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Εξιιπερική
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πoΛιτικ~.

oι.γε.ωστρατ~ κή

CI'ι'αβόθμισΓpo, «ΠpOσVιKUOη EJJEvδίισεω'h εΙ'ι' α ι
μερικά από όσα καθημερινά τιςτελεurαΙες μέρες

βρlσκοvroι στα xεDιη τω ... Kυβφ.ιΓft!Kιί:rιι στελexω'ι'
και

συμπληριί:rιιOυ...

την

σπάτη

της

« δlκ οιη ς

CI'ι'άπrυξη ()o . Μ άλι στα. σε ό ,τι σφορά τη συζήτηση
γύρω aπό αυτά τα κομβικά ζητή ματο, πέφτου'ι' και
οι τόΥΟΙ της δικομματικής αvt1ποράθεσης ΣΥΡΙΖΑ

- ΝΔ. Κι αυτό όχι τuxa1α, αφού κυβέ ρ.."ση και
αξιωμCΠΙKή Qvt1πo),frεuoη συμπλέουν στα βασικά

διαφωνο ύ 'ι' σε δe.urερΕίισιιτcι στο ιχ εΙα.

Γ

ι α παΡ:1δΕΙΥμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ύτε η ΝΔ
διαφωΥΟwσεκάn από όσα εΙΠ Ετ/'ι' περασμέιη

Η

συ ζήτηση που έγΙVE στο τ ελευταί ο Λ Σ της
ροιας, με αφορμή παρέμβαση

150

8 έ

κατοίκων,

vouv ενεργά

Σ

στα τοπικά. δρώμενα και μάλιστα με

θεrΙKές-υλoΠOιήσιμες προτάσεκ; όοο

Τζ . Πάιατ; ο οποlος συ vεx Γζoyτας τη ν πλούσια

και σε επίπεδο συζήτησης-διαβούλΕυσης άvoιξε

8 έροια

και

τoυςελευθερoυςxώ ρoυς τη~

ήTav θετικό γ εγov ός. Τόσο γιατί πολίτες παρεμβαί

βδομάδα ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελ/άδα ,
«δρόση ,.. του σε Θοη τη χώρα και παραXUΙρ ώ VΤα ς

ένα σημαντικό ζήτη μ α που αφορά τη

ί γο υ ρα KGVfic; δεν είvαι Ευ χαριστημένος με τηv

εικόvα που παρουσι ά ζο υν οι δύο αυτές πλαrεί

Ec.. αλλά

γιατί έστω

και άλλα «το πό οη μο» τηςπόλης όπως π .χ

πάρκο Ελιάς.

συνέVΤΕυξη σε κυριακάυκη εφη μερfδα έδωσε το

πανόρομα του ρόλου που θ έλΕΙ vΑ παΙξΕΙ η χώρα
μας ω ς «JTύ λη Εισ650υ-ο των ΗΠΑ στη ... Ευρώπη
και ως «πρo μ αχώ ν α ~ α'ι'άσχroηςτης εVΕΡΓ EI α κή ς
εξόρτησης από τη Ρωσα Ο σα εΙπε ο Aμε ρ ι κoVΌς
αξιωμσroύχo ς,.

δεσμευόμε 'ι'ος

μάλιστ α

Η Π Α θα EYτEfyoυν τη δράση τους στη

το

αμέσως

επόμε'ι'Ο διάστημα,

το τι σημα lvει

η

περιβόητη

8.

ότι

οι

Ελλάδα

συμπ ύ κν ωσ α...

οι.γε.ω στΡCΙΤ'l"t' κή

α... αβόθμισ ηι.. γιατη ν οποία πασχΙζε ι η κυβφ.ιηση
πόνrα f\α λογaριασμό ττιJιI οικσιιομικά ισχ υ ρα/v και
όΧ ι του λαού μας.Για το >. αό αημαlvει βσθύτερη
ε.μn)ιOκή

τη ς χ ώρ ας στου; πολύ επι κ [ι,ιδ υΥΟ υς

αvτaγω vισμούς της περιοχής CI'ι'άμ.e.oo σε ισχυρά

κράτη και συμμ.αχΙ ες.

I(QJ

πρoφα'lώς ClYCIβά~ιση

της ση:χπιωnκο-πολmκήςπαρουσ{ας του ΝΑΤΟ,
με τη ... Ελ/άδα ν α CI'ι'αλαμβόVΕΙ ενισχυ μέΥ Ο ρόλο
στο πλα.Ισιοτης « συμμaxlας,.. στη γειτονιά

Τ

Ι μέVΕ ~ στο),α ό από όλο αυτό το 5Ucces:s story»
της ο1!5[ κα l η ς aYάπτυξη ς,.., της O1.'r'κ υ β φ.ι η ση ς

ΣΥΡΙΖΑ

- Α Ν ΕΙι; Από τα απανωτά. ε)'κα lνια στοικ

μεγά)ιους οακούς άξονες μέ'ιΚIυ ν τα πανόιφιβα

δόδια. Α πό τα ρεκόρ του τουρισμού μέΥΟυν το
ξεζούμισμα τω... Ep)'αζoμέ~ του κλό δου κα ι ο
τουρισμός

γ ια τα.

- πΑVΌιφιβo εμπόρευμα π o). υτeλ εIα ς

εpycmro

-

λαϊκά

στρώματα . Από τη

συγκένrρωση α)'ω)'rίJιι μεταφοράε

I(QJ

σταθμώ...

αποθήκευσης καυσfμω.... από τκ εξoρj ξεις του

Ζ'Εβδο
(

· δα Τοπική III"r#'Ί-.Λίας ΚΩ

: Πηυχη

Πολιτισμού

~ ο ξεκίνη Ω! σ. 11

ορυκτού πλούτου ο λαός oJΚ εpδlζE1Jt τκ δ ι α ρ ΚEfς

α υξήσΕΙςτιμ ιί:rιι για το ρεύμα , 'f\a τη θέρμCI'ι'ση και
γ ια τις μετακι'Λ'ισElςτου ;

Α

ς μη 'ι' υ πά Ρ)Ρ υν αυταπάτες! Η αvεpγ{o, η
εντσυκοπαηοη στους τόπους δouλeιάς" τα

Ep)'CΠΙκά

oJ'CΠU )(ήμσrαJt,

στα εργατικά

η

ολόπλευρη

επΙθεση

- λαϊκά δικοιώματα. η έvταση

της εκμετά>'ΛΕUση ς κοι το ξεκλή ρισμα φτωΧών
αuroaπαοχο).ούμεΥω V

τη ν

συμrι)ιηριί:rιιOvrol

από

αμφισβήτηση συVΌΡων, τους επιθετικούς

εξοπλισμού ς,.

τη

συμμετοχή

σε

επεμβόσΕΙς

εκτότ συ'Jόρων κλπ. Ολα αurά δε'ι' aπoτeλoύ'ι'
πaραφω ιλες.

αλλά

αΥαγκαΙα

συστcπικά

-

ΑΝΕΛ.

Τ

.... . .

της

.Β κα ιη ς αΥά:πτυξη()ο της ΚUβέΡ'd'Jσης Ι.ΥΡ ΙΖΑ

ΙΑ

Ο βασικό όμωςερώτημαπaραμέvειoυσιαστικά
αYOΠάvτητo .Ως πότε β:ι " παρ α μυθ ια ζ ό μ α στε;"

Ω ς πότε θα ΨάΧ 'ι'ουμε γ ι α "σωτή ρες;- Ω ς πότε

θα Ψά;(Υουμε 'ι' α βρούμ ε λί~EIς
εvαλ/αyή

ιroμμάThN

κυβφ.ιητική

lδ ιας

απλά από τη'"

στρατηγικής

στη ...

Εξουσ [α; Ως πότε τελικό δεν θα

έχουμ ε εμπιστοσ ύ..., σης ΟΟ'ι'άμεις μας ;
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δι

γοιι

πά

Προς τους αναΥ ώστες μας

Μ

παI'ι'Ouμε τκ

μας. ΕπιλΟγη π ου για κάποιους φόνrαζε ως

ρo μαVΤΙKι;Ί; όμως

μέρες αυrές σroll χ ρ ό ... ια

συΥΕΧΟύς κυκλοφορ[ας της εφη μερ lδας

μας . Όλα

αυτά τα χρό.ι ια,

α'ι'Cl1Πύεαμε

σταθερές

και

πιστεύουμ ε
ια.ιρ[ως

ότι

ΟΙΚΟΥΟμι ό

ια μςις ήrι;ι... έστω και ~

ό στ

YCl μπορούμε

Q~fa

Π Ρ ΟΚ ΕΙμέ

υ

ωρΙ<:; κάθi Efδο υ ς " Ε111πττΟΟε l ς"

YCl >'ιΞ:μ. Ε: ~α πρCι Ύματα

IJE.

iTO C'ι'oμό του(.

καθα ρ ές

Γ'"'-1Jρ[ζου με nωις στο υ ς σημερ ιvoίις καιρούς,

σχέσεις μαζ[ σσε Δε... κρυφτή καμε, ανr l θ εro

που η δραματική μEfω ση Τω ... εισοδημάτω ...

με θάρρος προβάλλαμε τα προβλή ματα το υ

έΧει ΥIι;ει καlr'όYας, η αγο ρά μιας εφ ημερ[δας

ν ο μού και τtι1ι' κατο [κlι1ι' του, προσπαθή σαμ ε

[σως φαvτάζει Ύια ο ρισμ έ'ι' ο υ ς πολυτέλεια.. Και

'ι'α σιιαδεfξoυμε τκ πραγματικές

όμως σε τέτοιοος καιρ ο ύς

αrτ[ες, του ς

Ef... oι

ακριβώς που

uπΕύθυvoυς. πρσrεΙIι\1 με λύσει (" προβάλ λαμ ε

:φειάζετα ι η Υ.ιώση η όποψη ως τα μέσα εκεflι\1

ουσιαστυω

Υια να "Υ rVO ΙΝ τα σκοτάδια φιιχ;"'.

( κα ι πολ/ές

φορέε οι

μ.σ.ι ο ι σε

τοπικό ΕΙήπεδο) τους αΎn,.ιες που έγινα'ι' Ύι α Τη'ι'

εφημε ρΙδα

εn!λυσή τουc;.Δε'ι' χοίδέψαμεαυτιάπροκειμ έ... ου

μας

υπάρχουσα

~ρ[ζ ovτας

ο ι ΚΟΥΟ μ ική

την

κατάστα ση

'ι' α γrvoυμε α ρε στο Ι θΕλουμ ε πρώτα και ιώρ ια

συΥεΧ[ζει

'ι'α εΙμαστε χρήσιμοι στους πoλfτE.ς,. στο ... τόπο

μεΎάλη α ύξηση του κόστους τόοο της έκδοσης

μας.Στα χρ ό 'ι' ι α τη ς ΠQ\ΎXPσΙΙης

και

βι ώwυμε.

δε'ι'

ειαττώσεtς

και

μfα

ακόμη

κυ κλοφορ[ας τη τ,

XΡ O'ι' ΙCι.

παρά

τη

( μ ε ισχυρ ότερο ΤΟ 'ι'

κάναμε

πολλαπλασισμό τωlι'TO XυδΡOμιKώ'ι' eξr5δlιJol)

α ξΙες

α>ιλά και γε... ικότερα. της [διας της ζ tιJΊς,

από

lδα... ικά,

ιφΙσης που

",α

αντiθετα

'ι'α

κρ:πό . σταθερό

το

ποσό

συlι'δρoμής

από τη 'ι' πρώτη στιΎμή

της στα

Τη'ι'

ετήσιες εκδόσεις τη ς, χω ρ[ς να · ρ Ιχι;ει" το

στις

παρουσιάσαμε
πραγματικές

διαστάσεις,

της

35

ευρω, ποσό Ελάχιστο",α τις

εnfπεδo τηςΖοα

σταθήκαμε

48

ε λoιιrΌv, όΠWς

xρovιι1.τηv filιηιριιξη από ocιrρ

τ/ ς

στο πλευρό αιm:ί7ιι που

fiφμρ'δας μας ΊIlιlV αήιmn cιιuvδραμcinI

uπoφE.ρoυ... .

της . ΠιστΕ.ύou,ε 611

κομμάτι

'Αλ/ ω στε

αυτού

του

αvταιιoιφ

dn,

lαιη:ή τ/ χρονιά

yvω~(ovτας 6ιι mιό Ίη

κόσμου εΙμαστε με τις Ιδ ι ες αι,tι:ιlι'fες ....,α το

δι~ α

σήμερα tr.CIΙ το αύριο .

η ύJιαρξηΊl)ς ηιιιιιφ&δαςμoQ

Α

πό την πρώτη σπΥμή ξεκαθαρΙΟΟμε

προς

Q\Eς τις κατE.Uθύ'ι'σει ς ότι δε'ι' θέλουμε ως

Σ

α

απoιιλsιιn:8ιdσw6ρo,ή

αρώταl

του ς καιρούςτης αδυYαμfαςέχει αποδειχΤΕί

ιστορικά οτι

ΑVΑΓκαfα Ef'ι'αι.• " Η ΑΜΗ

Eυxαριστoύ~ νια 1~ ~ράσταση!
. β:>ς

α

-γΥωστώ ... της εφη με

ρ ΙδQς μ ας ~σ ανε τη συ μπα
ι;:ιά στασ η το υ ς με αφορμή τα όσα
γ ράψ α μ ε Ρχ ετικ ά μ

την κυβερνητι

κή απόφαση ....,α Τη'ι' κατό ρ"" ση της
έκπτωσης στα ΕΛΤΑ (στα περισσότερα τοπικά

ΜΕ) με ά μεση συvέJl'εια ΤΟ'ι' πoλλα:riλ ασ ια 
σ μό τω ... eξr5δ1ι1ι' οποστολήτ τω ... ΕVτύπrιN τοικ,

ΕμεΙς από την π>.ευΡ:ι μ α ς δε ... θα uπoστεlλoυ με
τη ση μ αfα της ο υσιαστικής κα ι μαχητικής ε'ι'η 

μ έρ ω ση ς που ακολουθούμε εδώ και χρόν ια Η
δ ιακΙ... ηση της εφη μερlδας μας στο μεΎαλύtερ o
κο μ μ άτι της Bέρ:> ιαςyΙIι'E.TO ι πλέ ΟΥ μ ε [δ ια μ έσα .
εlι'ώ στα ειι:rό ς αυτή ς Ύ[Υεται ταχ υδ ρ ο μ ικά. Ζ η 

το ϋμε προκαταβο>ιικό σ~μη

'r\O

τα όποια

Γιατl αnόVI~C

προβλήματα δημιoυρι,ιoύvται. Από την πλευρά

Ο

μας σιNExfζoυμε τις πρα:ιπάθειες για Τη'ι' ΟΥα
βάθμισή της. πρoσθέrovτας και ...έες στήλες από

από ΤΟ 'ι' Ει'ιιι'1 Π Η και

το σημερl'ι'ότης φύλ/ο (<<Tα π α ράπ o lι\1 στΟΥ Δή

αφορούCXlV

μαρχο ",) αλλά και βελτιώWΥΤΟς τη ... εμφάνιση

ρ[ας

θέλουμε δ[π>.α σας!

Θ
- ml μια σΕιρά ά\Λα QlOλItiJ πάρκα που δρο

α το εnαvαN:ΊβoυμE: Η επέ.Υδιισ η αυτή , αλλά

μON:ιya ιNΊαI , oι5ηγe[στηv πpo."μαuκή κσmσφo 
φή του ΠEριβάi\λovτoς ICI της φ ΟΟ Κ>Ύ'.tι:ψbς του
ό ρ ους Βέρμιαι με σημαντικές ΕΠιπτώσΕις ~

τοπική O I ΚOVO μ α της πεΡΙσ.c:ιiς mI με μovaδUΏ

μας έκανε η aπouσ fa ε ιαrρ o σώrnιN
από τις τomKές αρχές Βέροιας και Νά

ουσαζ. Τι 'ι' α υποθέ.σουμε; Αδιαφορ[α

στό):ο 'ι'Ο. KEρδlσoυY οι e.πe.'ιIδuτές τtιN ftιtισtιfJ1J

για τα ζητήματα της τomKής lστορ fας

σιμ!ιΝ πrrtiιν EVΈΡye.ιας

φόρτος ΕΡΎασ[ας ή κάτι άλλο; Π όντως
σταθερή μας άποψη ε [1ι'Cl Ι η αΥάγκη

( Επfση ς μπoρεlτε 'ι'CI. καταθέτEtε τη συlι'δρoμή

από το χαράτσι τω ...

στηρ[ζουμε τηΥ ύπαρ ξη της στο κρατικό χρή μα

σαςστο 'ι'λογαριασμό

κή καταΥάλωση. Τοπική oικσ.ιoμlα,. οι σ lΛ'θ ή κες

στήριεης

( μέσ ω της κ ρ ατι κή ς ααφήμισης) αλλά Oίrτε και

ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΠEIA\lΩ~ 5243-071651-752

διαβrωσης X!λι ό δ ωv κατolr.Iι:N της ΠEΡΚ>XJ'ις. α λ/ά

στις τοπικές αρχές ( μ έσω Τω ... καταχωρήσΕ.!ι1ι'

(Gr720172243C0052430716S 1752)

και τα δ ι κα ι {ψατα τω ... ),α'Jκώ\' κcrιmιαNιπ ών η;\,ε

ρουσ[ας-

τouς) . Η εrnλoyή μας ως καθαρά συ 'ι'δρομητική

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕθΝIΚΗ

κrρΙKή ς Eνέρye.ι.ας πα.ι θα δοlΝ ΤΟ ιΟΟ'τος η)ιEιcrρι

εφημερΙδα ήθελε

3251732448-06

δε'ι'

έχο υ με ΚανΕ.'ι'ός εΙδ ο υ ς

εεάρτηση παρά μόvo από τους σlΝδρομητές

(G r 3 20 1 1 0 3 25 0000 0 3 2 573 2 448 ~
μετά από TηMq:xιJVO με τη ... εφημερ fδα μας)

29 και

χή πo>.ιτώv, ό μω ς αρνητι κή εΥΤύπωση

εχφρόστη κε και από τη ... επιλογή μας 'ι' α μη'ι'

καταδειξει ότι

ε ργασfες

30/9 θα καλιιφθo υv στο επόμε'ι'Ο φ ύ>.
λο μας) Efχα... ικανοποιητική συμμεro

AΠΣVH ..

μ ' αυτό ΤΟ'ι' Ύρόπο 'ι'α

(οι

της Ημερ[δας

εφημερΙδα ιι'α εfμαστε " μΙα από τα Ιδια'Ό Αυτό

κα ι

ζητή

μarα τomκής ιστο

της . Και φυσικά ο α'r'ώYaς μας σιΝΕ;(ίζε'τα .. Ιας

Για το αιολικό πάρκο στο B~ρμlo

Ι δύο εκδηλώ
σεις που E.yιlι\1Y

Π Ε). που EΠOOroιNroI
ΜΕ που εmβαρ(ι YEl τη ),d[-

κή ς EYEpΎEΙCΙC; YCl ε κτo(e.ύEΊαΙ ΥΚ] YCl απoσ βέσe: ι ο

EJ'ΊEVδυτής τη ... e.πέYδιισή του, νfιι σ.rro ι βορά ~
κερδcι:Jιoρ fα -τω ... e.πεv6..ιτικώ\' ο μ D. tιN.

- και μέσω της φυσικής πα
παρόμοιωΥ

εκδη>'ώσΕ.!ι1ι'

από τη ... πλευρά 1Όυς. E[WI έYC1σημα
ΥτιΚό Π'ι'ElJματtκό κομμάτιτης τomKής

ζωής., χρή σ ι μο

Υε'ι'ικότερα γ ι α Τη'ι'

εεαΥωΥή συμπερασμάτtιN...

Η ά>ιλ η

άπο ψ η

/
2 Οκτω βρ ί ου 2017

,

α

,

μετ ψη

έκο

.Χ

ζη

' στας
aωOIΩ(

συ ζήΑ'] ση

ί pat α 6-8 Οιι:πιιιβρ40U 2017

δράσεων για τσ 2017 έχει
ΠΡσΥΡαμματ{σει τη ... πραw ατoπo [η
σ η του 5 1 0υ Πα'ι'Eλ/~ ... ιo υ Δη μοο ιο

Ποιος ο'

1ttN

IDI

του

της

η μ OOιcr,ιιχι.

ας

ημΟσΙογράφου σήμε ρ

στη ... ε»ιηvιιι:ή περφέρεια;

"ραφικο υ Iυveδp b u στη Βέροια 6-8

Π ως προσδιορ [ζονται ιι:.; έwoιe: ς.

Ο κτω β ρΟΟ

ω::; επάΥγe),μ α, ως Eρya:;ι [~

20 17 μ Ε θέμα oιlι. η μοοι

ov ρaφ h tDl Δημοσιογράφος σιη'ι'

Π ο ια Ε!ΥσΙ το προβ.\ή ματσ. ποιο εΙ

~IKή ΠΕριφέΡΕΙ οι..

VClI το

Σήμερο, η σJYιωρlα εt.ιαι κcrτό>ι;\ηΛη

Το 510 Π αYε»ιrr.ιΙO Δη μοοιοΥΡαφι

και Ε Υα Ι πQ\(ι E'ι'διaφέρoν ιοοι ρήσι

ιD ΣlΝέδριο της Ε.Σ.Ε.Τ. auYδIOP'r'C!

μο σ' αυτό το δημοοιογραφικό σΥVέ:

vUι\ι'Et(]1 μΕ το Π ά ΥΤΕΙ Ο Πανεmσlή

δ ρκ> να απmrτηθoύ", τα ερωτηματω

μιο

Π όσο έχει α),Μ ε Ε Ι το δισδ[κroo, 1tl
νέα

έοο Eι;ημέρr.ι:ισης. 10

tYIVE

στο

α/ eιm:ι ο Δ.:Ε mς Βέροι

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Ε.Τ. στο πkιΙσιo

Ι

ου

. σα

-

μ έλλοΥ και ο ι προοπτ ικέ ς

Τμήμα ErnΚOI'ι'ύN ας.

έοω ...

ας

μ,ε

αφo ρμιj

150 κατο [κ
yov6:;. Τόσο

παρέμβαση

ήroY θετι κό γε
γιατ! πoλfτες πα

PEμβo!IJOLN ε'ι'ep,ιά στα τοπικά
δριψεΥα και μά),ιστα με θετι
κές-υΛοποιήσιμες

600

πρoτάσeι ς.

γιατΙ έστω και σε EJιfπEδ o

σιιζήτη σης-δ ιαβούλευσης ά'ι'ΟΙ

ξε ένα ση μαΥΤΙκό ζήτημα πο υ
αφορά τη Βέροια και τους ελΕύ
θερους

χωροιις τηε,

καθισμάτων γ ια να σποκτήοουν «ζωή"!'

Σ1Υουρα

001 Π ο).lΤ1σμοό, τη ... Avrurεριφ έΡEια

κανε!ς δε'ι' ε!1ι'<lI εu xoριστη μ ένος μ ε την

δεν μας βρ !σκοΙΝ οϋμφωνοικ . Αυτό

Ημαθ Ιας. "ΤΟ'ΙΙ Δή μο Βέ ροος

εικσ.ια που παρουσιάζου 'ι' οι δύο αυτές

που ), ε frτει ε [YQI το πράσινο, το χώ μ α

IDI σε

ΚοΓ>'ιιΝικής Δικώ:οοης το πεδ ο της

σJYEρyαoh με την Ένιοοη Ιδ ιοΚτ/

π),ατΕ.!ες. α),λά και ά λ/α σο πόση μο»

για να πα [ζουντα παιδιά μας. τα πα.".:ά

εvημ έρ ωση ς ιαn της EΠIΚOIι,ωv b:;

'tώv EπaΡXlα tD U Τ(ιπου, τη ... Ετσ ι

της πόλης 6πωςπ.χ πάρκο ΕΛιάς.

ιοα για

ΤOU ΚOιvcό ;

pε h Eπιστημόι,ωv EπιιcI~ b:: και

Ο ι εuθύYεςτw ντoπικώ 'ι' αρχών Efιιι α ι δι

Φοοικό το ζήτημα τησ )( ρ η μαr05 ότη

Π ω:: συμβι ώ'ι'ου ... και ω::; πότε 10

Δη μ ο οι ογρ ά ιΡ:ι.!'ι' ΤΑΔ.

--,~ρ

........θ Ρc]~".:Jιαφος

άκι υ μελόΥογια

μcι ζ( με την φ . Γεwη

το γνωστό στέ

μ άτα,στο Τομέα Γυvα

),εχος του Π ΑΣΟΚ

κdN του π ιι:rol<.τομεα

αm

Πολιτ ισμο ό

Κ

τηv

κ. α)

σης της εκ Υέου α'ι'άπλασης Ttι7ι' πλα

τειι:ί7ιι δεv πρέ1Τει VO στη ρ !ζεται μσιιό

κότερα για τον τρ6τro ανοικοδόρησητ

:rV.Eupa

της. επέκταση; κ.α, Αυτό που κυριάρπά'ι'τω 'ι'.

πpσrε[vouy και οι πο λ!τΈς. Να υπάρχει

Για το συΥκειφιμέ'ι'Ο ζήτημα ό μως επι

πολιτική βούληση απλά. ..

βόλ/εται η όμεοη

Ε'ιΦ

Σιδηρoπαj λoυ

χο ς E(VOI 'ι' α απο

τωρ α μΕ ΤΟΥ Α . Λι βάν η

δωθοίΝ "ια χ ρ ή ση

π υιΜι.

περιοδικό

στο
ιΕ Π Ι 

πραyματιll'.ό σε αυ

και

τούς παJ Ο'ι'ήκουν.

αΜά

ΚΑι ~ (στη ΦΩΤΟ

η

αnόψEιιN της που δ ε...
δ ιστά ζει W τις π ρο

τ/ς

σταθΕρότητα

και

ό ρθρο της σtΌ Νο
382,}. Ef.ι αι γv ιooτή
διαδρο μή

τιι.1ι'

βα!vσιrτας στις EεE~ις ΠΌυ τρ έ);ου 'ι'

στ ελ εχικές θέσΕις από 10 'ι'εα... ι ti:ι τη ς

στov Χώρ ο της t:ΔημOKΙXΠΙr.frς Συμπα

(θ ήτευ σε ως Cl\'QlTNΊ pώτpιo

στους ποΛαες και
μ.ά>ιιστα

ράταξιΡ·

6);1

τους

εποχούμε'ι'ους ..•

βάΛει δ ημόσ ια ΟΟρΕμ

στο Χώ ρ ο aπό αΥώτατ ες ε l'\εWέvες

XPCNIQ

Στό

κα ι -τα πα ιδ ιά τou Ηλ h
Γώτα,

Y!IJOUv κά

ποιες απ),ές άμεσες παρeμβάσεις. όπως

παρέμβαση .

-

σε εuρωπαΊ'κά κσ.ιδυλια. Αλ/ ά

κα ι μέχρι τότε μπορο υ ν ν σ

χησε ήταν η εμπορευματοπάηση τω'ι'

σμο [ πο υέ;(Ει ;φ(ι1ι' Κ!.

αι:θρσΥΡ:ιφεΙ

η

αΧΡΟ'ι'ικές για τη ααxεlριση τω'ι' Ελεύ

ιδιa ΠEρo ΙE !YσΙ Ο Ι δ ε

πο υ σUX'ό

καθόμαστε δωρεά'ι' .•.

θερtιN χω ρω ν της πόλης a},λά και "ε... ι-

Χρυσά.....

θοω.ηθη

Ημαθα

.-----------,

YQ

Avτ ιλή ψεtς
εκφρόστηκαν

που
π.χ

για τη 'ι' Εξάπλω ση
L...-

----I σ' α υτές

τραπεζο-

Για την καθημ ΡΙVfι σας
η

Η

ημ ρωση

ΠΟΨΗ Τώρα και στο

διαδ[κTUΟ .

ίν cπ . κ :τ αl cπην

•
Ι

•

πιφά ν ια τ ω ν

V Υονό'ΠιΛ'. Ενημ ρώνlll και κυρίως
προβ ημα ίζ ει!

r

ι

π
Οκιωβ ρί o-u

2

τ

νΗμαθια

2017

Μικρά... Μικρά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ Βέροιας
Τ

Ο δεύΤΕΡΟ δΕκαήμερο του Otmι:βρbu θα πραγματοπ οι

ασκήθηΚΕ από το υς συμβσύλους της μειαjιηφ{ ας. Ο Ζήσης

ήσει τη ... πρώτη του η1\εκτpovική 5ημοπρασ [α ο δήμος

narofK ας"'tόvι σε ότι η δημοτική

αρχή έπρεπε 'ι'α ΕΙχεξεια'ι'ήσει

Βέροιαε Όπως το Δη-

τκ 51αδικα σlΕς αμέσως

μοτικό Συμβο ύλιο ο

μετά

την

5ήμαΡχος

σ υμπ;\,ήJXι.!ση

της

BέρoΚJ ς

Κώστας ΒορΥια([δη ς,.

πεvτoετfα ς (γ ια πέ'ι'tE

ό σ ο ι ενδιαφέρovrαι

χρόνια
από
την
KΑΤUσιιευή της δε...

θ α ), α μ βά'ι'σ υ ... τοικ
κωδιlOOύςτοιις και ες
σποστάσεωτθα μπο

υπή ΡΧΕ η δυναrotηίO
παρέμβα σης)
ώστε

ροιΝ 'ι'Ο ~έτΌυ ...

'ι'α

τκ προσφορέκ τοιπ,

οι

ε ΕΙ'ι'α 1

προηγ ούμΕ

μια

E~έ;\.Iξη .

θετική

της

...

ης

κατασκεμ ή ς.Κρ πική

ε αυτά το ...

τρόπο δε'ι' θα υπάρχου ... α1ll.σβΕρ[σι Cb
(Ιδης. Για το υς

δ ιoρQι :ιθo ύ'ι'
αδυ~ε ς

... η;\,eκrpovικoύ ς

O).'Q\[aaE

ο Κο Bo~ια

π;\Ειστηρl α σμ ο ύς μ ε το ικ

σσκηθηκε και απ ό ΤOV

'ι'κi:r.ιη

ρκούλη ο οπο [ος τό..,σε

ότι α~[ζeι ~ πόΜ] μι α κa),ύτε ρ η τύΧ η από αυτή'ι' που

οποίου; θα χά'ι'συ'ι' σι πο ΜΤΕς το σπίτια το ικ θ α π ο ύμε ' κα ι

ΕΠεφύλαξΕ στην Β έρ οι α η οημερ ι... ή δ η μσπκή αΡχήΑπό

κιιρ [ως θα κάΥουμΕ τίποτε;

την πλ Ε υρ ά το υ ο Ν κο ς

πέκης χαρα κτήρ ισε έ κτρω μα

την κστάστι:ιση.πρόrEΙ ·/ε 'ι'Q μη ... εmτρ απo ύ ... στκ πλατεΙας

E

ιαrρό σ ωπ o ς

της

μειΟΨηφ{α ς

ΠΡΟ'ι'ματοπο[ησε στην

(ήτησε να εΝαι Ο

στο

ταξ [δι

που

Υ[α Πcτpoύπo M] στην Ρωσ Ι α

άκης ΑΥΥε), 'ι'ας.

Ε δΕδ ο μέι.η την

η:χurεζoκαθlσ ματι:ι, να φιηΕ Ι το η ρώο

- ενιδρ ύΕΙΟ, 'ι'Ο

'ι'κρε μΙΙΠΕ[ ο τοlχο ς της Π),ΟΤΕ/α ς και να μ που ... δένδρα και
βρ ύ σ Ε ς.

σπροθυμία των παραrάξEW'ι' της μειοψηφ ας να OΡb ouv
εκπρ6οοοτο , ο

άιαΊ ς

:γΥε>.Νας πήρε 10 ·ο κ'" από ΊΟ\'

δήμαΡχο."α το τοξ Ι δ ι . Τελικά στην Ρωσ[α δε... πήγe α υ τό ς
αλ/ά ο lορδά'ι'ης Κιριπ>.Ιδης. Εκ τω ... υστέρω ν η π αρ άτι:ι ξη
ΚαραπαναΥωτ1δη κατέθεσε δήkιJση συμμΕ τοχ ής κο Ι έ μεινε
εκτότ ο Κ .

ν/ε), ['ι'Ος ο οποlος Εξέφρασε το π αρ ά πον ό του

στο δημοτικό συμβούλ ιο τovl(cιvτας ότι έγινε αδ ιιd'α atO=:I\';JιI,
πρόσωπό του.

Α

πό

τη

σι(ήτηση

καιΠλαrάW7ιl :

Ο

",α

τκ

π1-.aTE [ες

αvnδήμα ρχος

ΣιδηρόΠΟW.Ος παΙΡ'ι'σ'ι'tας ΊΌV Μγο
ηροσπόθεισ να

Ωρο>ο,ιlου

ΤφικdN

Θανά σ rι ς

Efπe. ότι έγινε

μ ια

εξασφa;\.lo1E.[ χρηματοδότη ση από τ~

_::.

ΠεριφέΡΕια αλλά ΕΠΕιδή η συμμEtΌ',(ή ιmcψ, φfωv δή μων

~:--

ήταν μεγά),η. .ψαλιδΙστll& η πρόταση της Βέ ρ ο ιας και απ ο',_ _.....ι

ΤU 7 εκστορμόρισ μΕώθηκε στα 4,5 και Ο Ι πλατεfες έμει...... o.JΙ-·r""'Ιl" ....u
εκτός. Ο κ. Σlδηρόπο u),ος EiιVιr.ooe: όn σ υ μ φωνΕI μ ε τκ

προτόοειςπου ΚΑΤUτέθηκαν και έκανΕ ~στό ότι ιιπάΡΧουν
ι----------....
π),ηροφορ [ες 'ι'ι α νέο πρόγραμμα αΥαΠΜ σ eω 'ι' πλαTEι.ώv .Tι ς

πρστόοεκ χα ιρέτι σ Ε και ο δήμαρχος Ι(ώσ τας Βο~lα(lδ η--ς-':;:;:~ ...:.J
ο οοο[ος δήλωσε ότι θα ΣUYΚEνΤJXι.!θoιN όσο το δINΑΤΌV

Ε1Ρ η μέΥΟ Ι στι:ι δόκτυλα οι πρόε δροι

ΠΕρισσόΤΕΡΕς απόψΕις ώστε να σχηματιστΕ Ι μ ια α.JI'CI5εκτή,.

π αρ α ΚO ;\.oυθ o ΎV ή καιπαρε μβαΝ οΙΝ συςσυνεδρ ιάσΕ Iς.

από τουτ περισσότεροικ; πρόταση.Κρlτική για ολlγωρ Ια

των Δ.Κ που

ω ς πότε;

Απολογισμός δραση ς της Διο ίκησης του Εθνικού Χιονοδρο μικού Κέντρου Σελίου

,

Ο'ι' αιτολσΥισμό των ΠΕΠρα.Υμέ"-'J'ι'

Τ

της απόro καλoκσlρι ποιι α'ι'έλaβε
έως και σ ή με,χι έκανΕ. η Διοικούσα
EmτΡOΠή

του

ΕUρ ώ

so.ooo

πήΥαν

πρόστιμ α
εφορlα

«Το

O ρ κω"tώv >Ο'ι'ι στιίΝ στις αρμόδι ες

α'ι'τlμετωπfζει ο

μεγάλο

πρόβλημα

στην

αρχές. Το KΈVΤΡO τήρησΕ β ιβΜα

ιδιοκτησιακό. Δεν ε!κJι ό;\ος ο χώρος

Υέ.α

q:ιoρEaς

που

ε!κJι

το

3ης κατrrr'Opbc: μΕ διπλοΥρ:ιφικό

roυ δη μ oobιι. AvαβατήΡEς uπΆpΊ(Oυν

διο[κηση tmέ.9εσE

σύστημα

κοι μιΞαα σε εκτάσεις AvαyκαστΙΚΏV

έ.γr.ιε μια α~ στο τι παρέλaβε

μη'ι'ύσΕις γι αυ'tό) .

πρόγραμμα

η νιΞα δισ [κηση και

Πληρώθηκαν

οφΕι).ώιι' .

αllWoί6")σε

ο

Κιίxmι.

α μέα.or:: μετό

α.πo.\σr'ισμ5ς

από

Τ"ζε),έπη .

1Ο'ι'

Ας

"1tO...

πΡι:5εδρο

δο ύμΕ

ποια

ιιτά που παρΕλαβε η νέα δt;)[κηση

τuμεID500.000

από

και

30.000

γΚΙ. νέες οφειΛές και ο

από τα μισά ήmν παράτυπα και. 'r'0
να π),ηριι:{loΎV υπήρ(cw ΠΡOσφι.r,ιές

και έlt'vε. προετοιμα σn 'f\G να αvoΙξΕΙ
10 Χιovοδρομικό. Κατι:ισιιει.άnηΚΕ

στα

νέα ιστooελlδα. ιmή ρξε σ υ μ μετοχή
σε έκθεση. ξεκΝησΕ η ψηφlornlηση

άδεια

1\ειroυρy ας

εκτι:ιμΕυση
υπήΡ;(Ε

(δυσκοΛ[α

x ρη μσro δ ότησ ης) .
προσωπι κό .

στη ...

Δεν

Δραματική

φορέα
θέσΕις

εεασφαΜστηκαν
7
εp,ntoμέΙΜΥ
( μ έοο
στο

1«]1

ιmάσταση

μηpoλo'f'!OOύ

~16 προσλήφθηκε μια διοικrynκή

ε.ξoπλισμαJ . Δεν Ε [χε

ΥΕΙφορο)ιοΥική

urιάUΗλαj . Υπή Ρ'ι(Ε μια οδ η γ α που

δήkιJση ( καmrέθ η κε εκ των OOΤέJXι.!'"

ΠΡOβWrεI όn κανένα XlCNOδ po μ ικό

από τη 'ι'έα διο rκη ση με πρόστιμο ) .

δε'ι'

Τα

περιβαλ>ovτlκών όρW'ι'. Επειδή δe.ι

του

Ο ΙΚΌΥ ο μ ικό

αro"tEλΈCΙματα

Ευρώ .

πΡόβι\η μα αl'iιμη E[vαι

Εξοοφ::ι)ιΙστηκα'ι' 80.000 εππτλέο'ι'

1\ειroυP'!'EΙ

χ ωρ{ς

μΕΛέτη

), Ειτα) ρ 't'la e, ήmv μό 'ι'Ο στις

2015, επειδή ro ΚένηΧ\ δε'ι'
184.000

ΤΗv ΕΚΠΌVηση Er.nνE ο δή μος 8έpoιaς

ήtmJ δLNαΊό ... 'ι'α γfνEΙ από Ίσι' q:ιoρέα,

ΕUρώ από κρατική ;φηματoδό'rηση.

ΙΠEρlπoυ 60.000 Ευρώ απέφ\1r'E να

π\ηρώσει ο q:ιoρέας) . ο χ ρόvoς δεν

έφτανε 'r'ΚI. να ),E ΠOU ~ σει το ΚΒιτρ:>

άΛ1\ες

Eπoτ),έov ,

χρημιrn::«ιτηση

Κι.JΙ

154.000 ήρθα... από τη ...

εboδo του q:ιoρEα στα πΡόγραμμο

102016 και η με),έτηΠEΡιβαλ)oντικώv ).η~mρόθε.σμωv (ο πρoDπoι\σr'ισμ:χ;
όρW'ι' tromτέθηKE.

rov

του ~1 7 . Avα μ ένεταl

η

ΕβΡΟΟΟΡD
απόφαση

της ΠΕΡκΡέΡ:.ο: (περbτoo στο 70%
η προσπάθΕια 'ι'ια 'ι'Ο αποκτήσει Ο
φορέας δΕκαετή ΟΟΕια ),Eιτoιιρ'r'kιO

Το ~16 Efxε αρκετά Xι6vια. Το
κέΥΊρΟ ). E Iτoύ Prfl a e με EΠΙΤU ;c;ra. Τα
ιΞσοδα από τα εισπήρια ήτα'ι' 90.000
Ευρ:ίι ι:H m.ι μια βαBn ανάαα YΙCΙ
"tO\' φορέα. ~ bσ E ο πρόΕδρος

και πΡ:)σθεσε 10 KΈVΤpo επrτOιeσE
"tO\' ρόλο του, 'ι'α ).Eπα.ι~σeι ως
κέvτpo

ΠΡOΠόvησης

αφο ύ

προπονήθηκα ... στο Σέλι ο ι

Olympics.

εκε[

Special

Επ[σης" o)oκMjρώQΊKE ο

Ελε.wς 'ι'ια τις ;φ::ι .....ές

20 12-~14

και

σημεfωσε:

Ηελέπης

ήτι:ιν

προηγούμε'ι'ης

225 .0cι0

ΣυVΕταιρισμ:ί!Iά

πρoDπQ\σ(ισμ5ς

Ο

χρέη

ωrαrrήσεις τρl'τtιN Iί\tιιo περDσότερα

υπή Ρ'ι(Ε

MjξmpόθEOμ:ι.J'"

Ευρώ

Το ~1 &5 το κEYlpO ),EΠΌύ~ησε μΕ
σκεπτικό ότι θα Eξaσφ;ι),ιστE[ η άδΕια

δικαστήρια)Δεv

ευρώ

στο

163.000

ΠΡΟ()πο)ο'ι'ισμόςεl);ε. πλEόvασμα.

το ... loo;\.lo του ~1 S ήταν;

εντό).'θη ιιε

IIDI

'r'ΚI.

δ ι ο[ιι::ησης

στoIxefa δόθηκα...:

14-8 aιpclJ

rη

και κατατέθ ηκε 10 πό ρισμα των

σΕ

I(έΥΊρΟυ ΣΕΜου. Στη'ι' παρσυσ αση

πεπραγμέ"-'J'ι'

XιoYOδρσμlκαJ

Από αυτά

πρόσθεσε

ο

611.

κ.
έvα

η ),εη),ασ α

του εστιατορ [ου, που ένιvε πpιv
;φιόΥια και η ζημιά σ,ry[ζEΙ τα oo.fXXJ
ευρ ώ

(υπάΡΧΕΙ

επαy,'Eλματfας

που

θέλει 'ι'α το εvoοοάσει αλ/ά ΠΕριμΒιει
τη ... έκδοση άδΕιας) .

ήtα'ι' μεπλεό'ι'ασμα) .

Ο Κ. ΤζεΛέπης Εrπε Αv 'ι' 'ι'εΙ ειτένδυση

Τσ 2017 το KΈVΤΡO απέKτ/CΞ ό}Jcιιις
δυο UΠO),),ή;\.oυς,. ΈWΝ Τξ),'Vικό και.

στη ... ΤΕ;('ι'ητή ~ση ( ιmά p;(O υν
οι ωrαrrούμενΕς eEpμoκpao rEd το

μιcι δOtκηTιl'.ή ιmά),Mjλο. Το

χ ~ ρo μι tό θα

2017

δlOρyavι:ί:eηκα'ι' αyι:J:r.ιες πα},αιμόχω'ι'

με mιru;c;ra. Αυτή τη ... ΕΠσ,(ή νΝEtOι

αJ'ι'τή ρηση
κι:ιθαρισμ:χ;

roυ
ΎΟυ

αποκτήθη r.ε.
1OVOOΤpωτήpας.

EξorιJιισμOύ ,
Ακόμη

δόσοιις .

έΧει

μεyα)iιTEρη

σεζόν

1«]1 θα αUΖΉσει ΤU .Εασδά ro υ.
κόμη EmE ότι πρσ,ιραμματ(ζo'ι'tQι

εκδη Μι σΕις
τovιΟΟου'ι'

στο
tΌY

ffiI

που

τουρισμό

θα
αλΝ]

μE"ό:Jxειρισμέvoς
με τα

απέφυγΕ'ι'αΠΕΙ περισσόΤΕραέωςότοιι

Ο ΙΚΟΥ ο μ ικά δεδομένα που υπόρχοιι'ι'

παραβρέθηκα... ο δήμαρχος 8έροιας

σήμερα , ιιπάΡXOU'ι' στο Κέντρο :
Περbτoιι 185.000 ευρώ aιmπήcξις

Κώστας

από ΥΙΝ IIDI Π p:ίJ η 'ι' ιιπα), ;\ήλους

Τσαιroρόπoιι ;\oς,. ο αVΤΙΔή~pxoς
8σσ[),ης
Παl1αδόπou)α;
και
ο

130.000

από

A'ι'αq:ιoρικά

290.οο::ι

ευρώ

απαιτήσειςτων ΠΡOμηθEΙΙΤΏV.

οl

κ),Ε[σουν ορlοτικά.Στην παρουσ αση
Boρ'r\αζ[δης"

ο

π Ρι:5εδρο ς

του Δημοτικού Συμ βουΜου Πέ"φος

πρόεδρος ΚΑΠ

Στέργιος Διαμά'ι'της .

,

Σ

απO~ rι

άζovπις σε βci

την τοπική και όχι μ

Η ά>ιλη

.

mικαιρό"τητ

2 O κτωβ ρio υ 2017

Από τη συνεδρίασητου ΔημοτικούΣυμβουλίου Βέροιας
,

εό

•• •
w

ολ/έ.ς και θΕτικ ές οι αναφορές

« σχέσ ει.;;» ήταν δ ύσκολο

στην

συΥΕδρ Ιαση

χ θ ού... παλ~τερα χρόνω όχ ι γιατf

του Δη μοτικού Συμβουλ ίου Βέροι

δεν τον ήθeλαY τα σοσιαλιστικό κα

ας ( Δε urέ ρ α

θεστώτα στκ χώ ρ ες αιrrές όσο γιατf

Π

TEλeuταlα

2519)

με αφορμή ΕΠΙ

ανoπτu

Μ

ΙΚ

αΑής

ε τκ απooolεc: "ttIN τpι ιr:ι,. ΕΠΙ
κεφ α ;\ή ς πo pατάςεωv

ραπα\'O'fιιιπ[δη ς,.

ΓMελ ι όπoι.ιλoι:j

r.

ι)(. Κα

Παπαγ ιάwη ς,.

