
προπόνησης. Αν βέβαια έχει και τα ανάλογα
φυσικά και πνευµατικά- ψυχικά χαρίσµατα.
Φτάνει δηλαδή στα 16-17 Χρόνια. Τότε όμως
είναι 16-17 χρόνων κι εγκαταλείπει τη Βέροια
για σπουδές η για άλλες ομάδες. Όλα αυτά τα
Χρόνια απο τη Βέροια τον Φίλιππο καιτον ΑΟΚ
βγήκαν παίκτες ποιοτικοί όπως οΤριχοπουλος
ο Κασαµπαλης ο Προδρόµου ο Μπουρδανος
ο Μήτσιαλος και πρόσφατα ο Καραγεωργίου
που είναι ακόμη έφηβος. Όλοι τους είχαν
έναν κοινό παρονομαστή. Διάλεξαν να
φύγουν το πολύ στα 18. Αυτοί ήταν οι παίκτες
που μπορούσαν να ανεβάσουν επίπεδο τις
τοπικές ομάδες. Δεκάδες ακόµη παιδιά είχαν
τα προσόντα αλλά είτε δεν αφοσιώθηκαν
είτε για διάφορους προσωπικούς λόγους
σταµάτησαν. Μιλάμε λοιπόν για έξι παιδιά σε
είκοσι Χρόνια. Δεν ζούµε ούτε στην εποχή του
γερά και δυνατά ούτε στην εποχή της ελιάς.
Προσωπικά αν µε ρωτάτε εκεί θα ήθελα να
γυρίσω. Πλην όμως θα γύριζα µόνος μου µε
την ομάδα απαξιωμένη. Εγώ δεν µπορώ να
είμαι ούτε ψεύτηςούτε λα'ι'κιστής. Εάν βασιστώ
αποκλειστικά στο τοπικό στοιχείο ο Φίλιππος
θα παίξει στο β τοπικό με σαραντάρηδες
γερόλυκους θα απαξιωθεί κι όσοι δήθεν
κόπτονται υπέρ του αποκλειστικά τοπικού
χρώματος θα µας χλευάζουν διπλά. Η Θέση
του Φιλίππου πρέπει να είναι στις υψηλές
εθνικές κατηγορίες. Αυτό απαιτεί πρωτίστως
χρήματα , οργάνωση και τεχνογνωσία. ΄Ετσι
έχουν προχωρήσει όλες οι επαρχιακές πόλεις.
Ο Φίλιππος έκανε έναν άθλο φτάνοντας και
παίζοντας τρία Χρόνια στην α2. Με πολλά
χρή ματα και με το όραμα του κ.Τραπεζανλιδη.
Θα ήταν ακόµη εκεί αν δεν παραβιαζόταν
ο κανόνας των δυο καρπουζιών. Όταν ο
Ολυµπιακός 0 Παναθηναϊκός η ΑΕΚ ο Άρης
ο ΠΑΟΚ κάνουν μεταγραφές παίδων κι
εφήβων δεν μπορεί εμείς να περιµένουμε να

στήσουμε ομάδα βασιζόμενοι στις υποδομές
και μόνο. Σήμερα που µιλάμε στην ανδρική
ομάδα έχουμε 8 παιδιά στα 14 από τα
τμήματα υποδομής. Δεν μπορούν όμως όλα
να πρωταγωνιστήσουν. Το μπάσκετ είναι το
µεγαλύτερο σπορ μετά το ποδόσφαιρο. Η
κάνεις ανάπτυξη η κάνεις πρωταθλητισµό.
Όπως είπα και πριν δυο καρπούζια στην ίδια
μασχάλη δεν χωράνε. Τώρα υπάρχουν και
κάποιοι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια που ο
Φίλιππος ανέβαινε κατηγορίες λυποντουσαν.
Έπρεπε λοιπόν κάτι να βρουν. Βρήκαναυτή την
καραµέλα και την αναπαράγουν νομίζοντας
ότι λοιδορώντας θα κερδίσουν κάτι. Λυπάμαι
αλλά οποίος κάνει τον έξυπνο και τον ξερόλα
τα βρίσκει µπροστά του. Διετέλεσα έξυπνος
και ξερόλας και μιλώ εκ πείρας. Για το θέµα
αυτό θα μπορούσα να µιλάω ημέρες και είµαι
διαθέσιµος σε κάθε συζήτηση.
Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι τη νέα

χρονιά;
νέα χρονιά οι πιστοί μας φίλοι θα πρέπει
να περιμένουν πρωταθλητισµό. Δεν είμαι
τόσο ανόητος ώστε να προδιαγράψω άνοδο.
η

Θα κάνουμε όµως πρωταθλητισμό και νομίζω

ότι θα καταφέρουµε να έχουµε σε σηµαντικό
ρόλο στο παιχνίδι 2-3 παιδιά από την πόλη
µας όπως όλοι θέλουμε. Με την ευκαιρία
να ευχαριστήσω τον Ηλία Λαζό που είναι ο
ιδανικός πρόεδρος για κάθε οµάδα τον Γιάννη
Στεργίου που η βοήθεια του δυο χρόνια τώρα
είναι ανυπολόγιστη και όλη την επιτροπή ,
τον Αντώνη Κόζα τον Άρη Μπέη ανθρώπους
που δίνουν την ψυχή τους πολλά χρόνια για
την ομάδα μας. Τους πιστούς μας φίλους που
δυο χρόνια τώρα µε πολλές ήττες και δύο
κατηγορίες χαµένες είναι δίπλα μας σε κάθε
παιχνίδι και που τους αξίζει επιτέλους και μια
χαρά. Να πω για µια ακόμη φορά ότι μεγάλο
μερίδιο στις επιτυχίες μας µέχρι τώρα έχει ο
κοουτς Χρήστος Μπλατσιωτης ένας από τους
καλύτερους προπονητές που έχω γνωρίσει
και μιλώ αντικειµενικά κι όχι σαν φίλος του
ενώ και η συμβολή του κοουτς Μανώλη
Λευκοπουλου στον τοµέα της ανάπτυξης δεν
μπορεί να περιγράφει µε λόγια. Αν με ρωτούσε
δε κάποιος πωςτα καταφέρνουµε τόσα χρόνια
να είµαστε όλοι μαζί θα έδινα μια μονολεκτική
απάντηση. Οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ για
τις ερωτήσεις και την ευκαιρία να πω τόσα
πράγµατα.
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Σκέφτεστε…
στξξ…Ξνεξ