πραΥμ:ποπο ιήθΊκε

η τελe.ιτα Ια σΙΝΕδρl οοη τοο Δ:Σ. Βέ

σκέψ Εις συμβού λ !ι1ι' στη ν Κfy α και

τόσο η ΕΕ

στη Pωσfα Τόοο για τη φιλο ξεν{α

κομεν &λωστε στη Δύση ... ) δημι

το ικ πopancίWJ ή"roν & tDο)ο Υ η μe

όσο κ α ι ",α τις προοπτι κές ου νερ

ουργούσαν πλή θος προβλημάτω ν

\'Ο ι ή αδ ικα !OMνηro ι το μεγάλο ζ ή

γασiας που να ξανoEγσ.rrαι και σε

ή έβα ζαν εμπόδια .••

τημα ΕΝαι η σwoλικά από πολιτική

000

κ αι το Ν ΑΤΟ ( αν ή

Απουσ( ς

όπαj.fJ

e.nfπe.δo δήμομ Φ.Jσι κά παρόμοιες

Ψ

το

you στο, καταρι,οεΙται το eι διtD lJO.:ο μέ

Δ:Σ. Βέροιας με α φορμή τη ν κο

Υο τιμο),όγιο των εντυma.ι μέοω των

ε'ο'έ.ΚΡΙ ΥΕ

ομόφ ωνο

τCιρy ησ η τη ς ταχυδρο μ ική ς έιοιτωσ ης

ΕΛ.ΤΑ. νΙ(] το μεyα)ιύτε~ μέ-ΙΧΙς του

πο υ δικαιοόντα ... eκατovτόδες ένΌJπ α

π εριφΕΡΕΙακΟΟ τύπου .

και ΠΕΡ ΟΟικά τητ χω ρο::: μα ς,. μeτι:ι.ξύ

Α ιπό έ;(ει ως άμεση α.ιYέ.nEJα τον πολ

αlJ'Πί)v και της Hμαθ bς. Ολ ό κλ η ρο το

λαπλασ~μό "ttIN εΦδfJ:N αποστολής

ψήφ ισ μα.:

ε..,1ίιntιN, μΕ απoτέλeeιμa να οδη'r'ήσει

av'tSE-

τα ηερισσότερα από αυτά στο κ1I.εlσl

σ ή του στην καroρ\'f1ση της ταχυδΡο

μο , με ό,τι αυτό ση μαΝει για την ενη

Δ:Σ. . B έ ΡO ιac: εκφράζΕΙ την

cTo

μική ς έκπτωσης

nou δ ικω ο ύντα ι

ΕΚα

τσιτά.δες tonIΚέc: εφ η μεΡδες,. έ-VΤUπ α

με ρωο η 'ΠιΝ ΠOMτιr:ι,. και τη ... δια τ/
δη μο κ ρατ α στον τόπο μας.

συλλ όytιN κ λJT., μεταξ ύ τtιN oπok.ι:ιν

Απα lτώ μ Ε τη ... άμεση κατάρΥφ η τ/ιζ

και της Η μ αθ fας .

σιι....,<ε κρ ιμ έιιη ς

Π 10 aI1r'ΚEΚPIμέovα, μΕ το άΡθΙΧΙ 40 τοο

να.ι να μη μπΕΙ ταφόπλακα σΕ δ Εκάδξς

NA4S7 12017 ποο ψηφkπηκε το ... Αύ-

έvuιn α της Χώρος μ αςι.

εφvoα

Ε

ν ημέ ρ ωση για το πο ύ βρΙσκε
ται το θέμα της κατασκευή ς της

Γέφυρας Κούσιου ζήτησε ο Ζήσης
Πσrσfκας με αφορμή το υς αργούς

ρυ~o ύς εξέλ ιξ ης του έργου.Σε απά
ι.ιrησή του ο αρμόδιος αvτιδήμαρxoς
ρης Λα ζαρ [δης E frτE ότι η νέα μελ έ
τη ΠEpιβα λ/ovτιισ.ίι ν όρων βρ [σκEtΌι

ΠAιΠEIA ΩJ!IO!fI.ono'r

e

UΠO ~μ lOμ Eνη

λErτoυρy lα

του Δημοτικού Σ υμβαJ λ b..ι

~~-.8C:
ή φ ισ μ α

ροιας. AVΕΞΌρrητα από το πο ιοι από

διάωεης.

πρςιΚΕ ιμέ

•

Λ.ε bτε ι

δηkιδ ή με την απo υσ k::ι τοικ η mιo
.,.100 α ιφmκή στη ν Δημοτική Α ρχή

η ... μεταφορά των διαθέσιμ ω ν

illά κο ι η κι:πάθecιη διαφορετι tιήc;

κεφαλσίων του; στην ΤράJτεζ α

δή μ!ι1ι', σή μερα δεν υπάρχει τέ

θέσης ή πρότασης . Και μποΡεΙ αυτό

της Ε>ιλάδα:; ζήτησε η κuβέρ lιfJ ση

τοια CIYάyK~ c:ιτrάvτησε ο κ. Βορ

να ..β01l.εύEL1o την Εκάστοτε Δη μστική

από τους δή μοικ . Για το θέμα . εν η

γιαζΙδης. Eμεf.;; από την πλευρό

μέρωσε το Δη μοτικό Συμβο ύλ ι ο

μας μετοφέρουμετη σχΕτική aπό

Βέροιας ο δήμαρχος Κώστας Βορ 

φαση του ΔΙ Πάτρος που έχει τη

γιαζΙδης

σημασία τουνια κ άθε ΔΙ της χώ

Αρχή ω.ΛCι δεν βοηθό roυς

το υς ποι\ Irει:; •••

διους

μεταφέρσJτας

και τ ην

να μεταφερθούν τα χ ρ ή ματα των

αρνητική θέση της ΚΕΔΕ σε αυτή

ρας μας :

την απόφαση

μας

της

κuβέρ.." σ η ς.

« Η ΚΕΔΕ ζητό. να μην καταθέ σο υ
μ ετα

ρ ή μ ατα μας στην ΤpDτεζ α

w

« ΕΜμέΥΟυμε

στη θέση

μη ... μεrαφeρθε [ ούτε ένα

ευρώ από τα ταμειακά διαθέσι
μα του Δήμου μας στη.r Τ ράπe.ζα

.d-I

της Ε>ιλόδος κοι στους δανeισrές.

θ έση το υ δ ή μ ο υ ποια E[να~ την

Τ α διαθέσιμα του δή μου e!YCII για

τE>ιεuτ α lα φορό. δέ;(θΊ κε να τα. μΕ

τους ε ργα ζό μ ενο υζ το λαό και τις

;της Ε>ιλόδο

εfπε ο δήμα ρχο ς.

τα φέρΕho ριίπησε ο Ζήσης Π ατσ[ς.,

~ υηή Ρχε ανάγκη το

201 5

ανάγκες του, όχι γ ι α τις τράπεζε ς,.
τους ι5αΥειστές και το Kεφάλαιo :ιt.

,

Η"

η

αποΨπ

,

εξιστορ
.2 ο

βρίου

2017

τ

,

,

κο

. . . . L-..rt ΚΟ

οςχρό ου

Δ

«Ζήσε

l ά φο
Ρ ο ι

στα λ όγια 'ΤΟυ Πιέρ
νσ

να

« έπεσ αν
τα

σύ... ve.φα »
για

τη

...

του κόμμcrrος «ΕΥαλ/ αιπι κ ή .."α τη
Γερμαν[α :t. Η εvl"ΣXυση της Jι.fD..

αστικός

κόσμοτ

χ α με ζήσει και πρι ... από μερικούς
μήνες στκ προεδρικές εκλογές στη

avo-

νφη το υ Ελλη..,κα) πΡοΥρά.μματος

τροΤ1ή. δΕΥ υπάΡΧΕI θαύμα, στην ο ικο-

χ ρ ε ιοοθ ε Ι χρόνος για 'ι'(l υlΊόρ(ει

'r'IO να ΟΟ !'fr' ηθcι(ι με στη alNExeD στη ...

στη ... Ελ/όδα., επιβε

α'ι'όπτυεη,

σε σχέση με τκ μελλοντικ ές εζε),ιεΕIc;

βακIJνοvrας ότι όΜ

οι επενδι:ισεις.

το μέτρα τιιJII μνη

να δημlOυP'J/ηθεf ένας ευ-

q.'Jέρει ότι τα μέτρο τελεκIJνolN τον

ερyετlκόι:; κύκλο" αντ!θετ ος

Αύγουστο του .20 1& ~I)\tί:tι'ει πως

του

«αρχ[ζο υ μ ε vcι βλέπουμε μκι. αvαJιa-

τκ

...

~ά'f'<E.ζ

κύκλου

που

στη ... 5Uόδα, aπoφευγoντας να

ava-

μπ~ σε αυτό ΊΌ μακρό -τα:ιvΕΛ που η

συ ΥέΧΕ ι α av ηφορΙζοιι με την

),'ώρα ~PIO E.J: και εκφρόζεl τη ... ευχή

κερδοφορΟς.Ο

να

Π Ε, α ... tΣ:I l κάVΕ I
ε μφavΙζEΙ

eλπ lδo

πλαyιάlt J-l τοποθέτ ηση αυτή

«\'Ο Οι\ο κλη ρ ωθει: ΊΌ πρ6ιιραμμα για

σε σ..ι'ι'διια σμό με τ ην

τη ... Ελλάδα ιnτω από Ευνοτκέ.ς σlΝθή-

έκ-

κλη σ η τοο προ ς ΤΗv ιω βέρνησ η ΣΥ-

κες - εύχομαl- το κα}ι)κα[ρι του 201 θι.

ΡΙΖΑ

αφι;'ι'ΟΥΤΟς avorxτ6 κάθεόΜο evδε;(ό-

- Α ΝΕΛ ν ια συν έ): l ση Τ ι:ιΝ μέτρ ων

q:ιόρε ςτις ο ι κο νο μ ι κ ές εεeλ[ξεις στη ...

δε... αφ~νoυ ... περθ:ί:φια αισιοδοε ι ος

μεyo .EΠuτ;\έoν.),'O lρετ[ζει την Eλ\ΗVΙΚ~

Ελλάώ παραδέχεται με σαφ ή τρόπο

ν ια το Λα ό. Ο Π ιέρ

ιωβερνηση c1t1G τη ... ΠΡOώθησητωv

ότι ο ~ δε... έΧΕ ι να περ ιμέ... ΕI ~εΛτI

όIL cέ):oWE ένα πι;όγΡα μμα στο oπob

μεταρρLeμbεω ιn tΣ:Il που ι: συ μ βάλ-

έ

με τις

λolN στη δημιουργ Ια ψJlιστoσιNη"

Ε

δα και η

."a

.

κι . ~η

.

ι

Eioo'" α
ι

Υκη α ό
Ε

υμ ε

α

" • ε να ι
μ α μ εγό.)ο

ο ρ lθ μό aveργ!JY~ σΤΗV ωά δα. To ιιc;

προέδρου του Συ'ι'δέσμου rEρμQ

πρέπει

o μ~ι:ιN νια αύξηση

aJ. " e

με πρωτoβoυλrα του πρώηΥ

qx:ιύλo υ

θα

προγρόμματο ςι. .

η ΕλΛάδα ~ρισε και στη

όμ

συγκεκριμένο κόμμα ιδρΟΟηκε το

η εμπιστοοιΝη,

'ΤΟυ

ΤJ.ι.N επ ιχε ιρημcrrι 1IίJ ...

χα ρο κτη ρισΤlκD π~ «τα πρά't1J

απ' όλες τκ αναλύσElς ε(ναι ότι το

vΏv BΙOμη:ΦvιιN, Χανς Q\αφ ΧέΥ..

liD βισ Ι δ ηλιl:ιvε l

σ μ εύ σεκ που έχε ι πά ρ ε ι η
ά ΔCΙ θ α πρέπει να πάε ι

έω:; τατE>. o ςτωv μ E'1X] ρρυθμ lσ eω νκαι

a

στα.ις

EJlevδυ'tέ ς που

ΕιΊιστρέφοlΝ

στη ... Ελλόδα .

ύ ε[ μα ι Β'τ ε Ν..ί:ις σψφωvα::; με

το ... Γερού ... Ντ ά ισ ε Λμπλουμ και ε λπ Ιζω

rCΊI~QLOt1tii~tJD τ

2010 μιλούσε

Π

u

-

Ε Β

ρο.

ς

Δεκε μ β ρ ου .20 17 και θ:ι. δσθοιΝ και 7 παραστάσει ς κα:τά

για μια Ευριιιζι:ίΝη δύο ταχυτήτω....

'tO Φε βρoUΌ Ρ IO ιa::J1 σιι,ιΚΕιφlμένα στις

με ξεχωριστά voμ[σματα για 10

Βορρά καιτο Nόro, εΥώτο

και μέcιa σε αυτό τοτέταρτο τρlμ ηvo
θα. ιαrnιλή εouμε στη ... τplτη α ειολό

Eμ~ [(εml πάντως σ!1r'κΡατημένος

ω σ η τη ς ({ιfι~

Γαλλ[α. Αurό που συγκαλύπτεrαl

κελ , ο οπο[ος από 10

άνεP'r'OL . Υπάρ-

ολο κλή ρωσ η

προσπάθειες

απέVΑντ[ του . ΑΥόλσΥΟ σκη ... ικό εΙ

Bvoι

οι ...

voμlα θα πρέπει σ ε δεδομ έ-

μ ι\ώYτaς στο Α Π Ε

στην Ευρώπη κοι την ανάγκη να

νέοι

.-'..' --ρ

χει μια avoσqXιλoeιa που γνωρΙζω. θα

κο ινοτικό ς EJlfτΡOπα;

το ... tdΥδυ~ ανόδου του φασισμού
ο

σr.έφτoμα

νδ υλε ά οι

νη συΥμ ή νσ EΠ~ E>.θolN η

τη ς

αvaζιιmύρωσε τκ αΥαλύσεlς για

ωςβρ

πιθανά.

μ όνο

επ Ιδ οση

2013,

βροlΝ.

YD

i

δουλειά Ο Ι άvερyoι

μovkιJΥ ε(ιmηρετα'ί

εκλογική

συσπElρ:οθε[

οσκοβισΙ που

δ η kίJ 'ι'El όΊι θα χρειασΊEf ;φόνος

κάΥουν

από

η μου νσ qχJς τρφ(ιλ/ ι. ε[να ι

η παροψιώδης φράση που ταιριάζει

αναλυτές

σαν

ιν

8, 9, 12, Β. 104. 15

και 16 Φεβρ ο οο ρ Ιο υ 20 18 Στη Νό::ιυσα ο ι παραστάσεις θα

201 1 κο

πραγμσroπoι η θ:ι CιY ΤΗV Τρfτη ι5 και ΤΗV Τετόρτη

λ ο ΟΟε ΤηΥ Αυστρ Ια τη ιtwλαvδ[α,

7 ΦεβjXXJ

α ρ[ου 2018 . Ο προγραμματισμός tz:21 το κλεΙ'σιμο η μερομη

τη ΓερμανΙα και τη ... OλλαVΔ [α να

... [ο ς

εyκcrrα λeίψoυ ... τη ... Ευρω ζι:ίΝη κο ι

-το αρyόrερo έr.ι:ις τις 10 Νοεμβρ ου .20 1 7.Το εισπή ΡΙΟ για

να δη μlουργήσΟυΥ ένα δικό του"

'tOU I'; μαQ-ι τές παραμένει m τελευΊα[α χ ρόν ι α στη ... τιμή τιιJII

εεχωριστό Υόμισμα .

5Ε. H θoπo lOl ~έεavδpoς Zαqιειρόδη ι:; ( Zo ρ ιmό ςΊ .Γιό\nιη ς
Καρόμπαμπα ι:; (Γραμματικός, Aλητόγα '[Oις).Eυαγγελlvα Κα.

Ο Ιδιος ήταν που ΛΌWα ρε τηΥ ιδέα
ενός

νέου

γερμανικού

ρocφ(ιλ/. η

ευΡΙOOιr.εrmιι;lστιΚOύ
Kόμμcrroς,

το

... a ν~EI

I)(e.,m, ΚοΜτυχη .Σωτή ρης Καρκα)ιεμης (1<0;\0-

νέλο. Αλητόγατος) , Αλιαβ{άδης

οπο[ο

αιroyιάv'ιης (Αφ!'fr'ητ/ ς"

Ξερόλας. Π Olητfις),Xρυσή Μπαχτοεβόνη (Mαtfα" Ποντικ[

προέκυψε λryα χ ρ όΥ ια αργότΈρα ,

...

ό

5
ο

Η

παρακo)a)θ η ση ςτη ς παράστασης θα πρέ1ιει

Bcalμo,pιpl~i.TOI cπα , ' .

από σuιfTά1Eε

Μπ ου μπου λ Μ:ι)

Ηόλ/η

Σ,. η

Ω

βρισκε

άρθρα.
το, i

vrαιι:ouμ

μ

άπO~ rι

AiΔCΙ αυτή θα

έτ

,

w6(,

τορειν

ι

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την

'ΙΟ1Πιιή 1000φα (ιωρ kιH;Ι

τη yενικόΠJρη της Xώ~

μcιι;αλAά.και wαyιc:όoμκι

προς τους Κ. Ι(. Γυ

τίσ εω; και δια παντός μέσο ... καταπολ έ

Mιτovρyo( tδιvoν κοινό αvτικo .... OOVΙ01l

μlJOσιάp',(Qς και Εmθειφητάς Στοιχειώδους

μησις του l(Dμμοuyιστικο ύ σ-τοι χεΙου και

κό cηιώνa )

Εισταιδ εύσεως όrnιx; συ ... δράμωσ ιν τη .... υπό

η ΕΚ Ρ [ζω σκ τούτο υ δια παντός ΕΚ της χώ

του

ρσε

['Omv

ΤΕ

Noμoρxtες

Βρισκόμαστε στα

ι ειαισιδευπκο l

2

Στη κυβέρ.ιηση βρ [

1959.

Ε.Π
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και

ΌΛΣUς

ρτώ Λύκα ωιο τη ... θ ε

μ.ε ομιΑητή το ... 4uxfaτpo
xoθEpαnE Uτ/

-

φορες ΕΠ1κο ),υ μ μ ένο μΕ χ ρυσό),Όρτα συσκευασι

ΨΙ}

Eooyve),o

ών ή πeριτιA ~αταy),υιασμ άτω .... aπoκτά ως

Ii

ο ύ),η

υφΙX:Ιι.moς γι α vcι μεΊαμo ρq<ι:6:Ισε ρο ύ);οπο υ θα
μJ1oρέι:ιeι να φορΕθΕI έστω κα ι υπό περ ιορ ισμ ΟΟς .

το Σάββατο 70ιrnιωα-ι 2017
κα ι ώρα ι5.00 'μμ στο ~

-

(..JO

Zaxαρcιπ>.ασΤElo «IEPEMET~.
mτ. Καμά ρ α

15 στη

eva

βαθμό τις ιδ όrητEς τα.ι E>α:m κoύ και E OtDιnnou

Πάν/ ης ΠαπαγΚlwο ύ),ης ΕΠ1Μγε.1 \' α πeιρα

ματιστe[στo EΙΚOστι ιCΤOυ ΕΡγο με τη ι:ρθαρτό τη τα

Bέpo~ .

J

και την ασημα ν'ΣόΤΗΤU το υ ),'όρπνου ιA I ΚO O~ .•

Α.,.ι
ρβ<ι

ς δι

'tΚίNEΙ

Σύ

ή"P.α~!α/E! cΗΗ'" !l η Eκδήλdx:ιη Γb
-~)()5cΧ:Ι ια:κ ή ς Πcιpαγωγής Τσ πα-ιρο Αγ{ας

Βι:ι ρβάΡ:ιςτη ... Ι':λιρια
κή

8 ΟΚΊωβρΙου 2017

Γ

ι σ

iΊ1 Π L I L801 1UιΙ-= Ι :Ι I-I .... r

r. r ..r

6 -1ΤΣIIlΟΥΙΙ(]
... .

ι

Η

ι"

ι .ι

(CNID

tn-

τα oπolα

στη\'

Φυτεla .
Η

ΕΚ

και

ώρα

έIι'Oρδ'Jς

λεπουρ'ιΌύν . vα

δήλω

1~

μ .μ. στη ... πΛα.

δούμΕ τη tη\'Jn

ση

τe[α της Αγ Ιας Βι:ιρβά

ρaδOσισK~ όΛ>ιcι

ΠΙΧΙΥμ::ιτοπ ο lηθ Ε[ τη ...

ρας Νομού Ημα

και την πιο σ(η

ριακή

;ιΡ:ιι,η

11πμ. στο

Όπιιχ;

μας

..πcJΛw:>iJ,

ας ..

),ένΕ

στο

οι

χωριό

μαςΣΤΗV Αγ α lΙορβάJXI H ~ b.ς υπή ρχα ...
45-49 tDζά.vιcι πaρaσκε υής τα ΙlΙουρο ...

•

,ι

'.

,......

i\

ως

........ .. . . '

Tpaw

IW-

Ε υκαιρ σ vα αrτo).a ύσolN

Πηγάδ ι

δωρε.άv κάσταv α. κ ιχισl
κα ι τα πουρο .

01..

111· /'1.1 1;"' 1

.

στο καΖΆv ι τα.ι ...

Βαρβάρα

ΕΠ1Κ έιrτEς θα έχο ΙΝ τη ν

στις

της ΦυrEιάς κοι αφορ ά

tJ

Eπ k:ιης στη ... "νια

και

ιrrτάρ

χα.ι'" και πάρα πολ/ο l mpO'fWr'OI

σOVX povα Kρcmί:ιv τoc: όμ ως πάΥτα

Φuσ ι ιιiι δε\' θα ), E IrτE I μουσική . με

...

15 O Kro:βρ{oυ.

κάθε ιδιο κτή τ ης

σ ή με ρα E~α ι 8 ••• τα οπο Ια ε να ι
πa
ιό παρα δ ο σιακά α λ/ά κcι ι nw:>
τη

θα

μας ςεwy r'p:>1Ν

λΙ

Τα κα (CN ια πα.ι λει
τουργο ύν

παράδο

ση ΠOρ:J.Mής
τσb'τoυpou .
vcι

. . . . '.".. . .

_,~I._
11 IιΑ Ι [ ΙΑ
λ r ΙΑΣ ΒλΡ

να . τσlπoΨO. κροσΙ Ο ι

νωθΕI

ζ[ θα Ε1ΙισΚΕ

φroύμEΤCΙ

....

Ία Εεής πρor6Yτιx Κάστα

διοργο

Π ρ οΕ;Ρδ μα.ι .

,

I Ο Ρτ/ ΤΟΠ ικώΥ πα ραδο
σιaκώv πp:ι6Yτωv θ α

τα Ιπουρο υ ••
ζέδ ες και~N O Τσ [πουρο ....

πapiδoση •••

Pαvτεβoύ

θα συ μμετέχοιΝ:
ι ) Γb), mmΚoό c: Σ ύ),λογος "γ Ιας

π),cmfα της "γ\aς Βαρβ5 ρας Ημα
θ bς. .•

στις

8 Οκτώ βρ η στη

Βαρβά ρας.

2ιιω~oη

Κ

Η

1.

ελε

,

β
Τα mιίnιuιια 4ρθρa CΠΗ Oiλιδια αuιή

Σ

μφ ωνα μe το άρθρο

11

του KατασταrΙιΦύ του

στο ΚAΦ~

2017 I'DI

ώρα

20.00

ρόζοw τoυιr; UJf

ης μι:: ιστορικό Mιαφtpσι.:.

Οκτωβ ρί ου

2

20 17

ας σπΥν Aykι Βφβόρα του

2017 - uιπφβρισυ 201 Β

Δήμου Beροισι;..για avσψ.r

Iυι.~ των Gράσeων κcιι παρφβόσe:ιιν αvα ορικά

).Τι eιιτός" tης δομής

μe το ζήτrμσ. τηςnαΡαwησης σroΔήJo Beροισς κcιι

~

νΙας και στ/ MΜVη Α),ιάκμο

cιf,ιooo[ησης του πώ.ιού δικcιστΙιΦύ μeyόρoυ Beροισι;..

να

~Ίω ως φοοι:.ορΜ'ι)Ρήση tωt; την ~λική nq:ιαXΏf'ΓΓ

(14 Μσρτloυ 2017).

rn.. Ωpa).σ,{oυ

24

Πψβα».σνllκή δράση μ!! δeWρoφύ

nepιβα».σvnκet; δρόσeις

ση. ~πΣVΆΊΗΨ1 δράσης bιι=r σΤΗV

πραγματoπoιήθη~

~η και κoEιaρισμoύς μO\'OπoτιΏV

hράση σ~ής ηkιιτρl

ImΙ μουσικής ~ση ."α την πpoιί.Q"Jση του σιro
mύαuτoύ.

..epώnwo.ι Δι.ι\'ΟμΙιΦύ Β.ι!ροισι;.. Try.' Κψισκή

Σeπτι:μβpl'oυ

.

όΠ6ψη

ε

Γbyoύρα~ (τiρμα ΠιeρΙι.ov) στη Βφοια η

στο 7Jλσoς Πα:nάγoυ και και eιιημφωση

ιcΏv

e1ήαlα Tαιrnκή Γewσ'ι Σιn.o.!).mση (απαλογισllκή) του

οχι!lΙκΔ μΙ! το φι.ισικδ πeριβά).\σll τ/ς

αvακύκ.\ωση • ."α5η ~ή

σu\).όγoυ. η 011010 α/ιφ~ το διοικηllκδ α~q.ιδ

πφlO),ής π-ιι;; Ημσθ ας-.

)Ρ(Μά,. σε σιJ'>'eP'J'O σ 10 μe

Kηtηρlσυ π-ιι;; Γlφιφqxισκής

της πeρι6δaυ Σeπτι:μβpl'oυ201 ι5

2017
κα ι TOV ΠΡΟνΡ αμμστι q.!ό δράσe:ι.τιι."α τ/'ο' πepl'oδo Ieπτι:μβpl'ου2017- αnπ:μβρlσυ 2018.

Δρδ,=ς~ύης

1ΓJV

~).ι:",M στρατδneδo

A\'OKiικ\ωσηι;..

OlIάηση τlι1>' ιmαρx6nων κτιpl'tιN ."α τry.o eE.oι~

σuv.φ,'OO α. μ!! τ/'ο' ~ύf;er.'O .ΛiσxΗ Beρoιας. στη δομή

Πeριβά».ovTα; και. Γb),mκής Πpoσroάας του Δήμου

μηση .!'IήσιJ.ιN μισθωμά'ΙDN ~ ιGιωι:ικά κτΙρια ."α τ/

Α.. Διοικητκός A~σμόι; πeρι6δoυ Σαττeμβρloυ

Κol1.'Ά'ιισ):; A».η~ύης; του ΔήJoυ B.epoιoc;

Bepota.:; (8 Αφι),ισυ 2017).

σdγσση υπιpeσιώι .

2016 - L:πτι:μβp{oυ 2017

eμβpl'oυ

Δημδσ~ nαρq.flάσδς

Ιυι.φια T1O\l πeριβa)J.ι:Ntιιoώι δρόσeων, τω.ι δρόσe

-

L:πτι:μβpl'oυ

Γbρόδoση noσότητα.ς φoφfμωll. ~

μιφoσυαα:υΏV

Aιml!rιμφxl"α

ριό1Τ)ΤΟς,

(22 ~

γκι

Κa~

~κι τ/ς φοσπάθδας γκι τ/ I!rιμιουργla I!iιOI
Ενστητσς J.V:Iι;(ας στο

Κι:πmάν Aκρfm μe. αεΓ

l)!ooqUYIκCι

2016),.
Γbρόδoση 1Ο ιαίΜ.ι.ν

βαρb;ιιι; τύ11Ου στο Τμήμα ΤΡο

Πα~μβαση ~ιιo:ά μe- τη πρα'ι'Jα.τoπoΙηση τι:.ι.ν σιr.

lι1>' σιιαιιur),ωσης; μ ι ιφ oσuσκeιkιν κcι ι

&ιιιυ)!,; w.oποlηση προγράμματα; χρηματοδότησης

~ αι:;.."α τ..,.. κάλιιΨ111.ιΝ avσγκώ.ι ·1JΊς υπηρroloς μe

δκα1.ισnΚΏV δισGιKασrlν τtιN eκπoδωrtκώI ατός

φoστσσfας- Q\'Oβ6θμlσης ΊOυ:uσoυς Πωιάγου

της Ι NT~RS Ο 5

μήνυμα ασφαλούς oδι'rtηση:; IOCITά τry.o ~pI'oδo τι.w

ωραpl'ου μαθημάτων α και .27 lσuνΙoυ2017).

~ριβιι».ι::ι.ruκή .!ΙΙΓμφωση σΕ σuU.όγoυς cmό ΊΟ μ~

13 Oκτr.ι.ιβρlσυ
2016 -1 Β ιkιa:μβρΙoυ2016,.μ!! τον Ίfτλo αιro-Gρά~ς

eορτιί;ι<.. 'IDN Xριστ~KOΙ1JΊς npIU'tO)pO\,'

Κι..ιI'.\oφOΡΚΙKή μe-),iτη

),οι; του ΔΣ mepιβαU.ovtώ.όyoJ Α. Γκάσισ .

Δeκeμβρloυ201 ι5).

Πoδ~oooρι:Jα στο

στ/ Bepoιo.m oπofo αφoρoόσe ΊΟυς ρ6σφι.r,-α;τ/ς

ΓbPόδoση Β :πooφ.άιrιn.ι στηv ΠρωΤΟβουΜα γκι το

-ευρωπάκή Hμ~ρα Χωpl'ς Aι..rroKf-..,,1mI στις

δομής φι),οξeιιιaςστην A~α Βσρβάρα του Δ:ήμου Bi-

Γbι1iΙ πρoιreμMυ \'Ο aξIOJlOIηθow για σναψJ),ή κοι

nπ:μβρloυ,. ~ ouνeP'r'OOla μ!! την ΚΑΠΑ. του Δήμου

Πφαιιώ.ούΕη:ιη της eqαρμοο,ής του ICaYCMq.ιoύ ΚΟI

ροιας IOCII το σπoΙoπeριeλάμβσ1ι!! lΙςefiις; Gρc'ισeις:

σQ\,ηll ιdς δραστrpιό1ηtEς από τους φ~ύμι:

BeΡοια ι;.. μe σ-roι.o την προώθηση του αιη}ιατοςγισ

ν ~ ρηστων ~ρJ.ιN Iml ΊΟυ ΚσιιcwισμσύKαΘCΙρι6τητoς.

Αγορά πoδη).άτι.ov κω ποδη.\ατ1ιΦύ eξωι),ισμoύ,.

voυςστιι; δoμtι; της

~ roακτeς δρδ~ς I'DI σvι:ι1ipάσeIς

Γbpόδoση Β πoδl)\ιi'[U>,l

noι:!η\στόδρομου 11Ου \'Ο ~ τη BeΡOΙQ μe-τη ),ΜVη

σeι ι;..άρθρα

ΠoσηλollKet; l!iιαδΡOμι!ς nαραπστδμισ κα στ/ ),(μvη

σΤΗV oρ~η

(18 ΦeβfX'υαρloυ201 7J.
IOCII J100η.\αllκού eξοπλισμού
-Bιidge 2.. π ρο κeι μ evo υ \lCl τeΘoιJ.o ~

evro.ξητoυπoδη.\άroυστoν ασllκό ιστό μe-lOCIτασιο:aιή

Ποσηλσllκή eκπαf&vση..

του Α.\.ιάψcwα (22 Irnτι:μβρΙου201 7) ,

e..ιiη),ώσeς κοι δράσeις φoρ&.ιv κcιι στήριεη αιτημό

Αλιδιψo1ΚlloXl1στη ~ρoι

κοι\';)Ρήση από τoυι;πpόσφυ,-eςτης δoμήςφι),oξeιιΙ-

Β.. Προγραμματισμός δράσetW πeρι6δoυ Σeιπφβρlσυ

ΠιIV σuμ:noλιtώv μας.

I'DL

τ/ς Ύrnπηι; Α Ρμοοτι: Κις του οι-ι::

."α τους π~ ιc:ατά . το διδστ/μα

μe~ηση σ!! σrμdα τ/ς

(28

ρά,μ:ι A),ιάκμovσ mτά την

22

Σe

κcιΘCΙριq.ι ~

IOCII

ΠφαιοολούΕη:ιη της;nαρelας tηςv&!c; κυκ.\οqΟΡΙακΉC;
μe),iτης 1mI. δσκηση meσης."α την e αρμογή τη.:;.

IOCII παρουσlo

JJo! παρφβό

στοΔrμ::ιllκόΙψfkιόJ

10, σe

ύδ~--

σ

ι loύl!ίeςπoυμ:Jςcφl)ι')σmι.. u:ιιeρoxaKtvlDΡOΚΤU

~

πούντα aιτδς και eκτδς- ιΦΓι.'Οβου),(ου

ανφας .ΤΗV uπoβoθμισμιM'Jς ζωήc;. π-ιι;; ef,σθ.\kιJσηι;..

α \'Ο ξe

IOCIL τιίιρα

eίJaOTI: e:nτό χρό.ιισ σοον πόγο της;

pIζώoow 1Ις ~)qJoτιιec; τους eυ~ς στην διακυ

ΣΤΗV χώρα των av!~ . v.JN πer.'Oφι.w 1t&IV συτ6

βΕρνηση του τόπου,. ."α τry.o σημeΡι""; lOCIτό:τrσση Μς

:ι;eιρων ,των e~

και ~ dιισl,,~ι και σuνuπeύι:v..:.u

Μ'!πωι;; πρbe! \'Ο αφυ:nvιστούμe.

Κoντσρoxτvmoύvmι μ!! φpaollιdς e:nlI~ς,. μ.:γδ),a

της; ιoxrn:ιθ),1.Π1Ικής; IOCI Sημeρn.ιό 1ηta~

).δ-"α

IOCII :npoσπoθow

μι:: 6fισι;: "αθώJ.ιN πeρl~

α illήYω.ι.

am το.' ),ήθαργο
IOCII \'Ο ψά ξουμe

eE,6&ιυς 1IlV~ Μ'ιπως πρEm! \'Ο στι:l'.oυμe- τους

\'Ο μαςπeloσo.N κάθe: φορά άτιl!ίev ~αι γκι ΤΗV

σι..r..ό:Jτeς μαι;.. στα σπftκι του.; Μήπως πpeπeι

τρα."κή κmάσταση τ/ς

τρfooς μας,. evώ ~ υπο

~eoϋμe από τov eφd},τη της ζήσηςπου φtpwυ'o' ΟΙ

oρeτΙιΦύι; χΡό.ιουι; μe- τα MNI-M~IA

μ......... cw ι α κο[ eξouoιoσdι; μαι; ~t.'O ι xρtoς και cro'άγκη

γρά~1 ~ δισ

μ αι;;.. •.ΣOΣ:ΞAΣTΈm:EE za..ι. . ΞAmPΩIE.• ΠΡ818

τov οικονομικό μαραq.!ό.oι EγtJψ:ι\oι τι-,; eξoudo;.
Σaιι Πόvnoι Γίλάι:οι

Iπτouν ΤU :ι!ριο τους. Δ~ μ:no

α

ρoύv Cμoς 'ΙΙα νΙ ...οιΝ και τα αμbpηm σνομήματά
τους. Ταπο.\,ιτιιά τους-Εγκλήματα ~ βόρος τηςπστpl'

δας

IOCII ΠιΝ Ε).)ή.ι

που βιι:τ..:.uν

IOCII n).ιpbτι.oow

μ!!

τρα."κό τΡ5πο. τ/'ο' αveυι:v.&ητά τους.

/kv αpμόζeι~ Μμουςκα άξιουςπο),mιΦύςνααπο
δΕχσιπαl πσρα~ς στ/'ο' ~υσkι το fkιίι),ισγμα
Μς o.\άKeρoυ ).αού στηι α veρyιa. στ/'ο' μ ι i'lpιa κα ι

σπΥ.' "qι'ltι.r,(01l"dησιp Kάθe: μtρα ό),ο και πeρισσ6Ί'e

ρ""" α'oθρΏΙΤΩV.

npme

\ICl

oνak.-"oΘoύv ro1lιl και

."α Μ l!ίeυτι:pό).ι:Mo πόσουι; ~ρώπoυς o~σσι.ι

σΠ'f"' αuτo"τoνI"α IοΧΙΙ πόσα ~ΓΚI1.I-MATA ΚΑΤΑΖΩΗ Ι
φuν διαπράφ.Αρα oύre ~NTI

Ι σύrι:: A:ΙCΙΙ elvσι.

EFιιαι όμωςα γoυρoς"OOJ\ι:MENObι κα".ΑΝE'YG"rNΟι..
~uνoι γισΊf eξαθ.\Iωσσ.' ~ ),αό 001 fkιιλ\,ιαφ..

σιιrovoμιιιrι ΤΟ'ο' τόπο μα ...
Τα KCWΤΑΡOXΙUιιή.Jατσ τους μeσα και eξιiι από το και
ΥΟ~ο.:πo)Jh;

••.\ICl

ορ6> 9.ιμlζοuv ιιmζoσpoμιαιΦύς

6

Η
Γι ψu;.·i'Ar,.,....πεύίρl[]

34 2:6

υ

11 Σ δί

OΊl'O

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ ןIΙ UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ay1ιMστή

μ

ι

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς

EΛεV'IlNlρ4cις'"
Γιάννης PitCJOC;

•
--u»

«
σxo.~ιr;;
η

στην 'l'ι'EC1ra του υπoυρyεb.ι )

Προς το τέλος του σχολικού

στα πΝιΙσιο.

έτουε ,

του λεγόμΕνου

ι: κο ινωιι ι κο ίι

σ)(ΟλΕ [ο υ...

μας tι,oo

η 'ΛJ'" ηyEC1k:J του υπουργεΙου

αθι\ητισμό που εκδη;ω,.ιE1UΙ

ΓΙα ιδ Ε k:ις με fΞIr'ώ lQιιo τη ς καλε r

με

ΕΙΠΑ

την

nfXlJτoβouMα

απ'roυ ΣΥΡιΖΑ τη ... αριστερή δημαΥωΥrα

t<ιιβέρvηση mιδΡEIκε>Ω ευ Ρ ωπobiJ

του

τα OXOMrα
νσ oP"fΌ'ι'ώσoIN
στκ 2 Οκτώβρη Εκι5ηΛώσΕIc;

υπουργΕlου, με τη ... γνωστή

να ε6Jnηρεroύv συμφέρovrα αστικά

αΥέεοδη

>ονική της .μέ ρ ας

ια οΜός νσ ποδοπατιεΊαΙ αλόπrτm σκληρό

ια:ιl αθι\ητικώς αγιίΜΞς xωpk;

του ...:.

ή dTlς βδομάδας»,

Vνου...

μσ3ήιnm

EIJώ

των αφιερωΙΏΤΩV dπ.

μέοαστην φτώχεια και στην διιστιη;kι

μΕ

ακόμη στα σxoλ Era υπάρχοΙΝ

το ... σxeδιασμότου tΩΤI..,α VΑ tt

πρ~αroπoκ:ιύvτaι ~ όλη τη

σνσστάτωοη,

τη

διάρκεΩτου aχ. έτου;

ΚιJΙ

ΚΕνά

t:ΠEΡ(

η

oooλEπouρyrec:
πο;\,mκή

όλ1lων

ηyεσlα.

τuρβάζΕ tt ....

στο
για

aEOIrrrnμoιh
α'iέξoι5η,

αποτελεΙ

ιd... ηση

εντυπωσι σσμ οό ,

ΓJαρόμoι ες

E κδ ηλιOOEΙC::

αθλητιιαί:ιv

Cflfιί:tι't.ιN

α

διαθέσιμες

ωρο\όΥκ>

ώρες

πρόγραμμα

την φ..ι σικ ή ΑvιιJr'ή

στο

Eykη(υση

της

αθι\ η τ ικά σxoo\Ek:J κα ι τμήμcπα.

σ νοικτοά και IQιEισται τύπο υ

όσπρ η μ έρα να μα ςnΕρψέveι

υ πά Ρ;(Ε Ι

τoσxoλ ιιι:ώv αυ>ιb ... σe. η με ρήσια

ιcιv ού ρκ>

αθλ ηt1κό

βά σ η μ ε στό):ο τη μ ετατ ροπ ή

υ λικό τη ... τελευmlα 1ετ ααι
ι α ει), ιφΥής

tDI γεν/α α

τουΟ),'ΟλΕlουσΕκέ..,τρο IJCJt IκoιJ

ήδη

aχ. Αθλ ητισ μαι

Από
την
εγκύκλι ο
του
υπου ργε [ο υ! υΣυΥε χ[ζ ο ... τας

στα

EιαrαΙΔΕUΤΙ ΚOύς ΚιJI ειδικότερα

Aι:ιεrρ η τιιιv ωρών διδοοκαΜα ς
της ΦΑ

και ποΛιτ ιστικώ ... -μopφ:ίl ΤΙΚΏV
δραστηριoτήτ tιN γ..ά θΕΠ Ε ρ ιοχής

τη...

τους

Υ

κ.

Λοβέρδου (\ιαι ήτα... 1<1 αυτός

καβΊΥητΒ;

φ..ι σι κής

εexaσμέYη

επ Ι),Ό Ρ ήΥ ησ ης" στα 0),'Οι\ε ια δ Εν

mιόΊηY

του

'tQ ... ιάrα

αΥ θα δoύμεστηv Cωή μας καμιά φορά

κραΤllιής

Eρ α σ ιτex 'ι'l κoύ αθ),η ooμoύ aλM

ιδέα

ια η 6UlJδα 'r'1α

ζούμε aφη ρη μέvα με τη ... αμφιβο),[α στην καρδιά

~\'O f1t1JG ττιΝ y υ μWΣτη pkιJv κα ι

μ εωοη της

πΡ:ισπάθεια σ.ιaβάθ μκ:ιης του

τo~

Στη ... ;(ώρα μας Er'ιtI.L ~στη η χαρά

σε όλ α 10. σXOλεlα. της χώρας

Ε τη

δραστηΡΙ OΤήτtιN τtιN μαθ η τtί1,ι

ωro

ICI (α:ιμe ~ ]'J]),ιά στηv φfα.lδoρx[a

και

μιrόklιι; α

σ~ ε α

), ες ICI Ε/μαστε όιτα τριromσμικά

υποδομήςμεσίrγ;cpJWπλή Ρως
Εξοτι}ιισμένα με ό ΡVCΙVα

αθλητικό υ;\ικό yυμVΑΣΤΉρια

κα ι

nραwατοπ οκ>ιNro. ι

γlατf έτσι το θέ>.ouyτα μεγci;\α, αφEVI1κQ

υλικοτε;('r\t:ι)ς

γυμ\ά:ι 1O μειώθη ΙΩ', έκλEισcrιι

α'ι'QπoτελεσματlKή

πο μπώδ η

1001

μ κι

ΣτιwΉ roυτα τελΕuταrα

xp6vIα

θεωρούμε πως η καθιέριοοη
Π αYeλ;\ή ας η μέρας σχοι\ικοό

.. .φαε. ΙV ή

ριεει στην αΥυπορ8Ό

συvΕXΉς

το

εVΔιαφέp::ιv γΩ το oxoΛi tD

w

περbrnικιη

ΙΙΠOKpmκO

.-cίίK

Σαννα μη ε [μαστε . ωΓf>'ες εμeIς

γύρω α'e'Eρykι , φτώxe1α,:ιτeριφpό\'ηση

δηΜδή )

(πρ6γι:χι.μμα

Σε

EIvcιι

AνφdK

~ή ς κατά τη ... δ ι ά ρ κε κι κα ι

~ιεη

OJ1aItE[ ~

και

[]

. θμιση

ητικώ ... αyι:iιy 1JN πα..ι

Η ρθα... ο ι Συριζοrοι με τη cυμφopό
κο ι γo vατ roa ... τo ταWπωρο μας σώμα

ια ό σο η κα ρ δ ιά μας κι α ... Λaxroρά

μας έxow tα:rtανrfpει έΥα εexaσμevo mώμα

ιmoσ τ η ρι ζόμε\'Ο από μ ΌVlμO ~
ElσTαιδε.ιJΤΙΚOύ;:; ' Φ .

Ε ιδικστ ήτω

κα ι ό),~

.

ΠΟΙ:ΣΕ

Τ

Ι

ΤΟΥΙ Λ4~ΚΠΣTIAXO

Π αρά ΟΟση

Δ

και

Εξέλιξ η: μια

Avra-

'ο' ακλα στικ ή ΕθΥΟ

", ραφικ ή Π ροσέγ
", ιση .
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( Δειι 

τέ ρ α)

Ένα ρ ξη

18:00

ατθcιIoς

x o υρl'δ η ς~
Ο 'ι'έο της βιβΜο μΕ τfrλo ι:Το παιδl με

Τ

τη Ριγέ

λo(ι~ παΡOυσfΩσε η 'E),E'ι'Q

Ελλάδα

(18:00-19:00 παρουσ[αση
19:00- 19:45 συ ζήτηση)

AριστoτOrις Σιδηρ6πουλος,. Πρόεδρος της

Ι

1 9Α5-20 : 00 Διόλεψμα

ΠρωτοβουΜας για το Παιδ [:". Ο κος Σιδη

EmE: ι:Το

πο

'o'ΤΙcooΊ λύρα στη σόΥχΡσ.ιη

Xoυmιή,. τη ... Τετάρτη 2.7/9 στη Δη μόσια Βι
βΑιοθήκη της BέΡOιac:fια το βιβ). ο μlληcξ ο

ρόπουλοι:

Τσα-

Η

l<.ιι1ι' σταvτfνo ς

βιβι\ b αεlζΕΙ από κόθε

δ η ς~ Η

ότDψη ... AWICει έvα δόσκολο κι Εοοίσθη
το θέμα" την σεξουαΑική ΚOtDΠO[ηση . "Ew

Τσαχουρ[

αv θ ρ ci.σΊι... η φαΝή

στο eλλ η ... ικό πα ρ α δο σια κό

ιδrιψa.

20:00-21 :00 Παροι.ισΙαση Ι
21 :00-21~4 5 συζήτηση)
22:00-22~45 Iυycιι(),[α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ[-ΕΓΤΡΑΦΕΣ:

ΩΔ80
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ΑΝΩΤ. ΑΡ.

Η ά>ιλη

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

π

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσ νOll
uτoxασnκol ΠOLl JI01't
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Κ

π
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.......

Οκτω βρίο υ 201ϊ

•

ου200U

ιων

»

ραyμα'lO:ιrOlήθηιαι η βlβλ lO:ιrαρOUΙΙΗαση τwv Πρα
ιn:lι«ίw τ/ς;

Icnοριας

• Ε1Πστιιι

ια'ίς Η

ρl6cιζ Τotnι:ής

ιΑάΡΕ Yιcι τη Nάauσα του 200u ακίwo llo, '10

υμαΊ'η(Τπάρτηι:;27 στov «

σα.ομι1ηΊ'ic; ήταν οι

ΙΡΙΟΣο στ/ Nάau

α Τορορή - ΔιιιηΥόΡος,6ιιιο

τικ ή σύμβουΛος, , ο Αλέχο( ΧαΊ'ζηκώσται:;
ράφο( - Σuγyρa

-

και ο :ιr.

Δρ. Ισταριας. Σ:uvτόvι

χσι

σμό η

η

ΘΣVΆΑΙoς; Γ.

Ι τον

δρος της
ο YOU

δαύρικ

ντωvlα XΑρ lση κα ι

αv

.In.H. OλuμIΠαΜη σα.

Πρόκ«1ΝΙΎ Ia τα Πραιαικά ημ
τοποιη

- Δημοαιο-

201

6σς που
στη

χε πρσyμα~

ouσσ μΊ'η σ UΜ

μnoXΉ ερ uιvη'Riw τόσο α:ιrό τ/ Nά o uασ, όσο και από

την ~ΡVrερη :ιr ριοχή . μ

ης

ισηΥ

ις; ακoλoUΘηoε

πΑούσιος διάλοΎΟ(.

vmςτους 6); ι μό'ι'ο με. την παρόΟΟση α λλά κα ι μ ε. πλE.Uρέςτης

Ηπ

τοπικής ιστορίαε

βαση του Α. xαΊ'ζηιuίισΊ'α

Μ

ε αφορμή την παρουσίοοη του βιβλ [ο υ

ThN npaΙΠIJ(!ίJ,ι,

Ας έ.λθουμετώρα και σε

τητ Α' Ernστημο'ι\κής Η μερ{δας της Ε Μ Π Η που έΥ ΙΥε στη

S παρατηρήσεις- σχ όλια σχετικά με.

ΤO'w' τόμο τω ... π ραlΠl Kιί7ιι που πα ρ ο υ σ ιάζ ου με:

Νά οοοα- που σuμπεριλαμβάvεται και δική μου ΕισήΥηση ανά

1.0 όΥ1ι;οςτουτόμου 3S0 σελΙδΕς, η τυποΥραφική ποιότητα και

μεοσστκ άλ/ε.ς 1 Ο- επιτρέψτε μουνα κ:ι:πα θέσ ω από τη ... πλευ

η γe.νικότερη e.πιμέλ εια κάτι που 5ύσκολα βρ [σκει καvBς στην

ρά μου , ΣU'o'OJΠ1J(ά

επαρχΙα και l δ ια fτeρα. σε σu ...έδρια που δΕν διοργανιί7ιιοV1QΙ

1Η

1Ο

σχ6>.Jα

- θέσElς με Υ ε... ικ6τερη

σ ημασfα!

ΕΜ ΠΗ στα Χ Ρσ.ι ια παρouσΙαςτης έΧει ... α παρουσ ιάσε ι ση

από ΑΕΙ, δΒχΥΕ. Ι την σημαντική δουλειά που γ[νεroι.

μαvnκό έργο ( μ ε. σιΝΕπεια και σulι'έ.XElα ) μ ε. δ ιoργάvωση ημε

2 .0 ι σuyyραφε[ς ξe.κ ινo ύιι από διαφορετική Ifie.Q\~ κή σκοπιά

ρ [δrιN, ΣUYE.!5ρ{ων, παραγωΥή β [YrE.O, εκδη λ ώ σεων αλ/ά και με

Πι:Joσέy,ιισης τιιΝ γεγ ο Υότωι,ι και από ό σο 'fι' ω ρ [ζω έχουν και

τη ... έκΟΟσητου περιοδικού τητ καθώς και !?λβ),[ων μ πα πρα

δι αφορετικές εκτψ ήοεκ Υια τα [δ ια τα ΥΕΥσ.ιότα ποο φάνηκε

κτικά τω ν συΥΕδρ [ων α λ/ά και τω Υ σuγγp.:ι φ E.ω Y σ υ...εργατών

και κατά τη διάρκε ια του δια λόγους στη ν η μφδα, που &.Υ

τη α Hvαι έycι έργο που θα πρέπει Υ α oτη pιxrn- αyιr.cVιιαστεI

CDTOτu πώ θ η κ e. όμως στα πρσκτυω , Πάντωτ όλοι το κάνουν με.

πολύπλευρά από την τοπική κοιΥω'λα κα ι τοικ φορεκ τητ .

μξΡ.άκι και εΥι5lαφΕ.ρσΥ , χ ω ρ [ς καιι'έ.Υα o:fδ ι ο ν όφελος:.. .

2Η Α Ημερ ίδα στη Νόουσα έκανε έΥα βή μα παραπέρα

3. Η πλElC'ψηφΙα

συν-:

δέ.οΥτας ουσιαστι κά τις διΝάμεις τ η τ Β έρο ι α ς με. αυτές τnς

ThN εtσηyητιίΉ

δε... Βν αι Ε.Πα.ΥγελματΙΕς ιστο

ρ ικοΙ Έχου ... όμωτ με ρ άκ ι και χρό.ι ι α ασxoλOύνrol αρθρ ογρο
(Jψvm..: ή σuyγp:]φ oνrα ς Υια aurΓrι'. Αυτό Eκφρό ζεrαl και σtσι'
'τρόπο γραφήςτους που εfvα ι περ ισσόrE ρο «ζ tιλ'TCI'Jό ~ και ό);ι

στεΥ.ι ά q:Qκαδη μαϊκ όQo χωρ[ς φUσικό.να .λεfπει η DΠστημO'w'ική
ξΚμηρ Ιωση.

4 Οι Elση'fή σεκ K αταπι άYσι"rαι με. ιστορικέσ στιΥμές της Νά
ουσας ή και γεν ΙKότe.ρα ζητήματα (π,χ οι δήμαρχοι της) προ
σπα Q:ί.ι vτα ς Tαurό;( Ρ OYCI ... α Cl't'I;ι('t'Eύaou γει"κότΕρεςτάσElςτης
lστο ρι κ ή ς τ η ς πορε[ας• .A 5υvα μ[Q» του ς όn φτά... ου Υ μόνο μέ

χρ ι το πρώro μισό το υ 2 00uαιιί7ιια .

SOL ειση'fήσεις
ΤO'w'

στη ρΓζσYTQL σε ιστορικό αρχε[α κα ι α ξι.οποι ο ύιι

πικό και παΥΕ.λ λαδ ι κό Τύπο . Ως δημοσιογράφος θέλω

Υα εξόρω ΤηιJ πλΕυρ ά αυrή

γιατf δ Β);ΥΕ.Ι άλλη μfα πλE.Uρό. της

σημασ[ας του Τοm κο ύ έYTUΠOυ Τύπου και με. τη σειρά της τη

πολύμορφη στήριξ η του και σήμ.εpα.~

'Α ι αρ
Μ

iaαη η lδ'

η ιrKιι'~
wιι ι

ρ~

ε τηΥ παρ ουσΙαση του

Μ e m m ο ή es"

βιβλ [ου

..Παιδόπολη

φ[ε.ς αφηΥΟύvml Τις μYήμe.ς

"Κα), ή Πα~ά". Εκε [ που η

τιιΝ παlδι !ί7h βασfζεται στο

ιστορ Ια σuYάvτη σε τα παι

βιβ Μο της Avrωιλα χ α ρ[σ η

διlbo της ΑΥτωΥ[α ς Χαρση ς.

qflαιδόπολη '" Κα λ ή Παναγιά':

έκ50σ η της Eταιρεfας Μ Ε.λ ε

ΕκεΙ που η ιστορ [α σlΝάντη

τιί7ιι Ιστορ [ας κα ι Πολmσμού

σε τα παιδι ιb lOC1I anoτE.λEf

Ν . Η μαθ [ας,. ξ e.κ [ι.η σ ε. η

Q

φωrσ,ιρα

1:

μια προσπάθεια QΠElKό'ι\σης

Εβδομόδα Τ omIIή Ιστορ Ιας

της ατομικής και συλλοΥικής

και Πολιτισμο ύ της ΕΜΙΠΗ .

μ... ήμης τω ... πρωrαyrιNιστώ ν,

Η βιβλιοπαρουσ[αση πραγ

δη λαδή των παιδιώ ν που έζ η

ματοποιήθηκε τηΥ Δε urά ρα
2 5f9στO'w'

20

σαν στη ν Παιδόπολη τα πρώτα μεrαΠQ\eμικά χ ρό'ι' ι α. Μέσα

όροφο του χω-

ρου ΤΕΧV ιί7ιι και γ ι α το βιβλ [ο μDιησαν ο ΕπΙΚ . Καθ. Πα....

από το φωτογραφικό υλικό και τα συΥΟδE.UΤ1κά κε[μενα

Δ υτ. Μ ακε ΟΟΥ Ια ς Ιωόwης

παρoυσιόζoνrαι πληρoφoρΙe.ς Υια τηΥ Παιδόπολη ~λή

βιβΜου AVΤ rιNΙα Χ αρ Ιση

πέ.τα:lς και η συyyραφέaςτou

Δρ. Ι στο Ρ Ιας της Eκπαfδευσης ,

Παναyι~ , ΤΓfι' Ιδρυση και τη λ επο υ ρΥ[α τηζ. Το Ειδικό Ε.Υ

Τ ον συvτo..,σμό της εκδήλωσης Βχε ο Oι\ υ μnfα Mπέrσα ,

διαφέροΥ της έκθεσης εστιάζεται σε διάφορες rnu ;(έ.ς της

πρό Ε.δ ρος του Δ L της ErαιρBα. Μ ετά της ομ ιλ Ιας πρ ο

ζ ω ή ι.:τω ν παιδι ιί7ιι στο χ ιφο που τα υποδέχτηκ ι:, τα φ ι>ιο

-

βλήθη κε ταIVfa - Υτο κ ι μαντέρ βασισμέι.η στο βι βΜο της

ξέ.ν η σε, στο χώ ρ ο που, μετις δεδομέ νΕς ιστορικές και πολι

AνrωιλαςXαρ [ση ~της

TIJ(E": σuyκuρ Ιε.ς. απσrέλEσετo

E-M.InH .. E.Vώ

μεrότην

σnlτι τιιΝ παιδικιί7ιιτου χ ρ ό

προβολή ακολούθησΕ διάλσ,ιος με το κοινό, στο οπο Ιο,

'ι':ι.Ι Υ. Eπfσης. παρουσιάζσιιται πτυχές της καθημεΡΙ Υότητάς

μ.ετας ύ άλλων, ήταΥ Παιδoπoλfτε.ς της .d<a\ή ς Π αwYLd Ct,

του c; της σχολι κή ς ζωή c;

που ε[;φ.ν την ευκαιρ [α Υ α αwφερθούν σε E ΚE [w τα χ ρό

Επιμέλεια 'Έ κθεση ς~ Δρ. ΕμμαΥουή λ Γ. ΞυΥό5ας - Η έκθεση

ν ι α. το ... χώ ρ ο της εκδήλωσης λ επo φγef η Φιιπσ,ιραφική

θα έ;(eι. διάρ κεια

έκθe.ση

Επι σκέψεις Ιχολι κ ιί7ιι Τμη μάτrιN κατόm y συνεΥνόησης στο

· 01 iIdhood Mem mοήe s". Q

φωτοΥραφ[ε.ς αφη

ΥΟύιιΤα Ι τις μ"'; μΕς τιιΝ παιδιιί7ιι. Η έκθεση

'"01 ildhood

ThN συ ΥηθElώντους K:roλ.

2S ΙεπτεμβρΙου - 13 Ο κτω β ρ[ο υ 2017.

τηλέφωνο 2331078127

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλάζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

n

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ
It

Μ (24/9)

AmoτI

έ;φι την Κφκι.κή

... τεσταΥΚ

Erxa..

σέλθ Ε Ι ακροδΕξιά

κόμ

•

π:υχος

-•

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

.ος

υψηλότΕρ:Ι ποσοστό του το

1969 με
3fi~ If]! το χαμη)ιότeρότου με 0.1 %
το 19θ3. το 1998 If]! το 2O'J2.
Το κκ ΓΕρμαν[ας κηρύΧθηκε και με

ΓΕρμα α το 1949 ΕΡ

1ΌπολΕμικά JX]pάvομο το

μπει στο

που δ ev O).\JOE για τονεονα{ιατικό

If)r.ισβούλιο

ακροδΕειοι μεταwζιστι-

ΝΡΟο •• Κa ι

E&ii

1956.

ιότι

πάει πεpbτατo ζανό

κοί οχη μστιομοί με να{ιστικέ<; αναφορθι;. αλλά πρr.ι

αυτό που προτάσσσιι ... οιοοτοl στα π)ιαk:!ια του αντι

μπει το Eκ>ιι::r,ιικό όριο του 5% και με ποοοστά κότω

κομμου..,στικσ.) τους οχετού. περΙ δ~θε... όκρωv.t .
Το μόvo που του; φoβlζeι e[va I η προοπτική της μ6

ταυ

πικαιρ οτη τα

ςΗ

ΣΕ ο μοοπσ.'δ κι. ιι.Ε ς ΕΚ>ογ ές έλDβε το

ματα σε όλ ες τκ εκλογές

τη

μερίδ

του μόνο σε ιφ:rτίδια.

ΕΙ

από το 1953 tDI εYlE.ύ
θεν. Στκ eκλo,'ές στη Δ.

,

Ε

νεαwζιστικό ΝΡΟ ΕχΕΙ εκλέεEl μέλη

στη ... MπαJ

δΒ'

•

3%.

Φυσικά αlφoδεξιo ~ περιkJμβcJvαμrnι:ιv και ναζ [ Ε

-

'οΤ]ς Ε'ι'αλ>ακτιι<ής ΣτΗv κωτrn:ι;\wτική βαρβαρότητα.

ΎfJ.... μπει στο σώμα στις M~ς δeειιί:tιι κομμάτων .

Ο φασισμός παρ:ιμένει πάvrΟΤΕ ακόμη μια EΠιλσr'~

πεpι),αμβΑVOμrnι:ιv Τ(ιJ~ Xριστια voδη μoιφcιτιίN . Το

."α προστασ α αυτής της βa~:φιόΤη1Ό ς••.

Τ

α/ΙόΥευματη ς

του

ΛΥΚΟΥ

στο

πoΛι1,(ιtιρoυ

25/9

ΔευτιΞρας

πσρουσιαπηκε

φouα."ιΞ

πomq.ιoO

ιtX...

MYOPά<:t (α/6αJoo Bro.αY<;j η ιΞκeεαι

1lYoLJC;

cΔημιοορ'Jfα
ΔfJJου
που

Νάουσοι;;..

θη)uooCΙ t

Οι

α,ιμμ.eτE1Xaι'

μαef]μάτlιΝ

θ:)

στov

του

του

~ι1κες

ι:οο.ο

ΤIιN

πp:Iγpdμματιχ;

ποροοαασον στο ιo:xw τκ δημιoυργlε<:
τους στο κtvrημα κα το mι:.6μο .
α

εκπαΙδεΙ)φιες

XαtζηπE.ΤΡO υ..
ΜΠΟ);ά...-:ιυ

οι

τους

zω~

κκ,

Μάρισιι

BαOI).e)άδOu,.

πpoσεφeρα...

υπηρεσlες

πι:mη

ΣJώΠη .

Blm

και

ΟΠΟl.Ες

τκ

Από τη συνεδρίασητου ΔημοτικούΣυμβουλίουΑλεξάνδρειας

OYΣ.G

(
Ο

475

δωρεά\'

τακ,

ε'ι'θOυσιcq.ι~ μΕ

το

δr))l.OOOV

απoτtλEσμα .

Στην ιmoδσX~ yeυτι.,«ιμE τα σllΠικά
γλυκά του κoυTώJOι:ιτηςΠΡOιΞδpOυ ΤIιN

mc ΦοΟ),ης ΤΟψπαι>.Iδου,.

Λε!Jκαι!Iω ...

Ε'ι'Φ στ/ν ~ειεση JropαβpIOmro... ιοοι
μιΞλη

του

ΣυμβOιAruτικoO

ΚΜρου

ΒΙ:ροιας που Ν]μΙ:Ρο.:ινσ.ι τκ ~cιιι:ες

."α την εργασιακfι σψβoιιλeυτικη που
θα πραγματσπαηΜ .

α ~ι1Κες
ιΞκθEαJ

oou παρΕβρι!ef]ΚOV

KOIα/)

\I.to

ε~Κότητε<;

Μ ιιφ oιιnτασκeι.ι:JN . :κο ροα

Art-theraP)'

κ,ά.) 1001 r'!δη Ο Ι αιτ/οο ς

oE.EJΊφ'ι'Jι:N

τκ

δρooτηριoτ~τωv
θηAι.1cOO t

10QTo

πpjγραμμα

rLιημιουρ'fU

δημιo~κε

~ υς

απΌ

τον

ΔfJJΟ Nά:ιUoo ς. μΕ σκοπό να πα~

ε έκτακτη συlι'EδρΙασηlDU ΔημοτικούΣυμ

δωρεά...

βoUΛΙoυ ΜεεάΥδρειας;τομεσημέριτης Τε

υπrpεσlε<:

δΕξm~τωv .

τάρτης 27 Σε:ιπeμβρ [oυ 2017, ψηφΙστη ΚΕ. κατά

εκμάθηση ς

εmμ~ς

ΠΡοΥΡαμμά'ΠιΝ

πλε!oψηφfα ο Ισα\ογισμός και ο Aπa\Ο'r'σμό ς
ΕσόδωY-fξόδω ... του οlκοvoμJlroύ έτους

QJE

μαeημ::πωv

Ρ απτικη ς.

Σ

ΣτΗv

evημeρWef]ΚOV για τov

ΙD'ο'.ιΜκης

και

στ/ριf.η ς

σε γυΥα!ΧΕς.

201 6-

Την εισιi'tηση του θέματος έκαvε με επιστολή
προς το σώμα ο Δήμαρχος ΑλΕξάδΡElας Π α 
ναγιώτης Γιωρ[Υης (βρισκό'rαY σε συ ... eδρCαση
του Περιφεpιaιroύ Συμβουλ[ου ).
Για τη ... ElσJi1rτlση του κ . ΔημόΡχου και τις λε
πτομέρειες του Απολογισμού έκα'ι'ε λάγο ο
Αντιδήμαρχος κ. Δρισmς ο οπο [ος CIYάφερ ε

σre
Τα έσ05ατου

2016 ήτα...

19.B13J46 .96~

Τα έξο5α του 2016ήΤαΥ
Το

11.B44.108.75~
υπόλοιπο του
2016

ταμεtακό

7.!)59.638)5
802.97S,42 ~

Ε.

αυξημέvo

από το

vσy

ήτα'ι'

Μ

κατά

Ιι:ιηδ

t

t

ε αφoρμrι Tα.εγκιi... ατoυ μνημεί
ου τω ... ΠEσόVr1ιN A~mιJN της

201 5.Παρέμ

ΕιΜισΊς Αντlσταση ςlOOι του lIηιnιφαll 

βαση και δΙΕυΚΡΙ'ι'ήσεις σε εριιπή

l«Jό ΣΙΡατοΟ ω.άδο:;που eπpόΚEΠΌ 'Q

σεις Δημστι κώ ... Συμβοω.ιιΝ έκαιιιε

πρ~'IOΠαf1M:στη Π),ατεια ΔΑ ~

ο Λογιστήςτου Δήμου Αλεξάνδρει

σlCOΠ~ς NQ::ιι..ιooς (1 '10) και στΗv OJTOI'a

ας Ι( Σεβαστής και ο Ορκωτός !ν:J

θα

..,.,στής κ. Αγ,ιέλης το γραφείο του

Π),άκας στο υφιστΌμeνo lΜ1μΕb. μΕ τα

ταιrnκή

σu'lEδρ[αoη,

αKoλOίeησε

εΙχε

ΕΛΛΣ.

που

θέμα

συγκεκριμέ'ι'Ο

Τοολόκης, εΥκρ[θηκε η συμμετοχή του Δήμου

Αλεξάνδρειας για το

αιoπoΙηση~

αστικών

και το

ζήτη μα των εvxrί:ρCJN τραπεζικι:1ι ... oμI)ιJJ ....
Ενώ

π),έov

Ενδεχόμενο
μετoxι.κι:ίh'

ορθάwιχτο

και

'ι'έ.ου

Kεqιoλαkι:ι....

προβόλ)ιΕΙ

το

κύκλου αυξήσΕι:ιΗ
Πρ:lKEιμβιoυ

απορριμμάτων

2017.

του

Δήμου

Και το θέμα αιπό

των διαY\WστιιιχίΝ eλEvxυι'ΠOυ β:1 oαρέζe.1J: η πλευρά

..

..σκακιέρα. "tt.IN αvταyω'>'ισμιί:tιι
τωΥ αvreέσeωv σιιάμεσα στη ...
και το ΔΝΤ βρ[σKEΊDJ

'Q

cm.."aι

μelΩV α,ιWάλ/EI α/Icψ:1σmικά!

ΤΙι7ι'

EιιΡΩΖΏVη

rnw. ΤΗv

σημερα! Και η δημιouριrrα τΕ.ταω ν μνη

ο πρόεδρος της τ.Κ. !ΟιειδΙου Χαράλαμπος

Σ

ΛΔ.

πηγ~ Ι:μΠ'ι'Εοοης γο roυς αγιJNες του

μlλησαY

τόσο ο αντιδήμαρχος Στ. Δριστάς όσο και

τη
και

από
θιΞ),a1-E

διατ/ΡrισΊς τη ς ιστορικης μ'ιT'Jμη ς Q..Ίς

αφού ..,.,α

ΠφΙ αvaKE

κατάγοντα'"

Νάοοοας θα

υπσrpcιμμισooμεκαι

μεταξύ συμβοω.ιιΝ .
το

• που

~mroπ~ς

θέματα αλλά ΚCJΙ στιγμές έντασης

ΚCJΙ

μαρμόpr.ιη ς

ι::JΙ του Δημοκρατικο Ο ΣΙρατοΟ

9J.ά.δo:;

ε'ι'διαφέρOYτQ

Κατά πλElοψηφι

πpoσeηκη

Ο 'ι(ι ματα 'ΠιΝ πεσόνι:1ιΝ O'j':WκπtrN του

οποΙου έκανε ΤσΥ ταμειακό έλεΎΧΟ
Η

υπηρxe

vΑ

καJι.ιφθOιλι οι όποιες CΚΕι,pαΛα.κι.κέ<; ΑVEΠάΡΚElE(1o. στη βόση

της EυpωrrαYΚ~ ς Kevτpικής Τ ρόιτΕ(ας στις αρχές του

2018.
θυμ!toυμΕ ότι την περ bδo 2012- 2015 έγινα"'lp:I.ς

αvακεφαN:ιΙOΠOιήσEις "tt.IN Eλ1ι.η..,κι:1ι...τραπe.Cών.
α,ι'ι'Οι\lκο ύ ύψΟLJC; 511 ιSισ.Eυρώ. Από αυτά, τα 32 δα
ευρώ καΛίιφθη καv μέσω "tt.IN δα~ ων - και από τα
τρ [α μ... ημδ\'ια - που χορηγήθηκα ... προς το Eλ),ΗVικό
κράτος απόΤΗv ΕυρωζιίΝη και το ΔΝΤ. ΕΥώ 11:1. υπόλοιπα

(191

δισ. e.ιρώ) πpoή)ιΘΑV από ιδιώτες επεVΔUτές.

Στο ό\'ο μα της βιωσιμότητας

u.av

ΤΡαπΕζιίΝ . σοΊνετοι ήδη ο

Εκβιασμ ός σlΟ λαό να ωιοδΕΧΤΕ [ παραπέρα χα

. Ρ:ι:ιση

τ/ς

wμoeEO ας."α τ/ν npoσ1Όoh τη ς λcmιής κατoΙKIaς από τους
π;\ειστηριασμούς,. Ενώ και στο παρeλθ)ν η διαδικ.cισ Ια τ/ς

αι,ΌΚE<pCΙλcιlOΠO!ησης συ'ι'OδEuόln'ι' πάντα από

... έα

αV11kmι.ό

μέτρα. . Aτf αιπήΥ τη σκomά . οι clαJμπά'ι'εζJo που ;(ΊlJΠάve.
αφοΡοιλι προπάντω ... το ),αό. rou πρέπει ... α πάΡΕΙ 11:1. μέτρα
το υ και vΑ aιτσ.rτήσEΙ Op,ιαvιψένα.

Η

Σ κέφ το μ α.
ση ~.αΙVΕ'
αλλάζω.

Μ.Μπρεχτ

δο οδ ότι η

Σ

θηια; στη Βουλή, ενσωμο

ε D'lfκεvτρo τα αντιλαϊκό προοπσιτοϋμενο

ΤΏVEro1 το σύνολο των ανη
λαϊκών μέτρων κοι των τρΙΏV

201 Β

και τα μvημC'Nια της

~όμε ... ης ημέΡα ς:. ξεκινάει cπ λfνe.ς μέρες ο
νέος γύρος αντιλoϊKU7.ι πα ζαριU7.ι αvάμεσα

συγκυβέρΥηση ΣΎΡιΖΑ

- ΑΝΕΛ

στη

και το κουαρτέτο.

Eκrός απροόπτου, τα κλιμάκια τω ... θεσμώ ... θα
έρθου ... στη ...

AQiva στις 16 oκrώβρη

α... και ήδη

της

τρίτησ

περιλαμβάνΕΙ

Τη'ι'

πρoαπarτoύμενlιN.

αξι ολό γηση ς

υλοπάηση

Α... άμεσά

τους

95

β ρrσ κσντα ι

σκληρά μέτρα, όπωςη αλλαιt1Ίτoυσυlι'δι καλιστι κo ύ

... όμου

και του τρόπου προκήρυξης τω ... απ φ,ιι U7.ι,

που θα φέρουν ΥΈο χτύπημα
δικα[ψa

και

εpyαζOμέVΩ....

στη

στο

ΣUλλOYΙKή

απεΡΥ1 ακ6

δρόση

Επ[σης, θα συζητηθοίΝ

τω ...

και ά λλα

θέματα που ιεραΡ;(Ε[ ψηλό το κεφάλαιο , όrnιx; τα
οχόΚΚινα » δάνεια και οι ιδιωτι lίΟΠΟιήσεις .
ο ΠΡOCΙ:(έδιO του κρατικού προϋ πολΟ Υισμο ύ
του

2018

που έχει κατατe.θεI στη Β ο υλή , δε...

θe.ωρεfτaι καθόλου aπfθανo lι'CI. σuμπλη ρωθ εI με
πρόσθετα μέτρα , στο φόΥτο και"ΠιΝ α πο κλ Ι σεω ",
που

μνημον[ων. Ενώ αΡχ{ζοιΝ να
«TρtxoιN

και μέτρα όπως η ,

η καrάr:ιvηση όλων των όλ/tιN
ΠTιδOμάrων για τους δικαιού

χους του ΚοΙVWVΙΚΟύ

EmMIJQ..

το τ Αλλ ηλΕγγύης κ.α

«τpt),'OU 'h οιπροερνσσίεε
.aτζέ'ι'τ(b.

παρουσιόζονται

στην

ς HPOI!J10C;;

το πpoσxtδιo που καrατέ

μένει

της τρ('rης αξιολ6γηση ς, το npooxέδιο του
πρoύπoλOΊt\σμoύ του

•

ΕΡΙ

Τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μας!

Η Αποψη μας
μαςπε

oλmσrική ε

e.πIΊEυ ξη

περι κοπές

~ι:ς

πρ oβ λt πo νrαι

για

την Ασφόλισ η, τ ην Π ερ Ιθ αλψ η
κοι τη

λεγό μεv η

οΧκοινων ική

π ροστοαω . Η χΡ η ματοδότ η

ση του Ε Ο ΠΥΥ θα περ ικοηεί
κατά

226

φtroς

εκστ, ευρώ, όταν ι«1Ι

ηταv

μι:

νη

κατά

200 ι: κατ. εuρ ώ σε σΥ$.σ μ,ε το
2016. Κατό .35 Ο εκατ Ευρώ EΙV ω μειω μ

θώ ς οι άμεσο ι και εμμεοο ι φόροι προβλέπονται αu(ημέ

λια :γ ια τη χΡη αro ότηση

Τα

μξ τσ

κστά

ων νοσο

1 δισ. Ευρώ περίπου σε σχέση

με φέτα;.

αϊκά στρώ ματα δΕν πρέπει να συμβιβαστούν με

τη φτώχεια κα ι τ η μΙζερη ζω ή, την ώρα που παράΥοιΝ

:2017.

Παρόλλ λα απο

ύθητο

ιώ

ι

τω ...

πλούτο

τον

ΟΠΟ{Ο

κaρπώVOVTα/

λΙγοι

ο μικά ισχυρο Ω

δημoσιovoμΙKU7.ι στόχω ....
δη .

πάντως

αΥΠήσημα)

Εχει
η

ξεκινήσει

( έστω

κα ι

θ

σuζήτηση για τη ν τυ πική

μορφή που θα πάρου... τα μι,ιη μό...α μετό το

201 Β,

τη ενερΥό

οπότε και λήγει το υπάρχσ.ι πρόγι:χ::ψμα.

Η σuyκuβέΡ'd'\ση ΣΥΡΙΖΑ

- ΑΝ ΕΛ επιαώκ ει μ[α

συμπ ράσταση

oχαθαρ~ έξοδο , ΠΡΟΚΕιμέlι'Ου να σερβ ίρει σε

τωνδημOΌKΏV

EΠΙΚOιι,ιw ... ιαιro εrnπε50 το «τέλο ς της επo :c.τi τ τω ...
μ... ημσ.ι[w 'h, παρά το ~ovός ότι τα ψcmψέ ΥΟJI>

πρωτσ,ιε'd'ι

πλεσ'ι'άσμcrτα

συμβοό ων

θα διατηρηθ ούν για

aι\όκληρες δεκαετfες. ΘυμΙζουμε, nως με β άση

τη ... απόφαση του

... α διατηρεί

Eurog roυρ, η Ελλό5α θα πρέπει

Α

υτό που προκύπΤΕΙ με βεβαιότητα εΙν α ι ότι
το

Δι\JWo If2ΤOU Γ. Aρβαvtrη.. ρ<ιΙδρou

πρωroyεν3; πλΕό.ιασμα της τάξης το υ

2 %τουΑΒΊ έωστο 206Ο!

201 Β,

ουμε

τ

Για τις εξ

.ξε ς στο « οΑ ό Πάρ ο»

ΕΠlψιστού ... το μεγαλύτερο μέρος τω ... επ ιπλέο ...

ς

lIώCJUW

I.8λMyωv rovwvκm . κη&μov ωv

στο έρμιο σ. 5

τα λαϊκό στρώματα θα κληθού ... ΥΟ

opocmovδI

και όχι απ ά
έ

ψήφισμα
στήριξης!

εμμεσω ... και άμεσtι.Jιl qόρων, που uπoλoy{ζσ.ιται
στο

1

δισ.

εUΡώ.. Δε50μέ... ες εflJ(]l ΕΠ[σης

ΟΙ

περικοπές στις δαπάνες για την Υγε[α , ενώ τα

ποι,ιηΥύρια της κυβέρ'ι'ησης"f1ατα οικσ.ιομικά του
ΕΦΚΑ βασfζcmαι

αποκλΕΙστικό στις μειωμέ'ι'Ε(

OU'ι'Tάξεις και τις αυξημένες ΕΙσφορέζ. Αν σ' α υrά

προσθέσΕΙ καvεIς και τη ...

-

με[ωση του

- ήδη voμοθετημέι,ιη

αφορολόγητου

κcrταλαβαr... ει ότι το

κοκτέιλ

μετά το

2020,

πe.ρικonώ ... και

φόρlιN για το λαό απoκrά πλέο ... θawτηφόpε.ς
lδιότηΤΕζ.
Ο ΕΠόμε ... ο διάστημα θα εfι.ιαι πολύ κρ[σιμο

Τ

ΠραΥ

τοποι

ε επ TU

r

θη ε

r

a

&Έ δομ' δα Το

η

κής

Ι στορ'ας'Ι που

IΟΡΥάνω ε η Ε

ΠΗ

σ.11

-. .:,- -.,,'.' I..;:s
. .. ..

για τη ... οργάνωση της λαϊκής πάλης, καθώς

τα όποια βήματά της θα έχου ... να αναμετρηθού

~;.

...

Ι

τόσο μετους εκβιασμούς όσο και με ταπαραμύθια
περ[

oJWlστροφής

στη...

Κα'ι'O ... ικό'rητα »

και

στροφής στη ... quγι ή επιχειρηματι κότηTαJt . ΓΙ' αυτό

χρειάζεται πλοΟΟια δράση
να ζωντΑVφι

σε κόθε σωματeIo

η σuζήτηση μέσα στους τόπους

δoUΛEIός,. ΥΟ αιιέβΕ1 η διεκl)[κηση και η πόλη για
τη ... ΙΚα'ι'οπο[ηση τω ... σύγχρcι.'ιιJ" λαίκώ ... αYQIr'(U7.ι ,
η αΥΟσύνταξη του λαϊκού Κlνήμαroς.

-Ι

:/ ,' ~ -..J
'-

-

- --. -.

Συμφωνία Καζέρτας

έρισμα ••• εξαπάτησης σ. ~

n ρί Uιατρικής χρήσης"της κά
Οτον σε παινεύουν... 0.6

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

αβης σ. 6

1944

(Ένα ντοκουμέντο) σ. 7

Η άλλη

~Π

άποψη

εβ
9
ι

Ο κτωβ ρί ου

20 17

να

ICΩΔIΚOΣ IΞ ΝΠ11 ΟΥ 27

ΤΩ
Ο

16ιaκτήτ/ ( - Eκ6ό'tης
ι uθll'VTtι (
έιroς
κ

να σvμπ.ιiCJ,Ριμ

• Xaτζη κώα'lClς

Ν ΙΙ(

CΠ1I ma'l}{W'lJί aa E JI1IJlω Clnκ»" α κAdΓΨoυμE

τέ>ιεfως ή M:l Ι:Ιξει σε πολύ χα
μηΜ:ι EJrrnεδO xa κριτή ρια προ
στασfας της πρώτης κστοι tdας.

Κάτω τα

έρια από τη λα ί κή

κατοι tda - AγrίΉας ε... άvrια στις
κατασχέσε ις.~
υιό

αvα

tρ

οχαική

αvακolιιωoη

και Ίαυτό

XΡOVO πρoxωρ(i

σε ovyκΣ

ΚPΙIIiv~ιI; παρεμβόσnς ιι'
και ΊωΥ OfIIIIIaTdιιιw.

Ί

lΙρόβλlJια α

Ημα

Ε1ι&ι6ή

και Ίην

α,αvαμivouιι ε ν α

oόv

ι τomκa

~ouλAι[( E

α ρ-

Οπλ.οκατοχι'8!

αvόλoyι-ιι;

Υιιη .

EIvaI

)(OUpi τ/ διVvαμη να τουιι;
& ΜWoδισo UΙΚJ

ς Η αθ

αΔη

Μ

ε q.ιόφlιJJή του απόφασητοΔημοτικόΣυμ
βούλι ο Καισαριαvής τάχθηκε ε... άΥτια στη ...

C;

θ

•

σο

να ην·

ξοΑόγ σ ;·

που θα έπρεπε να αντιμετωmστεΙ εΙν α ι

... ους κα ι τιςαγω .... στικέε πρωτοβοuλrες

η σuvεχι ζόμε'ι'η απαγόρευση τω ... προ

του αιιματεfου του ς.

&.

σΥVΑιι"ιc(ιμε και δε... εφαρμ όζουμ ε

αξιcΜγηση του ΠΡ0σ:wmJ(oύ σε δημόσιεε υπη 

μόσιες υπη ρεσίεκ; Η E.mμόρφωση τω ...

τη

αξιολόγηση πουπροωθεΙτο αρμό -

ρεσίετ και οργανισμούς . Σε σχετι κό δελτro σνα

δημόσιlιJι' υπα λλήλlιJι' δε ... θα ήm... πα

διο UJTOυρΥεlΌ και η κ:υβφ.ιηση .

φέροντσι τα εξήι:;: «Το ζήτημα τ η τ αξιολόγησης

ραδομένη ΟΊΟυς ιδιώrες κερδοσκόπους

Διεκδικούμε

η σημερινή κυβέρνηοη Erxε προσπαθήσει YQ το

του χώ ρ ο υ. Δε ... θα πετάγσJτα ... διαρκώς

από το ... κρατικό προϋπολογισμό

προωθήσεικαιπαλαιότep::ι, με το ΔημοτικόΣυμ

... έες

προσλήψεις προσωmκού

βούλιο της πόλης κα ι τότε ... α πα [ρνει αYτfστo ιxη

πόροι«; προσωπικό και προετοιμασ rαΗ-

ομόφω ... η απόφαση ε... άΥτια στη ... αξιoλόyτιση ~.

... α ι επ rσης ψέμα ότι η ... έα α ξιολόγηση δε ... φέΡι'ει

και ασqx1λιστιιι:ό. δικαιιί:ματα, x ωp r.:; ιδιωrιιroπoι

ΕΙ... αι μέροςτηςγε ... ικότΕ.ρης αYτtλαϊκήςπολmκής

αrτo λOOE.l~ αφού όσοι ιc:ρ [... oιιrαι χ α μ ηλ ά θα θεω

ήσE.l ζ:t.

και θα ελέγ,(ει τους δ η μό σιο υς υπαλλή λους αν

ρoύιιrαl ακατά λληλοι και θα uπoβάλλοvrαι στο

ErYQ ι

σρμοδι ότητετ στους δή μοικ χ ω ρrς

πλήρη
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έ.vας λευ κός Αμεριιο:ι'ιΌς 64 εΊώv.

χ ρη ματοδότηση
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από το κατό στη ρα εμπορ ας οο"Ν.ι:Ν και
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μακε λειό με ειιnτov τάδες τρα υ μαΊ1ες κα ι
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ο εριίπημα
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Α Λσ 644 EturoμΜUΡ ιιι.Yι' καrαyεγραμ
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ερώrημα της απόλυσης . E πrση ς, η αξιολόγηση
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Μ
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μως για
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ας ήτΟι!

αι με ο ικσ.ιομι κό Κό στος αΥαΥκαΙα προκειμέ

κυκλοφορbς τησ e.φημερIδας μας. Όλ α αυτά

να I-ψo~ύ μ ε χωρις κ ά θ ε εΙδο υ ς

eπlΓTt'ώσ EIς"

~WE. '"1Χ1 πράΥματα με το σ.ιομά ΤOι.ι(.Γy ψl"ζ o υ με

κυρίωτ καθαρές σχέσεις μαζΙ σας. ΔΕ.ν κρυ φτήκαμ ε

πως στους ση μερι'ιι'ού ς καιρα.ι ς; πο υ η δρα μ ατι κή

αντfθετα με θάρρος προβόλλαμετα πΡοβλή ματα του

μείωο η τω ... εισοδ η μ άτω ... έXEl γrνει K αVΌ VΑς,. η αγ ορά

νομού καιΤ!ιΝ κατο [κωντο υ, προσπαθησα μ ε

μια ς εφημερ Ι δας [σω ς φ:ιvrά ζει γ ια

να

ορισμέ Υους
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τκ πραγματικές

υπείθυΥους,.

προTE.fvαμε

αιτΙες,

πoλuτέ.λει α.

Και

σε τέτοι ου ς κα ιρ ο ύ ς ε[vαι α κριβ ώς

προβάλ/αμε ουσιαστικά ( κα ι πoλλiς φορές

που Χ ΡΕΙά ζεται η γ'Jώ ση, η άποψη

οι μόvoι σε τοπικό Ε1ήπΕ.δο) τους αyι:ί7ι'e.ς

ως τα μέσα eιe:εIι,oα γ ι α να
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πρώτα
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κύρια 'ι'Q

την

εIμαστe. χρήσιμοι στους πολΙτες,. στον τόπο

μας

"'yrVOUY

αvτIθετα από την πρώτη οτιι,μή την παρουσιάσαμε

ισχυρότερο τσ.ι πολλαπλαοισμό

στις πραwαtικές τητ διαστάσεκ;

εξόδtιN)

σταθήκαμε
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κομμάτι

(με

τtιNταxuδΡOμικώ
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αλλά και γE.νικόrερα της Ιδιας της ζωής,.

Υα κp:rτά σταθερό το ποσό συΥδρομής της στα

αυτού του κόσμου εIμαστe. με τις [διe.ς αγωΥίες για το

E.UpnJ,

σή μe.ρα και το αύριο .
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕθΝΙΚΗ

ο ι ακάλες 6 o ~ καθιί);; και 3 αlθσu

325/73.2448-06
(Gr 32011 0325000(032573244806) μετά

σες διδασκα>.bς.θέλoυμε VQ E.UXCΨΙ

από τηλiφtιNo με την εφημερΙδα μαςΊ

και τη ... προοπάθεια που καTέβoλαv ,
ώστε τα παιδιά μας

αλλό .....

αvαφeΡΕt Μ\η μfα
δράση του Σu ~ υ

εΙΥαι._ '" Η ΑΜΗ AΠOI,J.H -.

cno

Καλός ο «εθελονΤισμός })

αυτή τ/ χρονιά θα

συ'ι'δρομή σας στον λογα Ρ ιασμό

ρο

νcπ: ouu CΠΗV m

ότι 6ιv ixauιιε
~ξΔρ'[ηση

Ilί -

.

καταδεΙξΕ!

νσ ς εtδouς;

Σ

E:Vημ_ρωση

IΚΊUO.

αυτό ΤΟ'ι' τρόπο
να

μιiρινή CJ

η -ΑΛΛΗ AΠO'IH'ΎΙΊφCΙ και

Ε.φημερ Ιδα

cni)(Ol

ΗΤΡΙΟΥ και iyιvav CD μa~αv XOpc8ΠlJριcπ:ικ6

τι'ΣΑο

λeIo τηςBέρoιαc; πο υ

στικά ow6ΡOII~ εξcrρτάισι η όιιιιρξη τ/(
το υ ς

Για την κα

μσς) μ

αuv6ΡOμtiw

φηιιsρCδaς; μαςΕ

τους ). Η εrnλο'r'i
συνδ Ρ ο μητι κή

μ Ρ

τα

χροι.ιιό , παρά τη μεγάλη aύξηση του
κόστους τόσο της έκδοοης και κυκ:λοφορ[αςτης,.

μας ως καθQfXι

ρΥάτη μας
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ιιι ριίwouμι: .πι

α κσ.ιομική

βιώYoυμ ~ δε ... KΆVΑμE. εισπώ σει ς από αξιες και ιδα'Λκά

UΠOφEpoυY . ~ωστe.

υσ ~α

κατάσταση, OUve.χfζEι για μία ακόμη

μας.Ιτα χρό'ι'ια της πολύχροικις ιφ[σης που

πλευρό αυrώy που

υ

Ίά ~oυ δημοσι

γ vw ρ Ιζ ο vτας

υ πά ρχουσα

Ρ

Μ~.,-gjo.ιιδΑη χαρά σας;

ό μω;

λύσει ς"

έι,wα'ι' για Τη'ι'

π

υ

w

τα ΧΡόνια, πιστεύουμε ότι αYCIlΠύξαμE. σταθερ έε κ αι

αΥαδεΙξα.ιμε

, στας

ζη

στήσουμε όΜιυς τους yovεIς και ταις

εθEλovr1Ξς γΙ(] το ;φό'ι'Ο που opιέιxooαv

va

απο),αμβά'ι'Ο!Ν

έIιu π ιο καθαρό Ο),'Ολ Ε l ο ICI Υα διαβι

ούιι

d

έw πιο 11r'IEI'r'ό περι βάλ).~.

Enf-

ση <;εuxαρισΤOύμE. το
Δήμο ΒιΞροlας για. tfJ\'
διάθεση
ICI

χ ρω μ ά'τωv

εpyαλEfιιNAιπό

που σm μότια 'ΠΙΝ
πολΜι...

φαντάζει

ακαroρθωτo, με

tfJ\'

συλ/σr'ική προσπά
θεια ε ναι. εφικτό . Ο
εθEλo'ι't1oμό(

ef.raI

στάση ζω ής.:t ){(φΙς

w.

θιΞ;\.ουμΕ. να μΕιώ-

οουμΕ.

τφι

πιχχ::φο

ρά 'ΠΙΝ γovffi7ιι απΜ από τ/ 'ι' πΛΕUρά
μας ιmσ,ιρaμμ[ζσυμ E. ότι εκτός από το
στοιxe[ο τη ς προσφορόι: θα πρeJlΕΙ ο
σύλ;\.ογος να έχει ICI το σTα),'Eb της

δΙΕκδκΙιιησης απE.'ι'ClYΤΙ Ο Ε. ιωβepvηση
και δημοτικήαρχή yισdτα προβ.\ήμαrα
ε ναι. πο1ι.λά, σύ'rθετα και απαιτοιΝ 00σιασrucές λύσεις...
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Ν
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206 αιιό το oWoAo nιw
50 οι
0111 τακτCIΠιIMη,έιHιfv μελ4ίw . Ιυμ,ετ -

σΊ'αμchημσ

χαν δύο σwδυασμoι.

Τα απσrελέσμαrα από τκ
εκλoytς

του

Εμπορι ιocιύ

Συλ/όΥου Βέροιας έχουν ως
εξης:

Ψήφισαν 206
ΣΙΝδυασμός :

'Ε ΕΜ Π Ο Ρ Ι ΚΗ

Υου Βέροιας έχει ως εξης :

ANAΠ1ΎΞ~ εfvaι :
ftί ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗηκο Σ.'Ί'ί

ΑβραμΙδης

Αθ ΗΝΑ M IAmΚA ΠIΠ OYP lΔOY: n PO EΔ FOI

BOYΛJO:

'Χαήλ του Ι ωά..... η

67 ψήφου ς
Γαλανομάτης Γαβριήλ του Σωφάτη : 36
ΓεωΡΥ1όδης Σταμάrηςτoυ ΙωάΨ.'η : 26
Γκανάς BασDιειoςτoυ Αποστόλου : 73
Ιωαννlδης Ιερόθe.oςτoυ ΙΩΌWη :

46

π Ι ΚΑΣ:

ΑΆ ΝΤ Ι Π ΡΟ ΕΔΡΟΣ

Μ ΙΧΜΗ Σ A BPArιt. Δ ΗΣ: Β 'A NT Ι Π POEΔFΌΣ

I ΕΡΟ θΕΟΣ.Ι ΩΑΝΝI ΔΗΣ : ΓΈΝ . ΓPAMWιTEAΣ.
ΒΑΣ ΙΛΗΣ Γ ΚΑ ΝΑΣ

: ΤΑΜ ΙΑΙ.