.

σλλάζώ.
. Μορς

Ενας... «γλυκός» Σύλλόγος!

ετά από πολύμηνη προαπάθεια, συστάθηκε ο
σύλλογος Ζαχαροπλαστών
και καταστηµαταρχών Ζαχαροπλαστών Βέροιας. Σκοπός
του συλλόγου είναι'η προάσπιση των γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων
των μελώντου και η φροντίδα
και λύση των προβληµάτων
που αφορούν την επαγγελµατική δραστηριότητα αυτών. Συμβάλλει δε στην
καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας,στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας
µεταξύ των μελών και στην εξασφάλιση συνθη΄

κών βελτίωσης της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και µορφωτικού επιπέδου

Υπογράφηκε η σύμβαση για την
αποκατάσταση του δαπέδου του
κλειστού γηπέδου στην Εληά
ύμβαση έργου με τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου
εσωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης Εληάς» υπογράφτηκε, την Τρίτη
12 Σεπτεμβρίου2017, από το Δήμαρ-

αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Παγούρας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος: Σακαλής Αργύριος
Γραμµατέας: Λάσκαρης Νικόλαος
Ταµίας: Κουτόβας Πέτρος
Μέλος: Παπαοικονόμου Κωνσταντίνος
Αν. Μέλος: Καρατζόγλου Ελευθέριος
Αν. Μέλος: Στεργίοπούλου Μαρία

χο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Πρόεδρο του ΚΑΠΑ Δήμου
Βέροιας, Στέργιο Διαµάντη, και τον
ανάδοχο εργολάβσ, Παντελή Κοΐμτζόγλου, παρουσία του Αντιδηµάρχου και πρώην Προέδρου του ΚΑΠΑ,
Θεόφιλου Κορωνά.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια
νέου δαπέδου τύπου 6ΥΜΡΤί5, όλες
τις εργασίες πλήρους αποκατάστασης του,υπάρχοντοςδαπέδου καθώς
επίσης και τις εργασίες τοποθέτησης
του νέου δαπέδου. Η υλοποίηση του
έργου αναμένεται να συµβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των συνθηκών προπόνησης και εκγύµνασης
των αθλητών που χρησιμοποιούντο
κλειστό γυμναστήριο µπάσκετ της
Εληάς, ενός εκ των ιστορικότερων
.χώρων άθλησης τής πόλης.

το τέλος του έτους Θα έλθει στον δήµο Βέροιας η επόΩςµενη
φουρνιά της Κοινωφελούς Εργασίας, ενημέρωσε

ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε
στην συνάντηση της ΠΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη µε την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας κ. Αντωνοπούλου, με θέµα
ακριβώς τον 2ο κύκλο της Κοινωφελούς Εργασίας. Σχολίασε μάλιστα ότι ο πρώτος κύκλος της Κοινωφελούς µε τα οκτάµηνα
απέδωσε τα µέγιστα στον δήμο, εκφράζονταςτις ευχαριστίες
του στους εργαζόµενους για την προσφορά τους. Φυσικά η
ύπαρξη 8µηνων σε τίποτε δεν αλλάζει την πάγια αποψή
µας
για την ανάγκη προσλήψεων μόνιµου προσωπικού. ..

."ή
,Χ

ο πρόβλημα των επιθέσεωναδέσποτων σε ανυποψίαστους
δηµότες ανέδειξε με αναφορά του στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
ο δημοτικός σύμβουλος Ζήσης Πατσίκας. Δεν είναι µόνο το σοκ
της επίθεσης ή το δάγκωμα αλλά και τα όσα ακολουθούν με τους εµβολιασµούς
αλλά και την αναζήτηση του ζώου για έλεγχο.«Βιώνουν έναν
Γολγοθά οι
συμπολίτες μας που δαγκώνονταιαπό αδέσποτα» σχολίασε ο κ. Πατσίκας
με αφορµή πρόσφατη επίθεση σε Βεροιώτη, ο οποίος δαγκώθηκε στο κέντρο της Βέροιας αλλά το ζώο δεν πιάστηκε (παρά τις προσπάθειες που
έγιναν) για να ελεγχθείαπό κτηνίατρο και συνεχίζει να σουλατσάρει ελεύθερο στο κέντρο της πόλης.Στην απάντηση που έδωσε ο δήµαρχος τόνισε
ότι ο δήµος έκανε τα νόµιμα στο συγκεκριµένα θέµα ωστόσο
δεν έγιναν
αυτά που προβλέπονται για την ασφάλεια του πολίτη,
το πιάσιμο και ο
έλεγχος του σκύλου.