ΜΑΜΜΑΤ Η ΠΕΤΡΑ Κ ΟΠ ΟΥΛΟ Υ.. ΤΣΙΑ ΜΗΤΡΟ Υ
EΦOFOI. Δ. ΣΧ ΕΣ ΕΩ Ν

ΛαβcIσά Όλγα του lορδάνη: 20

100

nfκας Κωσταvτfyoς του Κωwταvτfyoυ :

ρία του ΙΩΌWη : 27

Οικονόμου

ΚΩΝ ΠΑΝΤΙΝ ΟΣ

ΔΗ ΜΗΤΡΗ Σ ΤΣΑ ΝΑΚΤΣ ΙΔΗΣ

: ΕΦ ΟΡ ΟΣ Δ.

Z

ητήcJaμ

τον

Γκitρyo

ΣΧ Ε

ΣΕΩ Ν

Πετpaκoπoύλoυ -Τσιαμήτρου Μαλαματή το υ

Γεωργ[ου :

76

Πετσόβας Παύλοςτου ΚωνσταvrΙvou : 24
Πλιάτσικο- Τσιπουρ[δου ΑθηΥό του Γεωρ'i [oυ :

137
Τσανακτσfδης Δημήτριος του Παύλου: 42

Για το Δ.Σ ΕιύιέΥονται οι 7 πρώrα
Β' ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚη ΚΗ EπrτPOΠH :

1. Ποταμοπούλου Ειρήνη του ΙωάννηΩ' 1
2. Σεμφrζ[ooυ Σ.ταυρούλα του Ευστάθιου: 50
3. Στσματίου άριοςroυ ΛεtιN[δα : 47
EκλέΎoνταl~ιol3
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Ε
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ΑβραμΙδης

'Χαήλ του ΙωΆWη: 77

ΓαrτανΙδου Ελισάβεττου ΓΕ.ωΡ,ιΙου:64
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Γαλανομάτης Γαβριήλ του ΣlιJ(ράτη:36

ΓεωΡΥ1όδης Σταμάrηςτoυ ΙωάΨ.'η:28
Γκανάς BασDιειoςτoυ Αποστόλου :79

Q

Καιαρδάκης Kωνστανr[νoςτoυ lfDσμά:27
mκας Κωσταvτfyoς του Κωw'Υου:
Οικονόμου

ρία του Ιωά ..... η

106

:34

Πετρακοπούλου - Τσιαμήτρου Μαλαματή του
Γεωργl"oυ :77

J

ΠετρομελΙδου Αναστασ[α του θεόδ . : 25
Πετσόβας Παύλοςτου ΚωνσταvrΙvou

:35

ι

Πλιάτσικο- Τσιπουρ[δουΑθηνά Γεωρ,",ου:

Il μ

-
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ΤσαYακτσfδης Δημήτριος του Παύλου
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ΕκλέΎονται7 αντιπp50rι.moι
Υποψήφιοl με τον σwδυασμό : « ΑΓΩ Ν I Ση ΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

3 ε 150

ΠΟΡΏΝ »

ftί ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗηκο Σ.Ύ1

Β OYΛJ Ο:

Ο

Αμ.πατζ6γλου Κtι7ι'σταντ[α του Φα lδtιNα

3 ψήφους

,

ετι(

ι

2 17ηκ
'χε

ι

οιι(τη Η

,

μ πα

οΖά

ει

ου

ι

στο

Ρ σηκο,Π

Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΣαΊΟI ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΏΣΠONΔJA
Ε

ΠΟΑ Κ(]ΙΙ ΣγΛΛοmΝ

Αμ.πατζ6γλου Κtι7ι'σταντ[α του ΦαΙδtι1ι'α

:

3

Κατανομή αξκ.ιιμάrτιN
ετά τκ Elύιo'r'tI:; της 2Βης Σεπτεμβρίου

ητο

ς

~

ΔΥτΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔαι.Ι ΙΑΣ :

2017

Τη)J

Iil:inf

nh

r

του Εμπορικού Σ.u~όγoυ Βέροιας,. το μεοη μέ.ρι
της Δευτέρας πραγμαroπιή θηκε η πρώτη τα ιrn
κή συνεδρίσοη με θέμα την κατανομή Ttι7ι' αξι
ωμάτω ....
Ύστερα από μυστική ψηφοφορ(α μεταξύ τω ...

μελώ ... που ΕιύιέΧτ/ΚαΥ η σύνθεση του

νέου

Διοικητικού Συμβοu\[ου του Εμπορικού Συλ/ό-

Δ

οε

11

f:I1 I OO

ΑΟΥ ΑΙ

Α8η ι

ο

.ι:. Ι Ι'. :)1 MliWιIΔF>iDΛI

ι

ι σηκο κ

uμ

ς.

«

,

Σ

άζovuις

επι

βά

την τοπική και όχι μ

.

ζ

mIΚaIpότητα

αι

τ

Η άλλη

απO~rι

α

ματα
9

Ο κτωβρίο υ

Για το "αιολικό πά κο" στο Βέ

20 17

10

ται ~Κά το pe.όμι. σε εΚαtOJtάδες M~ς ακο
γl\'εEς.

l<αλοΟμε όλαJςτoυς φορεκ τοο δ!'Jμα..ι. σιι:ματεl
συ».όγα..ις. epγα όμe.νoιx;. στη ooo~1J.'l τεro:ρrη

11

OK~η. 7:00μμ στην σ Soοοα τοο ΕργατιΚώ

l(ιΞντρου ΝόΟοοας.

JIι

Η

aD.\ιm

ά.Uαις

Σ

αΨΗ

ΕΠένδυση σιπη, αλλά 1111 μια σεp~ άuα
πσρκσ rιou

δ poμα\oyα)vtα ι σπο

μσι.'On:ι}),ntΣ)(ις

ομιλοος,.

σπ(ι'

rpαwατιKη

σωποι της

και της φυσιOf\lιψ[ος του Οροιχ; Βι:ρμκ::ιυ με

..Συ

Oιeιx:ιης Γ"1οι\ιΊώ\'- Eλet:eeρo

mταστpoφr')

οδ'Tr'E(

ιN εvτε.ιιξη τοποο πρανμcπoπoιηOOy Εκιτρό

100

τιεριβάλ/ovτoς

eφμlo:. το αJ1όyεuμι. της πι:μπτης28/9στη Bέρon

σημmιτlιιtςe.nmτιοοeιςστηvΤOΠoo'J olιcνoμιaτητ

(άΕΡΕΜΕτΑ...με στό',(Ο να τιαροοοΟΟουΥ τκ από

nεpιoxι'fς και με μoνooιm ~ να r.ερδIσoυνοι

ψεις τακ σχετuα1 με το UΠ6 tΣΠooκεuι')

eπe.'ι'δυτι:ς Τι:ιJY Ανα'ο'Εώσlμι:Ν ΠηyώV EνΙ:ρyeιας

aLo),ltt)

(Α Π Ε). Πα! εmδισrα:ιvταισπο το xα~τσι των ΑΠ Ε

πσρκο στο Blρμιο. Aυrές επιγραμματιΚά εlVαι Ο Ι

εξης ι θEtιJρo(1μe. πωςτο βιομf1(QVIΚό αιoλLΚό πορ
κο στο εερμο, ιJJtι'fςτης έιαOOΓJζ θα oδηyr'peL σε

πα.ι εmβαιxNEIτ/).a1ισΊ I«1tawλωoη.
Η ΤΟΠΙια') ακο.ιομkJ. οι συ'oEl!'Jκες δκιβωσης

σοβαΡόΤΟ.τη δισroραεη τω α tD:Jootr'Jιmα: του
βαΝοο για τοικ εξης MιfoU(;J

χ ι\ιάδωΥ ιnτolκων της περιoxι'lι;:. αλΜ και τα

Το σWδρoμ:> της τo~lVας. Τι εr.ιαι σιπο : EIVα ι

διtn~ματαtuι~ κατmια),ωτΦι' η).ειαΡΙισΊς
ενtργEιo:; που θα δουν το lόJτα; ηλειαρικης

το cu.ιo).oτlιJ\l ClJμπTIψ(Jτιι.:NmιJ πορσιηροασα Ι
σe. a'oElpιlml'ι'α IΙ1Ι μη mιEιρr:ιm.ια ζΦα που ζow σε

eνέpyELQς να εκτoξεόεrαl γΙΙ. να απoσ~σEI ο
eπe.ΥδUΤ!'JςτηνE1Tι:vΔUσι')τα; yM:wι:αl βορό στΓ(ι'

αποσταοη μ.ι:χρι και 2 ~λι.όμετpα ΠΕΡιπου απο τα
πάρκα και nΡOll1λεtτo ι από τον υπόηχο και θι::ιρυ

ΚΕΡδοφοριαΤιι.:Ν erιενά.ιτ IJot.W ομΙ)ω.ι.

βo'TωV Ο/Υ. Τα συμπιιf:ματα εtι'oι ."ατον ά'οθρωοο

Η σιNδuooμι:vη IKmιoπoΙηση tω\' e.νeργεκικΦ'ι'
mιαyJot.W 'TωV NiιΊαr>ν στρωμάrlιJ\l e.ι:'o'OΙ στσι'

βοοητο 1«1 Ι ΠόYCιςστα αυτ ΚΙ,. ταxυιooρδlε<:' ημικρα
νιε<;,. ωιιι1\ΕΚΙ οπνου,. βι:ρτικο. δυaλεΙ~Eς 1YJJι'

ιMlΠOoo
η).ειαρικης

εσωτερ UIl:ι\' φΥ άI.':.ιJ\', α.πΦ.\e.ια α..ιγκtvι: ρωσ η ς.

eπe.'o'δoσeIIN πω πΡ:χι:ιθεl η Ef tnL εmmaaouy οι

θ.Jμός 1001 tmραση ΓΙΙ. τα ζιbα οι eπισtrΊl-Dι'Eς σε

αvt'Jyr.ε<;"ΠιN ιnιOΠα/\κIκΦν oμιλfι:tιι. Η πρOOθjση
της 6ωτι.ιooπαημ!Vης η).εκrρικης E'o'IΞργεκις tnI

π~μlO E1Irπεδo ιΞ),'ΟΙ.Ν mρατηρr')σe.L αJ10βdιΞς

τητ

απe),eυθφωμι:vης

ενtρyeιας

και

Th1ι'

~ς
ιδκ.ιπικιf:ιi

ε~e-.ι:ι.ι. τeρατσyεwησEΙς. YEυρll'.έ<; διαταρα~ς
κο. Γ"ΙλέοΥ ιm:ιμα και μεγ&ι ΟΡγανκιμοl ε'o'IΞρ

τιΞ.τorιN mevδOaelιJ\l με ΓVώμc.ν.'CI το ποσοστό

γεκις τιαρα~ται πως ηΕΊΕI να μdετ~[)y

τον ιmιm:ιλIσt1Κό δρόlD mlάπτι.ιξr]ι;;. Τα διόφ:)pQ

παραntp:J οι alh'IΞΠEIS; του Olr00p6ι-nι τηςτα..ιρ

voμoθrnlώ nama της EEyn την Ε'ο'ΙΞργεκι
ακριβΦς αυτό το XφΑΚΤ!'Jpα ; '0'0 αvαδeιE,oυν ΤΓ(ι'

~p5αx.. EMιlα'o'(J]'J;:ιcJΠOσ1I1 δε~η μe. ΤΓ(ι' ΕΕ tnI

t.xow

μπι:νας.

ΣΕ πσλ),ι:ς ΠΕρι:ΠΤΙ:ΟΟΕις ιΞ);eι πορα:τηρηθεl η σταδl
αισΊ ι:φφ(J.νκιη e.ιδώV, ~ του θοροβου 1«11 ΊO.:ι'~

EYιΞργe.ια σε τιεδιο nIX)'o'clμΚI Κήςroπoθέτησηςτιι.:N

- όΠως για πop(J

Η IIIΛUψη τωv συ'ι'δυασμl\'..ιJ\' ),α1ΙWV α~

δεIWQ mΡ:πrp)θη r.ε η εQ:ιφ(J.νιcιη τω 'f\]IOOΙW
),ηl«1 αnc:ιnεp tς 1«11 η μe.τmeιτα ι:φφάyιcιη πτη

στην Eνι:ρyeια μπορεΙ '0'0 πρotώψEι μόνο μe.ι:vαy
ρι ζιιό δnφορeτlR) δρόμο α'ι'όJΠυE,ης όΠΟυ η

δc'Nι'Jσεr.ιN πω τιαρόγΟιΝ οι Αιv

κεφαMllιJ\I tωY oμι),ωv.

Ε: 'lΞp~ δεν θα

νΙW που τpέφσ.rrmι απο αιιΚΝ.

οι α'o'EJDr'εWητριες εt.'αι uπεrιfMιeς."a το θάνα το

Hκcmι:=διtδ*ιc

άvvη καlτοπΔρκο α

Κ

ξιΟΠΟΙητ

τοι να

-

tιρxrι ΊCM.1~

ΜΥο

ιcκAησΙα ΤιιJV
Οι α

ylωv

και 'ι'β'LΚό1EΡα.

ακ

α ό τ/ν
vαρ-yύρων.

αιό'tlfU( παρq.ύνoυν ανα·
xoρrαριάζoυν ,

1ιc6va ιctιβε
lνaι

e

eh'OI Εμοορευμ

η τιαρavωγι') θα σxεδκ:Jζεταl κεvι:ρlIC με'fι'Φμovα
τον ερΥαζόμενο ά'oElρωrιo και τις mιάyr.εcτoo!

Aρκεttς tpruveς στσι' Κόσμο αrnδEΙ~άxN πως

ο

η

αρΔ

υχάριcrnι

CI

καΙΊOυc;

10 τους π

τ/ π6Αης.

Εδώ και xρ6vιa φαfvmιι nως η
όλη υ

θα

ση

ιι · κoλAfpu.. ιcαι

ρtm!ι κά'D. να Υ

ΊΟπlΚΟΙ βouA.ευ

ι (αΑήθ ιa ΟΙ

c; 'Π κόvouv'

όμω

θα

ρoόoav να

Ινουν.

και θα. μ

Και

Οι

Δήμ

oλoykι, Eιcκλησfα

τις

Ρ

CΙΡΜόζαυ
μ
ΊΟυς

σι·

ος owmv(ooυιr

('ΊOU( και να

ς Αύοος

'

υντlς

UIςι ΕvΗ-

ρώnoTo ΊΟυ( Ιδιouς

\ ...

εξιστορείν
9

Ο

βρίου

2 017

Σχο ι ' ζοντας τ

ν κο νωνικ

ΡιίΙτ/ΟΙΙ στη
"Αή κcπtβι'σανJlpόσφoTO, 46 βo"λ:εu
τΙιι,; τou ΣΎΡΙΖ (σvwrroyρόφι: ι η Φ. Καριιoaρ1ιJδoυ
αJlό Ηιι

] ιιε θiμα «Η ιατρική XΡΙΊCΙΗ τικ κάνναβι) ιι,;

CM αιrαmuξιακtς ΠΡΟΟJι'Tιι«( της :.,

Jιρι';θεση της κυβSρνησηιι,; να €Π
την καταστολή της

όσο κε
(ή

Ι ΊΟ μtnOV της

,

,

. . . . . . . 1ι1\01

Τι

του crγρστoδιατρoqxκώ OUJ.DTλέyμσro.;
Στό;(ος η 5ιασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης

και

στα α~αrα και aποτελ εσματικό φάρμακα και τ κ σύγχΡΟΥες
θεραπεfει:;-ι .

την

ε1 τ/ xo~η και

Εδ ώ δ[Υ ο υ ... τα ,φέ στα:ιt τους,. εmκαλoύμε. ... οι τα παρσπάνω, τη

ιι,; ynηόι; , πρoκoμivou να μη ση

στιγμή που ο λ αός βόζθ όλο και mo βαθιά το χέρ ι στκ όλο και

ι αJιtναvπ ΣιΗv ιιoAmκή JlO" ιι:

.nιήAι1tE(

4

v

αν.ριiwovτoς

,

(9 CΠ'OιIιι,; 1Ο

JlOU αJl'ΣUθίwovτ

Κ

ε1 τ/

πιο άδειεςτσέπεςτου Υια

ήβοος ΚΙ Μς aτouς

οε «aτεyν6 :.

... α πληρώσ ει φάρμακα

που πρayμα

τι κά τα XΡθόζ εrα l. Κυβέρνηση, ασφα λιστικά ταμε Ια. και ΕαΊΥΥ

ΡΑΙΙΙVΤικ

πεΡΙKόΠΤOυYτιςδaπάνες Υια τη φαρμακευτική περ Ιθαλψη τω ...

πρoyριiμιιcmι στ/)(1iιιρα μα ιι,; (ηΤΆV. να ΟΠΙ'ξαρτηθοό'ν aιι6

ασθε ... ιίΝ. πριμοδοτο ύντις φα ρμακοβ40μηχαιλες,. πετο ύ ... φάρ

την ιι:6vvαβη] .

μακα έξω από τη θετική Μστα ",α

ΕπιβεβαιώΥΕ! Υια ό:tιλ η μια φορά

vEfς στο

ότι κάθ ε πτυχή της oJQ'ι' άπtυ ξήςt

νταν ",α δημόσια φαρμαΚΕUΤΙKή δαπάνη

τουτ εflJ(]! ΕΧ θρ ικ ή Υια το λαό και

μακρ ιά από τκ ανάγ κες - και το 20 17 μόλις

τα παιδιά του: Θ ολώνει μυαλά και

Κόνow σναφορά σε 05ηΥΙες του Πα.Υκόσμιου ΟρΥcιyισμΟ ύ

ψυ χές, μαυρ[ζει θάλασσες,. κσταά

Yγεfας ( Π ΟΥ) γ ια τη ΔιαθE.σ1μόrητα και Προσβασιμότητα σε

κόζΕι στην C1YEp,'Ia και τη ... C1YΈXea.

ΕλεΥ,(όμε...ες ΟυσΙες (Φά ρ μα κ α) .

σκορπ [ζΕι τη ... αδράνΕια.

α.πστuπώνεroι

όχι

μόνο

χ ή μι ας ουσ Ιας αυ ξάν ο υ ... τ η

νομιμοποιήσΕι

καλλιέργεια

Kσ:roxή και 5lακ [Υηση

ΚΌWαβης,. αλλά και

... α

2009 προβ)ιέπο

5,2 5ια ευρ ώ - ποοό
1.92 δ ι σ, ευρώ! ).

Η

δι αθεσ ιμότητα , η π ρ ο σ βασι μ ότητα και η κοινω νική aπo δo,-, ομ,ικό π),α [σιο που διέπΒτη

πα~

πληρώνου ν οι ασθε

γ ια τη νομιμοπο Ιη ση της κάνναβης αυξόνe τη ζήτη σή τηο

-

η πρόθεση της κυβέρνησης vα
την

... α τα

συμμετοχές (το

Ακόμη κσ ι ο ΠΟΥ δ ι ατυ μπaνfζε ι ότι η εκτετσμέ ... η συ ζήτηση

τη συγΚΕΚΡlμ έ... η Eρtίπηση
«λαy~

100%, αυξόw υ ... τκ

KατCl'ι'όλωσή τη τ, Αλλαγέ ς στο
KΆWαβη μακροπρόθεσμα θα

επ ηρεόσου ... τα πρ ότυ πα χ ρ ή ση ς του πληθυσμού και ι δΙως

5ώσθ τη ν

το

εφήβους και το υ ς ... έoυ ςt (επιστημο νική πα ρέμβαση του

ευκαιρ[α να εμπλaιroίr.ι και ι δlώτΈ.ς. ..καθ Ιστατα ι σαφές ότι Π

ΚΕθΕΑ για τη ... «ιατρ ι κή » κάνναβη ).

καλ/ιEp,rεια . η

κάΥνα βης κα ι σκευ 

:Όλ ο το KEfμεVOτης Ερώτηση ς διαπνέεrαι από τη ... προσπάθεια

(...) Το ε.... δε.),'ό μ ε

ι ατρ ικοποΙησης ενός κoι~νικo ύ προ βλή μaro ς που η ρ[ζατου

naPQ1r':JJvrt κο ι η 5ιαιd... ηση

ασμάτtιN θα απoτEλo ίr.ι κp::mκό μσ.ιοπώλ ι ο

νο ιδιώτης να επενδύσει στη ... καλλιέρ't'Ει α και επΕξε
πp:ίίόvrα;

(-J

σΙα

βρ Ισκεται στκ καπιταλ ιστικ.έ ς σχέσElς πα~ ς,. οι οπο Ιες

φαντάζει μόλ/ο ... απlθCl'o'α/o , αναφέρεrαι στ ην

αποτελού ... τη ... κoι ~ν ικoo ικσ.ι o μ ικ ή βόση του φ:ιινομέ ... ου.

Ερώτηση .

Η Μ:1μιμοποΙηση της KΆWαβης αποφέΡθ πολυεπlπεδα Kέρδη ~

Ο ι βουλευτές lΟυ ΣΥΡΙΖΑ εmκα λoύvrαι σro KEfμEνo της ΕρΦ-

τηση (TaπojX1Iώτω :

τη μ[α , τον κo ι~..ι κό fλεια;J κ αι τη φaρμα ΚEUΤΙ κή κa

ι..:..==";:;Ι

..

τα στολή της

... έας γε... ιά ς,. τη

στιwή που α'f'{ομα χά κάτω από

« Η εμπειρ Ια δεκάδω ... Kp:rrώ ... όπως A υστpfα ι ι Ολ/ανδΙ α,

:rη

Οψο υγο υόη, Φι'JλCIYδΙα , Χιλή και

29 ΠολιτεΙες τtιN ΗΠΑ,

υ

ά λη, το εμπόριο vcι ρ κωτ ΙKιίN ( Υό μιμο ή παράνομο) aπoτEλ Ef

51αμΟMJώθηκcιy πoικDια

καθε.στώrα πο υ επrτρέπoυ ...

μ ι α μεγάλη καπιταλ ιστι κ ή εmxεΙρηση, με κέρδη πολ λώ ... 5ισε

τη ... ιατρική χρή ση της KΆWαβης, μπopEf να αξιοποιηθEf ω ~

ατο μ μ υ ρ [ω ν ( μ ό ... ο στη ... Ευρώπη, ταιlέρ5η από τη 5lακ [Υηση

... ομικά

καταστρατήγη ση βασι κώ ... λαϊκώ ... δικαιωμάπιΝ. Από τη ...

oι5η yό <;:ιt.

προϊόΥτιιΝ κάνναβ ης avrιπρoσωπεOOυ YTO με.yαλύrερo μεΡ r

Στι ς περισσότερες όμως ;( ιφε ς που α... αφ έΡ:ι vrα ~ τα ποσοστά

διο, το 38 %της λΙCιY ικ ή ς αγoράςπαΡΌΝCΙμω

της χ ρ ή ση ς κάνναβης ειrn"'άxθηΚCIY , ενώ μθώθηκε ο μέσος

οποΙα ειrn μόται μέχ ρι κα ι σε

όρος η λικ Ιας έ... αρξηςτη ς χ ρ ή ση ς ... αρκωτι κώ ... ουσιών. Το 66%
δευση απότο

Η « ε υελι ξία» εργαλείο για

στο

ο μέσος ονομαστι

τη μείωση του μισθού

Τ

τtιN ελαστικώ 'ι' μορφ ών απα σχόλη
σης εrnβεβαιώνoυY

τα στο ιχEfα της

ενδιάμεσης Εκθεσης για τη ν ελληνι κή
οικονομ Ια , που παΡOυσfασε ΧΤΕς 10
ΙΝΕ ΓΙΕΕ. EI5IKόTEjX1, όπως προκύπτει
από τη σ~ρlση του μ έοου μισθού

2010 και το 2016, αυτός μεt~ηκε
κατά 29,7% στην ειαra Iδ ευση, ιc:a:τό
29,6% στη διασκέδαση κα ι στις τέ
Χ 'ι'ε (, κατά 25% στη ... εστfαση και στσιι
τουρισμό , κατά 19,9% στο εμπόριο
το

και ιc:a:τό

19,9Hi στις

κατασκευές .

AYTf01Ό Ixα τη ... Ιδ ια Χ Ρ ΟΥ lκή περl'o

00,

η μερική απασχόληση αυξήθη

κε στις κατασκευές από το

16,4%,
10,7%,

6,2% στο

στο εμπόριο από το 5,sc.tι σro

στο χ ώρ ο του lΟυρισμού και

της εστfασης από το

9,2% στο 17,9%,

στη ... ψυχαΥω γΙα και στις τέxvες από
το

κός

13,2% σro

2 2,Β'*ι και στην εκ πα r-

μ ισθός

θηκε

781,79

μειώ

κατά

18,1 %,
954,46 στα

από τα

η συσΧέΤιση της μEfωσηςστο μ έro
κλα5ικό μισθό με τη γε.... ιΚ ευ ο η

10,4%
13%. ΣΙΝολικό,

ευρ ώ, ε'lώ η

μερική απα σχόληση αυ εήθη κε από
lΟυς

286.400 στου ς 363.100 εργαζό

με... ους, παρουσΙασε δηλα5ή αύ εηση
κατά

26,8%.

Πρέπει πόνrως

... α

ση μ ει ω θΕί ότι τα

στolxEfa αυτά που πρoκύπrouναπότις
σχΕΠκές έρευ'ι'ες της ΕΛΣΤΑΤ

EfIJ(]I CΌ

φώς υΠOβαθμlσμέ... o, καQ:ίις σύμφω

να με τα επΙση μα σroIxEfa του ΕΦΚ1ι.
και τις αναλυτικές περι05ικές δη λ ώ

σeς τω ... εrnXειρήσEIι.Ή προκύπτΕι όn
ο αριθμός τω ν μισθ:.ιmίJιι με μερική
απα σχόληση ayγ [ζθ τους
ΕπΙση ς,

σύμφι:ιΝα

Ευ-51 LΚ γ ι α το

με

201 5, τα

600.000.

στο ιχε[α τ η ς

οποΙα επικa

λ ού νται οι συvrόκτες της Εκθεσης,

10

34,7% τtιN

εργaζομέ'tW'ι' με πλήpll

απασχόληση και το

42,13%

εκEfνω ...

με μερική απασχόλη ση λα μβάΥουν μι
σθό χc:ιμ ηλ ότερο το υ κατώτEρou

... ουσι ών,

με αξJα η

12,9 5ισ. ευρώ το χ ρ όνο) . Α.Χ

Ηόλλη

Ι'Ι'η

άπo~ rι

)JΔCΙ αυΊή θα

βρισκεπ; άρθρα.
vraκouμ
μ

έτ

ΊΟ, έ

,

'Ιν8(,

ι

Jl'OU cιqιιoρoύ'll'την

τοπική lστ0ρ4α ( κu ρ kι:ιςΙ

ρειν

τη ν.εv_ότερη της XΏpclζ

ΜCΙΖα».ά.και JιαYΚ6σμια

ο διάστημα 24 έιJ.:ις 26 ΣElΠεμβρ[oυ 19+4.
στη πόλη Καζέρτα

στη «Σψφιυ.ι Ια της Kαζέρτα ~,

συ Υό.ντη ση

eH

ε αυ τή τη συμφωνΙα η άρχο υσα τάξη τη ς

Ιταλlα του αρχη γο ύ του

πoλJ ~ ΟΕ σ ΙΝέχ ει α του σχη ματισμο ύ τητ κι:βέρ

χώ ρ ας α πό κο ινο ύ μ ε τους εκπρ οσώπο υς το υ

Ελ/Ι. στριrrrwoύ Σo pi

νηση ς cEθvlKής EYότηrας», που εlΧε δημ w:ιυp

βρ εmνικoύ ιμπερι αλι σ ι.ού Kστάφερ~ τυπικά

φη με τΌ'ι' αρχιστρ άτηγο

γηθ εΙ στκ 2 Σεπτεμβρ[ου με τη συμμεΤOxr'ι Κα/

να καταργήσουν τη σχετική αυΤCf\ιομfα που

στολή ς

Οιιτωβρ·ου ΖΟ 17

στη ν

στη Ν ά

του

(Cazerta, κοντά

9

Ο υ(λ-

•

• πρcιγματoπoιήθη κι:r.ι οι δι απpΑWα

δ κιτη ρ οόσ ε ο ΕΛΑΣ, α κόμα και μετά την υπο

σων, χα ιρετl σθ η Kε απ'

τεοσεκ μεταξύ Th1ι' στραm.ιτικών και πoλm

γραφ ή του εΣυμιpώνou το υ ΛIβάY oU:t. α πέναντι

το μαχόμεΥΟ έθνοι:;. σα...

ια.i:.Y.ι EΚΠJX'O'.ίJπων της βρεro.νΙKής κυβέρνη ση .;

στο βρετανικό 0PXfTr'EIO και τα ελληνικά α στι κά

το

τη ς ελ/η'ι\κής κι:βέρνηση ς και τtιN στρατιωτι

πολι τικά κόμματα. Έδινε πλ έCf\I. μπη σύ ι.φιοΝ η

για ~

ια.i:.Y.ι αpx~ του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, Σlέφα

γν ώμη του ΚΚΕ και ΊΌ υ ΕΑ

~ απαιτο ύμενη

απελειeέρ ι:ι.x;ιη της Ελλάδας. Ο εθνικός στρα

νου Σαράφη και Naπoλέovro Ζέρβα αvτfστα

νομιμοφάνεκι για τη βρετα ... ική στρ ατιωτική

τός το υ ΕΛΑΣ αναλα μ βάνε ι επίσ ημ α απέY~τι

Αλ εξα'ο'δ ρ ο ύπ ωιης, Kαλαμότu ς,. Πύρ yo ~ Μελ1

).U•• Ιυγκεκριμένα, από τιtιευράς της

εγάλης

επέμβαση στα εοωτερικά ζητήμ ατα τη ς Ελλά

στrr-ι Εθνική K υβ έΡVηση και το υς Συμμάχο υς

γαλά, Ξσ.ιθη ς,. Καστορlά ς,.ΙIό.τιστα ς" Τυρνάβο υ,

Bρεro.νlας συμμετεΙχε ο αρχιστράτ/r'Oς των

δος,. που θ α ακολου θο ύσ ε μετά από εΜχι στο

το υ πέροχο καθή κσιι της απeλε υθE.ριι:ισ η ς τη ς

Σψμ:ιχιια.ίΝ ΔιιΥόμ.ε.ισ.ι

XPCf\llro διάστημα ..,

;(ώρα ς και της εξασφάλισης της αληθιv ής τά

Αρ γα.ι ς Ορεστι κο ύ

- ενδεικτικό των συ

ξης. Η σΙΝάντησ η αυτή εfνα ι ένα γερό ράm

μας,. Καβόλας, Φιλιάτες,. Κεφaλωlfl άς,. Αιγ(ο υ.

αν. ο πρεσβευτής

ταπατιί:Ν και των λαθεμέ\'ΩV εκτιμήσΕΩV που

σμα στους σθυράστομοω; διασπασΤ'έζ ,που

ΔJα καpτo ύ. Kισroυ κλπ

σ~ Ελλάδα λ lπερ και ο στρστηγότ ΣιOOμm.

τότε υπήρχαv- τη:ι:ιJΤOσέλιδo δηι.oσIεuμα του

ήθελa.ι τον Ελ/Ι. μακρυά από την

..α Έλληνες ιmΌρτες-γράφει

Η ελληνική κυβέρνηση εκπρocι:ιJπήθηΚΕ. από

ΡιΖΟΣΠΑΣΤΗ (311 Ο), «ΈΚΔCΙΣη

ΕΜΣ. σή μερα εf.ιαι η

τσΥ πρωθυπουργό ΓεώΡ'ι'ΙΟ ΠαπαΥδρέου κα ι 4

χα ρα κτηριστ ικό τfτλo

υπΟ ψ,'Ο ύς ( δύ ο αστο ύς

ΣΙΑ ΕθΝΟΥΣ ΚΑΙ Σ

έσης

ατo?tής (ως

πρόεδροςτης σύσκεψης'ι O υlΛσoν. ο υπουργός
έσης

lι'O.TQ\ής

κ

Παrxι υσι άζo υμε σήμερα

ι'rι'α~. με τον

mo

ε υοω νο γεγ (N(;rς

ολο κλη ρ ωτική

ο απελειθεpι:rτής της Κα ρδ l'τoo .; Κoμoτ~ή ς,.

mκήΙ Ο

mo ισχυρή 100 Ι μεγάλη

Mε.σ oλo'(r' l ou, Ayριv [oυ, AμφΙΛΣΙCl α, Πρέβεζα ς,.

~ης, χ[ου Nιyρlτo ς" Νάουσ ας, Κόι,πσα ς,.

• ΝαυπάkTOU,

Σέρρε ς, Δρ ά

μερικα'ο'ός γε

ροισ κι στή ο- αποτελα}ν μ έρος της μεγάλη ς

« Ο ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕ

στρατιωτυη δίΝαμη της Χώρας .που βάζει τη

στρ ατιάο των σ υ μ μόχω ν. Xαιρετf ζω τη νέα ~α

ΑχΏΝ». Σ' αυτό ενώ

λεσvταρ[σια καρδ ιά του lοοι το Υερό σπaθ του

λα μπ ή του ελληνικo ύ λα o ~ ΠΌυ εξαγoρά ζει~

ταος και Π αναΥ κiιτη ς Ιγοο Ρ ιτσας - και δύο του

γ f.ιετα ι σιοοτό αναφορά στΓJ'o' απελει:θέρωση

στrr-ι υπηρεσ[α του έθνους κα ι της συμμαχικής

eλει.θε ρ l α ΊΌ υ μεγ άλα.ι ς ΑΓΏVες και θυσ [ες ...».

ΕΑΜ

μlcις σειράς JTόλεIι.N κα ι κωμoπόλεωv από τον

υπόθεσης. EξoπλJστηKε αρπάζοντας τα περισ-

Ο ελλ ην ικός λα ός ξα Ιρ ει πως οι απoβάσeις τωv

rtJ~ΠεfXlj~mAla. αm w.ι κατα){ΠJτ.τ'ι και ~OE απ

Συ μμά;<tιN μας λν/λo-αμερlκάνΩV σrη Χειμάρα

-

Θεμιστοκλή ς Τσ ά

ΓιΆWη ς Ζεύγ ος και Αλέξανδρος Σβ ώ

-

λο ς). Η lδια η σψφωv [α ΙΠΤΟΥρ άφτηκε από τους

ΕΜΣ, ταυτόΧρονα υπ ε

επικεφαλής τtιN συμμΕΤΕXΌvrωv πλευριί:Ν. δη

ι:σuμμΆXΩν:t καθώς κα ι Ίrι «Εθιι lκής κυβέJ;ι'ιfl-

λα δ ή τους Ου!λσοΥ, Παπαvδρέoυ. Σα ράφη Κα/

ση~. μέσω της και της σχετι κ ής σ υμ

Ζέρβα .

a. δ ι α πρ α γ ματε ύσ ε ι ς α υτές κατέλη ξαν

ζ

ιο

τω

~όΠP"!εμo

[ας

~ς αJ~θ

.

9:rIl μ α(ικη ορ μητική m-

αδ ά μασ

~

ύ.

α τι

w τu λφ;,α όiΌΎ ο ΕΛΑΣ σ!Ί μερα εf.ιαι

και άλλα σημεη της Αλβα

σκλα βι άς του να μετρι cό νται στα δά κτυλα».

,

1 27:

Ο οuμε

νιoρτcιcιμό.ς

Υά1ι.ικ

α ς,. σ υν δυα σ μένες

με τ η δράση τω ΕΛΑΙ.., κάνοο ... τις μ έρες τη ς

Ίων

ΣΊΙ'iΤΟUV

ΜΣ

κ υρ[ως κατά του aντισοβιετικού σιNασ:m

ICIσιαAιcn_ ήι;;

σμο ύ . Αυτό φυσικά απαιτεf τη πανηγυρική

Eιιαvάατασης; φαν ξquρισ'lό yqovός νια

όψ η τω ν συΥκεντρώσειιΝ μας. Φ:ιπογΡ:ιφ[ες

τouς KOμouvιart( ολόκληρου του KcWJμo V.

και εικόνες στουςτο ιχους , απαΥΥε)ιΙα τραγού

Ως

δι μ ε κα),ό κόρο κλπ.. καθώς και2 ρήτορεςΥια

IIfa

IIfa

tτ

OK'ΠιIβριΑVΉς

ΊιΚ

ο

01l~C; αΑλά και pνήl81(. Ω<;

mhilO πλούσια 01" διΜΥμαΊα Υια ΊΟ

συγ ιr.ένη:xι:ι ση μό'ι'ο

... έων εΙνα ι αρκεroΙ Εφ '

nσvαoτoτ.ro Kfνηιια . Ως .. α O::Ι;UΚOιιρ&a

όσ ΟΥ Υ Ινσντα ι σtJ!t1(εVlpιOOεις κοινές κόμματο

π ~ς

και 'ο'εολο [ας , ο ρήτοραςτων

mnwνμάπιJvτης σοσιαλι-

ατικήςaιr.α66μησηςστην EΣΣΔolδιofY

... έ.ιιΝ

θάναι έ... ας.

nεmouστη ouvd δη ση τ/( viας ynιιάς.

9. Μια και αποβλέπουμε σε παvηγυριιαΊ όψη
... α τις κά
... ο υ με στο ύπαιθρο συ'Jδυά ζονταςτις με καμ

Στο σημeριYό μας ση με[ωμα παρουOlάζουμε

μ ιά εκδρφι'ι αθλητικόπaι xιλδ ~ μουOlκή κλπ.

δημοσιευμέIJO σχέδιο δρόσης στον .Ριζ ο

10. Πόντως

σπόστη:t (25/1011927, μεαq;ι:>ρμή τΗvεrιέrEJo

μεγάλ !ιΝ σuγιι:εντρώσεω ν της

"Π1Ν

πρ έπε ι ... άνοι έκδηλος. Ο,τι σπουδα[ο ,\,\οτο κΙ

ρoνι:tδα VΙΙήpιj[ε νια ΊΟ ο:μιιό1ι.ιασιι

της

των συγκενrρώσεω ... μας μπορούμε

1Ο XρόVt.ι1lJ Ο1Τό ΤΗv «Ο ΚΝ Ε- ΚΕΝΤΡΙ ΚΗ
ΕΠ [ΠΌΠΗ - Τ κι Α ΑΠ<Π-ΠΡ ΟΠ » ( α σ ΑΥ Κ Ι
τάτσιας - Π ροπαΥά... δας ). Αφορά τη δρά ση

ο πανηγυρικός χοραιι:τήιχι ς "Π1Ν

... η μα τηςπόληςσας

13ης Νοέμβρη

έχ ει y [1JEI ([δρυση nupή ... o,

αθλητ. Συ λλόγου . μπάσι μο μελώ ... κλτΟ πρέπει
... α οριστή στις 13 Νοέμβρη πέΡ.ιοντας ΈΙUΙ

στη νέο γενιά ΚOJ δf.ιει πολύτιμα διδόι,μ στα
και .."α ΤΟΥ τρ6π Ο δράσης σήμEfXL

έ... αν πανηΥυΡΙκό χορακτήρα.

Ο τfτλo του δημοσι εύματος χαρ:ι ιαη ριστι

οδηγ[ες μας αLlT"έζ θα αναλύσου... το υλικό

υπάρχο υ ....

11 . Ο ι

κ6ς: ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ICΒIETl ΚΗΣ ΡΩΣ

στους πυρήvες και θα παρθούν όλα τα πΡ:1

6. Παντού όπου υπάρχοΙΝ νέοι (Ep,ιooτάOlG,

τελ ο ύντα ι από δύο μέρη: Το πρώ'το μέρος θα

!IΑΣ. 1 Ο

ιrnκά μέτιχι

ΣINolιdες. Προσφυγικο! ΣINoιΚlσμo [, Σωμα

ποτελε[ τη ... σuyKέvτpιιx:ιη για τη ν Σοβιετική

1927:t
Α... αφέ.ρειχαρακτηριστικά :

μα mσης θα τεθ εί και στις φρόξιες. Η δουλειά

τε[α, Α θλητι κο[ Σ ύλλογοι. οχ ολ εΙα κλπ) πρ έ

Pωcra fa . Αφού μJ),ήroυ ν οι ομι λητές κλπ. Θα

αυτή πρέπει να ΤΕλει ώσει ως τις 30 oιcrώβρη .

πει να

α),λόξει το πp::ιεδρεfo κα ι στη

έ δρα θα α... ~

«Σύvτp O φo ι

Η αYόλuση της καμπόιdαςπρσro ύ y fι.ιει στους

μικρ ές αυτές συγκεντρ ώσεις θα y fνo υν απ'τις

βει η Προσωρι νή Επιτροπή τω

αΥπφασιστι-

1•Yστeρa από oδηyfες τη ς !<.Δ .Ν . ΟΙ Κομου νι
στικές ... εολαlες &. ωντων χ ω ρ ιΙ7.ι θα oρyανιίr
σου ... μ[α καμπάνια ~α την Σοβιετική Ρωσσ[α,

nuρή ... ες καλό Θά... αι να γ[ΥΕ1 στους

31

ΕΡ ΟΣ: 24 ΟΚΤΏΒΡΗ -

13 Ν ΟΕΜΒΡΗ

..,,0 τη ... εφαρμοΥή του.;. Το ζήτη

umOOU-

Y[lJEI η arrαρafrητη σuyκένrρωση. Οι

O ιrn.iι β ρ η έωςτις Β Νοέμβρη .

Q συγκε

συγκεντρώσεις της

13 Νοέμβρη

θαπο

κιΙ7.ι φρουριί1ι' , Για το δ εύτερο αυτό μέροι:;της

νους του Α'Υ1(ΙΤ- Προπ τtιN πυρή ... ιιΝ απ'τον

ντρώσεις θα κλη θού ν όπυ υπάρχουν νόμιμες

συγκέντρωσης

υrιείιθυ'-Ό της Α.Ε ή Π.Ε . Ο ι σίΝτροφοι αυτο [

οργανώσεις ( σω ματε [α, σύλ/οΥΟI κλπ) aπό

εγκύκλιο .

που στι ς άλλες χώ ρ ες Εχει ήδη αvo (ςει και θα

κατατοπισμένα πια θα διαβάσουν και θaαyo

τα Διακηηκά τους Συμβο ύλια τους και θα

ΕΚθΕΙΕIΣ

κλε[σει στο τέλος του Δεκεμβρ [ου. Η καμπό

λύ σο ΙΝ τις oδηyf.ες μας στους πυρή νες.

μιλήσει αντιπρόσωποςτης κ.Ν . και όπου δεν

12.ως τις

"' 0, σύμφωναμε τις οδηγ[εςχω Ρ !ζεrαι σε δύο

4, Όπου

υπάρχου ... τέτοιες θα κληθού ... Ο1Τ' ειθε Ιας απ'

θέσεις σJ.Πr1(εκρψένες και σοβαρές στα ε~ής

μεγάλα μέρη ως την1 Οη επέτειο της Ρωσσι

ολόκληρη η επιτροπή κι' όπου υπόΡχει ένας

τις φρά ξιες και τους nuρf'r,ιεςτης Κ.Ν .

σημε[α:

κής Eπaνάστασης 913 Νοεμβρ [ου) και μετό

υrιείιθUlJOς της

υπάρχουν Επιτροπές Α'Υ1( ΙΤ

n.E

-

Προπ

ή Α . Ε με τη βοήθεια. σu

την10η ... επέrειO ως το τέλο ς του Δεκέμβρη.

νrρCιφιιN ακόμα LΠΊEUOO ... ιιNΤOυ ΑΥιατ - Π ροπ

Το πρώτο μέρος θόχει κυρ[ως XOραιπήΡCΙ

στις Axτrδες ή τους πυρήνες τους πρέπει να

μαχητικής ζύμωση ς

αναλάβουντη Υ όλη δ lεξαΥυγ ή της καμπά ... ια ς.

..,,0 την ι.ιτrει:ι:ισπιση της

Σο β ι ετι κ ή ς Ρωσσ[ας και

'\'\0 τις οικονομικές

Ακό μα ΕΠΕιδή το πρώro μέΡ:>ς της καμπάνιας

κσmχτήσεις τω ...... έ.ιιΝ. το δεύτεΡ:> μέρος ΠΡ:>

(ως τις

παντός διαφιιmστικoύ Xαρ:ιιrn;ρα θα γrνεrol

κα ι τη Νεολα [α οι πυρήιJEς μας πρέπει να βρε

με διαΜςεις κλπ,

θούν σε συlJE... νόηση μΕ τους αντ[στοιχους

2

αθήματa στους

nu ρή ... ες .

Η δουλειά μας Υια το πρώrO μέρος χωρ[ζε

ται σε

4 σημε [αl α) π ρoεroιμασ(ατης δοι.ιλειός

13 Νοέμβρη )

θάναι κοινό για το Κόμμα

θα πάρετε λ επτομερ έστε ρ η

15-20 Νοέμβρη

πρέπει

... ά;(ουμε

εκ

α) Πού κάνατε συγκεντρ ώσεις και τι εΙδους
Ο ι σuγιι:εντρ ώσεις πρέπει

... άναι πρoεroιμα
σμ ένες ρo βa ρ ά μια κι' Έχουμε 25 μέρες γl 'αυ 
τό και θα yfνoυ ... πάνω σ' έ... α σχέδιο που θα
καταστρώσου ... οι n.E και Α .Ε. Ο ι ΟρΥανισμο [
που θα τις καλούν πρέπει "'άxoLN 1-2 μέρες
πρι.... φειγ - βολά , τοιχοκολήσεις vό):oυν ορ [σει ομιλητές κα ι άχου ... βρει μέΡ:>ς κατάλλη-

ήταν (): ω ρ ιο ύ, eργoστaσ Ιoυ, σLNOΙK[α ς,. συλ
λ όγο υ. σωματε [ου)
β)

αζύ με το Κόμμο έγI ΥΕ ή μόlJO από σα ς

Π όσοι'ι'έοι)Τόσ ες YLN αfκ ες ήσανε .
Υ) Πόcxι νeα xωριά . εΡΥοστάOlα συlJOlκlας κλπ
πλησιάσατε ;
δ) Ιδpjσ:πε πυρή ... ες ,εππροπέςνέ.ιιΝ

, φρά

nuρήνεςτου Κόμματος καθ ώς και οι φράξιες.

λο κι ' &.<1μακρυΥό απ'το μέρος που βρΙσκεται

ξιες . συλλ όγους κλπ σ' &.0 αυτό το διάστη μα

Α κό μα μπορεί

το εργοστάσιο ή η συνoιιdα.

και συγκΕΚ Ρ ιμέ... α τι ;

... α

ιη;ηματιστε[ μια κο ι... ή

Em-

μας μέσα στους πυρf'r,ιες (2:!r-30 O ιrnJJ βρ η). β )

-φοπή Υι α τη διεξαΥυγή του πρώτου μέρους

ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ε) ΣΊtΠ1 στ ική των νέων που ΚllJIlTοποιήσατε

Ζύμωση και σuyκενrρώσεις ( ~ 1

τη ς κα ι.οτά'ι' lας.

8. Τ ο

στη ... Π εριφέρεια cxις.

ΖΥΜΩΣΗ - ΣΥΓΚΕ ΝΤΡ ΩΣ Ε ΙΙ:

έΥΟ x αρcι ιrn; ρα μα.xrιηιro και θα στρέφεται

o ιrnrι β ρη 

1~ Νοέμβρη ) ,Υ) Χαραιπήιχι ς καμπάνιας. δ )

πρώro μέρος της καμπά... ιας μας θόχει

Η άλ/η

άπο ψ η

,
Οκτωβρί ο υ

9

τ

201 7

δημtOυpyιaΠ '

Προτασn

Π

ε

'σε ς

νΗ
ΙΣ Ο Η

ρόro.ση Υι α τη δημιoυρ'ιl α Πάρκου
Κυκλο φοριωα;ς Αyw,'η ς υπέβαλε η

ΔιεύθΙΝση Πριιποβάθμιας Eισια(δeυσης

Η μαθ b ς προς το Δ η μστικό Συμβο ύλιο
B έp:ι Dζ.

Η παιδΣΓΩVlκά τεκμη ρωμέ'ι.ιη πρότοο η
στηρΙζετα ι στο γεγov ό ς ότι η Κυκλοφ ορι
ακή Αγωγή aπoτε),ε [ σ η \ΏΥΤ1 κό σroΙX ε / o
τη ς eκπα ιδειrnκής διααια.ιbς τόσο στο

Nηπιaγtι1(E[o , όσο και στο Δημοτικό Σχο
κα ι ι.ι)oπo ι ε hαι μέσω στοχευ μΕιιων

'-efo

eιαrαιδευτικι:.ί1.ι δράσεω ν, χωρΚ; ό μ:.ος τη
δ lλ'Otό τητo β ιωματική ς ΟΟκησης lIιJV
μαθ ητών, ocβ:.ix: δ εν υπόρχε.ι στα ό ρ ια
τοο Δήμου Β έ ρο ιας ένα Πάρκο Κ υκλοι:Ρο
ριακη ς ΑΜής,. αvαyκα [O για τ/ν εμπέ
δω ση της

..... ώσητ ,

Πατον λόΥΟ α υτό, η

δ η μ~υ P'r' b ενός Πάρκου Κυ κλcιιψ:)ΡlClκής
ΑΜή ς,. σε σ ιΤιι6.ι ασμό με τη ν υNJJΊo η
σ η α vτfστOI ;(tιN οοοτη μ:πιl'LOlι' δ pάoΞrιN

εντός τοο ~b.ι, θα cι..ιμβόλει ~
περσπέρω εοοισθητoro[ηση και εwιμ ι;.
ρωοη σε θέματα οδ ική ς παιδε Ισς κα ι θα

θέσε ι τις βάσεις ." α τη δισμόρφωοη της
ltlJ κΚ::φο ρι ακής συ 'ιΕδησης Ίω\' πωδιΏV
ως α υ pΚMi:ι ν πo Amί:ιιι.

ΟΥ

50

Ο

Ταιrτό',φcw., η δημlOυΡΥ[α και λ επου ρ
Υ ια ενός Πάρκου ΚυκλοφοριακήςΑΜής
στα όρια του Δήμου Β έροιας θα καί\ύψει
ένα σ η μαντικό κενό στον σ ιι,ικεκ ρ l μέvo
τομέα, αVΑOOΚ'ιύOVτας το έμπρακτο EVδιαq:ιέ.ΡOV του Δήμ>υ

tDl

τη ς ΠοΛιτε [ας

σ ε θέμ ατα οδ ική ς α cφ]λε ιας 'ΠιΝ πα ιδΙΏV
τη ς.

Σε πε ρfπτωση ι.ι),οπο [ησ ης της π Ρόταση ς,.
η Δ ιεtQι'ι'Oη Αιθμιος ΕισΊa [δεοοης, μέσω

τοο Γραφείο υ Σχολικώ ν Δρσστη ρισrήtιι.Yι:,
εf'.ιαι έτοιμη \'Ο προωθήσα κο ι να υπο
στη ρl ξ ε ι ά μeoo τη ν εφαρμοΥή ειδιιιWv
πριν.,ιραμμ άτων βιιψατικη ς άσκησης των
μceηΤΏV,

ΟΥΑΣ

Λ BEPy.ι~..

· ο μιλα; Σκραμπ;\. Β έ JX)ιας πρ ο κ η 

ρύσσει το

50

ΊΟυ προγράμματος θα

15 Ο κ.τω β ρ[ου 2017 αιτήσε ις eγ

rnlJrerSo.

υπά p;(El

ηΛeκτpovlκή

α τηοη

όπου η δή Λωσ η συμμ ΕΊΟ',(η ς στη θεματι κή ενότητα

(ό λα τα αποτε

ef-

ναι ταυ'ΙόΊφονα και υπ e(θINη πράξη αυτοδέσμευσης.

Τηρεlταl σ υ στη ρά σειρά προτεραιότη τας με βόση την

ημεΡ:ιμη α εν/Ραρι;ς.
ΕπΙΚΟΙ'ι':ιΝl α

YrJ:N tD l ο ι όρο ι αποδσ,(η ς λέξεωv, ό πως

Ο ι εVΔιaφερό μεVO I μπορούν να EΠ\JOCJM.iJVOW I«1Ι με
τη cι..ιYτo ι,ι{σrρια του vo μαJ ΗμαSας,. Κο Πάτn.ι Παπα

δ lατυπώvoντα l στην eπ bημη ιστοσε Μδ α

δήμου- Θει:ι5ω ρ[δ ο υ, στο τη;\.. 6 97'70101- ~0 κα ι με την

ευή ΥΈφu

ΥπεύθΙΝη ΔημοσfuN Σ;(έ σ ε ι:ι:Ν τοο φο ρέα κ. Eλ eovώρα

ρισ,(ών εια:rτέριι:l3εν αυτo ιJ. EπlΠλ έOV, με
την ΚD.τ OOκευή της γέφUρας,. πέ ραν από

Ayl-

ου Νικολάο υ στov
Πα

τη... α~λη

διέλεοοη του

ρέματος

rntτυy;p.ιEtαI

και

-φlδα.ς της Δ.Ε. Δο

θα

η

λαξη

Ο κτ ω β ρ ΟΟ

10 17,

φυσι 

CJΠ5 το Δήμαρ ~
BE.po IClζ" Κω'ι'Οτα

κούΠΕ

vτfvo

ΒοΡΥlαζΙδη"

λovτo ς

τf:N ΑvτιδήμαΡ :f)
Τεχνικών, Αbά

α φού

τ

ο

KαζαVΤΖ lδo υ στο τηλ. 6947+49794 καΙ

693 2377 138 Υια

οποιαδήποτε n), η ρ ο φο Ρb και δ ι ευ ιφ [..,ση ( ιστο σεΜδre

,koinonikopanep..com).
Υπάρχει ακό μα δυνατότητα ηλε κτ ρονικής επuroM.iJ ας
στο παρακάτω

emaiΙ:

Κοίnοnίko ρa n e ~ ma ί ι. ( ο m

δ ια φύ

βρ ά, ιmσ,ι ράφτη
κε, τ/" ΤEtά ρτη 01-

στήμιο

&

fb~ ΚΟ Ι'ι':ιΝ ικό

navem-

Evep1y'1Jv Π ο),ιτών

u

ριβάλ

Ί

Ι

•

φω: '-)&)(JIf,tε' Vα

...

δ ια τ η

σ ιο Σιδηρόπο υλο,
κοι το νόμιμο

n),a[ato

πρaγματorn 1 0ΎvτΑ ι στκ εy tα:ιτασtάσεις το υ 30 υ ΓΈΑ

koinonllιDpa nep.com

Ισ;(ύοΙΝ οι !'DV(Μσμο [ δ ιεξαγωγ ή ς αγώ

της

Ο ι cυναντήσε:ις στο

Στη rolδo του ΚoM.iJ..,κoύ Πσ.ιΕΠιστημ[ου http11www.

φο ρά otDp κα ι η καΛύτερη επ lθεση .

ο lιασμό

% ;c:oλογ[α - Κoινι:ι:ιvιoλoγ[α (θέ ματα πω ά πτονται τητ
ψυ χικη ς κα ι tD ι'otιN ική ς ι-ο:: uγe[ας )

εθ.., ιό, μορφ ωτικό, Ο lJC:O\lOμικό ή κo ινι:ι:ιv ικό

λ έσμ ατα ττι:ι..α'ι'tUTά>ιι:ι y), η σΙΝοΑική δι α

εκκλησ ας του

ξεκι'ιήσει στη Bέ JX) Iα, ο

yρ:Jφών μελι:i:ι.ι ά.ιω trJ:N 18 ετάΝ, αveξάρτηΤα από το

με το ελ βeτιιό σύστημ α. Σε περbτrtι.:ι:ιη
lσOβ αθμ bς, ιφrrή ρισ ορ [ζovταl tDm

Σ

2017 θα

παρακάτω ετήσιος eπl μopφ:ιJτικό ς τομέσ ο

Δε;(όμαπε μ έ);ρι τκ

(rated). '0.\01Ο Ι συμμετέ>,WtEς θα 00[(o1J\l 6 ~YE.ς , Η κλήΡ:ι:ιση θα άε ξσxθεf

ύμ βασ η έΡΥο υ που α φορό τ/" κα
τασ κευ ή γέφυρας στην περι οχή τη ς

Από ΊΟ Νοέ μ β ρ η το υ

πρoιmoθέσεις

Ε.

Το ταJ p.oouά θα εfνa Ι βαθμ o),O'fημ ένo

Σύι.ιuaιιπι για την κατ

με ειδικό lt.iI δ lκό.

βαιώσεις Ετήσο: Επι μόΡφ:οοης.

00 d.άN:b του πώt.ι;<ώΡOυ Ελ' .Το κό

Bucholz

όπου, ο ι σπoι.ιδα σrέ ς έχοΙΝ τη δ lNCΠότητα πρόσβασης

Στο κλεfσιμο του προγράμματσε θα αΠO YE.μηθ o ΎV βε

1 1 tx:II 22 Οκτωβ ρlou 1017 στην οίθου

σ ε ιρ ά ΟΙ βαθμ> [

η EYδεικu κή βιβ), ιογρ αφ b avαpτώv m l στη ν ιστοσ ελ[δα

γκι το σκοπό αυτό .

B έp:ι 1Clζ" ΊΟ oπo k:ι θα δlοργσ.νω3ε[ ση ς

15

δραστικώ ... ου ϊητήσε ων, ElICΣη ς,. το διδαιrn κό υΛι m και

Βέροιας ύστερα από παρα ;.ιώρηση τοο Δήμου 8έροιας

Το υ ρνο ιά Σκραμπ;\.

στα:; cι..ιμμε'fOXής ανά πα[κτη ε [νaι

Κ ' Πα π ιπημlo EνΙεDM nOAfIωv»

Ρ ο ύ -

ΕΚ-

Y1tII

οι

π Ρ6ο:ιπτο της ΑΣΦΜΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙ ΑΣ Ε.Π ,Ε,

κ ύριες ;φήσεις Υης

σ.ι ά δοχο ερΥσΜβο, Κ. hισήφ Μπαλ/ ή .
ΣL1\'Oλικά, το έ ΡΥ Ο αVΑμένEtα/ ναλ εΙΊΟυ ρ

στη

Υήσ ει ΕΤ11ΚΟυρ ικά στο οδ ικό δ [κτuo τη ς

τερη περιοχή του

περιοχής, εξυπηρετώντας τ/" oδlK~ δι ό

έργου.

α/Νη δ ιέ;\ειι

σης lQ]l στηlι' ευρύ
•

Ι

βαση του ρέμ ατος και τη σΊΙVΔΕσ η τωνπε-

2q. ω~Ρn

Υ

Κ

Η

5
2
Σ

!

Η άλλη

ελε'θε

όποψη

ο

β
Τα mιίwu,α 4ρθρa cπη oiλlδα αυτή

ράζοw τou ιl; υπο

ov ...

'9 Cλ'Τωβ ρJ οu 20 17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 30Υ ΤΡΙΜΗΝΟΥ του

Σ

το 9μή'ι'Ο ΊΌυ 2017.πα Ρ ατη ρήθη r.ε σ η μαvτι ιιή
. μefuxrη στσ.ι

σroμ έ'llη τωv παραπά\ι ω παρ ~vnι.:N.

α ριθ μό τωΥ τροχαω ν ατυxημchωv - ο:: σχέση με τΗv [δ ια
Xpov ιxή πeρ{oδ o το υ 2016 - με α'ι'ό);οΥ η μΕωση τωΥ παθό 

Τα τελeι.ι m b πEvτε χ ρ όν ιο. οι ΒΟΟ ια::rτά μ έσο όρο vε. ιιp o[ 1(1]1 ο ι

·n "-1 :

14.000 περfπα.ι τραυμαr(ες αYό .έτcx:. QΠOTIΞ ;\o ύ\ι

t-:ι.:~

8ι'; :ι :

ο&.ι.." ρή Π ραγ

V'ΚIJV (νειφ ο[ ΚQl τρ αυμ ατfες ).

μ στιεότη τα σιη Χώ ρα μας. Αυτό το πο)(ιτιμο ιιspά)Ω ι o θυσιάζΕΊΧ1Ι

ΓeγoιΚις που μπoρef να εξηγη θεf. εlτε aπό την α ύξησ η τω ν e), έγ

στο βωμό τη ς αCφΌλτoυ.

WJN τηι:;τρο ;(tj [cις, εΙτε οπ ό την Ερ γώδη npoι::ιnόθEιcι

Ήτuv σ η ι-σvτικά α υ ξη μένοι
ΣΊσi' my. 1 απoτυmiN ετω η πρawaτικότηm τω Υ τρσxa Ωv τηΥ ΤΕ
λειrm b nεvταετΏ (2012 - 20 16), πέραΥ της a..eρr.ί:ιπιvης απώ\εJ

ΊωΥ ΙOlωτικΏv

q:;ιo ρέωv που α::J),'Oλo ιNτα ι με τα τρ oxα lα. eIτε από Τις καμπά..,ες

.',1'.-.: ' r.1'1 1.

:.0:1 '-

.. ~ . !"-

~ "".:ι, Γ~!v.<

:-:::

:1:

:Ι ', f." ι -. .

ι· ·.ι ί

. , ~.

ι ; 1 1 ~, . ί

....·.1·

...:1,.,

!'1'ι.ι~Ί (.

'. Ξ , ~

Ξ5 ;~

f):. ~C W" !!

l:.l1

~ .. I':

r<.:: :-,I

~~

:.,.,

&:α;.:-.;: ~ι,;= :

:4'

I .I I~

11 • • • • • 1 1 ..

ί.. ι ;

!'T<O"ιt

ενη μ έρω
σηςΊΌU δη
μοσ ίου

κα ι

τω ν

ιδ ι ω τι κ ο ύ

15.6 οις Ε -

00 πα),αιότερα ο ι αvτ στοιχοι α ριθμο [

2016(Πoλ ι.τrεxνeIo Κρήτης

2012-

Η pάl'\eιo)

Στσι' ΠΙΥ. 2 απoτιmώνετa σύμφω.ια με τα επ bημα στo ιxεfa της
ΕΛΑΣ. η Eικό 'ι'a 1DU 9μη voυ 1DU 2017. tαθ:.O ς tz:Il ανήσταχη ΊΌυ

ση ΊωΥ οι
αvυθέvτωv

2016.

οχηματοχ l 

δρaσΤlιιή μεfωση τωv ατu;qιμάτω ... κα ι αντbτoΙXΑ nι-'ι παθόYnι."/ .

λιoμέτρωv

ΣΊΌ 9μηvo έχαιμΕ

~7

V:1rω

τραυματfeς και 684 ),~ΤEΡOυς ελαφρά ηXIυματlEι;.

""

..... 0: .

σης,

l.:.~

: ' . ~.!>]

από
tη\'
κoιvή σιΝΙ-

Ι

ιιρ[

me

Για πρώτη φορά μετό τη ... τελευιαlα τριετ α παρστηρείται

65 ),ιγότΕρους νειφούς, 1Η

Πιv. 2~ Σt..rr'ιιΡmκός Π~ακας από

1-1-2017

),1~ΤEΡOυς βορά

έως ΚQl

30-9-2017

8ι

2016(Ap;(ηyεfo θιληlΛκής Αστw:ιμ(ος -lΟιάδοςΤάεη ις)

~

1

υ· . ,

ι
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I:~ά

.. .ι:. ...... ,

' .~ E

' 1 .~· "

1-'''·1

...
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~
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. J 2.1 I
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'ι,:ι

~
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1 .'"ι ν
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ι::- :ι ι •..dJ::

t.',:.;» 1
11.v:

Ι χι )
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,-" . ,:.

• :: 1:

1...η
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).ι <

.

".'

. ιι :.,

Ι

;1I~

.. ,

~

.

.. j.r

J ..... .. :

κατ ' e),Cιx IOro - &ισ α~ μeγάλη σε Ο),'έσ η με

ΤΗV πραγματικότητα που βκ.iJ.ιoυμ ε.
Πιv. 1:
φ~ός Aτυxημc]'ΚIJV και ΠαΘΌVΤΩ YΠEριόOOυ

:ι:ι:. ~
ί':~

l ,ι ' '' ι'' ·

ας ΤΩV 4.269 σlNαYθ ρώmιN ι.α;,. αφορά σε μια δαπάιιη τη ς τόεης

τομ έα. είτε
αllό περαι
τέρω μείω

Ε

,8,c.,' J 21:

:n..:.

2017

:

' . ' :l t

: 11.

Ι ~ •• I

'. :Ι: :

1

J

..

Ι~ , ~ :
1 :-ι ~ .

),'ώ ρ α μας tαmIYιxxPE ! α ρι~ς v εκpώ'll μιιφόlε poζ τωΥ

..

700 στο

~ ~ έτος, ""ΙCΙ νσ ουμ βε ! αυτό πpέ1rε ~
Ν α γ ~ υμε ό ;\α mo προσεκτυο !

Να. εππeIYE1 τιι:;προσπόθειες σστυνόμε υοη ε η ΕΛ ΛΑΣ

Να κρστήοοο ρε ΊΌ θ έμα ψ η}ιόιο δημόσιοι και ιδ ιιπ ικο[ φΟΡΕIΙ:;
Να μηΥ εEΠEpάxιUΜε ΊΌU ς
τουη::;ιέ;(οvroς έτους

158 ΥΕΚρο (.ις τκ τελΕιπα !ες ... 9 2 μέρες

!!

AεlζEI ΤΟΥ κόro lι'Q π ρ oσπCΙΘ ήσι:lJ με, το χ ρω στά μ Ε στο υς

OlNav-

θρώπouς μας, ...01D υ ς π~ a.ιά)ισrooς σlNαVθρώπoυς μαd.

OυρoouζΙδ

• Γιύ

ιr;I

Boυλε.Uτ/ ιI; Ημαθιας ...ou ΙΥΡΙΖΑ

Ίο:ι:ις ""ΙCΙ πρώτη φορό στη σύΥχΡονη rnoρ{α της αυτοrJ.."σης στη

.... -Θ

ΕΨ

ΟΥ

γρι

Μ πο).{.ι σ,μσιιτιιoD ρ6).ο σ'aπ ό τον το

μtα ποι.ι Π~I vα στ η ριχθι:1 ωf όλους

001

μά ).ισm θα ι:nι α ι Μ κριτήριο μ~ το οποlo

ο πο. τη ς ~θι: lΧιμοι.ι θα .mι1iφ llς \'&ς

διoικfr=ι; 01l ς δημoll ιιiς σr~. Ζήτηοι:
απδ τον Κ. Διφ lιY1η W

eM::J1 ~ μ
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ΔημοllllΔ Σ)ΡklΌ ιι>.ιτ

σ~ πo.U.Iι μφη τη ς EUάδα ς, μ~ ~βό).ια ποι.ι
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~I η ~τι!pω Μ .κ. ο..

vα α.ιμ~)p1N στον ι:nόμ~ ι:μβa).ια
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κ ατασκ EUή

τσιι

πολύ πλο κο

τρόπο

Παραρτήματος

καθll'tflτής του
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τησ εκδήλωσης σε Ε'ι' αν

την ευκωρία να Υ.ιω ρΙσει τα
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KUJι.Iσταvτ[voς
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xαlρεn σμό από την Πρόεδρο Q\uj.Dlfα Mπέroα
καβ:.ί:Jς συ 'ι'Ολικά τκ παρακάτω ε'Jδαιφέρoυσες Β
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Tech).o. ερεΙΝητ ές ο υτο ! πρ ωτοστάτισσν στη δ η

μεσημέρι τ/ς 3 η ς
Ο κτωβ ρΓο υ 2017

μlσ υ!7r' b In ιτη'ι' αVΌΠΤυ ξη των ειδι ιαί:ι'ι' η ο ρ στη ρη
τη ρΚiι Y

ότι

Wa

το

ΒραβεΏ

LIGO (L.aser

Interferome tι! r Graνit at i o na l

~ O bse rνatol)' ) τα ο πο ία EVtόπαι ν και τεΝκά

απ έδεl ε<Ν τφι πραyμ ατι ιι:όrητα της ι:ιπapεης των

2017 αποΥέμεται

βαρυτικώ 'ι' KUΜάτtιN που εΓ;(Ε. προ βλ έψ ει η θ ει:φ kι

κατά

τη ς ΓΕV ΙK~ ς Σχετι κό τη1tlς του

το

ήμισυ

ο βεραώτης ε ρ εΙΝηΊής EpωrόKΡΙΤOς ΚατσαβοlJ

eiss

το υ

Τε~ι-

καJ

Iwτπo ύIo u

Eίnsteln α πό

το 1916. Στην ο μάδα συ μ μετέχει από το 2000 κα ι

καθrwη

Ra lner

Albert

Υ [δης

Π) , Τα θερμά μας συγ~ρ ητή ρια ιEπb r,::

συγχαρ η τήptο μήνυμα έστειλε ο Δή μ αρχος Βέροι

Γη, 1«11 κατά ΎΟ άλλο ήμισυ

ας)

ΒΙΒΛ

ΡΟΥΙιΑΙΗ : «Τικ (ήσηιr;

Ρ oλόnεζ»

Ο

συγγραφέας
της

Π ρόεδρα;

Ελική ς,.

KoιWτητας

Mέξmιδ ρoς

Ακ ρ rr[δης

και ο ι Ε κδόσεις f'.ι φo1f'oώμω.ι, σας
πρoσ!DλoΎV
στην
πορου οίοοη
της

Συ1ιλοΥής

ζήσης

Διη'tfjμά'των «Τη ς

χα ρμο)ιύπε<:»-, τη ν Πέμπτη

12 Ο κτω β ρΓου 20 17, στκ 7m

μ .μ.

στη Δημσrική Βιβ), ιοθή κη ΒέΡ:ιιας
~ανJ:ι Ζ{ι]( ιοπούλου... (Οδός θ.
ΖωΥιonoύλου 5, 3ος όροφος. τηλ.

-

Συν/ραφέας
ΕυαΥγελ[α Παπα Wι:oυ, Σ υyypaφέας
Aπoσπάσμcrnι θα δ l α~ ε ι η Βού λα

της ΕΥιιατΓας Οδο ύ, πραΥματοπαήθηκ ,," το Σόββατο 30 Σ.επτεμβρr

Κσταάλου

στην πόλη τ η σ Κοζό.."ς. Στη ουνάντηοη

συμμετexαν τα ΔΗ.Π Ε. εΕ. Κοζόι.η ς,. Βέροl α ς, Koμσrη'Λ'! ς και Ι tιXJY1ι'r

m

vωv. Κατά τκ εργασΓες της ouWντησης. οι Π ρ όεδ ρ ο ι τωΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

κοιι ΟΛΕΕ ΒΕ

ClYQφέρθηκαν σε κόποια από τα κυριότερ α θέματα, που καλούYroΙ να

aywv

IYHTAΞi: IOYXO
σμα σε
ρω-αη σιη

aσo]wvlκη

ΤαΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κο ζά.."ς,. Βέροιας,. Κομοτη Υής καll(ooν/Γ~ν αποφάσισαν

Σ

τη σύμπρα ξή τους στα εξή ~
Τη συνέχιση της Θεατptκής 1ι.ΥΟιξη ς Εφήβω Υ από όλα ταΔΗ.ΠΕ.εΕ. του

το nλo b rJ τοιι ι5 eκα~ μεΡ:ιυ
δ ρόσ ης
των
σwτa ξrJ ύ);ω ...

σε

Δ ι κτύ ο υ ΙαΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της ΕΥ.ιατΓας Qδo ύ:ς. με ΚOρύφlιJσ!lτης Θεαrpι

κ ή ς1ι.νο ιξη ς Εφήβω ... με το έ.ργα , που θα δι ακρ ιθούν ωοτα

Σ:

στ ιιαΊ συ

Cl'ι'τJμεrωπ{σoυ yτα ΔΗ.ΠΕ .ΘΕ. της ;(ώ ρα ς μ αο το επόμενο διόστη μα.

στκ Σέρρες

κσl

ΔημσrιKής

ΕΝσόβετΤάρη , Σ),'ώι ική Σύμβουλος

E ιrnιιι:r rι σιΝάΥτηση εργασfας. του δl κτύο υ τωΥ Δ Η.ΠΕ.Θ Ε το υ όξονα

1 Ο κτω β ρlο υ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Για το βιβλ [ο θα μ ιλήσοΙΝ :

'δρω

ου και Κuptακή

477

2331 ο.Η87 9) .

~-~

,

Π: lJ][ο ς

ιο ς

τοα Τεxνoλo'r'ΙΚO ύ Iwτπoύτo u της ΚαΝφόρ'Μ (Ca Ι

τή

πικαιροτητα

•

ςΗ

δημ[α EIησιημι:L'r.ι

στο ν

τη

με ίδ

Ε

χρώμα Ημαθίας...

ήc;

Νόμπελ Φ οοικής

,

•

noAmoτI

όλ η

τ/'ιι

xώρ:ιενάvm

αVΠ:ΙUV1tlς nι;(lκές,.

ίrτEp:I,

στκ

αvτιλdrκέ ς

πολ πικέ ς ιc ι τα Υέ α θανατηφό ρα

4, S και 6 Μ αΙ0 υ 2018.

μέτρα της lOJβέρΥησης τtιJι' ΣΥΡΙΖΑ

Εργαστήρια, παραστάσεις και κοινές δρ άσεις τω ... Εφη β lκιίΝ ομάδ!ιΝ

ΑΝ ΕΛ, καλo Cιμε

"Πι1ι' 6 ΔΗ.πΕ .εΕ του Διιι:rύoυ ~ H.Π E.Θ E τ ης ΕΥ.ιατΓας Ο δ ο ύχ> σ ε ένατρι-,

και τοιι ς συν αδ έλφο υς '0'(1 δ tOOoυμε.

ήμερο σε θ έατρ ο της Θεcuαλσ.ι Γκη ς 7, Β και

Εργαστήρια και σψπαρ:ι"ωγή παράσταση ς τω ... ΔΗ .ΠΕΘΕ. Κο( ά ... η ς,;

σ..ινέχεια στηΥ δpiση μα ς μ ε ιn tική
σ..ιμμε.roxή στο σuλ/.α),ητή ptO τφι

Βέρ::ιlα ς,. Κομοτη νής και ΙωαW [Υ!ιΝ με θ έμα τη διαφορ εη κότ ητα κα ι

ΤΡΙΤΗ

9 ΣmrεμβρΙo υ 201 8.

συμμετοχή ομάδων του Τμήματος θεατ ρ ικ ή ς Υποδο μής α

κάθε

υ π

εππ

αημε ωσε

musical 1κnp:ις

Πovτl

κσρ;:ις· της Εύας lερoπαj1ι.α.ι στο Βο

ο ιλ ικό Θ έατ ρο της θεσ::ιaλo κης την Πέμπτη
ραβάκη

(2819) cιe. OKηκιθEab της Νεφέλη ς
ιui

πκ
ό

Απαrrouμε

τη...

ιcτάρ',τlσ η

των αYτιασφαAι.ση κtί:r

q:ιo ρ o μτπηΙ;ΤΙM

-

ό>ιJJy

σ.rt1MY!ι:ώ ν

'ι'ό μ.ωv.

Τις

θαVΑΤΗ φ ό ρες
διαΊόεεις
περ [
χη ρεΟ;. Eηισrρ σφή στο ακέ ρ α ιο
των

Υ ι α τφι υγε Γα . 1M::J r.ε φα)ι αlοπο[ηση

ρωδιακά σιΝολα

οπο/α διευθ iNει η

100 παιδΙΙΙ από τα χο

GLEE του

tlι)V αxpαλ ι στιιι:ώv μας τα μεΓων. Δεν

voμl μοπο rJ uμε στφι συνε δηση μας

ραβάκη . Τις μ οιισ ι κές κα ι

jazz

n::ιυαρτέτo

ζαΡ::ι υ

vτσ η μετους Χρήστο ΓεωΡ)'Ο ΟΟάκη

π~,

Λσ η μ f'.ι α tιστζ[ρη-τύ μπαva, θcι5ω ρ ~

X ρ l σroφoρlδ η -μJl ά σ αO, με τοιι ς ερμηνευ τές
στους βασι καJς ρ όλους Αρσέν rJ

Γαβρηι λΓδη στο ρ6)ιο του' InΡO u-Π ovtfι<D p::ι u,
Ν Ικη

ραβάκη στο Ρδ\ο της Κό ΤΩ ς. \'tXστ ει

νή Γεω ρνo UΔΆΚη σΊΟ ρό;\Ο της Γάτας κσι. το υς

Σταμάτη

Π απαδόπο ιΑο,

(λτο Τζη μαJ ptO,

ΕλέΥη XΑ ρ lτo υ, Ελένη Σaκα λή" Γιά wη Κακα\ έ .

Τ

α συνχοΡητ

σ

μας

Υι ο

α αιr:όμη

Υιο τ/ ovvoλιιr: ήnoλπιστ

ορ 1:0 "( OUl1μιάιην1l'

άουσας

πa pαιφατηθέντω ...

Oδ eb u Φ l>'σmoς

του tΣe. Σa~υ το υ Ωδe bυ ω mπo ς Μ

η θoπoιoCις

πα ράνο μ α

Ωδε bυ NάoυσCΙς

τα ΤραΥο ύ& α εwήνευσαΥ το

.ρο

καμΓα περικοπή .
Απορρ [πτο υμε

τη ν φιλο\.σ,ι b τ/ς

ιω ~ ρν η ση ς περΓ αYάπτu εης ια:ι ι
σταθ ερ ότητας ως διέξο δ:ι 'r'lCI.ti α υτά
απστελούΥ δ ιέξοδο γ ια τα κέρδη

των εmxειρη ματικώ'ι' ο μΡΙ!ιΝ, που
σtσι' δικό τους βωμό Q.ισιό ζoYτQ
ο ι σ υν'tάξεις μ ας 1«:1 Ι το σιJvo)o τω ...
δ lια:ι ιιψάτtιJι' τη ς ε lJr'OU κής τάΕ.η ς ια:ι ι
του >.α οιλ
Δ ναι με όλο ι

jJQtl τη ν

!iiχ η . ΕΤμαστε

και μένουμε σΤΟ Υ δ ρόμο ΊΟυ αγώΥα,

με ~σι στιK ή 05ΙΙΙ κοπη μ::ιζική
δράσ η Υια να Π Ροασπ bo υμε τη'ι' ζω ή
μας,. την ζω~ των παιδ riι ... μας,. τ/ς
ερΥατιχής

- λαΊκή ς ο lκσγένειας .

oxήμαςJ

του ΕΚΑΒ. mιοημο!vovτιoι; ότι eδmηρe~/ 'ιΌυς κχπάκ:ο υς όλου

uvMaι ξη τύ:noo nι:ιρ σ,ιτίιρη σe. 411 ο,. το tιψαπl"o φyoζσμbιo:.N

του δ'!μιxJr 011 6 το Ρ οδο).ώρι e.ως τον A ρiJ.γyeλo. 4 tJι:ιι ιmoρ Ω το
Νοσοκομ efο της B eρσια ι; να δIcιθ&e I

Νοσoιroμe/οο ΝόουOClι;ι στryι' οπάα τO'IIiσrη~ 'ΙΌ ~

8

69797815 1 1 ,697448160σ.

Πήραν μέροςπερ που

κα ι Ία.! Ωδε.bυ ΣεΙρ ιο ς της θεσσα>OVΙ ιc:ης τα

Τe'Σάρτη ς

Δηλώσεις ωμμετοχήςστα τηλ έ<ΡωΥα

η ono (α ε Jxε κσιτη γενική αεύθυνση τηςενδυ
ματoλoγfας. "tωιI σKη'ι'Ικrί:ιι' Inl τη ς μο οοlκή ς.

ΒέροlCι ς,. του Δημοτικού

\11:]

π.μ.

9 : 1 5 π. μ. από τ/'ιι nN:mla Ωρo)qιOυ.

η'r'OUμέ

η παράστωη

σmν >.αό τ/ς Νόουσας

στη ν

ώ ρα

11

Το Aeωφo p eb θα α 'ι'ΟΧΩ ρ ήσ ε ι στις

Π~

Σ rou

στις

μπ ροστά στο όγ α 1ψ α Βε'ιΛζέλου .

- 2018

u Ν οσοκο με(ou

α<.ταιΡΗ

Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν Ι ΚΗ

ΔΗ .ΠΕ.ΘΕ. κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Π r:ιo'Vράμ ματος Δ ρ:Xi!! ς 2017

Τα πρo~μαΊ"α"'[

1ο

τκ σ..ι vαδέλqx σσeς

~ς ~ι της Νάουσ ας μδ.'\ι ς

ωμμ ~ άσxa στu συ.'Uα), ητ ή ρι o της

1Ο ~ γιστpo Cιις για 00& 10
1.6 cnrnoτo l);ωι;. Λeltοιι P'r'O Ψ~ μ~

το υς μισαΚ;:γιστρoiιι;: JIOO JlPOβ)ιbt~1 το ΟΡΥοWΥραμμα

Noef.41ρ lα.ιι JlOU διoρy ~ι:ι CI!!. oweρyoolα μe τη ...

(3(1 011 6 θJ)

και αντfστoιxα ~πo),iι ~μΙνo ~ovoμ κό πρooωm κό ..

ΠΟΕΔΗΝ , M VΤια στιτ" l1Ποβάθμιση τ ης τοπι κής NoooιqJ!Jaκt'ις
ΜοΥάδας Ύ',dας.

Οι πpco:mά&e t; Jl OO tnταβά.\οψ e ό), οι μας um:ΡΆVθp ~

Η πρ~δp oι;; κα. Κe.:ιo'rώ τόνισι: τη ν ~ 6τη τα γιατρ ών, ~eu~

ιm oκ l!Κl~ από ιo::nιi'WlCl1l, απΜ e ι!>.oqJ e το Noooooμdo μας

και προσωπκου c!Yάvn α στη ... υποβάθμιση

το υ

Noσ otroμeIo u

Νάουσα ς ~ Κivrρo Yγdcις.. ζ ητώντας. cnrn6rn.ιιι:;ι τη ...οwβάθμιση

το υ ΟΙ!:. γιστρο ύ(., v oo~ec.. Tq'w'IK6 πρ ooωnι κό ImI ασθ~φόpα

lJJ:.v

oρ~ και λeι τo υ ρ'ι' κό. "E):eι καtα\l1ήσα ... φά.'moμα. cιιτό
σro),fδι ..

Η

Ν

Σ κέφ το μ α ι
σημα(v:ε.ι

αλλάζω.

Μ.Μπρεχτ

πoλm στι κή ε

ενημερωθεί ο λαός για τις συμφωνίες

ο ΙΙ ρ αλισμός" της υποταγής

A

noλrrlΙO;

ΤσΙπρα , η

τη

« ρ εαλ1σt1 K Γp

μετά

τη

κυβέΡΥηση

ιc:cu

άλλοι

και κυρίως να ανησυχεί •••

εξωτερική

σwάvτηση

ς ΗμΟlιjlος

Ταξίδι πρωθυπουργού στις ΗΠΑ: Να

Η Αποψη μας
!ι' αλ ύ ovrα ς

Ερί

Τραμπ

-

ισχυρ [ζσιιται

πως η στενότερη συνφΥασΙα με τις ΗΠΑ EIνaι

μσ.ιόδρομος. Οτι δεν μπορΕΙ η χώρα να πορευτεί
μόνη της σε έ'ο'αν κόσμο που σπα ρ ά σσεται από
αvrιθέ.σεις και ανταγω'Λσμούς και ότι η τουρκική
πρoκληnκότητα επ ιβάλλει διαρκή στρατιωτική
αναβόθμιση και ισχυρ ές άEθvefς συμμαχΙες.

Τ

α υrό',(ρΟ 'w'α.

παρουσιάζουν

περ fπo υ

ως

γ ρ αφ ικ ότητα:. την αντΙθεση στον α με ρ ικ αν ικό

ιιmφιαλισμό

και

συμβολΓι: ει.

00

σε

ό,τι

εχπρo σω πeI

χαρακτηρΙζουν

και

t: ο υτοm κή:ι

οποιαδήποτεσυ ζήτηση )'ια αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ κα ιτις όλ/εςι μπφιαλιστικέςε'odισEIς" στό',(ος

συνδεδεμένοςμε την πάλη γ ια την εξoυσfα.
mιχεtρηματoλO)'Ιααυτή δ ε!ι' ΕΙ!ι' αι καΙΥΟύΡ)'ι α

Οι

οϋτε

εrn

Με

σποκλειστυωτητσ της

διάφορες παραλλαγές και

κυβ φ.ιη ση ς .
προσα ρμογές,

ε

δ ιατρέ;(ει την προπαγάνδα και ά λλων κομμά'πιΝ,

όποιες

αμερικανικές

EJ'IEVδύσεις

θα

αφορούν

ρηματιιι;ούς κολοσσού ς που θα κερδίσουν από την

ασισ κ η ζoίrγιr.λα. την ειατο[ηση τητ δημόσιας περιουσ[ας

κ α ι 1ΓJV εκμετά:λλειχιη του ενεργειακού πλούτου τητ χώρcι.ς.

εΙτε παροοOlάζα.ιν τη βαθύτερη .Ej..D1λoκή της

Θα αφορ ούν

Ελλάδας στοικ ιμπεριαλιστικούςσχεδια σ μ ο ύ ς ως

τη

μεγαλύτΕρη

e.ξόρτηση

της

εγχι:Ψιας

C1J.!.UYt1κής βΙOμΗXΑV Ιας από το αμεριt«IVικό πολεμικό -

σφαrηyική επιλογήγιατο «συμφέροντης ;(ώρας:ι-,

ΙOWl}(Cl\ι\ κό σύμπλεγμα. θα σφορουν ενεργειακά σχέδια.

Efrε ως .πJναγ καΙο συμβlβασμ~, αφού δ εν υ πόΡχ ει

δirα/ς η εξόρυξη πολύτιμων κοιτασμάτων υδΡOγσ.ιανθρόχΩV.

τάχα εYαλλαιrnκή .

CIπ' JTlV οποΙα ο Ελλην ικ ό ς λαός δεν θα Εχει κανένα όφελο ς.

ε τέτοια 1<:BTIxειpήμ.αtΌ1o προσπαθο ιΝ να
εγκλιι;βΙσουν το λα ό σε κάλnιKα διλήμματα

και τη μεταφο ρό ομερικαυικού φοοικού αερ ίου από

γ ι α να αποσπούνδέσμευση ή Ο'ν'Ο',(ή στην πολιηκή

Ε

η!ι'ε ς εφοπλιστές.

αυτή, για ν α εμιτe.&ί:ινεται ως « μ οΥόl5 ρομος. στις
λαίκές σΙΝΕΙδήσεις η σημερινή βαρβαρότητα,

η

ΕΚμΕΤάλλευση,οlπόλεμοι. η φτώχεια, η π ρ ο οφυγιά,
από τα οποία δεν \-DTOΡOι:N τάχα ν α ξε φύγοw ΟΙ

~αxtιpeli)n

λαοΙ

Α

ΓΙτο

ς θυμηθούμε τι έλεΥι::Ν η ΝΔ και το ΠΑΣα<

YnMIρy.tla

αρχικό, ο ΣΎΡΙΖΑ και άλλα κόμματα στη

συνΕχεια. όταν ετοιμάζονταν να υπoγρiψ oυ ν
μνημόνια:
με τους

Wέrp:ι ή

χ ρ εο κοπ Ια,

Icς

συ μ β ιβασμός

εταΙρoυ~ ή χοος,. ήταν οι απει\ές που

εκτόξεοον. Ποιο ήΊαντο αποτέλεσμα; Φ'rώXεια )'ια
μεγάλο μέρος του λαϊκού πληθυσμού, φτηνότερη
εΡ)'ατική δ ι:Ναμη, αναιώιόιωση τηε αvεργ{ας,

μlσοδουλΕΙό

- μισοζωή, για. ν α ανακόμ ψ ει το

κεφάλαιο. Και κυρ Ιως,. θυσΙες χωρ Ις τέλος.

Α

), ;ι.,.] και στη ν περ Ιπτωση της συμμετo:c:ιiς της

χώ ρ ας στο ΝΑ.ΤΟ, ποια οφέλη αποκόμισε Ο

λαός Το AιyaIo ΕΙναl «,\, κ ρ [ζο» μ ε τη σφρ αΥΙδ α
της Λ υ ιroσ υ μμαXΙας,. η τουρκική
εΙΥ αι

ασίγαστη

mιθετικότητα

και στο Κυπριακό πρoωθEfrαι

διχοτομική διειθέτηση. ΔΕ..ν ΕΙναιτυχ αΙο, άλ/ω στε.
ότι ο Τ ραμπ δεν eIπετo παραμικρό )'ια τη ν Κίιπρο
και τκ ελ/η ΥΟΊΌυρκικές σχ έσεt ς. Π α ρό)' λ η)ι α, ο

λαός

l.I1TOXP Eώvεrα ι σε σκΝ] ρές euσfEς )'ια 'ι'Q

EΚπληp:.lιYOYται οι «συμβατικές υπOX~σεt ~ της

Βραβεύσεις του Δήμου Βέροιας για τα ΙIΕΛΕΥΘΕΡIΑ"

χω ρας σε εξοπλιστικές δcιπάYες Η ιμπεριαλιστική
«01Qθερόrη~ που διαφημ [ ζουν, ΕΙν αι η άλλη όψη

της «αστά θ εια~ στη ν καθ η μερι'ι'όrητα τησ λα ί κή ς

-- .

οlκσ,ιέΥΕ.ια ς,. με την αvων Ια να τα βγά ),ει πέρα , να

Ι

καλ ύψει στΟI)(ΕΙώ δΕΙς αΥά)'ΚΕζ .

Α

π άντ η ση δεΥ Efνcιι ο φόβος και η C1Yαδ Ιπ),ωση
α>ι λά το δΙΝάμωμα της πάλης εΥόντια στο ν

ιιmφιαλιoτικό

πόλεμο

στις πραγματικές amEς

που )'εwoύν τη φτώ;(εtα και την εκμετά λλευση .
Για απεμπλοκή τη ς ;(ώΡ::ι.ς από το ΝΑΤΟ, )\Q να
Kλεfσoυνόλες οι βόσεις,.κ.α ΥπόΡχει ο ·ρεαλισμός·

της υπouη.fις και ο Ρ εαλ1σμόςτο υ α~νa!

.:... . -:::"0 . - .
ι" l~
ι· I ~

--Ι

.~ ~-~-- ~ ]

Π

i1

.. . .

αΥική εικόνα και στην Εκπαίδευση Οι!

Για το μάθημα τω Θρησκ υτικών 0.5
ΗΕ

άδα ω( •••ντεκόρ σι 6

0.10

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΟ Ν : Ο «Δού ρειος (ππος}}

του μεταξικού

καθεστώτο ς

0. 7

Η άλλη

σ.π

άποψη

άδ~

εβ
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η ά1l0ψη"
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ΟΕΥΡιΖΑ

'DΚ

Ιδιοκτήτης - Ε κδότης
ι uθ U"tIτή ς
έ κος

nρος τους α
M

παf'ι' o υ με τκ

aΥνώστες μας

πως στοι« ημερ ι 'ιΌιjς καιρούζπου η δραματική
με[ωση ;rwy ει σ οδημάτω ν ~ει "Υ vει κα... όνα ς,

μέρι:.ς αυτές στα11 χι:ό",α

συΥεχούς KυκλoφoρΙαςτηςε.φημερlδ αςμα ς.

η α"ΥΟρά μι

ειm μερCδ ας Ισως φαV'τόζει για

ορισμέ'ι'Ους π

υ'fέλει α. Κα ι ό μως σε τέτoι o uς

Όλ α αυτά τα χ ρ ό ... ι α, πιστεύουμ ε ότι αναπτ ύ ξαμε

κο ιρ ο υ ς ε ναι ακ ριβώ ς πο υ :φειάζετα l η γνώση

σταθερές

και

η άποψη ως τα μέσα εΚεfvα " ια

σας.

κρυφτή καμε.

Δε...

κυρ Ιως

καθαρές

σ;(έσεl ς

ανrΙθετα

με

μαζΙ

θ ά ρρο τ

σκοτάδια

προβά λλαμε τα προβλήματα τα! νομού και τtιN
πραγματικές

πρστε Ιναμ ε

απfες,

),ύ σEJς,.

τους

ι.ιπΕύθ υ 'ιΌ υ ζ

προβά λλαμε

ουσι αστικά

...