δυνατότητα των μαθητών λυκείου της Βεργίνας να επιλέγουν λύκειο
Την
της Βέροιας και να

µπορούν να μετακινηθούν από το λύκειο Μελίκης
υποστήριξε ο τοπικός πρόεδρος Μανώλης Εμμανουηλίδης. «Αυτσνόητη
η δυνατότητα επιλογής των μαθητών της Βεργίνας να επιλέξουν Λύκειο,
στην Μελίκη ή στην Βέροια» σχολίασε ο Άρης Λαζαρίδης. Σύµφωνα µε τον
κ. Εμµανουηλίδη, οι µαθητές της Βεργίνας που ακολουθούντο Γενικό Λύκειο, εγγράφονταιυποχρεωτικά στο σχολείο της Μελίκης και δεν µπορούν
να µετεγγραφούνσε ΓΕΛ της Βέροιας για να συνδυάσουντην φοίτησή
τους .
εκεί µε άλλες δραστηριότητες(πχ φροντιστήρια).
Εκλογέςστον ΜΑΣ «Η

ασφαλτόστρωση γύρω από το σχολικό συγκρότημα
΄Εγινε
κια. Σε

στα Γιοτζαλίεπόµενη φάση, θα γίνει η σύνδεση με την περιοχή ΒΙλας Βικέλα.
Έγινε µια διάνοιξη και µέσα στον χρόνο θα ολοκληρωθεί το έργο είπε ο
αντιδήμαρχοςΘανάσης Σιδηρόπουλος.

ζήτημα της κατάθεσης (εξέφρασε την αντίθεση του)
από τα άμισθα
Τοµέλη
της Δηµοτικής Επιτροπής παιδείας (το ίδιο

ισχύει και για άλλους
Γονέων κ.α) του «πόθεν έσχες» έθεσε στη συνεδρίαση του
Δ.Σ Βέροιας ο Νίκος Μπέκης.Πιστεύω ότι θα
ακυρωθεί η δήλωση πόθεν
αίσχες στα μέλη της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, αν και κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν και έκαναν» είπε ο αρμόδιος αντιδήµαρχοςΓιώργος Σοφιανίδης, απαντώντας. Η επιτροπή δεν διαχειρίζεται χρήµατα, συµβουλευτικός
ο ρόλος της, και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος για υποβολή τέτοιας
δήλωσης.Φυσικά µέχρι να γίνει αυτό ας προστατευτούννοµικά - πολιτικά
όσα μέλη από άγνοια δεν το κατέθεσαν. ..

π.χ Συλλόγους

Είµαστε σε θέση

να κλείνουμε άµεσα μικρές λακκούβες» είπε ο αντιδήµαρχος Θανάσης Σιδηρόπουλος κι έφερε ως παράδειγµατις πρόσφατες παρεµβάσεις στον Τρίλοφο.
αλλάξει η τιμολογιακή
Δενέχει
Γ. Ορφανίδης,απαντώντας

πολιτική της ΔΕΥΑΒ τόνισε ο πρόεδρος
στον Ν. Μπέκη. Τόνισε αυτοκριτικά ότι
«αν γίνει κάποιο λάθος στους λογαριασµούς θα το διορθώσουµε»ενώ
υπογράμμισε ότι «το δίκτυο είναι παλιά και με προβλήματαενώ υπάρχουν
λίγοι εργαζόμενοι που κάνουν αγώνα δρόμου» και επίσης µίλησε
για την
αντικατάσταση των υπαρχουσών αμιαντοσωλήνων.

της

Εντολή αποκατάστασηςστις φθορές που έχουν υποστεί

τα σανίδια της
πεζογέφυρας της οδού Θερμοπυλών αλλά και τα αντίστοιχα σανίδια
στην πλατεία-Ωρολογίουείπε ο αντιδήμαρχος Θανάσης Σιδηρόπουλος.
αποχωρήσεις συνοδεύτηκε η συνεδρίαση μετά από αντιδράσεις
Νωρίτερα, ο Γιώργος Μελιόπσυλος κατήγγειλε ότι την Δευτέρα ηλικιωµέστις απαντήσεις που δόθηκαν (ή δεν δόθηκαν κατά τους αποχωρούνη γυναίκα έπεσε στηνπεζογέφυρα (εξ αιτίας των φθορών στα σανίδια) και ντες). Αποχώρησαν ο Α. Μαρκούλης και ο Ζ. Πατσίκας. Νωρίτερα
όπως είχε
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείομε ασθενοφόρο.
ενηµερώσει το σώμα έφυγε ο Γ. Μελιόπσυλος και τελικά από
την αντιπολίτευση έμειναν μόνο η παράταξη του Ν. Μπέκη. Άσχημη εικόνα
σίγουρα
τον Αύγουστο οι δήμοι µπορούσαν να αναθέτουν ξεχωριστά των συνεδριάσεων. ..
Μέχρι
σε κάθε δηµοτική ενότητα παρόµοιο έργο ενώ από τον Αύγουστο
και µετά αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτό απάντησε ο αρμόδιος αντιδήµαρχος
ώς θα πρέπει τελικά να γίνεται η αντιπολίτευση
στη δημοτική αρχή.
Βασίλης Παπαδόπουλος σε ερώτηση του Αντώνη Μαρκούλη. Νωρίτερα
Μέσω παρεμβάσεωνστις συνεδριάσεις του ΔΣ ή μέσω
ο
αναρτήσεων
Α. Μαρκούλης είχε ρωτήσει αν μπορεί
να δήμος να σπάει ένα έργο ανά στα Φβ;
δημοτική ενότητα για να κάνει απευθείαςανάθεση.

Με

Π

Πάντα δραστήριος!
ακόµη ενδιαφέρουσα
επιστημονική
ημερίδα
(Τετάρτη 13/9), αυτή τη φορά
με θέμα «Η σήψη σήμερα»
πραγµατοποιήθηκε στη Βέροια
από την Παθολογική Κλινική
του Νοσοκομείου Βέροιας σε
συνεργασία με το Επιστημονικό

Μία

Συμβούλιο του νοσοκοµείου και τον- Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας.

Σκοπός της- όπως τονίζει ο πάντα δραστήριος και σε
παρόµοιες πρωτοβουλίες ο Χρήστος Κούτρας που ήταν
και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής - η ενημέρωση
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για όλα τα
νεότερα δεδοµένα του σηπτικού συνδρόμου, που αποτελεί
µια σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα µε εξαιρετικά
υψηλή θνησιµότητα.
…

ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

ΜΑΣ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας
θα πραγματοποιήσειτην Ετήσια
Γενική Συνέλευση, την Κυριακή, 24
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.µ.
στα γραφείατου Συλλόγου µε τα εξής
θέµατα:
νέου
Εκλογές
διοικητικού
συµβουλίου
Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής
Εκλογή
μελών
Εφορευτικής
Επιτροπής
Εύρυθµη Λειτουργία του Συλλόγου
Απολογισμός δράσης
Οικονομικός απολογισμός
.
«Η παρουσία των µελών μας καθώς
και όσων επιθυμούν να εγγραφούν
στο σύλλογο μας είναι σηµαντική. Η
στήριξη σας στο έργο του συλλόγου,
που προσπαθεί να αναδείξει τόσο
την περιοχή μας όσο και τον τόπο
µας, σημαίνει πολλά για όλους μας»
αναφέρει η ανακοίνωση.

&

Ο Χρήστος Κούτρας ,διευθυντής Παθολογικήςπαρά τις

υπάρχουσες συνθήκες γενικότερα στον τομέα της υγείαςπάντα με μοναδικό ζήλο φροντίζει να κάνει πράξη µε
συνέπεια τον Όρκο στον Ιπποκράτη!
Στην ημερίδα παρόντες ήταν ο δήµαρχος Βέροιςας και οι
Γ.΄Σοφιανίδης, Θ. Κορωνάς, Τ. Χατζηαθανασίου,Ν.Μπέκης
καθώς και γιατροί,νοσηλευτές κ.α Πιστεύουµε ότι θα'
υπάρχει και συνέχεια στην ξεχωριστή αυτή προσπάθεια!
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OIDThNOVm<; a.fn Cl1OOICKOU<; trol ~q ),cJt(;NTac:
oAOolW]pa. l(tLllIO EqI'1JJ. cE),EOOe.pq Me.ooq...la.,
2 11611944).

EtliTIl '0'CITe),EL$t JXOO '11'1<: Kal.cJJam <:OITOLO '0'
EMr em::Bl9Jl944,E.vaTJl~Jla-mylJ.o.TOo~

~E EJTIKEqlCN')l;TOV tcaro;(lK6",oJJciPXJ1
CJOIlyn<:
A.ne:ppwn'J KlJ"I6qEpE \'CI OlaqlUye.l npoc LO
rycM. LLO 6 p61JO npoc TO
rvai\Q., Ol
OJYE.p,mE<: TWV No.O: rSo),O¢VllOCN 34 6roJJa
(30 EK TUN 0JI0[wv I'fmY 0JJOXOI). 01 oo...a~E.te:
TOUEM!. Q v 1«]1 Ql J.lTIOpoOOo", e.UKOM, l((I.l)k:
I«]JJkI JT poe: IOoJTo rlJ0 q va xmnrpornboo U'0' tol.lC;
rrep[rrou 1000 eyoo13I01JEYoU<; OTO
ryaM
T~),h:e.<:. CrTrrPav TrjY JTOpQooarj
ThN TayJJatwV Aop:J),Ek:x; dicta ... a AI'j(ouy Ol
~poOOE.Jc;. AKo.\oLJ9"..Wroc:; nc orSrjyf8; lWY
IlPe.TOM I'DI 1'1<: KU~Oq <: wu Kalpou, Ol
TayJJcrro~Afre<: apY~8'1KQY YQ JTOparS080Uv.
'Errerrc anOTpI ~JJEPIl. oKJ.'lp ~ JJOxrj OT'1ynE.plcw'!
TOU e),l'(CAQ. 0 EMr ~~KE 8 p l a JJ ~ ELJni<: .
Lta YEVOY6ra eKEMl a"'Q(pEpEtal EKTrn1x;
o rTa8'1<: Kavwp6<:, ympo<: 1«1.1 encp),'(X:
&ott:ll1IKOU n pOCX!JTTlI«lU Trj<: n EEA (fb),ItIK!'J
Errnpoo~ EevlK!'J<: A.rreAeu8epwoqd 11]'" E.JTO',(l'J
eKE~1') [1]:
011:11 rEJT1EIJ.~P '1. r1q v OXUjXJJJJN] Il' OM m
!J.€.oo T'1<: rro),EJJIKq<: TE;('ofJ<: an6 lOU<; rEpJJO\'OU<;
tl.OJJOno),'1 TOU ME>.rvcM, 9,'ou'o' ouyKEYIptJ:JgeI
va &OCtoLN 11]'0' o.~ OIC1tl'9i r5O),
Ita')
TOU<; ~riXq , 0 1 JTIO a l
'r'E Tawaia).me:<:
2 E.1Iap;(lW\!. OI!?OOE Be>.IKa KaAq.JJ .
rycM, A1af30ALTOIo P,
P .
a K10U
ATlDI3
I rj IKO EM!rte.<: TOU
U 1
90U I:u YIilW~ E LN 68Ja yOpw an o LO
ay1pO a UTO 11]<:
ESYOnR°rS o
aoq)U
do 16.
E'PE6poE>; cr n c;
1«]1
c O- -TI/"'"
3
ma IE:<:
JTAo DK.i.J VO
Kl
row, OLI~ • tE
'r'PO~JJE.<:,.
TOY