α γr oυν τα

(J(IJc;':

οlκσιιομική

ακόμη

κόστους τόσο της έκδοσης

τη τ,

κα ι lOJκλοφ:ψ Ιας

(με

τοικ αγώνες που έγινα'ι' ",α την επ&.υ σή

τον

ισχιΡότερο

τουτ, Δ εΥ χ αϊδέψ α με αυτιά προκειμέ νου νσ

τtιNτCΙΧΥδρOμι κών εξόδlL"J )
αλλά

να είμαστε χρήσιμοι στουτ πoλfτEζ στον

της

τόπο μας.Σ'm χρό'ι' ι α της πολ ύ);ρσ.ιης κρ ίοητ

κρατά σταθερό το ποσό

που βιι.ί1ιιουμ.ε, δεΥ κόνcιμε EΚJΠ'ώσEJς από

συνδρομής της

α ξfες και ιδα'ι'ΙΚ ά. α'ι'ΤΙθεrα από τη" πρώτη

ευρώ, ποσό ελ άΧιστο για

στι"μή τη ... παρουσιόσαμε στκ πραγματικές

τις

διαστάοεκ,

σταθήκαμε

αυττίJ.ι που ωτοφέρομ

στο

.... 'Αλλω στε

πλειιρό
επιπεδο

της EoιJιιιόμε

του κόσμου εί μα στε με τις Ιδιες αγω ... Ιες γ ι α το

xρovι ά. ΊIJV

σή μερα και το αύριο.

~ ημεριδ

Α

π ό τη ... πρώtη στιwή ξ εκαθ α ρ[σ α με
όλ ες τις

και

προς

κατειιθύνσεις ότι δε... θ έλο υ με ως

μ

'tωv

611

ζω ή ς.

ετήσιες

48

... α

AourΌv,

ασιιραξη α1lό

της . ΠισuίIouμι-

αvιaιιaιφ

γε'ι'ιιι:ότερα

Ιδ ια ς τη ς

τηζ χ ωρΙς

κ ο μμάτι σιπο ύ

να

στα

~5

εκδόσ εις

·ρΙ;ς.ι El· το

ό

ρ60ιιιιιιο

ετήσHιW

τη ς

~

και auιή τη xρovιΔ θα

Π, νν~

α (; ίm

an6 τη δική

εφημερ ΙΟΟ να εfμαστε · μΙα από τα lδι d''. Α υιό

σας αιroκλoo11κό οvvδΡοιιή 6ξaρτάΊal

EJ«Pράστηκε και από τη... επιλο'\'ή μας

ύπαρξητης

... α

μη ...

στη ρΙζουμε τη ... ύπαρξη της στο κ ρ ατι κό χρήμα
( μ έσω της κρατικής διαφήμι σηιj αλλά ούτε και

Σ

ημ

η

μα(!

του ς καιρώςτης αδυvαμΙας έΧ ει αποδε ιχτε[

Ενημερών ι και κυρϊως
προβλημ τίζε.ιΙ

L..-

---'

ΟΓ.Κ μΙ ης,οΟ Ε και

Σ

κρ

Ε ερώτηση της εφ η με Ρ Ιδας
μας ( με xιoυ μo p κroκό στυλ)

ΠJV ανα κατάληψη και ΠJV
ανακα t.ι ιση τ/ ς λεγό με.." ς
Aμ αλ ~, ΕΙμαι σ
δήμα ρχoc: EΚεt.ι oς ο 000 ος

απά ντησε ο δ ή ι.nP;φ ς Αθ ήνας

r. Κ αμΙ.."ς

..β lλac:

κατά τη διά ΡΚΕ ια τη ς

σ..ινέvε.τuξηςΤύπoυ στη Βέ ροα ,

κατά φ ε ρα

δf.ιov mς τ ο πολll1 κό OΤ IWG uιJ y

ΊΌ πρι::o:μι yL tD crτη\' πόλη

cσU't1<JX)ύaεωv.t που έΧΕ Ι κάvει.:
Eρώrηση ~
Σε
κι.ιριακάτικε ς

vα

δ ι a.ι θ ετfp:JJ

μου . Κα ι σ ιπό μην νομlζετε
ότι εlναι κάτι που E'r'r.'E χω ρ ς
αντυτα ραθέσεις . ΔΕV θέ>ιιJ

εφη μeρ δες σχoλ d Covra" τηΥ
υποψηφιότητα σας σαv παρ:ιμo lαζα y με τοΥ

Υ α EΠEJ{τc&:i:ι ΠΕρισ σό1ε ρο αλλά δεΥ Υομ [ζω

Ο Ηξ, όl1 δ ηkιδ ή -τα έχετε καλά μ ε όι\ou ς

ότι εlμαl αιφι βώς η πεplπΊωαητoυ Ο Η Ε.Χω

ICI

δεΥ έχετε σαφ ές ιδε.ο>ο,ι ι κό στfwα Τι έΧετ ε

ρΙς Υα αμφισβητώ καθ ω.ο υ τη Υ χ ρ ησ ι μ ό τη τά

vα πεfτε ",α ό λα αυΊό.;

του

...

Α ΠΟΨ Ι-Γ.

τους ) . Η επιλο'\'ή μας ως καθαpi συ'Jδρoμητική

( E1ιt"ση ς μπορεΙτε 'ι'Q καταθέτετε τη συ'Jδρoμή

vα φ ιωα'ι'6κι:αιO I)ς σDl Y Aθry.ια. !JE.v ε1ιnl

τrJ.6

εφη μερ ΙΟΟ ή θελ ε

σας στοΥ λογαριασμό

ε~ Ο Η Ε. Γιατf καθ σΤΕ

φο ρέας ο υ θέλ ε ι ν α ηνηθεl με πoιαvoιJ τα

καταδ εIξεt ότι

μ' αurό τον τρόπο να
έ){ouμ

καv

(;

Ο

U(
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ι-ξ4ptηαη napΔ μό!Ιο αn6 TOU(; owδρoμηYtς

(Gr720 17224300052430716517:52)

ιια ς. Επιλσ,ιή που ",α κάποιους φάνταζε ω ς

ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΕθΝIΚΗ

ρ ομαντική.. όμως για μας ήτα'ι' έστω

3lS Π 32448-06

και με

OΙKOlι'Oμικό κόστος α'ι'αΥκαΙα ΠΡOKεJμέ'ιΌυ να

(Gr 310110325(0)0032573244806)

μπορούμε χ ω ρΙς κάθ ε ε!δους · επ !1Πώ ClEl ς" να

τηλέφClJι'O μετη Υ εφη μερ[δα μας)

λ έμε ~ πράι,ματα μ ε το Ο'ιΌμά του (.Γ'ι' ωρ[ζουμε

ΓΙ

ο ότων.

«E)':ίJ ειμαι ΈVΑς δ ήιnρxoς πο υ αΥ oκεφrefrr:
τι α.ιγ ΚΡ OιJσ EΙC; φ κΟνει, μά λ/σ,ι θα έπρεπ ε

και

αναyκαfα ει'ι'C1Lω

V

ΑΛΑΗ

στι ς τοπικές αρχές (μέαιι τIιJιI ιαπαxωρήσεClJι'

ιστορικά οτι

επ ιφ άνε.ια των

πολΛαπλασι σμό

γ{ν ο υ με σρεστο ί, θέλουμε πρώrα και κ ύ ρια

POPSi gr

Δ e.v στ . κεται στην

κατάσταση , σιλ'Ε;(Γζει για μΙα

Χ)Χ)ιΜ , παρά τη μεγάλη αύεηση του

( κα ι πολλές φορέτ οι μόνοι σε τοπικό εnfπεO o )

της

Ilί -

εφημερίδα μας Υνωρ[ζο...τας την υπό ρχουσο

ιocπo ΙΚΙΙΙ 'ι' του, προσπαθήσαμε 'ι' α α'ι'αδε l ξο υ με
τκ

• Xaτζηκώcmις

μετά

από

ICLμετρήστε..

ΕΙμ αι ο

ΦtD

oo uώ τα Kprrήρι α των ι:σ l.1t' ιφ oOOe:.σ~
tαΠά τη yv ώμη μ ας θα πρέJrει. Υα έxσLN
π ρ6ση μο. Π Ο>Ι ι) απ)l:ι δ ηh::ιδ ή ο νέος

trou

δή μΟ Ρ'ι(Ος πα.ι έκανα πρ ώτα απ' όλα μια μr:

συ μφέp)vτα

γόλη τομή στον Ραδισφ ι:ι:ιιιικό σταθ μ5 9,84 .
Μόλ ι ς αvέh:Jβα έφuγαy 80 δημοσιογρά φοι .

ισχuιxb ν) σε 1Eλ ε urα

),αού ήτtι:t" oικovoμικό
mιά),oo η θ έλει να ΊQ

Efμ α ι κατά δε ύτΕρο >lηo βι α ς δ ή ιnρxσ ς πο υ

χτ εΙ Και εκεΙ θα βγα..ι ν τα απopαfτη ro σ ψJT€
ράσ ιnτa. Y.f Ο Ο Η Ε μετά τις αvcrιp:ιπέι:; στις

αJYtφO ύστη IC με τη Xρuαή Αυγή . Εlμαι βιας

πρώηlι' cιocιιαMστικές :<ώρες ιαιι. CJpa a1O\l 00-

δ ή μο ρχος πο υ σu-yιφο(ιστηκa. με τους cμπα

γ κό αμ ι ο σ OO;(EΊιcι μ5 δυ 'ι'όμεωv ΕΜ:ιι π)ιέον

χαλάκηδ εςι.

ό ρ'ιIQVO τωv ισχιιΡ ώΥ••••

και ΤOI)ς «J«ΠONι Ψ Ιες.. IDιέπε

ι Η όλλη

αποψη

,

ε

/

α.
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,

Dιeιικνo 8ιάcmJια
να

ο

1ιa6ς
• CJΠ)V

•

ΤWV

«1VplOpI CJJ

,

μετ ψη

,

.Χ

εκ ο

, στας

ζη

HUClItJl
E

nfO ~ ΣιΗv Βφοια eκa.τ. ο ΓN κόt; Γραμμcniα ς

~κτo το ouo!rΊ \.!S! και θ

του YnoLIptdoLI ~ ας k.oδρlας N~~ ης.

ιι μ,e να πρoxωρ ~~1 η

•

. E'μ l!ίς θιekι f+le va γ ; 'ι!:ι ο

Στο π\α σιο της miσα ...ης του ι! σω ~ ~

στ/ριaσi-!2ι;.

uτιli

ι

ιι

θα

α.

•

σ~ γ

ιο

και ",πα ~~

001

αίτQζη μ κ:i Ol!:l

απδ χρι!η και

μ ηlισo ιrι.ι μισθο(ις μeροκάμaw

να 'OOO Klσ oι..rιι δ α

Τόποιι μι: αι;ιμ'ι τα ζητfμaτα πα ρeμ βα "l ς τη ς Kυ βip

~σπρlασμ6o;i ια: ro LIO; φγαζ6ομ ι:'ο'Οιις στα σoύm:ρ

μhtιίιι,. ν α ξ,d.'(]πφ

.."α-ι ς για. TΗVΙ; g.ιι'AΩ ιmJ 'IωV OOυιep μ άρ~ tι"Jι ρ ιι

μδρκι!:τ ιj(αριιιήδη~

oμD.oυςAυτli τα σ):Μισ I!~I να σιaσqια

nfδη

'001 να.

Elιbηςiγ~αναφοΡ:] σ.! μια σ~ρό δ p:] ~ιςToυ

σημ~ώθη~ όll «ΔΙ!:V enπρb!e

μevoυν στον σρόμο και σπ)ή:>ιιποl

φγα

ή νσ

ro τι:.ι.>V epγow

υ

\.Ν

νους Της- EN JιfIΩ.

001 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ: va δώσουν μά),ψ
eυ ρώ από δ l!:δoιι).ι: ιι μM 001

Να μην :ι:a θι: 1 oiιτl!:

m

αποζ η μJ.ίJ ~ς.ro.~ ρ ης σταθι!Ρή ξPJ'OCI α, μι: 1S 1ιe 1ι0

μπα τοιις

-nrι τe ρo μ ισθό .Κα'ΙΧ:ψ,ηση ό),ωy"ΠιJY σν1I!:pι'au

'ιΚr

ΟΙ!:Ι Ο γ.Υ.

!h"'. 1(Δ\ υ Ψl ooll!Πlδό η::ιη 6),ωΥ ΠιJ'o' α ...φ 'f-'N

'r"Dόσο

καθιιστφούΥ.

'1TfJ IQ..Ij!eΡ.οηση.. μόνο noυ συτιi '00
'00 ξ!Ροι,χ. dι.ιαι nα),ιδ . τσ βl~ιιμI!: :ι:ρόvισ
τώρα : tw.+Jqι""'eo; μ' αυτούς που 6c:>.eισα ... l1ς en'Xl!:~
ρ~ι:; 001 άqιησιιι.ι eκατοντδ&ς αn1.ήpωτoυι:; ξρ'r'O"
ζόμι:ι.οο ιις om την μlσ ΚDI από TιJV ό»., συ τaπliR'ς,.

tDl

Σ:Π'J1I φιι.τro βou)J α μα;. ~ δι α

σι,'Ομσι.ή,μιφότξΡα ootiι 'r"OTIoυTό βo),I!ύ~ ΤΟΙΙΙ; en~

ΚΑΡΥΓι lIHΣΔ ισ σφά>.ισ η 'IIιlV θι!σ a.",ι eρyaobςo . Καν ~

την Aσφό~α στη.' Ερ-

eE,ι.ί;oδιιro στον eρο,οοδόΊη τοιις

XΩρημσl1ιroύι;; σvτσ~ισμoύς Ι!η.\σσι'} τα παράσπα

να μ σ,.aζ[ να ~ OVOlξelxωρ t;ΤOUO; q::ιyσζόμι:'o'Oυς lηι;;

15lXJ

Yπo ι.ιp,oeb υ ΕΡι'ασlσ ς'r"α ζηπ'ματα Ep,oaπκήι; Κσroι ιά

ζόμe'.'oι .να μην φΙΗ ΚOW"R:θι:1 οι σσφo::ι),ιστκt!ς τοιις

σς 't'Oν lI:ovrας τ/ α.....:ι.."ιη 'r"O

~σφoρeι;,. Ο ~~ρημOTlας να ~

...ea Otq'α στική πο.1.ιτιιή..

'r"Q ζηt ~μστα ΙΨ~ TI κ>:.ίν
CΠI.1).T1 μότ ...,...

τηr' κή

ξeρel μΙ!:

(I.oea σιρ α-

'r"D: TιJV Υ

σ

a.U.oiJ
11 χρΓι-ιατα 001

οοσΠρια

γα dα) . Γδ'lιOCι μστlβo Ίης

τσ δι

σ,ι:eσιa

δια pιtl!: I η σι.ιq::ι,{σ του ς μe ιτ.ια,.v ώρ ι α-ι του )pόvoιι

avl!:pι' lσo; ωι; σ uvτliξ,ιμoυ )pόvoιι.Nσ μ~ καπel ρe iιμσ

-

vφό. κσ«w σπΙτ1 avι! F'fO u ή αn1.ήpωτoυ σ.!:

στ ηρ ι α σ μ6. Να δoθd eκταKτη OImvoμltή

nk ...
I!Io'b ),UOll

στους; απ),ήριι:rmιις ιrαl αna.\ιιμ ooυ ς Ίης 1Ν .ιι:ΑΩ ια:ιι

οι ~θα . μnoρoύννα

της KOΙVι.M"αςπoυμσς iστη\σv στην a.ιef"r'l"a.

ΚAPYΓl lIH I: μtσσ..ΔEN Αι\.Ι\ΑΖ ΕΙ ηπ σΤΆ ΑΝ ΜΞΝΕΙΣ

~ιρ ..... ατα\σ γ lσι; r'fτmι

το κo.τΌι:ιeΤOΙN και στον ΟΑΕΔ..

Η !WβφVηα-ι μαζl μΙ!: συτούς που eα/ΟΟ1/ '00 ξ~

ΜΊ ΑθΗΣ:.ΟΑΑ

δπ CΣT α 6:ιο XΡ eι.,α η:Jer

να ~ρσKτ/ρIζovταl

στάσια θo9.eι τους αllo),u~ουςτης EN.ΚfιΩ .vaγfι.ιov ..

cm:ιΘoύμ~ σιγ ά.

ΙΖ

να

ποισς

~σωπ1Nτας;

o".a vΑ

CNep'J"='!

Π

ιrι cmό

ςΙ

μhoxo ~ αφού χδ σ«Ν δrooιι),aιμ M

μ αζι!",οι.ιμΙ!: nα~ eς

α V1!pylσo;a.Aι.oσ φepθηΚ'l!: α κόμ η

ΚΟΙ vα αν α),Cβ oι.N ~ - π ρ6στ .,ι α του Μlι.1);Ι!: υ μΟΟυ

SOI!:T ~.,M:ι

~ παp e

στ'1ο' ~ μσ ίι ρη φγσάαa ~

oμ D.oι.ι ποιι ~ Υό μο πρότof.e η σημeρnr~ κυβip.oηση

Μ1 ψ: να 't'Oν bel κχ:ι ι n:;;

νΤας πρ::ις ους φ,οο !5όπι; δ:n

TQ

υπά~ υ~

V"J νoμιμ ότηro σψφ φ~ .

~

AνI~IIJIII'11

Δei';(veι 't'Oν δ ρόμ ο τ/ ς α π ό.1.ιι σ η ς στ ους φ,οι:ι ζόμl!:'oΌιι ς

και τ~ μeτ/ σιιμμl!:TOXή του Γ.Γ του Yπoιι~oυ

της ΚAP'rTlL1HΣ. ."α ν α ~ α ισ όδ η μφ aπό το ~

EPJ'OO

Ι!: αφoρμ~ την miσe",η

μd"oσ.oeρylαι;1

δο ς Δρόσης ~ N .I-\Jaelσ ςιo

τοιι

ΕPr'Ouκό Κ!vτp o

...ο ι ι:mm υτ!Q και στοιι ς δ ύο oμD.ouo; (EN.ΚJ\Ω . και

),i'ιάδ eς φ,οι:ι ζόμ ι:'ο'Ου ς eΜ:ι ι 'tp a.'r"κιΊ 1011 η κυβiρvη α-ι

να a).o κ.\ηΡ:ι:θο ύν '(p~'fOρα ΟΙ δ l αδ Kaσ eςπτώ;( roσ ης

Νιiουσaς; τcνlζeι: c...Τryιι ι;δloo l ηt aνάm:υ ξη της ια.βiρ

ΚΑΡ'Ι'fιIΔΗΣ:) ~ αφ φιOlJ'l' Πl!:ρι ~ρια γκι παρφμη

nαρό Ό ς υnασ;ι;eσ eιι; ουοισστικά δ ev avrI μI!:Tιιmll;ι: I '00

001 να ~ το σKM-ιt O στσι.ι π~σιηριaσμό ώσTe ":Ι

vησης DPIZA - ΑΝΕΑ ΚDΙ το ~'Iθ.σ~ των μ-ι.ημ O'dωv

ve ιeς,. συτό npα"R:"-'o uv στους e~ oι.ιι;. αυτό

κα ιrτό τΌυς φofl'~ματα Ειατροσωποι του Epι' DTIm iι

αν α ΟΟ:ΙΙ:Ι δ ο ...e oς αev l!ι.rTή ς π ου θα δr..i.w::ιιι σάρια:ι κα ι

tρxrn!ι να στηρlξl!:ι Ο ν.ν μόνο ποιι αvι:oI' C" l!:ρΥα ζόμ e

eιπ δ wκouv μΙ!: σιJμμσ;(':lΠ'J1l κυβEfMιση

οστ ιi στο σι!JSIO που φ ~δ 'r"O va ~

'0'01 βιώvoυν στο ΠI!:W [ τους σvι:~ τη... α~ στην

','ιχιμ μ ή Oτ/ ρ[ζσa l από TOV φ;oGoTιιOCι -κυβφ.ηtιιOCι

δι'κχ:ι ισ απι'μα'ΟΟ τους

J.5 ρ α,.

ΣUVΔΙKα ),ισμό • ."α τα tw.+Jqι Eρovra 'ΠιIV μO'ιo'OJΠιl.1.ισK ΏV

VU1α-ι Ι:pιfOolσ ςστην Aθι'f.'α για να

00ι 2 ;ιΡ&.οια απN'ρ:ιnoι σΠ'('>' ΚAPm L1HΣ. (rη:x.ί.η.'

oμ D.ιw μΙ!: UΤΙOTaγμ Mυ ς τoυςξ~ ιιαμlα

Ο χιψ ώ'.'ας δμως n\ η σ ιάl;ι: ι οοι TQ η:Joβλ~μστα u.ν

μ-.rιμCNΙα

~ δroμΜe lι;o
Avaφφό μδ' oς στα ζητή
ματα της ΕΝυΙΩ TO"dατη~ η θe:ιη του

Ynol.lfl'f'l!:lou

an:iI..-oE

κ.tνrpo

Μ

και της κυβip.oηση ς eM:ι1

τιχ.ιργήOl!:l η βιOιuτι:aVΙKή μoWδ α.

U: nαP4f! αοή της

w

INXJ\Ω. αno),ιιμ !,ιοι και arί'. ή ρωτo l για

ιmιOO

α lI'CIj

σιιμφepovm u.ν τρα m:ζώv

-

t.o:M:.

ΟΙ!:Ι ς

a.υ.Eς qι lιN&.:;;α~lα ς και από Υ.οωα-ι ςσκούστ/κ ιιι.ι

οοι ν α βγσ fι.ιolN άμeαα τΌμd"o

-

aπo(ημ

ANATPEnCNTAI ΑΝ ΞEΣJ-I(ΩθEIΣ!

~

ΠιJ'o' α]D),υμ ~

aJIό eρΥι:ιζό ~ ους; στα σο iι l1I!: Ρ μάρκα

τ/ διόριro01ης σύσκτ.ψη ς που lIf'C7r1JOTOπoιήθ Γf«
aπ6o,'I!:υμα τ/ ς "R:mΡΊης

- ΕΕ. Αυτή η

• lCι:ιρυ π!

δη ~ κο.θιίχ; και στα δ ισ),ογ ητ/ ρια τ/ ς πeριo;ιfιι; κο.Τό

ας

18110

/J. N~η

1011 ~ιι.τroβoυ ),lσ, lηι;; . Ο μά

κevτρoιι Nlioυσaς; καθ '

001

w

στ/ ΣήΥη Γρσμμ άτωι

• Η w:ιτδσmση γ ισ

κα twμοτ d:ωv iθ l!:OClV

Ο

'00

r.r τους ιrά\e~ για σιΝά

'00 σvτIμ I!:'lωπlσo ιnι.

η κ. Καρασφ).iδoυ σ.....δω ~ γισ το θlμ α: ~μσ στl!:

roώ

;ι.τι ρού μ ι:'ο'Ο l και exoυμe φmστoσ ύνη στου ς eρΥι:ι (όμe-

Aρβavπlδ ηι;,\Aπώ.ι:ιo=ς,. arί'. η ρωσ ιά γισ το ιιι; l!:f'ι'Oζό

nφlπτωση δI!:v Gι σσqια1Jζoντ α l δ ι οο ψτά μ ας α ...

avipι'''''''' 001 σn1.ήρωτ ...,...φγσ ζoμ ~ θα αιXrfJo ύν

νους που Ι!:κπ&.ησα ... w σxeGιo.

μevoιι ι;;.. ια!Pδη .... α Λα -..q::ιά

στοιχηθοψΙ!: π lσω από moιo m,ι ιUlτιX.ι ακά σ;ι;ι! 1Sιa,.

(π.χ θφμσι.οσηΊ . Τσ μ ~ ζήπιια 1!: M:ι 1 οι δ lOl να

Eμd"ς ξ.!ρο ι,χ πo),ιj καΜ. σ.οκιμδσιηια::ιιι ΚX:ΙI ά),),eς

u

eιπτρσπή noυ συ

βιώσιμο a\),ά υπά~

mMunio; που το eeωpeJ β rrι

- Κσρυπmη κο Apβcnιπiση.
Χρ η μσ τoδoΊήσeιι:. διeυ ro\ iιva~ς 'r"Q την I!:Ρι'Οδο άα,.
αn1.ήρωτoι - αna.\ υ μOOI και σπρoστά=.rtol οι φγα

ο lμο.

θ.!ωΡOiιμ~ ότι θα e uoδ ωθd σι

ζόμevoι Δ ιιι.ιΩΚά ΚClI αγύριστα οτην l!:ρyo6o d

στήσσμΙ!: ( υπ ό τον κ . Φ.\aμπoυp:]pη) ιrρlθΓf« το σ,ι:eGιo

Et.'01 σημαvτκό,.

όu θα elvσI Ο μ l!:'(Q\ίιΤ ιφοςσuvl!:Wlρισμ ός.
σταΘο ύν

CJJT"6o; οι

Jt» ξ,aνασιι

σΙ!: 1Κ6. - eφ:>ρlσ

~

- ΟΑΕΔ - ΔΕΗ - μιrρo ύι;; enα'fVι!:φα

exoυμ~ rnfρα. δl!:V ~ ιζόμ α σ"R: απδ τοιις α'.'tξP'J'O"

OlHl!:Jl!ηtOΠOlι'p:lW Ό 7Fα»JOl1 ιιδ τους; φτι:ιla. (αlτι.

Tlιroύ ς σ.ι;eδlασμoύι;;T oυι;..

eς- e...o:ι:oι ) w:ιl ια.Ρ Ι ωι; ν α αvnnα ),ι! ...oι.ιv Oρ'r":MιJμEι.ισ

eιπ ~καl στηνσvάmι.A;η

001 O1l"f8' Kρ(ση .oδι'r,ησ α...

~pή~ ις και ).στou ρo,ήσ oι.N θα

'00; κd. π oτt &ι.ι τηρήθηκα "'χΡο'ι'οδια.γΡ:]μμστα ri'.η

όμως; σΠ'('>' αn1ηρωσι ' τίς ono),ύσl!: w:. l1 ς τeρόσl1ι: ς

κι θ α σώ σουν θ.!σ.!ι ς φγσάα .;;. Τα

pωμι:::r.:. eμ eM:r>' σnlτια xω pft; ρruμ α ποιι απeι\oiιvτα

αιιτίιkιl!( σ ».ά κ αl στ cν α φοπ),ισμό ΠιJ'o'
Ο σρόμος noυ exoυμ~ μ προστά μ

Aό 'J'0 1 nα υ θ&υμΙ!: να ), ~τoυ P'r'iσ a. αυτή η βιoμη~-

tDI aπό πkιστ/ριaσμούς,. eμ eιναv crt'άTρeuΤOI αn\ή
pωroι φvάt eι;. i;(ασα ... ορισll κ:δ αoqι αλιστιιOCι - συ

σ .... Ο κ. ~ύδης aJlό1l"f8' π~ δ του σημ d:ω~ :

vwξlOl»t1κό. σιιιoι ώμaro. CΙ κυj!eΡοοηση αΡ.οήθηα ν α

ιra.\l:rt φ η OΡγάμ:.xJη 'IωV ξf'r'Oζoμ

~ Π pα σπαθo ~ μ eσαOI!: 6.ιο ~ισ να μσ ι;e ...oι.ιμ I!: Μ

... ηφr~ πρόταση νό μο ιι 'r"Q την

.,.'ισoψe 11Ι:; l1ρoύnoθeσeιι;;

σύσ1ημα απbτeυτ/ ς δ ισn1.o κής

τα μ eτρα πραστι:ι

m:pιi .ξοι.Ν n).o(rro
πρόΥμaw .

yeι Ώv. Δ Ι!:V

eJval

στην R'),ικιΊ ~α Ύπά ~υν

00.\),01

001 αδισψch'ώv 1!:VI!:p-

txa. vNa. η ωιο 'ήμη,,", τη ς πeριoιι

aς τη ς

ΕΝ ΚJIΩ. Πα ρ.φβα 'ιIOU μe δ lαρΘΡΩU κά" ιι.ά.ooυμ~

mo

α n1ηρωα ' lΙ ς ΠΕ..

'D.1N avipι'1ιN Κt.\.

cι ΠρoTli~ KLIj!epooησιy;

-

~Gυt>::'MO και στους

δύο oμ D.oυι;; μσ.ιaσιKό σ~ ~ να aπα )).αvoύ"o'

eρι' α(ρ~ ...,...

eM:ι1 να Gι.Na μιίr

σοι.ιμΙ!: τα ταξ,ιιιά μα ς 1X.ι:1JCITI!:1α , VJV evόTηro μα ι;;. την
να δ ..... 10 υρ
.... α την σι.ιTeΠiθι:α-ι μσ .;;.
Να δuvσμώσoυ~ TιJV διeK NKηση .... σ 1I"f8' ιαπάΡι'ιΡη
ό.\ωv τι:.ι.>V αvtI! ρΥι:ιΤ Ι ιoc:.ν νό μωv. ΜVημ σιfωιι. .•
lO.ιμσ κώvoιιμ~ 11(" κrι.ητοποιήσeις!tι"JιΑοiιμe φγσζόμe-

ΚJ..1kfMΊ OI!:Iς 001 σ~κά . ~

π

τ

νΗμ

2 3 Ο κτω β ρίο υ 201 7

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ : ΙΙΓια την συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τον απολογισμό-ισολογισμό για το έτος 2016"
απoλαιr1σμός του Δήμου ΒέροιαςΕp;(E'tQι ΥΟ. σu(ητηθε [ σε: μια

δαπάvες γΕ'ι/ιιι:όΤΕΡα" με. l.JJIΌXρέ.ωση κράτησης αuτtί:τιι στα

φορές μπήκε (ήτημα να ελαφΡU'ι'θoύY άYψr'OΙ κλπ από το

περΙΟδο που ο ι ερyατικές")'ClΊ'Κές oικσ,oέyEιeς του δήlΏυ μας,.

χαμηλότερα OOYαtά επlnEδa. Αυτό Ιώρια αφορά, όπως η ίδια

δη μστικά τιΞΜ] η δημστική αρχή αΡVήθηκε.

όπως και σε όλο υς ταις δ ~ μαις" δφvrαι mιeλέητη rnfθe.ση και

η Elι"ύrJιιoς σ.ιaφέρε~ δαπόνες npooι:ιmιιroύ και δαπάvες που

Για όΑα.ις αυτούς τους ),όγους,. και μκι σ Ε Ι Ρά άλ/αις ;\.όΥα.ις

από τη σημε.ριvή κuβέΡVηση tTJ.NL'YPIZA-ANEΛ, όπως και σπό τκ

αφopoΥV e.mχορfJ't'iσθς ΥΟμικών πρaσώπωv. roηθή ματα cξ
Oιt«7ι'OμικCιαδLNάτoυι;.
Το πλεόνασμα ΜL1Iόν που uπάΡXEΙ cφεf)ιeται στκ περικοπές

παι όλοι Ο Ι ερyαCΌΜε't'O~ το λσ.r~ στρώρστα του δήlDJ μας

Ο

προηΥούμενε.ς npoς όφελος φοοικά ται μE'jo\iλου κεφσλαlα.ι .

Ε

ΥΟ.Ι y>ιtιXΠό

όn ο οικον σ μ ι κό ς

μεταΕ"υ άλλ!ιΝ.

π~τoπάη ση

πρακτικά

eκτέλeaης

01l0Μ'r'σμός

o1l0τeλεI.

την

δαπανών σε tiιθε

rn

πεδο . lu..ιτή

.,....ιφ~υμE πο.\ύ καλό και ταις αντιμε.τωπ/toυμε ιiβΞ μέρα
στην ζωή μας κmαψηφlo:ι.με:αυτCιv rov OΙΚO\Qμlκό απολογισμό
ιooh::ι'ι'ισμό.

του

εt.ιι::Jι η οωστη και ορθ&.ovική

Ως Λα1κή ΣUσrιεJρωση λέμeότιγ~w ΙlQιοποιηθοiN οισύΥ,φ:ινες

τΕΧΥικού

δκιχεΙριση γ~ την οποΙα κόπrεmι

δEυΡUμέVΕς mι~ς του λαού μας χρeil(e:ται:

όλη

η Δημοτική
Αρχή και nou
βplσκeι με τον έναν ή τσ.ι άλ/:;ι

wvo>D τωv avavΚΏV του Δή μαι .

τη διάρκεκι του έταις" τα oπo n

τρόπο στήριγμα στκ IJΠό),orπeς

Πλή ρη επιστροφή των πσp::lκρατηθέvrωv φόρωv από ταις ΟΤΑ

υπe.\θ..ιμ[ζoυμε όnδεντo ψηφΟΟμε:

πα ρατάεeις-π

τους oπo b uς απεμπ&ηα:: η πΡιί:ην ΚEΔtαΞ ΚD1 η τωρινή ΚΕΔΕ, γι.crr[

"ιατ!

Συσπείρωο ης.

προιιποΜ."σμού.
πρσ,ιράμματος

τω.ι

του

ται

Δήμου

τΡOΠoπα~CΞ(ιN

eφσρμόζolN

καθ'

σε

eπlπeδo την oYlJ>.αYκή

και

τοπικό
JIOi\mK~

Το

Il"

της

Λι:ιrtιής

Πλή ρη ς,. e.παΡKή ς,. κρατική ;σ:ιηματoδόtηση που YCl καλίιπτει το

ε t.ιι::Jι χΡή ματα πο υ ανή IDIN στους εpγcιCΌμεyoυς,. αqxιιρούvrαl

π~ ναoμ α

αυτό

cuvoδεύeτo ι

κuβέρvησηι;.

βελ"όιοοη τιιΝ υπη ρ ea κiι .... από

Ν α. ισrop,ιηθeI tiιθε εlδouςroπική φoρoλo'γl'α. αvrαπoδστιιαί:ιv.

Θα θέλαμε να τov Ισoυμε 'ι'tα άλλη

με b:ιση

α..,τισm~σuκrί1ι' και άλkιJν τEλώv που xτιmάve: το )ιnκό

μ~ φορ ά, όπως κοι στο παρελθόν.

yevooi

ότι η θέση μας στο CU'r'r.ειφιμέΥΟ

παι

θέμα εΝαι πολιτική και σε καμn

στp:[J ματα.

α ύξηση

ή

α πό το εα)δη μό τοος και mιαπMΊρώνovται aπό πpόoθeταις

EυριιmcιYκή ς Ένωοης" κ.ε.φαλα[ου.

tTJ.N

από

δεν

δ ηι-mικύι' 'tEλ:.!ιν.

από μ έτρα και EYέ ΡYE ιeς

αναιcι.φ{ζoιN

τα

λαlΚά

Τα ),α"fκό στ ρώ μ στα, πMjΡ rI.v.ιo UY

τtιN εΡΥα Coμέ.\':.Ι]ν στκ Yπηρεαleς του Δήμου. που 'f*':IJp ( oυ μεόrι
μοχθούν YCl αvrαπoKριθoίιν με μεγόλε ς ε.λ/ε /ψ εις ο ε: προ σωπικό .

,

ΣUμφιιNO

εοόδη μα .
Ν α μΟ'ι'ιμοποιηθούν όΑοι ΟΙ συμβασιούχοι- παρατοσιοίι),Όι χωρ[ς
6 ι:αι ς και πρODπoθέooι:;.

πεpbπωση δΕΥ ιφ[vouμε. το έΡΥο

σια σε ό),εςox eδό\'τι ς υπ η p'ealeς

με τα omχe:n του α.noι\σr'~ μo ι:ι.-ιι:ιoλO'ι' ισμo υ το

x ρ η ιnτι ιe tJITόλoOΊo έτους

q:ιόρaυς" τέλη . κ.λπ.

Ν α.

Έ

2016 ε"'αισχε δά.' 6.9 εκ ευ ρώ και το

γ{ναιν

nρ ο ο),ήψeις

μό

μαι

ΠΡοο:ι:ιπικσ ύ

με

n>.ήρη

μ
~ ικά tD I α σr.ρ α1ι.ιστι ~ δικαιώματαγια YCl καλυφθούν οι
o υ(αyό με.vες a..n'r" eς του Δήμου.
κά

uπo 00μής και πόρους από το κΡάτοςπαι ια:ιτe~VOvrαι.'ι'lα
ψη τωv QYCl'r'ιιι1:N της )dι'ι(ής o ι κaγέ.veι ας,. όπως πpcσrασ[ας

π),ΕόΥοομα ;φήσης λfvo κά'τωαπό τα 2..9 εκ ευριίJ, Το π~να σμα

απ n), η μ μό ρeς,. προστασ n n ΕΡ ιβ{ι λ/.σi'τo ς" άρδe:υσης" ύδρa.ιση ς,.

αυτό φucrIΚάnΡOEρxετoL aπό Ός περιΚ01!έ.ς δατrι:MlJ ν Ύια τι ς ), αrκέ.ς

a.πoχέΤEOOης κ .λπ . Ο σxeδιασμός. μeλέτη" κατασκεuή τιιΝ έρo,u.ι

mιό'ι'κε ς,. τις mι~ ς των ),a"ι)σ;j)v o ικσ γεveιών στll" πό),η κα ι :ι:
χωριό του δήμου μας .

να

fδώ ), Ο L1lό ν elwLξεκάθαρη η o μo ιότηm. της α ..,τι), cιY\ζ~ ς πoλιΤΙKή ς

της ΔημοΊικής Αρχής ται δήμου Βέιχιο: Cξ τοπικό

e:n

vεται από δ η μόσιο κσro σκι:uooτικό φορέα με ει.Ε(ινη ται

tφάτooς .

ρεάν Πα ιδ εΚ:!, YVΕ[α, ΚΟΙ'MVική aλληΛεvvuη

με κρατική

xρηι.m-oδότηση γ~ Ός λεrroυρyικές δc:mά..,eς σXOλεIωv. oχri)ιΙΚΏV

ο Ι-:!ε

την mιτιAι:ι'tκή πoλmκήτης κυβέρι.ιησ ης σε κe:vτρ ικό rn lπεoo
'""=""'noo .....j~

ε.πltp:J J1ών. πα ιδ lJ'..ώ\ι σταθμίJν. Να κσro !7r'ηθα:ιν1U τιχ:φεfα και οι

δη μ.::ιυργε[

e

1U ματωμέvα

πλεClι'άσματα του πρ O Dπωισιι ισμ:ιυ

την ΕΥΙσχιιση της κει:&φι:ιρ Ιας τtιJι' eπιxειρη ιnτι κώ' ομ
πιχχΟΟηση της EΠ1xειρηματικότηmς.
E'rήσης αnaτιmώveται η

χ ρηΜCΙτo δ ότησ ης.

o)dvo

και προς

ro

1fIa.

• τ/

πlXl:γμαrιιeτητα roυ βκiιvoιN τα λ αΤΚά στρώματα δΕ'ι/ μπορε [

κάτω της κρ στι κης

σ.ιατΡαπεI ),'ύJ ρ ς τη.., oρy{MιJση Τ!ιΝ Ψr'Oφμέι,ωv και

Έ..,α πa\(ι μεγάλο μέρα;. μπορεl tD
... ι_το,_...:..ι..ι

Ecro&f. δηλαδή

από εnmΛ έov δημοτική φoι;ιcι.\σt'Κ:ι

"'0. .·-:='-

δ

'...." - ··,-

μο σίrγ1<:pαισης και ανατροπής της σημερινής πoi\mκήι:;. Σε

α υΤΉV τη ν tmεύθUVΣη ιmoρε( να ι.ιrrάρξEΙ όφεJoς 'r'ατις),α'ι)ι:ές

κaλυφθoύIι' βασικές Λαrκέςαvόγκες που θα ιΞπρen ε να καλCιπrοvτα

oικovένe1 ες" γ~ τους aVΈJ7t'OUζ" "ια τσ.ις εργαζόμε.vouς και τη
..,Ι:CΙ>ΙCΙΚ:ι της περιοχή ι:;. Καλούμετα.λarκάστρώμσmνα παλέψοlΝ

από τον ΚΡατ1κό πρoιtrτoMγιαμό .
Η ιαπάστα:ιη θα e.πoowιθεl ακόμα περισσ ότε ιχι Ενό ψΕΙ τη ς
νιΞας κιπάpt1σης του πρoDπoλoyιι::ιμoύ του

γ ια τtςavάγκeςτοος και 1U δικα κiιματά ΤOUζ" να σLNτX:r,(θoΎV μΕ τις
θέσθ ς της JΩ1xή ς Σοοπε:[ρωσης:ι .

2018. μ ε E'f'<ύ~ ο

Ο

του IoUΛ loυ. ο ι ιmoυργo Eσωτeρι ~ν και Οι tDVομι κιίJv το ιΑζου ν

ιδιι:::ιJτερα ΤΗV ανάγκη όσισΡης neριοριστικ ή ς πο>.ιτικής στις

Ε

σκ

Ε

η

. Τζ

ζΙΙΙΙι·ι,ι'l"rQ

cno

σο

ο

10

( Β ΡΟ ΙΩς

π σια:ψη στο NoαJIroμεIo Βέροιας ΠΡ:ινματοπο[ησε ( 16/10) ο Περιφερεilρχης Κεν τρικής

aς uπoyρό μμ ισε σε α υτή τη σuvo μί),/ α ό τι στό ;ιΡς
τη ς Περ ιφ έρ ε ια: ε ~ α ι να o Λoκ>ιηρι.ι:l3 ε το έ ργ ο "lQ

ακεοονnς Απόστο)ος Hπ(ικώσmς,. με.tό την

σuvτoμότeρo δυνατό ~ έXouv σημε[ιJθεl ιn-

ο>.οκλή ρωοη της παρέλασης και t!ιN ε.oρτaσrιtαi:t.t

θ..ιατερήσε.ις.Σεδή>ιι.Jση του επισή μαVE.3 Αυτό roυ

εκδηM:ισe~ 'r'a τα θιει:θέρια τη ς πόλη ς,. ouvoδευ-

θέ>ιιJ 'ι'(J tητήoω απότο αwόδιο Yπoυp-,'Efo Y'ι'εlσς

ό μ ΕΥος από Tf:N AvnπεpιφepeIQP;(ll ΗμαθΙας tωr

που έχει τη ... αποκλειστική E~"" για την ομο),ο-

στα Καλα1τ(Ιδη. τους Περιq:ιeΡθακσύς ΣψβCJύλaυς
Ν . Καρaτζιoίι),α και Θ. ΤeMj'r\OwΙδη α».ά και τους

νοσοκομε α της ),'ώρας να μεριμνήοει ώστεσ.ιτό το

vo υ μ έwι ς κακή Εικόνα που υπόρχει σ ή μ ε ρα στu

BoUΛειπeς HμαElας Φ. Καpoσαp\1δou και Χ. kιJwr

έργο..,α μη με [veι ένα κoιxpiρι.ΓιατI έΧΕΙ παρατηρη

νΙΟυ eπ~κέφτη ια: το ΝοσοκομεΙο BέΡOισc: όπου eΙXE

θε:Ι στο παρελθόν ICI σΕ άΑλε.ς περιοΧΈς..,αγ(vovται

ΕΠιτόπια ε..,ημέρωση αλ/.ά l\ι]ι πιx:ιoomιιιή θκ6vcι

σημαvτtκ.ό έΡ,'α σ ε yoooκoμεJα και KΈVτρα

για την nopebtω'ι' ερΥασι.ιίΝ ολοκ),ή ρωσης της

κι eπειδή δε.ν υπό p;(El πpcxxιmικό 'ι'ια vα επα~

νέας πrέpuγDς του r.bo;ιolDμek:ιυ. Π pιv τηΥ EJήσκε-

σε~ y~ να στε),exώσEΙ αυτά τα καιvoόρια έρι,ια. YQ

ψη στο χώρο της υπό ιm:ααKEυή Υέ.ας πτέρι.rιfΌς Ο Κ.
Τζιτ(ικώσττις εfxε. σlΝομιλΙα με τον Διοικητή του Νο-

ατή ριεη δ>ι.iJν Ίων φορέιιΝ. θα πιέσουμε τη.., κuβέρ

οο κο μ ε ΙΟ υ Βέροιας κ .

υρσγιώργο . Η σuvoμι

UVelr:x;

μΈΥοlΝ κοιχΡόρια.Εμelc:. κο ι εlμαι σtι'oυpoς με τη

Ia

..,ηση. πιχιια:lμέvoυ αυτές ΟΙ δοο vέ.ε.ς mέPL1r'eς να

αpoρc(ισε (ητήμcrro 1Ι.ιΝ 000 μavάδlιΝ ΥΥεnς Ημα-

),ΕΙΤΟΟρΥήοοιιν και ΥΟ. Α.ειτουρΥ ή σαι ν έτσι αφ βώς

θlσς καιτηνπιxχmΌκή eπlΛι.ισηςτωv προβι\η μάτωv

όπως πρέπει.:ι-

που απασ;φ),οόν. Αtcloι:θ!σe: eπ[σκεψη στov;(ώρo
της ιmό κaτuσκeυή Υέ.ας nτέριιγας του ΝοοοκομeJ
ο υ Βέροιας όπαJ παρά την τοπική αργl'α οιεΡγοοΙες

ήτα.., οε. πΑήρη e.εέNςη TΗV ξΕΥά'ι'ηση και Τll" ΕΥημέ
ρωη σε ότι αφορά τους ),ΕΙΤΟΟΡ,ιοούς Χώρους της

..,έας πτιΞρυγας έκαvε ο ΔJειθWΤΉςτης ΠαθοΜ'r'κής

to.Μιιής,. Χρήστος Κα:rτrα:. ΕΥώ συ'ι\1vrηση υπήρξε
και με τον yπe:ι:ιθLNO του ερyσrα([oυ με. τσv o1lOb

elXE σuvoμιMα
ερΥαο

r

•

Ο κ. Τζιτ(ικώστος γω. την πoρe[α.τωv

ο ΠεριφερεκίΡΊ(ης Κεvrρικής

KeδovJ-

tIl"

κοι ι,ωνική o υ μ ΜCΙXΚ:ι τους με το υπόλοοτα λα1κά oτpώ~m. οε

μeνα;\ύ[ειxι μέρος ThJι' εσόδ!ιΝ εξακολουθε ί ~ πρa έρxrnι l από
~ [δ tα

'ς στοuς nα ι δ ι κο(ι ςσmθ μού ι;.

ΤέΛD ς" τον l(οι.ι με 6[1 η βαθιά ανηδρσστική πολmκή και δύσκολη

Τα
έ

... παράπονα
ι

α

οπ όζI~ πιι; Λα'Iίαk Ιυα
ιr;
Ii • P'fO( EJιιό oUΛOζ

στον Δήμαρχο
ύ ι

.