EMr,

E.'.'EDlIOO ~I'"

a ... ayYw 100E1<: ,
6
'0' 0 U v
JTAqpoq:lO P 8;. KaJ
TpEI<: ~E pe.<: Kal
TpEl<: W;(f£<:' aOO CJo
TO xOpClJJo 1q<:
12 WJTEJJ~PIl. 0
~I r.p6<; KOJJnO<: IQJI
TpptUpw tQ j!.ou...a. KpOLOO"'1I]'1 (Mioa toU<; Oto
oOLoJJaU\1O OO),avo TIl<: qlO..,Kr,c; OUppa~qc;. no
TOV EMr, xOP'1 OTI<: KaCE.pte<: KO.I CI"'1Q N~va,
~ ~ po., e Wl ar.pI!kt1E.pq Kl ano w XPoo6.
Boal UITO',(pE.wi£voc:: X[),te.<: ...a Oql L.p~u", 0
ouna oou 1«]1 if ano...ro<: JJE JJ b. MoV<i;(a JTOU
6l0.9€te lKOY6vI! H\'CII JJlO OKE.TrJ tiIvYrJ ,~OPEJJN]
o.rr6 LO EAAN at' o.JTOlJ.E.lvapc J«iJrooovaooyrou.
lia va ~8 er otOV moo tT]<:, UOLEpa an6
~ ~o~ , <pOpll1Ne.Tal " E.YO... aplJ.OK6 rrETp~
Kl E.T01, JTQAI KAaraonr}56EI KCll Ta lpEPYEl
6Aa yOpw T'1<:. aYUJ - KJitw. Kal 01 avTj:E<: ~a
0rtOupn E.XOU'" rSeoa ono Trj aKO'o'OOlrJ 11]<:
E.va. IQJpa~ tDl'o'O, Kl aL1tO 1pa.~ve. ano KaJJui
6eJropra JJE1pa. ~OKpla KJige: q::opi JTOU 9€AouY
va JTU po13oN')00 w I
14 rEJrtEIJ.~pq . IC ~CtK'1 an~ Ep),'ETOl
tzlmI0PWIJ.E.Vrj KOl lJ!mEI YO JTe.p:ioa an::
ypa~JJe<: 11]<: E9v0Jr ~Ia <;. eo ene6€ AE.el,
TOU<; a>.JirE<: YO OlC~OOUY TIlY ClJJmoxuO a,
\'(1 rrap05090uy oro... EMr KOI ...a mplJ.1Eyouy
\'(1 Kpl9cUY ano TIlY Kull€pvf'lClrj. Oray LO
lI'Cl(JIi& npllX'0'6, alXJl1),wrol ma toU EMr, Ol
6LJTl.oJTouN1JJEYOIa UTO[OTOU<; ~Ev OU<; en I6poIJ.Ek:
E9.lIKOqlPOVe<;" p:.on'J9rjI«l.... ym[ Ea'[(,(J 1«]1 TIl'"
teAeumla on'p'~q rSE 6extrjl«l.V '0'0. CJtcI~ OOUY
TIlYCIJJlm7,(UOCa, '1 antNrrp~ TOU<; ~Tav trolnciAL
o.u~ LOU a.'cCo8ryrou. EJTayyeAJJ.aTCanpor5611].
- 01 EVV),E(ol In: nrwa YQ OJYE.XCOOUJJE...
lia TO EOCI~LaK6 ), oo ylO. JJla 016Jl'1 Ttl:pa
q::opa evlOXUOVtaV 0 1 o....qOJXE<: 100 "La LO
oUPlO, evwo ITtI'f1.Icna).r'[rE<; JJE nc:: EWo'yrE<: tWpa.
ye.plJ.o.WJv, E.VV.M(wy, 11]<: K~q Oq <: OUvE;(lCaY

25 :IEDTEpIl

JlE. mo JIO~q ),Ooaa, 100 l a\'CI~'lCIb LO
C1J.UlTOW;\JOjJO 100 AaoU, 0 EM! E.),'ClOE
OOOOE tDlJra IJ.OXq lOU JlE LOLI<: rEpJJCVOUc;.
I«iJrou 200 rSlaAe.xtU na)w{QplO.. Ol
TOVJJamlJ'rte.<: w<: 11]YteAe.uro.kJ. onYlJ.q,
ep.yakJ.v o.rr61OMJTe.{eoTM OJJ~PO U<; lOU<;
KOI TOU":EKteN:>UoaV.
15 I:eJrriJ.lpprj. Nio lJ.E.Tci 10 rjAI~pe.lJ.o.,.
Ol rSoAo¢Vol LOU Me:Alya).O, o qKIiMJuy
nno JTOvroO ),ElJKE<; a'1~c l'E~ nEtoUY CI1Q
lpw.al<la m lrn~a 61Th::! 100<: 1«]1 JJ1l0w.ouKla
- JJn0w.OUKlClw TPE>:oW W KAeJOLOIN oro
{ecrrE>.\. fIl'r'E<: CI'TJ1fJJE<: npLY 1J1V nopiooo~
TOue;. OLI<: aYQto),IKE": napuqi<: T'1<: KWIJ.6noAq<:
e.rxelp16oe.l XWp[<: W JTpoMj3a '0'0. rniP:l ~EPOC:
orn JJ6xrl to 110 rUvta'p'lJCl tou EI\AI 1JCl(1 JlE
TO epu;\J tD IDITrnylO TOU ftClYKOu jD; otpctoe
- TO v AP'1 Be),ouxK.i.Jtq . 0 novoc, '1 opyq Kal TO
a o9rjJJaTIl cmo 6'p' p0::: E.t6 lKIJOr) clW'0';(lA 16&.0 '0'
JJQUPO:POpe:~E.W1Y uno m "UJX.Il xwpn JTOU
nN1JJJlUpIOQY TIlY r.rqJOJToArj qTaY oMlW]po
l3ou'oti. Ka.L JJ' 6kJ a um, 0 mrrpi nmouoc KO.I rj
a p;.iJq16 TOUE9.'lKCIAaYJ«)Ij ~ KIV ~JJQ'[()(; rSE'"
UOTEprjOE.
TnY JI
q~e~ 1J.e: VI 1\ai8E.Ja
TO E
6liJxU\KOYOTa plO.tou <: E r0vr06e.<:
a
~ro ITOU JTEp . povro... 1J1~ nON1,
... a",'EJJ8LNa. AJT6
Mq>.cm:iuocy KClllTpq
n <: JTjXiJTE<; ony~ '<: 01I«I.ro
00<: P'l'~r.OOE.J<:
~e Qiploa
o.rr6 TO
E(EOtEVI JTavw
[Q:J,lC;
I
XOooU<;
rE p ~ O~ V1 UIJE YOU<:
ilJOU U 011
ro... 6n
E.
ro... JJ'
EYKM
KO.I LOU<;
EoTEI 'II 0
oJl[na
TOU<;.
11lV I6KlrjJJEpCl
TO
. w JJI30u;\J0
u 1 06 l 0 IK q Orj<:
OUYE.P
Kal
JJe
qyqO'1
100
U
qlOI
JJE ... OU
anOlpaOl~e
Tf'lV
OpyCLYwol') OlXXHUOU
YKl 11<: O\KCl'y'E....EIE<; 1toJ...
TOV JJ~l

Km JJ8:xJ 0' Eva LETOIO
Ol~OOLayE.<; JTE.P I~OY
TO o'o€! Pfur IVO ITp6o:I.rro 100 lV::irKou ~CX; C'flI va.,
e.UPIOKE 1«:11 JT6),l ~ cmoxq TOU \'CI Etro'11t.rJ£1ef.
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Et:E~ om LD.Il LOU remEJJl3pll. 8p'ra..,; OU]V
KaAaJJam KIJl 0 ovrmp6o:JJno<: 11]<: Ku~EP'oTJorj<:
c£8YLK!')<: EY6tT1ta<:Jo K. rJavay. KaveA>..?JTouAoc;.
ATT6 11]'" npW'rrJ KI oAa<: onwri <pO.yq KE on
JJOva.rSIK ~ E.Y"0la Kal ~b TIl<: Kul!-EPo'Iloq<: r.
F'lar1c:r.'OpEoLl ~~ TO rnlJ<: Ql nEplj.lo(E~E~ 80
rSlaTll P ~ O EI OJTALo~EVOU<: 1«]180 JlE.m:pE.pEl o-rry.'
qYQ to ~ ~qTE.<;;'YIC tT] vecalj.XlTOXUo a
nou ETOrJJa(E JJE LOU": A~<: miTpllYo'E.<:
trx, AarKE<; EIlITponE.<: arr6 oAa TO O1pW ~aro
CYE ~ KO.TE.j3ar you y I!lee. ~epa. oro (e....oooXErO
noucrrti8JJEUE. 0 AvTlTlp6o:Jmo<: tT]<: KU~ P'"'q Oq <:.
XWPk: \'CI narpvouv E.0Tl)J IJ.C OOPIOTTI crrovmon
'y\a tn npo~q uatu ~~<: ~ 8a ...arou, JIOLl LOU":
n E~. KI ~... mAL 1'D1 16TE q ITjXJJtolkJuMa Kal
n EOrj 1iJ1II ~ OpyaYWoEUlY, nou E.r5l'o'E ~La
aJJEO'1 Kal o:.ocmKJ'J MOrJ oe: lToAAiJ a61e~rSa.
-rry.' urroypa.q;.~ LOU K. Ka~Mu LOU
blOIIGlT. Av11npoorlmoU EnapxCc<: KakJlJ6m<:
1«1.1 LOU tmO<pQ M)JJEVOLl 00tJ LL ~IKIJnKOO
o...nJTpoolimou 1'1<: Errapxb<:
oo~ '0'q<:.
E.K&6ovray ~a TO NoIJ.6 KOJ KUKAopJpO ~
ElrSooi XQ. ptOVOJJ OJJCItO, E'fYU'1JJEva an6 TO
KpQro<: nou Sa 6q ~ oo~UvraY.
cum
JlN1prI:eqlUll XJALOrSE<: unciUlJ),o1 JTOU Eva 000
JJ~'o'E<: E~EMlV CIT ~JX.IllOl tzll "'I"JCI1lKO
•autO
avoloEe: 1001 KIV~8'1KE rj 0'p'OpQ. 10. 0 );;[6<; eVl.iJOE
(ova 611 jJITOpe.1 IJ.cMx;WU YQ KOUJJOYIOPEl m8E
n;\e.upa 11]<: (f.IX'J<: LOUJo.
OSp OJJ~O<:TOLl EMrarrEVCV1IC11OU<:OlNEpyOte.<;
'[(,(J'o' KOTCKtJTItijy Kal '1 CITe),EIJ9E.JXOOrj TIl<:
JlEPIOX!'J <: f;£o~ KIOOE: w b:l6 Tf'l<: EOCI ~ lc <: JTOU
~rrroO OE JTAEoy et6ltalorJ YIC 1n EVKAq ~ClTC
'[(,(JY TaVIJCI100lpcALtJi7o'. 0~Q.6e.<: oP~oJJE.YWV
no1trnr:t.', av8pwnol nou Erxo.V 6e1TOU<; 1511«:(1<:
toU<; YO J3ooavCCovtaI If] I va E.KLE>oWtm CJTO
lOU<; Nat f KO.I TO Ta.,.~ AoqlcAeIa<:. IT~pav TO
YOJJo CI"'1Q :<EPiC10ue;. AWqlEpEl XC p:1Ktq plaTOOi
o KOJTerC1Yoc;TOU EAALAp OTO<: Ka~PIVO C t:Ef;(O
Tf'lV EL"Q)...q 1~<: Ol11f'<E.VTjX.iIO'1<: 1iJ1II C1WaAWtwV
OLO
e(EOLEvI. To ePr'O ~ o.<: qTO'o' liON)
15 00KOAo. Enpe.rre: YO OlJ'l'Kpan')OOUJJE OlJ.ri6e.<:
e.(oPTWJJE.'w'tW JIOArrtbv, 01 onorol OJT)'IOJJEvOl
JJE 10EKOupla ClpIJ.OUOCY \'CI EKrSll'Jl9oUY Yla TC
8uJJCfIQ lOU<;. roD ...a neplqlpoupqOOUJJE lOU<:
alWaMrrou<;;. POM~e. laxup~ q:poupC oro
Mrre.(EOTM KO.I "p64rJ.~e: IJ.E. JJEyQ.kl YpCJJ~
llpooOX~ NapKEd·Jo [2].