ι Η όλ/.η

Σ

ΤΗv τοπική και όχι μό

ζ

mIΚoIpάτητ

ο

Α

αποψο

α

άζoνtας σε βό

Κ

τ

,

τ

τ

μ
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,

( ονε

,η

πό το Δ.Σ της 'Ένωσης Σι»Jι~ Γο'ι'έιιΝ και KηδεμόMι.J ...
Πρωroβάθμo::; Eισrαlδευσης Δή μου Βέροιας mιακοM.leηκα."

1U ε.(ής 'Υια το μά&)μα τω ... θρη(J){ξLIΤΙΚΏV :

υ

Π'ι'E.Uματικής σύVXΙΙσης, αλ/σrρCΩΣη ς και μ.όι\uvση ς'Πι1ιl ψιιχιί:ι.'
τω ... παιδιΏV τοικ,

στα Ελ/.η ... ικά δημόσια σχολΕlα .

Ως ΕΣ. Γονέα/\'

emσήμαΥΕ ότι η στΕ'ιή αι'ι'δεση

11]1

Kηδεμό'ι'W'tl της Α' Βωμκις Eκrιa[ιSEooης του

ια ανηκεlμ~Kή

καταγραφή τητ κστάστασης,
κράτο υς

-

ωστόοο , θα

Εκ""ηα[ας efναl

'Bό ~ιας

ΔήlDυ Βέροιας, (ητούμΕ από το ιmouρyefo ΠαιδΕ[ας ΈΡEwαc:

παρωτά'ι{ιJ από φανερή οε ό),η την εκrιαlδEuτική διαδικωο ,

EιαrαlδEooη ς του Δήμου BέJX:'1αζ κατόπrιι προσωπικής ΕΠαΡή ς,.

lΟΟι θΡησΚΕυμάτιιΝ τ/ί' αλλαγή της ύλης του μαθήματος και τη ...

Από τκ ειtάvες στκ τάεΕIζ, την ΠΡOσεuxrΊ.

εκτενούς

με το ... ΣΕβοομώττπο

α'ο'τικατάσταση του ...φα!<έkιυ θρησKEUΤΙκώ 'ι'J:απ6 έ.να oνσJLιτικό

θρησΚΕΙΠΙκό χαρακτήρα ΤIιN εθ .... κών ΕΟΡτώ ... ( !δ ιcι lτε ρα τη ς 25ης

ητροπο),[τη μας. κχ.Il::wτΕ;\eήμονα . ειηιΡάζει τη δυσαρέσκειά

πρόγραμμα που θα απστε;\e Μσια ορθόδοεη διδασl<Dλfα ια όΧι

·Η

'Έι.uση

ΣuUό'ι'W'"

Γovέω...

κοι

I(ηδEμό\'.ιJY

και ομovοούσας σι:ζήτησης

Α

tov

εκκλησιασμό. τον

ρ:τfoυ) κ.ό .

τη τ, σ;(Etlκά μΕ τη ... έα ύλη του μαQiμσroςτωιιι θρησκεuτιΚΏV .
Ήδη πο».Ο [-ΥονΕΙςσε 6),η την Ελ/ά&ι έχουν EκφράσEιmιoι;(tό τη ...

μΕθοδΕυμέ'ι'Ο θρησΚΕκ:ιλΟ)'ικό ;(ι1NEιπήρι ~

Θεωρούμε ότι

ΣΧΟΛΚ) :Για μb ακόμη το Δ:i. παΡEμβαCνeι σε έvα ζήτημα,. μετά

κράτους από τη ... EKκ),ησCα . που φυσικά πρέπει νσ eκφpooτε[

aντίθeσή τοuς.uπΟ)'ρiκpovro. ςαq:ιεvόc:τη δ ήλω ση Ε1Ι1οτροφής του

από αυτό μετου; οημοιοφόροω; δεfxvov-ιας κατά

και σε οοταιδευτικά

βιβΜα.ιπουφέρειτη"'C'ι'Oμασb

μας οοφή ιδεσΑι:ιγικό ΠΡOσαlJ<ΠΌλισμό

...ΦCικελoς

θητι'poyιcιτo μάθημα

τη 'f7tί:ιμη

ζητήματα . ΠοράλληΜ,

τοποθ ετEfτα ι μΕ

ευθι:Νη στο ΠEρι~μEYσ 'Πι1ιΙ φακέ),ωι.ο μαθητή από τη σκοπκΙτης
UΠEράσπισης της o ρθo.\σf ική ς επστη μσιιιr.ής σlCέψης. που EIvσ. ι

τιa.ι θpησKEUΤΙκώ ... ( η δή)ιοση υπόρxe.ι στη σε),!5α WWW.pettιeol.

δικαk:JJμα νστο κάνει καιαν E;(El. Όμως θα το enαvα;\i]βο)υμε ότι

πρόκεrrαι

ως απαΡόδεκτα. θEo;ρώνmς το περιεχcιμε'ι'ό τους προσβοΝ;

κοι τη ~μη τtιH ψ;:Nέ.r.Dt/ και αφετέρου δεv σ.rταπoκρf'ι'σιrται.
στκ σπσπησεκ της lΙΙθμιας Eκπαlδευσης και

στην Oρθόδo~η Π στη . δεδομένου ότι

αvαγκα ος και ΕΠ[καιρος Ο χωρισμός του

και που φυσικά έχει το

gr) και EiTIoτpEφOVΤOΙ; αφετέρου τα'ι'έα αυτό ι: βι β Μα-ΕΥ,(ΕΙ Ρδ ια:.ι

'f\o

Ef\!aL

σπόψεκ Πα! αφΕΥός δε... εκφρά.ζοΙΝ τη θέ;\ηση

η μόνη που μποΡΕ [ να δώσει τη δu'ι'CΠότητα στον ά'ι'θρωπο vα

Υκορ[σειτη

... υ;\ική

και πνευματική πραγμαrικότηro" νσ μπορέσει

να τη ... αλ/άεΕΙ .

στα πραwαrικό. προβι\ή ματα που ιmάρxσIN .

ο νΕος φόr.Eλα; μα&)τή στα θpησr.ευτικά συνεΧίζΕΙ στη 'ΥΡαμμή

έρxσnσι και σε O'o'τfθEση μΕ θέσεις που

της θρησκeιmκής ποτης LΙ]Ι 6);1 τ/ς Υνώσης του θpησκeυrικo ύ

στην κeφα),[OOΤOυoπσ ου Υ{ΥΕΤΟΙ ρητή

γε.... ικό τερα το γo,,'Efκό ιd.., ημα έ;(Ε 1 eκφρj σει

φ α Ι'ι'Oμέ'ι'OU ω ς κατεεox ΉV mι'otiNlκο ύ φαινoμέ'ι'OU . ΕπΙτης 00010::;

en[κληση

το πρ οη γο ύμεvo διό:π η μ α Χαι κάτι τeλεuro

σύμqxιNα με τη δ ιάτα εη του άρθρου

3

του lσ;ψοΥτος E>.\ηvικα:ι Συ ...'tά.."ματoς,

00

b.

Πp)K Erται για κή ριιι,μα !δεa),ισμoύ πoυτe;\ικά t:I<Oυμnι.ί:tι'eι.J: μΕ

κα.ι λ5ιcιιρέτσυ Τριάδο<;"'. q:;{ζεταl ότι ~

θέλου με να jX.ίIΠpou με; Γι α το Δ:Σ. της 'Έ'o'J.)O η ς

Emκρστσύσα θρησκε[α στην Ελλόδα

αυτό -τε), ικά Ε 'Οι το σοβ αρότε ρο ζήτημα που

τα ΕΠι μέρους θρησκeυΏκό δόΎμαro... Γι' αυτό. στο ΠΡOyρόμμcrτα
σπαιδιOi ypiφεro. ι ότι ο Θεός βρ[σκΕταΙ σro 96% της ί\\ης που

-

Ε[ναι

τη ς 'Άγfα ς και Ομοοοο loυ

α.vτι μrnιmltα.ι." δη lDΏ ιC IDI τ α .., ηπιαγ!ι1'(Efα

δε... μπσρεΙ ο ά'ιθρωπος και η emοτή μη ΥΟ. e.ξeρειι'ιήσeι

Ορθόδοεης Eκκλησbς του Xρισ'tOύ .

τη ς

Από α υ τή τη'ι' άn o ψ η" θi!ωpo ύμε όΏ η ΕΠιιπη μσιιική γιΜση

Ταιιτό;(Ρσι'α . στη διόΊα61 του άρθρου

πpoβλή μαrα (π.x uπoδo μή ό 'ι"' ΟΤ δ ε... βΥόζα.! ...

κα ι του θ ρησ r.ευ Ώ κo ύ

παρόμ οιες α 'ι'CJ ΚO M.ίJσE ις;

του ~ή ματo ς τιιΝ θρησκeuτιιriι."

16
ότι

η

[παρ .

~

θρησκεb

2]

-Η

αrιoσroλή

της

Aνατσi\ιKής

του ΣIN'tά.yματoς ορ [ζ εro. ι

πα&b

rou

aιτσreλE[

βασική

πφC1,(ή ς

ιη

tφάroυς και έχει σιcπό

ιιι6

μ ας

e

Για τα' άλλα

σo β-;Jρό

φαrιιoμooυ

απαΙΤΕ [τη ... κατάργηση
11]1

τη ... ΈVΤΑεη αιπής της

προσέν/σης με παι δ~ ι κό και emστημΟ'ι'l!ό τρόπο στην ύλη
.
lιΝ μ αθημ άτω .... όπως η KoL'ι'W'tlιoM1tfu. η rtVισσoφb κ.σ .

τη ... ηθlκή,. ΠVEυματιισΊ . EΠαγγtΞ;ψατική
και qx.ισΙKή ~ 'ΠιΝ Eλλή~ ~ τη ...

Ο

mιάπτυξη της EθvΙKής και θρησKεUΤΙKής

βqση αυτό 'tO κ ριτή ΡΚ) . ιδια Ε"'αι τα ΠΡοβ),ήματα που βu:ί:t.ιoιι ... οι

σ ΙΝΕ lδ ησ ης και τη δlό:JTλoσή τους σε ΕλεύθΕρ ο υς κα ι υ π εύθ lM)lJς

πoλlτ ~

βασμό ς στη θ pησκειmκήπ[στητoυ καθΕΥός Elvσ.ι αι.ιτclι'όητoς.

Η π ίστη αιπή δε... μπορEl να

Ι;;;;;;;;;;;;;;==;;;:ri

ε

...... E1U1 αιω ....,a. διαχωρισμούς

μΕ

{ό μΕ'ι'ΟΙ . etre εIVO I Oρθ6δcι.;ol χρισΏα'ι'Ο (. EfτE mθoλIm ~ EfτE

μoυσo Ι»Ιμ ι:'ιvo ι. ε!ΤΕ άθ Ε Ο Ι. Η π[στη ΕΙναι uπόθe.ση προσωπική κα ι

θαπρέπΕI ... α Ίσι'ατε[όη το ...έο Πρόγραμμασπo lJ&ίJ ." α πε ι.$)

τ ι

δεν μπΟΡΕI vα μη αfvει μέσα στις τόρτες 'tOu σxo>.Ebu. Αλ/.ωστ ε.

μtNo σε Ορθοδόξους μαθητές στoχeύO'o'τας στη" αη ο δ ό μ η σ

της

σ ε αιcr ~ το πολύ ενός ΧΟι κ>μέτΡου uπόp,(σ1N οι Er.κλησreς

πΙστης τους ~ςε\'OtQ),άζEΙ M:έ»'rιχ: στις ψ U).'ές τω ... μαθ η:κί.ι
τη.., πeno [θηση ότι οιό λες Ο Ι θρησKE[eς ΕΙναι λ t,ιo-πoι\(ι το [δ ιο
οι Ρωμακ>καθο),ικο[.

έ1,ow το προνόμιο

00

oιιoouλμQvoικαι EβpJ ο ι 'ΈλληΥΕς μ αθητές

... α

δ ιδόσ κovrα ι αιφα ιφι.Φς μό lι'O

;mς

ICI ~α μnoρ Eσo IN ο ι mστol vσ. ασκήσου", τ/'" καθι6)α σΕβαστή

λατρ ε υτιr.ή α 'lάγιι:η ,
Σεα υτή ."τη βό.:ι η"α αvπ δράσ εις κόπο ΙIιNYO\'(,ί:ι." που EiTIστpEq:ιo W
το

φακέ)ους του μαθητή. αειοπο(,ί:ιντας παvε>Jιαδικά ενκιΏ

π[στης τους, δημιoυρτtίmcις με αυτό τov τρ όπο εεκάθαρα . θέμα:

lI ρ:.τuπo. δε... μπo JX)ύ 'ι' vα 'Y [vσ.vtα/ με α τημα την eπιστρoφή

mιισότητας και ααιάας σΕ βάρος της πΙστης τα/\' Ο ρ
~η~

στrι'" πρ ότΕ ρ η κατάστασ η. τη ς κατήχησης , Το αfτη μα που σήμΕρα

ΣΕ αυ'tήv τη ... ΓΊα..,e>ιλαδΙKή

εω
~-- ;~

Krιιητoπ άηση έχει 'tO πoe ετηθel η

Π), ΕΙΟ 'w'ότητα τω'ι'ΥοΥέ.ι:ι.Ν στη'ι' ελ/ιτ-ιική eιΙK ρά τεια δια ~roς

μno pΞ

... α

ικσ.ιonοιήσΕΙ τις διαφορετικές ιNάγι(eς 'YO'ι'lΏv και

μ αθ ητώ 'ι' σε σ Χέση μετη θρησκευτική mστη και τα θρησκeuutD.
ΕΙ

i το μ άθη μα αυ τό ... α

'ι'El προαιρεΏκό και όχι UΠoxρe:ιrnκό .

τη ... EΠιΚL'ι'δυ'ι'όrΗτu της ύλης και σINαlσθαvόμ ε."η το Eνδ ExQ IJΕW

---

-

Ι(
μι:Μ

εξιστορ

,

ιν
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•••
.Jι.λ. Τ σίπραο Η Ελ/άδα μrroρεl Υα yl'ι'ε1 χώρο υποδσ,(ήςΕΠΕΥ-

.."μ.αrσγρά.φo. τη'λετt:ιlY lες. σΈΙρΕ.ι;. βΙΥΤΕΟπαΙχΥΙδια έργα στο

δύσων στην οπτυωσκουσηκήβιομηχανlα»

Δ

lντερνετΙ που στό;(ο έ-χει την ε... Ιοχυση Τω'ι' ευρωπαϊκών μαι'Ο

εν εΙν αι η πρώτη φορά που ΟΙ κυβερ~ντεςτης χώρ ας

πω), [ωντης κι ... ηματογραφικής βιoμη;(Q'ι'fας απέ. ... αvrι στην κυ

μα ς, εκτός από «"t'Ί κσ ι ύδωρ:. προοφΕροIΝ στκ Η Π Α

ριαΡχ Ια τω ν ΗΠΑ και τκ ανερχόμε νες κινηματοΥραφ{ες ( IΥδ Ια"

(αλλά και α),λού..•) τ η ;(ώρ α μας και τκ ομορφιέσ τητ ως

Kfνα) 6τπιχ; και το μο [ρασμα τ η ς vέ.ας ψηφιακής αγοράς.

•••

ντεκόρ για τα ιν [ες ή τη),εοπτικό σήρια λ Ο ρισμέ.ν ες φορές και

Η γραμμή της Ε!Υ αι σαφήτ

για διαφημ[σεις ..•

του κι ... ημαroyράφoυ , ασφυιrn κός έ'λEY,l(ός ΊΌυ arrό τκ μονο

Να θυμ[σο υμε τα όσα ε[χε ΠΕΙ το

2005 ο τότε υπουργός κ.

: Ολοσ ΧΕΡ ής

εμπορευματοποfηση

Τα

πω),ια κές D1I χειΡήσεις παραγωγής και διανομή ς.. προσέ.λκοοη

τού),ης στκ ΚάννΕ.ς: 11:Τώρα Ef'ι'CII ευκσιρ ία το Ε>ιληνικό ψς ν α

ξΟΟ Υ ΕΠΕνδυττίΝ από την άλ/η όιφη του Ατλαντικού Υ ια τΌΥ

φωτίσει το κάδρο σας. οι ελ/η νlκ ές θάλασσες να απσrε),έ-roυv

σκοπό αυτό .

το σκη.., κό σα " τα ελ/ηνικά ΟΡΕΙνά τοπ ίο να Υlνουν ο χώρ ος

Εδώ υπάρχΕι έ-... α ιστορικό προηγούμενο. Τ α

δΡ:]σης της αφΓrrησή ς σας, το ελλ η 'Λ κό ά στ υ να φLλoξε'oήσEI

μo...oπ ~ια του οπτικοακουστικο ύ τομέα ζ η

τοικχσροκτηρεστηκ πλοκής σα ~]

τούν ;(ώρες για τη ... παραΎιι:ιγή τα ι.., ώΥ που ν α

Να θυμ [σο υμε τι έ>ιεΥετο

"., ματοΥρόφος

η Όλγ α Κε φα λοΥ\άνν η: q{) κι

πλη ρ ού ... δύο βασικό χαρακτηριστικό : Φθη

μπορεί να ρετατραπεί σε εργι:::Lλεlo εξαΎωγής

νό, αλ/ά εξειδικευμ.έΥο , ερΥαTlκό δυναμικό

2014

πολmσμού και ν α δώσει ώθηση στην του ρ ιστι κ ή κΙ.."ση της

και ύπαρξη

χ ώ ρ α ς. Ε[Υαι έ-να στοιχεΙο δ ι α φ η μιστικής προβο}.ής, που έχΕΙ

υποδο μ ής.. ( ας δούμ ε τι E.κClYCIY στι::Ν κι.." μα

κατά λ/η λης κι.." μαroγραφικής

μΠΕΙ δυΥαμικά στο τουριστικό μάρκεπΥ!ι"'. Στο πλα[σιο αυτό

τόΥ ρ αφο 'ttιN πρ ώηΥ σοσια.\ιστικ !ί7ιι χωρώ ....

κοι με τη συνερy\lσlα του uπoυρyεIoυ Πολ m σμο ύ βλέπουμε

π.χ η OUΓΓΑ ρ lα απoδElΚ'ι'ύετα ι ιδιαfrερα φι),/

θεπκά την προσέλκυση διεθYι.ίJ.ι παρ αγωγών στη χώρα μας,

κή απέ.ναvτι στο Χόλι.Υουντ ΥΙατ[ επιστρέφε

σε μια προσπάθεια να ε... ισχιθΕΙ σημαντικ ά η πεp:ιrrέρω αvά

στο υ ς ξέ-νουςπαραΥωγούςτο3 0% απότο (tfl

πnιξη του ε),λη'Λ κού τουρισμο ύ»

που ξόδ εψα... γ ια Ία Υυρ Ισματα στη χ ιί:ρ α •.• •).

Τε),ικά φαI... εται ότι Υια τους Kυβερνώvre. ς Ι σχύ ει το Υ>.ωστό

ενώ γ ι α τη χώ ρ α μας ως vlIpoσόYx. εμφαv [ζo

τραγο ύδι .δ\ α τρ ιγ ύ ρ ω αλ/άζουν El και 6\ α τα lδ ια μ.έν ο υ:;;,;v..
~_

ντσι και οι μοΥαδικές φυΟ1κές ομορφιές αλ/ά

Στο σχεπκ ό ΡEJIΌρτά ζ ( Lεft. g r) 5ιαβάζ ο υ με :

και ο αρχαιολογικός της πΛούτος. Φυσικά από

G nespace Film Studios και συνάντηση

EJτfσκεψ η

με ΤσΥ πρόεδρό του ς

τέτοια «συμπράξεt .;» καΙ teΕΠΕνδύσει .;» δεν θα

Alex Pissios. πραγματοποΙησε ο λ/έ.ξ ηςΤ σfπp. α ο
οποlος εν συνεχεΙα ξεν αγ ή θ η κε σε ορισμέ.... α πλατώ μ
ων

ούτε και οι δημιουργο [ TOLl. Ε νώ η σιιάπτυξη

πα~ ....«H ωάι5a μπορεΙ να γlvει χώρα υ πο δο χή ς eπεy

του τουρισμού θάΥαι πάΛι για τα συμφέ.ρσvτα

στο ΣικάΥΟ.