16 WrrEJJ~P'1. Ew JlEtO TO ciAAo ta 3
liNt6vJJata LOll halKOU ITpcrroU QJTOCI,)povrm
anD w
;\Jyo)ll l«llnpo;c:wpoUYanO T'1YCIJT6vW
TplqlW.b,. 1~'" 184!rj, TrjY EOO, 1'1 BolXppQoo,
0' E.'o'O. ~E.rum0 JTOU maYEl oAo LO JJOKjXX; 100
NOJJou. ()),E<; 0 1 oo...a.~ete: Sa OlJ'l'KJ.~OLN Cl'tOU<;
rapya).lIilr'Oue;. "tT] 1JE.)'Cl).'1 avt6p"UCICIQ nON1
TOLl
pqa, JJE TOU<; roo Qvnipre <: "tT]<: KaI "IDU<;
;(l>.65E<; KlNllV'lJJEvoU<: "TI'f<:. ErSw E.xe.1 q:a:.MlOOEl
9aapEOcJCIlCJXUP·(OII"t(l\OII(JO~V'Elil;
o apx~ rTOUncK; Kal JJE tl <: o p5E.<: 100 IIJTGp4Kol 'to
u
~
OLlvexf{el 1«]1JJ rni tTJ'o'o.Jl'O',(l.bpf'lCl '11iJ111 rEp~o.WJ '0' noAmaco
1UV ~aAminr
,
n..: ET11rSPOJJE<: Kl1ltT] Oqlav~ OTC ;(tJJpra11]<: KcrtrJJ o XPOO uytT£t 't
vo TaU Mdt
Tplqlu),bc; 1«l1lT]<: n w.bc;.
6£\1 flTav oVu
1l"fI'4{r) ~KI\CR1I;;
L"tT] ooppa(Ji LOU a lJIl'l JJE TO 1EJ.EL1Ta a m
Ta
EJ\AI, oOIfE
~4;
uno),ErJJJJata 11]<: e.8vonporSoo 0<:, 0 EJ\AI 6d
4;»0 1bav
JTArjpcl:lVEI KD1 miN ~ . a r.pl ~E<: arnJJ A.eJ e...:. Ol
P lJTl , DtO nAaI
15oAolpOvOlTOLl I"tOIJno, rjTtT]IJEv o ~ OKOpJlfCovrOI
(; TWV I)
11)4;
on<: oro. 6e.<: trol CI"tT]V rrope.kJ. lOU<; npo.;; T'1Y
'tU'V 1IYlp6mruAuv11)4;
n iJ),0 a I~QTO KU Aq00'0'1J1V n Ep lOX!\. Ot«ml:t.'ovro<:
oA 0 , CJtO MEAIvaAd.
Cl'o'O.Wpa, KJ.i8EXWpmq nOLl ooiJ),eue: cvunOJT1:o.;; 01 iM 6E.t. 01
ocntl;, 01 O~ 4;
OTa xUllJ.crra TOU. 0 aPxmJlO56n'l..: LtoUrra<: 1W1I tmlIKIIJt ,01 T m
~
KJ.E[YE.1Cloro Kaat po1'1<: n ro.oLl YQ yArrt.OOeJ..
T~ Q.~o1'lW\'tOlI(Q{1( "
t«iJrore. anoKci.YEl aJTO 1IJV o.vnAaYKq Mooa 100
OTO voupo KOl't OTO
00
I«I.loulOKtOVEI.
E10l, on<: 20 Lem:ElJpPrJ I')
EOO~
Ir1JJElr..OOelC
e.fvo.l ),ei1te. pq. 0 '1pwltD:; KXIllEt6vIO": LOU [1] To XPOVIKO 6 q ~OOle.UtT]KE CILO JTEpOOIKO
Eev1KOanEAe.u8EpwtlKOO
o.'ytiIYQ
Apq<: c£8YLK!') Avrbtooq
treU)p:; 2 1, 1979).
BOOU;(1tutTJ<: npoxn:pe[ d oAo TO JJOK poc:, AvOOq ~oole.uor) an6 LO " PI (oc:m(K:rn]~ 11
anD niJ),o EOOr'rv1l. pKCrSooi ojvcpa., I:emEJJ~P'1 20 1)5 .
ano;(Olprnie.\ TO ),00 Kal JJE -ro3 ILNniYlJ.arc LOU [2] rp!TP'. Kp11l'T6c;, H E8vIKq Av'tbmoq OtT]
EMI Tpc~aElV1O- to Ktvrpo LOU
prP.
OOrjYkJ. mlLOu<: " UjXJJ VOJJOUc;.O"EA334.
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vocntiJ : 6nA~ltJon

Eo:popllli u)v na~
~IO HpEpo. E8EMvn;
lL6trl IJEk,O TtIN O:mlJv
TTOU T1~ all(: 19
JTlell ~p ~ . KJ]I UJV enforllJIl
evap~1') O1NEpyao a~ "KllI
Kffipou Yyefa~ BepolClC; ~E
"to KEvrPO EVI')~epD.)J ~<: KClI
n ~KUOIl~ E9Ek>vKiJv

M

J

ip

IuaKS~~ Yla nc ~ae~TIKt~ ~€Taq>opt\ aT~V

napouaia ~OUASUTWV

n.E H~a9ia~ 1

T~~ nspUp£p€laK~~ sVOt~Ta ~

u-

~rI:N

eAoU TtIN Oc:miw

no.VEITlOTTll.llou
nCllpo<;,.
610pya'oili3llla:. 0IJIU1 ~
gepotTJV Awpea ~EN:JU nuv 0:T0ciN. "to rappa"to 16 IEJTlEIl~plou. Otl')V af9000Q Eti)ry.OOEbN
"t~<: &J1»:mx; Kevq:x.Krj" BI~I09~KJW BepoKx;.
TIlY Eti)~~OIl OuvtOvlOE.I') KoIVWVoo'J AErroUp"o~"YOu KY BEpoo::,. L"tO!Xml E>eocpa'oT'!
XOIPEtlcqi) aJlIlUSUVE "to AI')~trPr1~ €leo6wpl61)C:. YnECQ.r'o'O( EmOU]~ow<ftc; I\::rroupy[a~ to u
KYBepolo" 0 OJro[oc: efJrE «.. Eoo arr6 0 ..1'£1') "t1')
6pOOI') 8eNJU/JE '0'<1. nspeoo UpE 'to I.Ifr.'UIJCI. n500
OI')j.XlVnK6~ ~pE[ vo ElvCIl tva~ 'flO"til tw~ tOU
6Uou... No EV~ j1Epw9oU~E 100.1 va yWoul.lE I.I ~
PO<;"tIl" oWaf6o~ rnc ~rp.,
/I.Kokl~OE ~ napoooOcl')"tOu KElIM:::m--EX6pLOE illr). &"'trjC; ouvepyaafo" I.IE to KY BepOlo"
aJ'l5"tI"JY Nooll;\e(ltplC "YOu KY Bepoa:.. Xpmt«J
n(lJJ'(l9Eo6wpou. H 100. noJl"O.9EoolL:pou l.Io.rpE

too:rElIo~v. poO" I.IE "tI"JY EmOlll.l1l
pofux;l~

""0.

pE-

me E!QjcrrotE O~rac;

U)Y nspfrmmq tliN a9),lltti!v,
Illl.IEIWYetal on Il JIl]fXl1TClvw 1l1.lEp01.I1l 0 Efval OECI.IElJtIK~ tzll Et:rrpO8wl.IE<: 6IlMOOEK;; 6Ev :np6KEIl(J I va
y{vouv OeKltc;.
AIEUKpl'fi{e.ro ~ enrOll" OT1"tO 0\'01-0m TtIN l.Io9ryttiN rrou OIOKpl&jKO.V I.IEcxo o9),rrnto:iN oU»O"l11J 9a Jl'pEnel '0'<1. anooro),ow p.6vo
ana 'to oj'1W:1r'o tOLX;.
rIC Jl'EPlOOOrepE~ J1'''l')pO~prE<:" JlapClKIJNlJ EITIKOlVW'oT'! O"tE j1E "YO rpaq:E1o A~pootw IxWEW\'
1001 EnlKDMlNrO~"YOU luil.l0U BepolClC; 0"t0 U)"~
~ [&N() lOU 2331350617.
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nap&a aum, TOno aoOlli TI'J c x.A. &.v InTOXWpOUII'. EYW jJOIO ~E1 va ExoUjJE oUjJj3.lpaOTEf
jJETO y~o'rl6~ 6L1 yupw jJa( t.JJT6P'.(OUII' EKaTovr6fu~ XtJ.IO&:c: ITOAfrE..;;. naU.o ( a116 aUTOU(
'0'£01 aY8pwrrol.,. ITOU lxOUII' I\'1')'PloEl OE TE.oaepl<: ~ rrEYTE eUoylKE.( OIJQIJETP~OEI( TI'J XA
KOI O"E. KajJfa 15l')lloOK6nl')OI') OE'" olapaf'o'EtcJ
W EXOUII' o>.MJ(EJ. yYWjJI'J.
LiO OTljJE(O aUTO ~l vu ayaqlep9lb an,..
npwropou1t.(a «Gold en Dawn Watch - To
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