κερδ[σε ι ο θιλrr-ικός κι ... ηματο-γράφος αλ/ά

δύσe.ω ... στην OJΠ1ΚOαΚOυστική βιομη χαι,(α" αφού διαθέrEι
~~~
χαρα

των OIΚOYOμικά ισχυρώ ν και 6',( ι ThN ξ εΥΟ50
XO ϊιπαλ/ή),rιN.Όcι:ι δεγια τα κέ.ρδη Τω'ι' «ΊΌΠΙ

:r -

κώ... κοινrιNιώ 'h και αυτά θα ε[ναl προσωρι νά

Ρ ιστ ι κ ά

,....--..,

που

την

καθιοτούΥ

Π ε'οήντα επτά χΡό.., α μετά «Τ α Καvό νια του ΝαβαρόνΕ», τryιι

ελ κυστι

!τρώτη χoλrγowτιαvή ταιν Ια πο υ γυρ [στηκε στη χώ ρα μα ς. η

κή" τό ισε

κυ βi ρ ν η ση της t"Πρώτης φοράς αριστερ ά:ιt oVEl.pEύεrαI 'ι'α μ~

στο

Tv-itter

τι::ιτρέ.ψει τον « ερώτα του X& ΙYO INT:ιt σε γάμο. ξεXνώ vrα ς φυ

σχεπκά με

Ο1κά να αvα φέΡΕ! στο υ ς of1θαyεv ef~ ότι το Χ όλ ιγου ντ ΨάχΥΕι

τη

σu.ιά

vτηση

Ψ Γι Καμίν" στ

κα Ι για τους λΙΥους πά),ι .•.

στούντιο αλλά και εξωrεΡ ΙK o ύ ς χιί:ρ ο υς.. όπου θα μπορούσαν
'ι'α Υυριστούν ΟΙ1Όι ... Ιεςτου με λ ιγότε ρ ο κόστος .. .

ο

Αλ έξηςΤ σf

Μ βάση τα πα ραπάΥ ω Ε!Υ αι φαvερ ό ότι σε «πλ ατΌ:. και «YtE-

πρας.

. Ε ι

κ6ρ:ς. ξέ-vων παραyιι1r'!ί7ιι θέλει 'ι'α μετcπρέψειτη... θιλάδα η κυ

δικότερα

βΕρι.ιηση ενώ πα ράλ/ η λ α ακοΑου θεΙ τη ... διαχρο..,κή πολmκή

σύμφωνα

απαξflOOης του ελ/ηv ικo ύ ΚΙΥη ματογΡ:]φου. Ο ι άνθρωποι του

με πληρο-

πολmσμούτι έχουν 'ι'α πoυv για δ\α αυτά ;

'ρ

Ava9fραμαι. cnην
ό

μειαμvηιJιo11IΩ.ιιή

TfIw_Aucmp
μμo,.....c:ι am llJEΊ·o .

n

δcNlE1oAψrr;E04; σιrό τouι; μικmιNl~bl1N1 μΕ qmrιcπDllu

, Ηόλλη

Στη

βρισιαι

άρθρα.

νrcιιι:αυμ
μ

Π

αποψο

)JΔCΙ αυτή θα

,

W8ς.

1'0. i

ι

wou cιφαρoύll' τ/ν

ΤΟ1Πιιή lστ0ρ4α (κu ρ kιJ(Ι

ρειν

τ/ yεvικ Πίρη της Χώρας

μcιι;αλAά. και JιαYΚ6σμιcι

.Γσv.dι;.. ι:μmστι:υ ~ τα παιδιά σας ι: ιι; την

ECfoI. Το

τον

συ

κόμη ιιΥι:ιά τσ ι:Wμα,. το φΡάιφο . τηι ιιιυ).T'r.ι. Aυπ'f>'

...e),a 11ι: ...

τφι ώσroα ... ~).oμeI.r να τηι ι:πσ.'α\άj\(ιJμι:y οπό

η ι:πσ...:ι

τωιι σΠ}\ώι μo ~ ιΕι:,. ΚαQ-jμι:Ριν~ .

στο.σις

27-1:&1 940 ). Από

δημασl"ι:υμa σx.!1lιro ~ το σIpατόl'l!~ της ΕΟΟ ( Εφ.

της

ΚαQ-jμι:ΡΙνή..

Αυγού

07-09-1 94O;t ..EM~

μοζl μου. 9iι1r"

στου

σας 'r"=""'I:1ι; ια:ιl οι: σας lJo!'ι'α).ίrτ.φα.αδepψια τlι1ιl

τr:nι l!V\Oό-

ι

νο μΙ σι:τι:

ΕΟΝ: Ο « Δο υ ρ ειο ς ίππο Q>το υ
μεταξlκοU καθεστώτος

4ης

Θα σας oδrwfισω στοιι :rι::ιρό/'ίι:ιαo! Aπa.ιθΊΙVσμαl ~

23

Γράφ ι! η Έφη Π a υλl 6 0 υ 11 IσΤO Ρll(ός-Δtδ άκτωρ ΠΤΔΕ ΑΠ θ

ιι:α

ότt

dιιoι

Οιι

βρ·ου

2017

)iηo οτι στov ι:ργο'Πκό χώρο η C4ι;NE: ιοχιι το ΚΚΕ Ωχιιιι

διn.ιατόv Διa.ιθ υνΊήι;;

μα ooβoρ~ παΡουάα. Η κατάσταση roώ ήτmι τόοο

Ιχο.\ι:Ιου να σπa\

άο;ι:ημη π ου η παρcιδ~~ της ήτllll δrμόσκι: ιΝΕΟΙ

;Jι,όξη τους απουαό

EFΊ7J.TEΣΚAJ ΕΡΓΑτΡιΕΣ::Η ΕΟΝ μι: μι:γά).η tης),ύπη JID-

ζov'l'l:lζ από τ/" Εα\Ι.

ρrn'ιρrpι:πως η α'o'α.\ι::.γfo των ι:ptα'lώv κα ψ;ατριώιι.

Κα ιΔιι:υ~~ς ιδιω

που πρoφρησαv στην ορΥι:7.'ωσΙ τηι;; δι:ν cmoτι:),d

τιιφό σ;ι:a).doυ νoμ~

1Tf" π),ι:lOqηφk:ι

ζοο!το! όl1 μπο ρι:1 να το

και από τις ι:πfμσι.~ , nΡοσπ:ιθι:~ του ιιι::ιθι:σ "Σώτος να

σα ~.[23] Η απoτυxk:ι ιmταοοκνό9CΙ1

δκJ:>.o που O'ιήισow στην ΗΜκή O ~ ση Nro),αkιι;;

~ ο Ε).)ηι ι κός Φ ολσ,." 1Iq..ι όQι. [7]

ιιδ μ lJ Θα πδ η ι:.ι Ι;;τ/" Εητρo:nήιι τοι..ι ι:κτοπt:lμοι:ι. EJιιoι

φ~)ιώ~ τη 'ο'!ώ.ιι ο τη ι;; ξPrΠIιcήι:; τάfηc;.. μroα

[ ~ .]. θά.\οσσο κοι Μύια:ι. Το nάφ).ιισμo ΠιΝ ιαιμάtων

Η συγκσιρ ιμ 1Μ] σκonolkσl"o OΠO'l\..l.ll\Uνότ1lll ι:ξ φχήι;;

να), ~ ι 01Jt'ά ταπρδγματα; ...[14]

από σΙ:ιΡ δ φυιι),lω,ι

[ ~ .] κο το θρόιαματωι ~,τρcr;oυσ.oΊΙVπάντο

στov 6ριοχι που κάθι: ~ς eπprne- νo δώσι:[

Eήσηc;. μι: τov Α.Ν . 17'Sβ11

φα; το ep'fOu ιrά ιoivτρo ιοχιι σωμoτι:kι που πpoeιp~

Wxτo ΚDΙ ημφα. το ΤΡa,'Oύ~ της χορόι;; [.••]. Ό.. 'Π γl

. EY oν δμσn της- Αγkι ι;..ομοσυσloυ ιοχιι σδιαιρeτoυΤριό

ιi1J.ι:(; ο PJ'CIII ιΟΟι:ι ς ν.ro)d α ι;;. μ ι:ταξίι Τ Iι1ιl oπobιv ΙΟΧΙΙ

στο ατρατόιτι:σο mιαι ι:υχόριστο. Ειιθουσιάζι:ι.

δο ς,. OΡκlζoμol ότι θα. σιοφιι.\όττω πkιl1 ...ι:ι ςτ~ ~άι.

η οργά\ι:οοη των Πρoσιιόπωv,.

κσι συγxo.ιν.drτηιια v

φο&),κυση ς φγa'lώv . μroσ από ι:ιδιΟΟ π~

[ ~ .] Ef.'αι μια oτμδα~olρα xo~[1]:Tα πoΡO:nάl.oω

ι:ιt;;τmι B:ισ ι1.eo ια:ιl ι:.ι ι;;την Γkιτρlδo.όl1θO. σιοφιΜπω

o1Tf" Εα\Ι.[15] E:nm:\ eσ.ι. η μη συμμι:τox~ οι: σ..rτfro'

Ι-σl1ιι.δ υ),ι ιιδ .,.,α τους φγάτι: ι;.. από ι:.ισ'Ύ"):ιe ,, που

απoonάσμo

που θυμ[ζουν Μρισσδτφο σιoφ~μση

πlσl1 '" ι:ις το'>' Aρ;(ηΓΌV ΑΒ.Υ. Διiιδσι!:N του θρό\loυ

μποροόσι: ..'Ι:Ι oδηγ~reι στΟί' cιιrcιιιλι:ισμό του ατόμου

e ισ:ινov Μ;ο

ή τοξισιω1lXόoδryA απou:N:ό:τσ.'μlρ:u; της-πρaπα

κι:ι ΕθνιΟΟν Κυβι:ρν~'IΓfI/ ιοχιι Γι:ν I ΚΌV Επιθι:ωρητ/ν. Θα

μd).ovιιll ά απ" ό.\eς; 'Π Ι;; ~σι:ις ι:ργaσl"ας του δrμόσlOυ

φOJΣJγάιισα.

~ισπιιής; ι:ιι.σrpaπfας της μι:τοξιχήι; Ι-ιrnπoρloζι

mιθα~ o~ ι:ι ι;; πάσα.. αυτού δ ιo.τoγ ι'jv. 6τt θα

τομ eo.~Ο'ο' &ιι σιHlro::το mστonoιητκό της-Εα/

n eΡO απ ό το JTφOπ δII ω,. οι χι"ιάδ ι:ι:; δ ια.\ 6ξι:ις. ηθι~

π po~ μι:νσυ ν o ΚQμ~θoΊΙV οι αvrιδράσι:ιςτωvyow:τ.o

σ;ωlιt:lΊώ παvτo ό lοιι πάνrσro! σιά :rι::ι~ των συ«ι

ΜάΑιστο" μ~ ι:γ κύκλιο που e στι:ι),ι: ο r&ταξCις = ό.\ο. τα

n\ι::ισl1KOύ ΙΟΙ Ι ιδι:σ).oγιc:aιro).ιl1ιmύ l'I!ριφμi'ι.'Oυ που

σι: δ,. 11 οφοΡούσι: στ/ συμμι:τox~ 1ΙιΝ :rι::ιισιι:ίN τουι;;

~ μου υπeρ Ίωll Εθν ιαίίν IδOVΙK ι.ί:ιv υπeρ των ιδι:ο

ιιπoυρydα . 'tΌV ΟκΊώβρlO του 1939.l'ηtoόσι:,. σI'l'l ΠΙ:

ήroιι υ~ να ΠOΡOKώ.oυθoόv οι

ρlmωση που Ψ" υπσβά).eι o!rηση ...α Ι«ΙΠοια θtση

τι:.\ο ό:ιι:Ν βάσανο. [το ήδη φορτωμ e...o σ.ι:ο."ιΟΟ π~
γραμ μα,. προστHlφ κοι η ανoγια::ιOllΚή ~ηση

VfiaI

39 ιιατοWf'ηκα...~ οι

του Yφυπoυρvι:l"oυ

σι: ι:νταrιια:ιπolηση της δο ιι.\ι:ι ·

... ο ...e α

Ep,ooσl"ας

στο ζήτ/μα tης

μb'ρ α σχι:τ.ιο:ά μι: Π'f"' ι: ργα τι ιaΊ

...eoI, o~

O1Tf" ΗΜκή O ~ ση Nb (EOt{l.TΗV [δ ια m:ρI"oδo

w,u: ι::r.ι. ποΜl κ ιi:rι.:. 1ΙΟΜι1\' ιαίίν κο ι ηθικών α p),'bν Τ/Ι;;

το ια:ιθι:στώ(ια:ιυxιCιταιι6τιη Optάνωση;re-ρι),άμ~

4ηι;;Αυγούστου. Nαυ;re-ρoσnlζoμα ι τας Ση..ια ος κα να

eptaakι.;; πι:ρισσόπφοι αnό ~ o ς UπoΨ"JφlOI" να π~

1.1))).067 ~),η.. οριθ μόι; π ου α υf;moότα...ι:ι..ιvι:xώι:;.[2]
ι:ξ,άρτητα. από 1Tf" ~ρό1ητα ~ μη ΠιΝ ι:πlσημ ων

υπα ιι.οίο:..:ι ι:ις; nόντα α>Κ.ί;ιτι: ρΌv μ ου,. ι: ις τouι;: Νδ μο υι;;

lΙμδτο ι αυτός που ήταν μ θ.ος της Εα-ΙΙ16] Σύ μφωιιο

μι: Τη>' ΕΟΝ. μι: α:rι::ι τa.ro μα:

ιια. Διατάl7ις του Ιψ δτο υς ιιn τη ι;; Ο ργο ~e:ιιι;. 1101

~τηνόnι:ιΨ1 του Kυβ!:pιητιc:oύ mτpo:nou.bJ.. Κa.d.

θού σσιι μ ι σovoριιωμ e...o ,,[2 4] Ετή cηι;.. μ α μφlδo vίι..JN

σταnστιllUι.ι στoιxeJ

........ ~ ι;; ι:f.'αι όl1 η Ε:ΟΝ προο 

iTα

:rι::ι.σιά :rι::ιρoισo).oυ

ότι ται όριοον μου αυτόν θα πΡήσω em ~Io και Τ/Ι;;

λ6n0ι».oυ. δ ι:v rnπ:ρι:π6ταv ς ~. J να γt.-ι:ΤOI ια:ιμkι π~

lι..ισφι:σ Ίή~ μι: Π'f"' ιιampyηση tωV πρoσloiιrnιιιι.

Ρ ιζδτσν να σισδΡOμoτf σι: ι ια:ιθοριατιΟΟ ρδ).ο στην ~I 

ζtι.ήι;. μ ο υ αΟΟ μηι .

ι:σις ια:ι l I«IV d".:; ef.ι:ιιι α .,.aισ μ 6ι;.

[. •.] ο.\.\ά το ι:λά;ι.1στον

Ό οοι ι:/';(a.' nώ.υι:τ~ ι:wσp.ηση μι: τους πΡοσιι.6ποι.κ;

[8] Ο βοσκός ιιοv&.-:ις που

eπprne

οχιιοη ιοχιι διατ/ρηση του ια:ι~ Meσω αυ Ίή ι;;

να τηρηθι:Γ από τ α μ!)η ήroιι η σ..ιστηρ~ m:Iθap).fo,.

το oπofO'o' ex~ ν ο ιο:άμη το Ιψάτοι;.. ό)) από 9.6κησιιι.

1011 d"xmι αnoιm;σι:ι ιιάποt:l βαθμό δυOCJ\!Oσ,Φrησ ov

Iml tης σptοvιιcήςτ/ ι;; σιλοσι:ι::ηι; μι: τον απ:ιισι:υ l1 ιro

δ η),α δ ~

α\),ά L'II'O)pI!ΙOOIII ~ του ιoxιθήιorrντOCo Eι.oαvl1

.σι α ιπρ ο από 1Tf" ου θι::ίρι:τη ιοχι ι ΙΙΙΙ ο 'r'ID01IIIή μαάτο

μ ~ ι q.ι6 ο δι ιαάτορος ι:ιnιiωξι: να mι 'Iό;(eι τφι ισο ι 

:προ.; πάντα lIIIώnρ~ ~ς ό, 11 αφορά Τ'Ύ" ι:ιιn\ήp<ιισr.o

του Ί:~oυς,.

ξή το υς στηιι Ε:ΟΝ,που σήμctJVo!τoιπό:ι:ραια ια:ιl στ eρη

vtι.rι.'Kή tI..IO':I t,lι:αη ια:ιι να απoκτ~σι:J το πo),uπό θητ o

τωιι ια:ιQ-jκόvτων του

ΜιΟΟδ [τ η ς μμ δη),οιη συμμeΎO),ήι;; στη" Op,Vdι.lση]

ση τ ου βοεμιύ του ι;.[25]

μoζιc:ό :tιι:ίίιιδ ~q..ια. ~ μαΙΨοπΡόθι:σμ α,.

Το μ ι:Υά\ο π~ μo της ΟΡ(άι.'α/σηι;; γιο τα 'ο'!αρό.

&ιι ημη:ιρι:lι; να ulri\oyiζι:ιt; ι:ις

Τeλoς,. η όποκι θι:τtιaΊ OV1Iμ=dπιση της Ε:ΟΝ

μ6:ιc:ι 01Ιό την O ργάvωση θα Ι:ΠI~ τα σ ~

της μ θ.η ήταιι η δφιουρ

οι oJη ~~ ιoo τι:

.[.•..] η ι:ιιτι:ρ Ι όρt:lτ/ υπ 0Tσr"ι του IιD τι:ιπφου
[ ... ] ~. [9]
α μι

α ζ!ij

που Θα ι:πά.-δρι:ιnoov τον Kpα11ιro μΓ((Ovιq..ι δ,. σRM.

~ρι:.ooης οπό

χη γοΝ:χ.ιχημ Μ ια:ιι ocroo~ στtι;; αf11!ς της- 4ηι;;

του σ,ι:ο).ι:ισυ ια:ι .. ~-:. τ ο π

kφύστοuΓkιρό.\ο που ο

Πιχ' 'όμια

ταξάς διακfρυ~ δ11 η

ο

1Tf" Oυσ τ/~rιτα Τ/Ι;; olισo~
KDI
. ΚΟΙ ξ υστιιο:ά
πο υ τo υ ς :rι::ι ~ ω
. ~ σ π: ~ ρ κι γ ια rov

Ε:ΟΝ προ6αιιιιι: ~ τω... ιο:άΊω μό'>" τ/ ι;.. δη.\αδή από

KΙΙΙrμ:ιw;ρc'ιφoκοι το γ πι: σό σ

το παιδιά το 1διαι>.όll ησψμι:τοχή ΉΤΑVι:θι:).oύσιO και

ισιιήο=ς ei'δp~ mτασ~σι:.ιι;;δ:φ '

ότιι:πρ~ltO ...α EvσιJ ~κόθι:σμό.πoυ ~ μιμ ο ύ

στο ~α

V1XJ\I (Nt\στoιxouς ~υ ς,.

),αyγιnLιv σ:ιrr" ~ στις στρι;πιωrκeι;;

[3]

σ'lΓfl/ πρoγμαrιoo1ητ o

~τo σ.'τfa~ .
Η

Εσ.ι

lδPύθη~ στις

στο ά».ο

10-11-1936.

μι:

'tΌV

ΑΝ.

334ι'19~[4] ιοχιι σισοποl 'ιηι:; ήτllll ς η ι:rnι.ι ~ι:)ή:; διά θι:.

ηι;; ι:

• τι:

ι;

μηο

ι:'fι'ρoφ~

ης ~ μηtη Τω'll φοι

Iι ~α l δ ρ(w

πoιηt100 της Εσ.ι μ.!" σια

γ

• ι;; και

αν a:xmι πια

μ.ι: μ

πρ

ΧΡ'Ύ' ιμ οπOl ου Η

που δ ι:v μι:σ~ι:ό:Je o π6l.ι:μoςνα αυξήσι:ιποσΟ'Πιο:ά

Yqιυπoυρ-

ιοιι πoισnκό Τ!'Jo' mιρρoή της-στη νro>.αlα,. αν~1 στη

οι; l1ς ασιv-

σφο ρο τηι; φαvτoσ α ς. 1JJ.πό πάντωι; που πρoKίrπτ~

n .!V!σ).\'ση

απο 'IrΊ'>' ιστορική e ρe uv o ~ α ι δτι η ΕΟΝ δΙ:'>' άvτeξι:

~

mllll

πρoσa.'Oτo),ιαΜΌV~ΤOυ, σ.'Q.\ό~προι;; τας; φυσι 

τόι:ι ~ το κο.

ιιόςιδιό1ητΟΙ:;σ..rτM. Eπpόeτo ...o μ α Kp::IUΙO; φ,'ά

Mtkι;.. γ ιοτ Kα\ίj~~. του χωρlOύ;Τους ι: β.:.vτι:ι;;

Π oiδ ος; ( μ

~η =o),ak:ι ι;.. προσ ωπι κό -cστo'xηιιa- του [δ lOυ του

ιια τους ζι)

l10 1lιro ως

διιαiιτoρα,. μι: στp::ιmιφO.τtιιά ~ΡOΙCτ/ριστιιo:ά. no ρό

ITro...... πως

μ 010 μ ι: ι:κrfιιo tης φα σισl1 ιιήι; νι:ο.\ο Ι ος του Μο υσο ),Μ
IIDIτ/,ναζισπιιής;του XIL\φ .

α πoι.rn:ι να

υ

_
σου

ο να lf ?Poύσι:t; τ/

. ~ σα

~ όoδ O'.'τ
ταύτα,.

δ

tξIM po"ή

ι

Ο

σ..rτ ήι; ιια. του μ!Ταξιιιού ιι:aθro Ίώτoς νo. σιoπ)Cισσυν

mιτι.ι;ι.iov

το υς ν eo ιις σίι μφωι α μ ι: τα ι &iok>ιι' Il'XlJTONnιό τους

Ε:ΟΝ φχι

η

~~ CΉΜ ι: ρq γqύνo

τ/ δ /F,ΙΟ

α

1ύσ σι:τα l ση μσ.'τΙ-

ο '9] ς ο υ τι: α

ι το

1938)

.μ

ο γποιιρΥός;

r:e:ιιρyooo πou),oς. Διοφωι το ι: Hμι:~"OJI τουδlκτό-

το ρω

A:r1pι)Joυ ( 1 9 38~

. ββo:Jτoν:Eν τι:.ο μ!Ταξό ροδlOυρ

ή δι:ρμδΤ Γo'O ~. Στα :rι::ι ισιά της ι)'ιιιfας μου μ αι:; δprooo!

f9

...oτl υ ~ρxι: τrveύ μα αδι:).φοσ ιλοης-. '9qo πότι: πδμ.!"
ΟΟρομή να qιύι'ω om το σπτι να μη>' exω τ/ θekι να
.".:pινιδ~. Νιώθομ.!" v ' o,,*υ~ρωιιόμασπ από Τη>'
ol ~ α . Π'ΎP-.qι ι: τζάμπα σιvι: μά ... d:χαμι: Τη>'
ι:υKαιρkι να σι.r.oaντηθoύ~ μι: ισoρl"τoιo .. Ηταιι μια ι:υ

γkιl ια:ιτό Τ/ Ι;; Eθνικiις Νι:ολα ος; ή μδ),),σιι ια:ιτό ι:μοό.

ν ωσιιι Νι:ο.\οlας . Διάδ~ς προς: Κa.~πou).oν ΤΗV

μι:v τι:).ι:υτo koςνα TCN φoσoρμ6σωμι:v ιοχιι μι: το φ

ιια ρkι να &nuoι..ιpγ~ooUIJ'!" ισ.ι;eσι:Q ~ ανογια:ιστιιο:ά
~ φιιmoo rnlιτι:δσt.

),ι: 1ov oύ ttιιt; ώστι: ν ο O ~μn\ηΡOΎVΤΑι Eπf του

. ~ ..] Ξeιchιησo να γραφτώ στουι;; φοοΟΟπους ImI δι:v

31 Δι:ιιι:μβρl"oυ (19.38 Iάββo:Jτov.'I:1etτo Ε:ΟΟ . E ιcl
oml1 μο .... σπfι:ι μου.. E-.(joυσιαq..ιό.;' no lσιιrιιι μαυ. Μα

Χο Ρ OΚ1TJ pι01l κή ~ α ι η δή).ωση το υ δ ιc:τάτopo,. ό ταιι
~λαJkτο YΠ OUΡγι:! o Παιδι:Ιο ο;, σnι;;29-11 -1 93& . [•••]
O ~ι: ~τι: 1Κl ."..ωρΙζι:τι: ότι η EΘVΙΙΙή Οργάνωσ ις Τ/Ι;;
Nro).α k:ι ι;; ι:MJι θ ι:σμ ό ι;; ιιρατι κδι;. epγt:N μο ....

GlI το υ

οποloυ στrρ lζω τοι;; IRV lστοι; eλπmoc;. I)! OOι:n o.θήσα

ζ η Ίήματ οι:; ouτo ύ. tι"l>ριoι. ι:lμαι OΠO"Oσισμhι oι;.

ro...

παρουσιασθ Ω oιoδ ~πoτι: tl'l'dδ ΡO σις,. να

βρήια:ι κι:ιv.Evα στο γραφdα.

ά,(ι: πόιι 6α; φt'.oς

Α.1λά δι:ν το)μοίιν να φΑvoίN σ.'Ο lια δ. Κα ι ι:ις αυτό
του ι;; φο)α σι: τδξι. Ί:πι:ιτο μlΙΙΡOρι:ιδιoυργkι l σ.ι.\ιιιd
που ια:ιι.!ιιo ςYπoυ p',.oι;d1.ιαι μαζ! .••

16 Απρ

διο.\ΟΟ ηιιe μι: Π'f"' ~ αρ ξητου ΠΟ),Ε

κοι ι:ις

1 9~ . α/te ο βoow' ού τι: ο διδδ φ αV1l μ =mιt:l α ν
1111

xp fNo. a\),ά

μου, Voo!V αι c.ς που ι:νt:l),ίιδΠ'f"'ώΙοΨ1 γκι τηv απoτlI.(lα

.[19]

q

στο

σINτι:.\o ίrιΠO ού'Πιι

ιιii μό).ις τ ο 1939.~δ.\o που d"~ ι~υθι:Iπση από το

~ ι σo Μμι:σα σl1'!; κο

[. ~]

αvι

Wokι.;; Α

"!'jI;

OKDnOU

11 mιoι

eι;.. να. π

.ος

Σ:ι: δι τα

~υν ~ς ται;; mmIώc; 0 f7ι'Cl\' ιOOl!I ( της Ε:ΟΝ

μΓΡ η

κο ΜιΙ'ι.Ιιιής ο ».η), ~ ύ ηι; ιια. ~Iρov=σ,.,..u.μDUιι.όv

ρ ιατό του

ωσ

.ι;; eE,d ~m:ι 1

'w'Oπι:ρnoτό=ι ο δ),),;::,ς μ ι: 1OI~t:lIIeιισ παπούτοια

ι:

.-..ιv πΆvτΩv

γoύ Δrμό σ ια ι;;

την θρησιrι:1α,.σημloυργla.Π1III!:ύμστoς~
faς και

m;

των δ ια δρωνπαpo;(ώv ια:ιl o:πι:f.ι;ι: . μ o ~ σπό τη συ
Vξ\δη Ίή cmoδoxή τ...,...ισι: okι,ιιWιv και nώ.ι'Πιςώ,o σιι:ο

σ η ...e ιw στ φι Οργ

κιιιημαw;ρ(ι
ι:!:ό

ώ =ς η «,άτι\tι;oσις 1ΓJς;

iδl ifιxθή ~ niι f1l ':; oo!ιΠ'άσ~

ι:Π! μβοση ΠιΝ Σιq.iδ'tW.' Aσφ(:ι.\;doι:; στη στp::ιτo)h;rι

ΜΜυξη ι:~ιισoύ φΡ:Μ'ιματος ια:ιl τηι;; πfστe:ι.ιι;;πρoι;;

pt:lTO • Ξ e ρe ιι;

am τους

~ υι;; αφορού= στrιν αξιo:no [ηση οπό μeρoυς τους

πlιν της ~ση ι;;. Το .!ρώτημο αν ια:ιι ιφτά πάσα

του

κ

ι: η δlOllιηση Τ/Ι;; Ε:ΟΝ

θα ιmoρoόσe: η ΕΟΝ στο μD.\ov ιοχιι σI'l'l ;re-ρ&πωση

ι:ις τ

υ . 'ΓριζάτΟ

Em :π.\ι!oν.

.!V σι:ίιa.oo μ l:\':.ιΉ

oμl ~ ο

τη ιoιαof.!.fa το υ

eIIb .[17]

σ η μqιι θι: ΙIID I η ι:vφ(ός

αCσ.' τους ~υ ι;

α

να

μto.ιιi/1' . [1 ~τt)ι;χ;. o !Uζι:ι να

'tW.' φιrα ζφ

[..

ου ι!

οι:; τα μ θ.η τ ης τmo

τη ς σωμal1Kήι; ImI πι,'E υ μ α l1ιcής ιιx:ιmστδ~ι;; o υτiliι,

του ι:).ι:υ~ρoυ;ι:pCNoυ ΠιNv 6JN. poςΠΡOαγ ~

να ι:lπη 6τι: Κίιρlζ. ι:v τοιαύτ/ ;re-ρI"

0Plιn.'~

γπ: '
ια:ιτά Τ!'Jo' πΡΦα/rW η
Ι:Ρ'Ι'ατώι οι: διά ορ α Ι: Ρ'ι'Οστ δ σια κ .ά.[1 Ο] Έτσι δ

σ

d"'o'CI

ου (l 9 3 8),. . Σά ββo:J τov.Aνα κo τώ μ ατ α μ ι: Ο ρΥά

ιιoθυβρ~ ι

φότ υπa.
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τ/~ WI/ Παπά'r'O ι:άιι ι:Μ::ιι ο),ήθι:ια ότι τα :rι::ιΙM 'ιηι:;
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γρoφ~ ς μ ι:.1.cl:r.o ούτι: βψ:l ως oμoιo~o cι.M'jθι: r.ίιιι.

στrιv Ctρyάvω σ η ιιn ο ι Κι.ιριoιιe ι;; .."ο Π'f"' πρσ;μ οτο

θι:ωρηl1lΙ ά,. η πpoσθ.ruση των νe:..nι

πofηση του ι:κJ().ησιασμo ύ.ι 9.δρcμί.ν, ι:mσ~ 1ι1ιI ~

ι:Beλovτική . Στηι npσr1JCluIIδτηro.ι δμ:ι.>ι;. ια:πeστη

Ι:'>' Μγω ια:ιτό:rτα ση cιπoτumιnoό Ται/ια:ι ι στα

μouσd"α ΚL\. Το σι: r.δββσro διopι'ovώvovrmι δ ια),i 

υπO),pdιΠιιή.. ~ που ι:ιJtn\o. ισ:παδΙ:K~τα ~ ο...

τι:ρr.ιιν σ~τηι; Ο Ρι' δ'.ι ωσηι; : ιι:γπά~υν όμως ),δ

tι:ι ςKαl oμ ι),!eΊ; από τουι;; βαθμο ,,6ρ ους της ΕΟΝ:.

ι:~τόσα ιmvι: Ις το μ eιp Ο

γOl 'IIO. m~ όl1 σι:... θα .,wη το [δ ιον [συμμι:τox~

H~IGι:υση στο n\olσιοτηςOp.;ά't.oωσηςήταιι eτσιδι

θησι:.το Kαθι:σ 'lώ ι;; ';Ια την ~n\ωση 1ΓJς; Oρ ~ ης,.

o1Tf" Ε:ΟΝ]

αμΟΡψωμ evη ώστι: να πpoπσpιδlζovrαl οι σΜ του

καθιός lιοι 'ΠΙ;; συν e:πι:ιι:ι:; που ~~ στov . αV1l Ρ ρη

μααQ:ι ΤW" ΟΠ

1Iaι:ιι:σΊώτoς 1ΓJς;4ηςAυγoόστoυ : ιι: [••J ~'lΓfl/ι:κπolδι:υ

σΘ η μη συμμι:τοχή του σ' ουτ/ν. Έτσ

φ oσD.ι: υa ς ~ ι;; τ ην Oρι,'άvr.ιισι v τ/ ι;; Εοο. α.1J.ά τ αυ

α;" της η Εσ.ι rnιδ ώιι:ι Π'f"' δφιαι.Ρ;{σιι ov!5ρώι 1101

μαθητ/ς; ή μαΒήτρια o nι:ιυσ!αζ.e- ι:fIΦσι croρ&; απ ό 'ΠΙ;;

~ 1101 μCιι σιάθι:σιι;; αιτoxr'r;

'r\MI ιιΏv πουνα ~ o ι πραγματιισο [ 'Ε:».ην ι:ι;.. πάvoπλo!

υπo;ι:pΘ:DΣκeι;; σuνov'Π'ρι:ις tης ΕΟΝ ια:Ίθι:. Τ.!Τάριη ΚΟΙ

a.'τiδ ρο σις κατνi tης; ΠPOCΓJ.'L'Pήσι:ω ι;..[22]

δκι τov αγι.i:r.o::l της ζωής"κοl 'tΌV πδ σ η ς μαpφ~ι;; αι.'Ο.\ό

Κυριοιοή. molρvι: απoβσ.\~ από το σ;ι».d"0!13] Μάλι

Το πρόJPη.ια γrιιόταιι o(I:rrφo σtη.' πι:ρ[mωση τωιι
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Γlroβδαπ-ιι;. Aθήva 1 97 6 .σ. 290.2Sι3,.χι:ι. 303,322
[21] B:ιγγθrις Αwdo~ ι;;. ό .π... ο. 27~2B4 κο ι . Σπίι ρoς; Λt
ν α ρδ άτοι:;. ό .π.. ο. 154-169 ΚQι183-189.
[22] ΒαγΥ!)η; Aγγ~ όοΠ?σ. 281.
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',ω:; τ lι1ιl d},'lX ιU.o αν αγKιU.o σγι.i:r.o::l1l"'fς Ε».δ δος,. άπω ι;;

στα,. ο [δ ιο.; ο Μι:τοξόι;; oμa.\σγoύ= μι: ιruvιαμό :

νιων φΥα

O1Tf" Ε:ΟΟ ήτα ...

IIDIτην τoιιτιc:ή που oιι:o).o(r

αν κάποιο ς

η

~aπ ΚΏV δΡCΙΣτηριστήτωι ιοχιι να σrρ o:nr.ίιιι. Η

),60"ο m.ι ιίr

Ι-α τος 9.τδι; τωv Ιχα\ι:1 1ι1ιΙ ).i'.ιάδoς N eωιι.

ωιι πφΙ:ΤΓp~θη μι:ν μ α οuΘόρμητος

IIDI κ δποια Kρυφ~

κο qηατρι ώιι ΚDΙ ';Ι α TCN πρόσΘ~

Η άλ/η

άποψ η

,
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Οκτωβ ρί ου

v

τ

201 7

" α..

Η

λ----

δ

ο

....·...... 0

μoKρa πας σ.ι;mOO μι: τ/" ef,D,ι ξη τω.ι

βρη.. μ ι: τ/ α'lήριξη του Γ\ο).υτφ efου καΙ

τρ~l ων δυσn.ιxημάΠIN, που μ e;.pι την

του ΑΠΙ Κρή η:;..Φ:ιρe Iι1>'Τοnιιής Αυτοδι

Π Ρδ!: σρο ς τ/ ι;; ~ιιής Δ ημ Οt; pcπI 

1 CΗ Oιιτωβρ Ι

dκησηι;. mυ δι~ιηl1ή Δ ι:υτι:ρ oβά ~ ιας

ο ι;; Ι[. Προ..r. nη ι;; n.:ι ιιMooυ ),oς δexerι

ου

Eιmα lδaισΗc; ( μ ι:τό από C"JιII:Wόηση μ ι:

IυVΆVyηση

Ο

εις

ει

~ στιι;;

τον Π~εδρo τη ς
oιφαdoς

13-10-201 7

1(&]1 Πρ όeδpo

το Boυ ~ιrτή Hμαθkιι;

τη ς Ε,sικήι; Eπιτρonής Οδικήι;;
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στoι:.,τl"α
'oQ

τα

τον Κο Γαβι:όf'),oυ),.

ι:!

mυ ~ oυ Αρω

ιδαlτq:lα

'ι' ής& ~ Oι~ΏVθυμά 1IιN

ι:vθαρρ WΤI

Tpo).Ό kιιv lIι..ισ"'-'X'1μάτ ΩVO . :rι.y ιoι;; Xρ l στό

0&1,

κα. α φού

!fOΡOΙ:; , ιocι θώς ά ».tιN δι-μόσ ltιN καlι 6ω

ο Κ. O-pσo υζ1Gηι; ι:v η μ!pωσι:: τι:w Ι[. Που

ταγρά.φι:οοι

Mπo u\o I:I);I!tIoo μΙ! τ/ ~ITC"-'flY kι πιι; 91-

σημαντι κή

ο ΠpόeGρ οι:; της Β oυ.'Vι ι;; τω.ι ro.ι;-.o:ιιv Κο

τ Ροιτήι;;IOCII το ά ρ ισ το π.oeύ μ α OIJ\leP'f'OOI α ι;.

μdωση

Ι!ο ύτση ι;,. iδσ ξι: ιδα!tι:ρη Ι!υαιαθησ α

Iml

τ όσ ο μααξ(ι των βοι.ι.\ι:υ ΊΙίΝ, δσο και μ ι:

μάτων, ι:νJ:ι

KΙΙΤΑVΌηση του npo β.Vμα.τoς

~

τους φooρe. !ι; mυ δ ι-μ ΟΟ ιου καΙ I !SιωtItilO U

n α ρ άUη),α

~)ης αυ'lής μάστr,n:;;

τoμ e:ι οου ασ,(O.\oWroι ~ το ζήτημα τη ι;;

Ι:1Tισήμαν~

'ι'ιο. n o». eς δeιo:α ι:τfι:t; την ooτρiι'5α μας;

οδ κήι;; aoφά ),ea i;.

ι:τφρe. ι:τιfσ η ς του ι;;

το

σ-ιμavn

ι:ve.G άρf"-"o'e ΤΟ\Ι Ι[. Oυρcιoυ σδη σvιν σ~

f"J" το υ f\I σο!

ιro

ό φe).aι;;

Αο ιpά.\el ας της Βου Μις.

1[. . Γ~

).Ό ιpeτισ μο ύς ιm ι το Μια

Ο-Ρσου

1(&]-

nιαir.o φο ρ&.:v.

θυ

χ ια η τηι; φοοπάθσ

-

της

n oυ τα.\av1ζι:1

-

Iml

της ι:τιπροιτήι;; Οδ ι

δ ΡOU πιι; Βου)ήι;; ΝΙοου Ι!ούτση.

;που σικι\ο

κής Ao~ά\ulς στο e p',ιo τη ς ICΌΙ δ ή ).ωσ~

E-.ημιEρωσe. mf ι:ης; τον np5e~o τ ηι;; lιη-

~ 'ι'ια Π]V

τ/ στfι:;>ιξή του στο ι:m κι:lμ~ ΠαΥκρήπο

Εθ\ιική Ο Ι ιαnιoμkι η μι:J ωση Tt.ιV τpoxd

Θητιιιό L.Mδριo .'E~ ι:rή ι:ης; αwφo

ι:ιΛ' - eE,oιcov.:.μηση nδpLιN Τ/Ι;; τάlηι;; τω.ι
340.ι:ιxι.oco ε στους 9.5 ~ι;; του

ρό στ",", ιi».η διάσmση του πρσβ)iιμαroς

- mpαvτηι;οδ wη ι;;

2017.

Ο Π ρό fδ ΡOΙ; τΙ")'; Δι-μoιrp::ι.Πας 1!Q!!fρaO!!

που n ΡO κιe:ι.\d η αv

την l!υφe:ιKσά mυγια τη συvI!p',o:ιΙα μι:
"11]

θρώιmιη α ~α

cι..r.αρμόσιαγooυp'(I!kι,.Aκσδι-μαΊΊooύς

-

σm μι:γά )ο

00-

φoo ρe lι;. Τοπικούι:;; Σιι.Uόιyoυι;,. ΟΤΑ κ)η,

στα; τωv τ ρoxo [ιΝ

κα τ/'" aμφιστη σψπαράστaσή του στο

noυ στι:ρoύv 00-

ip'ι'0 1ΓJς EnιτΡοπής - σvταnoκρnιόμι:voς

Μ π μ ουι;-

~ ιι ά στ",", nρόταση \0'0 Tl!θeΙ υnό την

από

ar

δα η;;; Πρofδρfας; Τ/Ι;; &]μoιcρατkιι;,.

πΞι ρους

τo~

δσw

~μαζόμι:voυς '9ι

η πΡοώΘηση πιι; σpόση~ κήρι..( η του
σ,(O.....ιroίι eτoυς 1017-2Ο 18 Ι eτo.;; ο σi

~ πo),L1I:ς.

aσ~ α ς ;ι.

την

~~ηκι: μι: χορό ι:of,ά.\),oυ,. Π]V

Δή).ωσe. oE,ι:ιoiιθαρa
στήριξη του

ση..

,:.,

=ροπή

σκ."rι σ-ι .,.α σιιμμ!1'ΟΧή Του στο eΠ1J(ef

ο σιιιής Ao~

~

ΣιrνRΊριo,

aς ιocιι παρότ~

δημicι

ΤΟ\Ι K~ O υ ρσoυζlδη

Πα."ιρήπο

lκό

;πο υ δl~E1 η

ρθόδolη

K ρήrης ιιαιθα),ά~

' ρa στο

XανίLιNστ

ι

να ι:maα~TI!I τον

17 και 18 m u N~μ

Κατά τη awoμίlIa

δύο

'1ι 6eδ ρo ι; της Δη μ

Π

φο ρά σΠ]V υπο:ι:ρ&ιισ η τ/

.34Ο.οο0.οο:ιΕ σ τους

ΠρόfδΡO της ΔrμoιcρaΠας;. οου ι:κδή).ωσι:

mf ι:ης; μι:vΔ\o ι:vδ ια ψφov ν α
eK

ι: ανα -

Π ώιιτ ι:

στηρ !ξι: Ι τ/'"

npoσπάθL!lOo

Ο Κ. Oυρcιoυσδη ι;; I!II~plσ1J1C'I: τον Πρόe

ι;;

σρο της Βου ),ήι; γ ια τryιι σμi!ριστη σιιιma
ρόσmση.. και n::ιρeσωσι: aτo1xd'a mψη
ρfωσ-ι ι;; του e ρ'tO υ οου ι:mτ~Mool 'ι'ια το
μ qά).o ζήτι-μα Τ/ Ι;; Οδ ι κής Aι::ιφά).L!Iα ι;; 'IIιIV
El\.ήvωv πο.\.ι Μο, aυ.ά

1(&]1

'Πιl\I πώ.υό

ριθμωv α».oIMΠΏV που em σιce πrovτα I τη

χώρσ. μ ας;. ιδ ~~ ρα του ι;; θeρnι cόι;;~.

πα

.

Α

ώ=ιι; του ΕΝ:ι\ ΟΟή,ησαν μe μαθημσll ιιή
αKρf~α τουι; πφα~ύι; lΠ11' ΠΙήρη ιocι-

μα ς α».lι

τάρρι:υση . Δυστu;ι:ώ; (και dir..ί:ιθα πρbm \o'a

001 καΙ οου $ΡΤά Τ",", δΡΙXΙτ/ΡΙδτητιi τη ι;;

Δ.Σ. του ΑΥρσπκοίι μας

αvaζητηθoW οι ~ύv.α:)

VΙΝ N:lr.oωvkι οου n1.ή Πo!"

ivaς; oλ6κ),rp oς

και την ζωi 1ΓJς απδ τ σιι σ,'fIOπ ιOO κύv.o .

ιιόσμοι;; mpσ~ τωv oyρoτrlν a\),ά και α υ-

Κα ),ούμι: του ς σ,Ρό τι:ι;; μας a\),ά και ό.\ι!!ι;; πς

oμQ"ll] μαςαπσλύτωις αΠO'r'O~υπιrά.,.α πς

τιίΝ συμπι:ρι),αμβσ>'Oμivων oδηyefOOI στ/'"

~ ΙOCΙIlo'tι."Mt; ι!tjομόΟΟ; στoπ).ι:υFό μας;aι:

τιιψσσόπρι:t; από τις ooΡOMb;, μαι;; iocii

ι:ι;aroJωoη. Δι..ισ'lLl).ώ:;:δι:v υnήρξι: Kσll~\IOς

α yωιlσt1κή .!ΤΟιμδτηοο και ι:ΥρήΥσρση .,.α

ισιαιrι:ρα 'ι'ια

σχrnaσμόι;,. καμ α φowηπκό'τηoo

καμ α

\o'a O\I"IIπ~ψoι.ιμι: Τ",", ri'.ή ρη dι:J θ)Jωaη

μφΙΜVα από ~δς της ιιuj!eΡ.ιησης IOCI I

IOCII τον αφανισμό . Ο ι ~πoυ e ρx:ιvτa. θα

mυ ΥΠΑΑΤ

φφσ ΙΝ Φ>J~ .

m

στ/'"

...α ό), η

Τα συμ~ρό·

ruU.6you

ροδάια">':> Τ",", βασιιιή ττrrr"ι

ι:σδδωv ",α ΤΟ\Ι wμό μαι;; .

Η κιe:ιτδρρeυσ-ι 'IIιIV τψώv mυ οοΡα(α/

τι:ρα παρά μCNΟ

~υ ~IιόTl!ΡOII μιτά',(α).ου που mιιφaTl! I

φια

στηv α'ι' ορά του 1η:o'iόvι:oι:;.

υπoσxtσι:.ι ι;; . Aπα ιτoύ~

:w"a IOCII

ICW-

ψeύll ιιe.:;

ήρη στfριξη της

ρ αΊMl! ι;; ιιαl 1tιlV παρσ

ι:rή σ-ιμι:ιι:;: σιαβeβαι ώ σeις ιm ό το στόμσ

~ που καταρρ&!υv

~υ Υn ουρΥσ ύ

μ e:ι α

από

α ιια."ΙΙ]

ιιαι Eθvιrά πΡοΥρ δμμσ-

'ι'ραφής κα ι αιτoζrJJlωση ς του ι;;.

Η ασφυ

τα . Aπaιτoψι: τ/'" άμ ι:

ο ΕΦΚΑ (σαν μα πρό

ση .!ΧΠμηση ιια σποζη

-

σθι:τη φορολό'ι'ηση ) ιocιθωι;;

μια σι:ιρa

μΙωση '[(ι,Ι,Ι π~

απδrnlβαρ wσι: ις ENΦ~ , ΕΛΓΑ ,ΤΟΕΒ κλπ

από τη βρotιπτι:ooη Ι«] ι

σe. ΣΥVΔυ ασμ6 ~ πς «JVL!II.T ~ ηt.!Q' ζrμkι;

iJ)kς aι 1fι:ς

και π ς cσ.<ιπαρκnιι; ~ T'rJb;,τoι.ιπρo"ιOvroς,

μ αt;. ΣΙ: μ ας; π)iσ,J &ν

lTJV ΤΙ:ΡΟΟllα

μ ivι:1

I«]~ησ-ι

tiIOI

Oll.. αnoζημl-

tJ

ι

il , ·f .I'" z' ''''''' fΊt fL'· Vlot . _ .

Eυρωn:ιΊΊo:'

ν α. δρσμo),oyι: Fι:αι lCΌμ α σιαδ l l(&]

κπιcΉ Φo ~α

Ι ·

no-

'ι'ια π ς oπokι; παρ ά π ς rnπροΠ'6; ΙOCΙI π ς

&v !famaI iως σήμι:ρa

,

.,.α να σΠ:Ι!fίr,ιoυμι: τα ~ Ι»-

yσ40110'Iθ.roμα του Eμ11Cιρ'r'{o ΑUΆ καΙ

2) Ο Ι Ζημ eς α n δ π ς καrρΙK eς O UllQoΊ~

3 ~Z δ

pύnVnσ:π

ΠΙ! ρf060 ιcα ι δ),α δσι::ι a.......eβηoav ιocιτά

1)

lα

ή

μCNOV Ο δρδμα; του A")oώva. Όχι μΌW για

πr-' διάρκι:ι ά τη ι;; ι:ξiτα σι: ιca Ι cnoe),υσe. το
τι:.\ωrofα του oweGρkιoη .

Η

t μάf; ιι: ι ιoU αμ.a

πο πμ ώντα; τ/'" ~ι:τM'} ιm.UιΙ:Ρ'ι'ηπΙCΉ

Ρα(α/.,ων

'IfnoTl!. ά.\.\σ

na pά.

Η

Κ

Κ

. : 6~ ψ;~,) ",

ο

5

ελε'

Η ά

ε

"η

άποψη

ο

β'
Τα mιίnιuιια 4

θ'ρ α
Σ

ρόζοwτoυιr; UJf

OVΤ
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Χρήστος Jb.rτωvlo LJ βου ),euτr)ι; Ημα 1:(0 ι; του

16

Οκτωβρlου

ΣΥΡΙΖΑ

σnι;; 17 η

8epoID.

υπέρβασηl

η

1912

Νάουσα . στις

DipCIID.

Ξe.περ'ιΦνm.ς

Νάα.>σα . A,\.eξάιIδρeιa . οι ΤΙ=Ι; ~ ι;

An~uQepωcη.;; ιmό w.' 1DUριιικό Ψi 6.

τρας~μας

16

η μια μ~τά τ/Υ

Ν ουσα και

Oιrn.ι:βρfoυ η Bιepoια.

18 Οκι:!LfΙpfου

η Akξάvσι=α.

Τη.' ~υθeρfα τους μeτά από μαιφoxρ~ια

στους

οκ),αβιό.~μάτ/ α~o και Q.ισkς.

όσοι θυαάστηκον για

Σήμφα 'Oμo~ ~Ivou.:; που θυσιάστηκσιι

τ/Υ E~P:lφlα μαι;.

στον aγω.ια γιο την ,!).a.(ΙφΙα. για

!xoυμ~

τ/'"'

α~

ΠΕΡ [

κόμμα . Στον οχι.."τοποιημέΥο χρό'ι'Ο πou ζει δΕν Εχει

~ να εmδUJεΕI

~

~oς

ιδEώotήμαm

Ε1Ιοχι'ις- ο ι εποχές Εεάλλαι έχοl1ll σταματήσε για το

~

~βeα και ~υ.,..:ιιμoα&." αrroδΙ~υμ~ Τιμή

o1lO ΙΙΤΟΙΊV

διόφορα

ε'ι'διαφέρεroι Vα σ I1r'XpoY ΙζE1D/. με τα α !tήματι::J τη ς

Oκι:ιι:βρfoυ η

17

το

tJι5EOM]ψ[α~ , ιγραφέ<; τα.ι θε.ού:ι ΚΩ ωιαντάρε
και στα όοα mιαι:pέρεl 'f\G φιvάλε «:.. .Το ΚΚΕ δE'll

του wμοό μα:;. γιoρτάCoιN την ~o Τ/Ι;

18

η1JN#nιδ~ισ"OI

ά.\),η.

ιδααuτή

Αντικομμοuνιστικός ... μπαχτσές!

'D ς

του

cnη

... α γ 'ι'Ε.Ι

πλειΟψηφ ικό ρεύμα,. ο ύτΈ

όμr.ιx; συγKΙVE!ται από τιςα~
θα

έγαμε

ότι

EJΠXEIρη μστολογ Ιας

να

σταματήσΕΙ- έστω

του

εςτων μειοψηφιώ'
ΊΟ

επbτEOO

αρθρογράφου

.. .»
τη;

έ;(Ει

και συ 10 κάνΕΙ καλυμμέ'ι'α

αm-),eP:leρωαηαηδ το ~ π-,ς;σκ.\Qβιά,-

δια qou Mξ,cψ~

Q μάρτυρeι:; του aγω.ια θα lp.N αιώνια στο

Μπ,τα

μυα),ό 1«:11 aπι'" κορσιά μα ι;.. ΟΙ ιepι!ς μοwς

αντιμ~τωπ [σoυμ~

συ'ι'Ειδητήόγ'ι'Οια μπορε] κα~iς να διακρ 'ι'Ε.Ι αν l'iιvEΙ

τouς ~ τoU'Dσπi . μ~ ό .l1 πo)mιμόRρο

μ.!

W.:ι(O -."α αιtή ματσ τηκ e.πoxι'ις. εΥώ θα npέπEι. να

oρ~

Τη.'

αvθρώnM')

,!),euθeρfa!Mo.:;

CΙΞΙoπρΘrexJ ... .

δlσαξav . π:.ι:ιι:;

~ βαθύ

σε ά»ιΕς ΕΠΟ).'ές tπ,x μlΞ"ttJn"Q\εμικές) ι=.Υώ μόνο

και να

ομοψuxfα

l1ς

~ ρfζEI ότι συ;('ι'ά - πυκνό ΊΟ ΚΚΕ αναπροσαρμόζΕΙ

σ ύ~ φοκλήσα ς.

1J1V

η ~υ~ρfα

Φρ δοω

n:ιτoκι:ιtra .. δe xαp!ζeτι:ι.
τιμoύμ~

μας

'Πf>'

μά»ιCN

τ α άμεσα αιτfιιxπα ται, α'lι'όλoγα με τκ σπαπήσεκ

Κα ρο σoρ)Jσow' D α.ιΜ υ Ίή ς Hμ CΙΘ lα ς

τη τ OUΓια.ιρ[ας. χωρlc: φοοικό να παραWπει το κύριο

τ oυΣYFΊZA

πο υ

α σθημα ~υyvωμoι:ό.η ι;.. θο τους
rτάvτι:ι

1«:11

θο

απoδlδoυμ~

οφeι).όμr:vo o~ό . AιlUllfa η!ΜΊμη τους .

βρο υ'ι' επιtέλαι ς"TQ ~ ιρα Εκδ Krρη. Κα/να γΙ'ι'Ο11ΙΙ

C>..ιρ σο υlJσι, ς Ν.. rIIόptoι:;lBou)arτfιc; HμCΙΘΙ ας

πράξη τα δικαιώματα t1:ι.N πoλ/ώv, αυΤΏV που το

τουΣΥΡIΖΑ

n

σύ στη μα. που ο αι:ΘΡσ,ΙΡ(ιφος υπηΡΕτΕJ στερούν

Δeυη!ΡO

17/10

1ι5Ι1 Ο

στη ΝΟΟυσα

καθΊ μεριVΆ ,

σΤη

BepoICI 1I"f" ΤΡΙτ/
ΚOlτ/Y Τmρτη 18/10

'Όσο δ ε αφ ο ρ ά τις CΜEIOψηφ(eςι. και τις αΥιιΝ[e.ς τους.

ΤΗv μ εtcψηφ{α που πολΕμά όkι. αυτά το ;φΌVια E~αι

στην ~~ια Tlμoύμ~ τον ηρωιιOCι αγισ..:ι

α υτή τη ς οι tDYOμικής ώι rγ α ρx[α ς που απομυ(ά

του e.\,\,ηνκού Στρατού που α~eρωα~

l1ς

μoκ~α'Ικiι;

πa ρασΠI κό.
Ό::ιο δ ε τ/'ι' ι:ατά~ ται τftλoυ του όρθρουroυ,

Οθωμανι κό

ψ.,ιό.

Σήμ~ρo

~μ~1ι;

Π~I

να

σιιτόξlOl

ΚιJJ
,!),euθeρfo και δrμoKpα"ήα.

θα aπαν τήσoυ μ ε πως wI. Το ΚΚΕ θα σINEX~EΙ tQ\I
αyι:ί:ιvα του μ4ρι οι ά'ι'θρωποι W 'f\'ι'OOV πραγματικά
α φέντΕς της ζω~ς IIQ ται τόπου τouς μέ;φιτEλLti1 να

φαvoύ~

των

., α'ι'θΡωπε ύ σ ει ο ά'ι'θρωπα;!

αυ'lώv

αγιiMι1v
θυαΏV

για

r& oδΓ(iδ αυtiς 'Ος

θΙXΙk'ς αιιvq.il:oυμ~ τις πpomιι5~~ μας για
δι~ύρι.NOη1IιN~ ύ ι του),οού μ

α

ΟΟΜιΝική ισCιπ,τo και π),Γρη ~κδημΟΚΡΟ'Dσμδ
της oor-JωVIα,"

Ε
ραγματoπoι~θΊKE

το

Qrnι.ιβΡ[Oυ στο

Εκδή)ιι.ι.:ιση

Σάββατο

,

ι: ΚΑ Φ Ε EΛHA:t

αιζήτηση ται Μ-Λ ΚΚΕ για

-

χρόνια της

σιNtρ ι β ήΤOU

φα σισμ oιJ.. .., αζισμ:ιύ με

Εκατό μ βες θυμάτω'ι'-."ατο σκοτιό α ιπό.
ΔΕ'ΙΙ έμΕινα.., έεω από τη 'ι' ΕΙσήντιση , α λλά
καιαπό τη σ..ιζ ήτησ η πou επακο),σ(ι θ η οε και

πω δ ιop)'α\'ι:ίNeι σΕ όο\η την Ε>.Μδα το

σοβ αρό τατ α ζ ητή μcrrα όπως Ο Ι απαvτήσEΙC:

κόμιχι

για

eγόλης Οκτωβρια'ιής

α'ι'θρωπόtητo:; κα ι η συμβο Ν'! τ/ς στη

Eπα't'άστασης. σrorιλα [σιoΊωνEκι5ηM.OOι:ωv

"TQ 100

πο υ δ[νει το Μ-Λ ΚΚΕ

να

τιμ~σe.1

το

r.ιx; π ρ ος

τις

ol tfEζ

ιοοσμΟΥστορικό

της

πα1lιVΌρθ:oσης

αυτό
γe.yo'iόr.,
πω φώuσe: και

στα

σooια 1lιστικό

Εξακολ ουθΕ [

Τ!Τ"

..,α

ανατροπή

φ:ι:ιτlζει

μέλΛο'ι'

κράτη ,

το

τ/ς

me.Iro

από

αvα.θEωρητlΚ~
της

Επα'ι'αστατ\ K~ ς ,

εργατ ικ ή ς

κο μ μου'ι'ιστ\κής

τάξης κο Ι τω'ι'

ΠON.tιK~ ς

Εργαζόμενω'ι'

Ίω'ι'έσω.
Η
συζήτηοη

στη ;(ώρα

μας

και σtΌ\' κόσμο

mu

στα ζητήματα που η

πρωτοβσυΜα
της
• Εκ μ~pouς

Λ Κ/ΙΕ

e.πα't'άστασητων μJlΌλσe:βΙtαι.h'θέτει στους

ο θ.

κσμμoυ'ι'lσtές. ταις αριoτερoιJc:. τουι:;
ΑΓΩVιστΈC;για μ kι <W.η ιooιvωv[α σήμΕρα.

Εισήντιση

ΣΊΟ κένφοτα.ι eιιδιαφέpoYτcx;τoυο μ ιλητή

παρouσ(ασε έΥα α/'ι'toμo XpcN IIώ

α~ και Ίω'ι' ΠOΡΕUPIaκόμe.1/(J}\I μπήκε

τη ς ΚΕ Εηπροπής παραβρέθη ΚΕ
ΤσΙΡΙ',-:ίπη ς
τtιN

ΕΚ

ακόμη ΠΕρισσότερο

εκδ~)ιιjση

διoρymιιOOηκε
με
Κ .α Ημαθkx; ΊΟυ

του

τους.

ακoMiιθηαε βάθl1llE

oλό ιWj p:ι.

Η

,

ο QΠO[oς στην

γe.ycJtJότtιN

τηv

και το ιδιaItερα σ η μαντΟΟ ζήτημα της

πopεb προς την πJXίιτ/ι Υικηφόρα
πpo),εmριακήe.παvάσταση" τη'ι' πρώτη

απoρα[τηtης ι;(ι'ι'δεσης της Οκτωβριανής

απόπειρα

οοσ w. ot1 kή ς

αΠEΛΕUθ~Ρ[ιXIης του ανθJXίιnoυ aπό το

ΙOOΙ'dιN1σς με aπελ.ειιθEρ!ψέ.ι,ιooς από τα

δΕσμά ~ε είδους εκμετό),).Εοοης με τις

δΕσμά ται ΙμπΕριο>.ισμού

καπrrαλι σμoύ

α'ι'άγκe.ς της σημEριvήςΠΕριόδου. Οι ;\0 01

EJ7r'όtει:;. Παροοοιάστηκα ν με σl1llomικό

όΜυ του κόσμου , ο λαόι:; μας θα πρέπει

"1Ρόπο οι κarακτήσEις lDtά "TQ XρΌVια
τη ς σοcnαλιστικής
οικοδόμησης
στ!Τ"

την έφοδο στα φιμ ερ ι'ι'ό σιιάκroρClJo της

e.πσ.ιαστατιιιή

ΕΠοχής μαι:;. (ιδEλtfo Τύπου)

Έν[ιXIη~

που

σηι-tιδεψClν

ο ικο δό μ ησ ης

περ οδο

η πρocφ:ιp:ι

-

της

tCN

παραγό μενο ΚOM(J'ι'Iro πλούτο ICI ζει - λεπουρΥεΙ

~ς αro τον

Π 14

Efw t η op(άvωση ται αyώvα για ~ πραγμaro:ή

ανατρ οπή της υπάρχουσας τάξης πραγμ:Πωv 'ι'ια να

τον

Σοβιετικής

στο σύvo>ιcι της

Eπαvόσm.σηι:;.

της

πρώτης απόπΕΙρας

να επΙΧΕΙΡήσοl1ll και θα ΕΠl;(Ειρήσοl1ll εανά

IV{

Η άλ/,Ι]

,

'Ή πalηση πρόιΔ VO ~αι

αποψη

οδιινό< ΜΆXrκ ΚΙ UΤVX (

ΈVCI 6ΊIrAo ncι

π

ι

ι

ριa του MΙΚoU

ayιιwιατή

μ

μια σημαΙα στα Χ pιcι Τ/ς
EAεUUI!pfaς'"
Γι Avvη ς Ph:σoι;
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p....
Ω

ο

" L l I. . .

Δή μ ος

Ρ

ε'

εις

ο

Δή ο

έ ο

ς

Φ(ιΥε από την πολιτικι'ι ζωή
(t(ιγε απ' Τ~ΠONτική ζω ή ΣΥΡιΖΑ

~poιας

ΣlΛ'ασπισμέ

πραγματo πolησ~

ό π:ιι:;

ιoiι θe

~η
ο:ποl α

άρκετα τρά βηξ"ε ο λαός μα ζ l σου

χρ ιν ο

εΣV δεν el):e:: no Tέ aρxές

O'll'fo'

e mv.ι::

τιμητι", Ι:ΙV

αφο ύ πρόδ ωσe.ς Τ~ '!ό ξη τη'" EΡΓCΠΙKή

cιπovo μή

σιαιφl~ lι1'ιI.

Θ..,Jlζouμ~

6τ1

πο ύλεγες πως εhια ι και. ro ξ η δ ι κή σο υ

στο

πΜ σιο του eoρmσμoύ
'ΠιΝ

~υθeρ[ 1ι1'ιI

Εσύ μας ε."rorέλeιψε ςΤσfπJXl vωρΙς

τη ς

πό)ηι;. ο δ ι'μος aπoYι!:μα.

tDI μας έ~eς ζημιά μεγάλη

ιoiιθe

γ ιατί σε δρόμoυςτωvασΤΏV προχωράς

xpeνo

τl μητ l ιoi'ι:;

δ lα ιφlσ~ ~ οι:: πΡ5 tuJΠα,o
τα

onora.

πρo&φeρov

στην π6)η

uy.;; BeΡOICII;

σε μιo:ίJ δεν το εexvώ tDI πάντα θα σ ε θυμόμαι

dι;J1ρι:.τι ιdςυπη ~rD:;ι ~πo.\J 1a;; 1«11
φop.!fς:που φοοe:peρmι υπrρ~ l ~
στην

οιισ1ήμη .

στον

πώ.ιτισμό

10]]1 τιι; ~ς τη:; πό.1r]ς μα

μ~ το e~

τους

που

c:u.'l!ισiφφσv

στην κaωγραφή κα διδ σ wσ η 'Π);"

ιστοΡ[ας; τ/ ς JJό), ης.. τωι μ.."μ δt&ΙV
Τ ιΥ..

του

πώ.ιτισμού

Μ οΥ ραφ la ι;

στη

τη ς..

δ ιό cι:ιι ση

:που

και

πώ.ιllστικήι;

1«11

τηι;

βοήθησαν

π ροβ ώ.ιi

KNp:nι ομ Ιό ς

'Π);"
τηι;

πό)η; Twv rfiJώJ 1«11 d:iι"μ ων 'IT"J<;.
που ~p'ι'eτησαν την πό)η. ή που
δ l α κρ {l rrrov Υ ια τη.r ΚΟ r.'ωVlκή τους
δΡ::Ιση 1«11 πρoσiφq:ισν σημavnκή
CJ1..I'o'eιcτqορ δ

οι!

σιnκnιBρώnσ υς

μ ας; "'DI στους τ~~ (3) πριίπους σ~
j!άIμό :πρόσβασης μαθιτι6:;; από
ιoiιθe K~OO ΥVση ή ο!Ιιοο5τηιχ:ι τηι;

r

τάι,ηι; Πι.ν IIιιK~ k.ι.ν τ/ ς

n~

μας; ή σe μσθηt6; που δσKρ[θηια:JV
σ~ μαθ ητιιroύ ς IIDJ ιαιλ),ι 1ΕΧ'Ιιοο ίιι:;
δ 1 α..,ωwισμO ύς Kaθ ιί:ις και ~σθ)ητiς

που

σιaιφιer,rα.. σ~ διeθveΙ ς ή

π~ oυς α~ι;
ΣιNroμo
ο

xaιprnομ6

Δι'μιρχος

απηύ ~

Βφοια ι;,

Ιω:στα ς

Dοργια σδη ι;.

1lI.PΊ"MA eΆΣ1I\Ek)Y Γ.ΚλΑ

αναιι ά.... ση

ιοιου σνα;-

μe'

σ υoK~

(καroo~

η),σnpIK iς

ρσ,ι,ή

1Tfo'

.!ξοπ),ισμου [πα ΙXV [σlα ,τρ α πι! ζ ι α

κ).n1 1ΓJV δωρΜ ~λκυστι'ι:Jα 1«11

~ην CΥμμ~ του σ~ ).eιroυργκίι
.!ξρδα

(γ ια

ανα).φe

αρκeτά

1Tfo'

tDI σ lΛ'ex!ζω με το ΚΚΕ μου το ιστορικό

Ρ6μπου e eoσιIι pα
ε'Ί1V\αΌΣ

δεν νιιί:eωτι:ψεις."ατf σεπολεμώ

ΚAPΚINαw:α.ι

aJJ.ά που σε π στεψσ ΛUΠό~I

DEPOIAΣ~Π OΣ: ΠΑΡθΕΝΙ ΟΣ..

Για. τ,,", ου Η3 ώ.ιΊ του στις ημφf!iιw;
που

δo p'ι' δIι wσ~

το

voμκό

Εφιι,ιο ΣΥΡΙΖΑ OJIl1ό 100m σο υ να μ~ ιιατασφ:ιφώ

πρόσωπο ΚΑ/16. Δ.Beροlας μ~ θι!μα

οάτε θέλω ΧΕιρ ότε ρα νσ (αναδώ

τoll I«Ipιmι oυ του μαστού

Τ"", ~ύ~ημ o μνdα

ea

η

co.i»iηoυ

πρ 6e5 ρος

του

γιοτlαπ'a..ιτάπου μας έκανες mνώ

πα ρα)iιf!.e ι

αφού σΊΟ\' κό σ μ ο έεω με τη'"

ιια

EΚIlAlll. ΕΥ11 ΚΟΥΣ
ΔΗΜ-ΙΤΡΏ

E\\:b εσύ εΟΟι έvα σιι.ιcιιOO λευ μα μικραστι tD α ρσιερό

ΓΒ:ΡΓAΔ.ΔJσ-I

ΚΑι

rι~ΝΙΈλl!lH

που μας yoνατbα1E με roιις φό ρο ιις και ΠΟ'ι'ά μ ε

ΧΜ'ΑΝιΝιΠ Ο

Για

1ΓJV

)p6vια

~ Ixe

μισθoδoσlα

τηι;

meaρ[στΡιcις;ιmIτ/17JOIClI ~ υ τιιroύ)
του Παδιοού Σταθμού Δ'του l!ήμoυ

BeΡOΙo:;.

:πρ oσι:ιmιιή

σψ βQ).ή

τ ους στ"", σnoKατiισταση ζημlας
στο

την

10

ΕΓ\ΑΙι, ~ρoιας μ~ σιroπό

σ.Λ~ ζό ~ η

του

σΡ\δου .

στ~

15/1 ..,.a

Οι

).erτoι.p;fa
~κπαl&υnool

Β ωρις

στους

-6

βαθμού ς ,mισιιdιαζα.. το σύστ/μα

θφμCJIΚJηι; του σpιdoυ ~ στο
π),ημμφια μev o kβ η τoστάσιo
ΚΑθΗΓΗΤΈΣ

Π ΟΎ

EΘαCNTI<H

Π ΡΟΣΕ E~

EPΓAΣJA

ΠΟ

καNi:H ΚΟ ΙWONΠETHP IO il A το
ΕτΟ Σ.2015-2 01 6

I«Im το CT.(O.\ κό eτοι; 2016-2017
ΦNJ/ΙfJΓΟI
---~'.
A~IlI.HI ~ n O I

ΑΖΗ HΛlANN.tι.

ι;;;;;;;;;;....;=;;,ι

Τυς παι;ευρισ ΟΟIΕVO ιις κα)ω..

AθANAΣl AΔOY ΣIn-J
ΚAF\iVIJ-I ΚANJΎΔA

κσrTΚoΓΛOY ΑθΗΝΑ
ΚώΠIIH ΣΤΑΥ Ρ ΟΥλΑ
λ l.6I1-ιΣ ΙΈΩ ΡΓΚ>Σ:
MH/lJ ΚOY ΜΑΡΙΑ

ODDY fJIEN.I
MODDY Ν Ι<ΟΜΟΣ

ooplOe η
<IB. fl(AI'iH.!~ ΜΙ ΙΙ] Ιι'ι
NOΣHι\mpIEI

κα Mrrέχνης σιΝΟ μ ιΝίΝ mς NU-

ΑΥΓΕΡΙΝΟΎ EΆΙΣAfεΤ

τό ;φονα με τα.ις παρeυρισκόμe

λAΤΣJOY ΙΩΑΝΝ Η!.
ΠWJI

ΟΙ

ΡΗΙΙ

νο ιις

JEIA

IDNTOn.tι.I'I..ιlΔOY ΔΠΠαN.tι.

~AIfl6.

ΗΑΛΟΙ OI ΚO N O MOΛOro r
ΟIΚΟΝΟ

ικσ

EΚΔOΣoElΣJ ΠΛΚΗΣ

ΚΑ

ΠΕΡΓΚ
Η

ΙΠΑ
θ ΙΛΕΡ

ΕΚΔΟΠlΣι

ETalXMrO

Β , Πaπατζ lκoυ και σύ

ντομη αναφορά έκα'ι'Ε ο διος ο

0-

ΤΗΟRNTO

'ΥΤΉ πιάvεις και λες

πως εΙμαστε το ΚΚΕ κόμμα Στώιr.ιικό και μαςτιμάΕΙ

Ψωμl άδaυ Mαρfι.ια

o~ οκovoμ l κά αδίnιαμoυς μ(J""""'....
-::~

ΕΥΦΗ Μ:) Σ: ΜΝΕΙΑ

τ"",

Ε'ι'ώ τη '" ιδεώι oγfα μου κρατώ

ea nαρα\όjk1 ως

απρόσι.moς του ιδρύ ματος η κο

Για 1ΓJII πq::ι ο;ι.ή δωρ ~ δ ιδασκα

Aw.Wtι ιoi τιμήθ.-,ισι' ο [

Για

Την ~ ύΨlμO ~α

ι Η όλ/η

αποψη
"'Σrnι.r( ααr6.xα 0'10 11(" :ιroιnID1'έ

ν

Π

μ

aμfINlJdlλoυν C'1V\"MφjcίCΌσ ν 011
uτoxασnκoi ΠOLl 7fOTi;

,.

ν 6pouν '"

.MJ1P6XT
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Συνέντευξη με τον ΘΟΔΩΡΟ

JJTEO '1 ΠΑΥΛΙΔΗ προπονητή χαντμπολ

θ6ν5σll.Ι 1ΚΜ1ΙΙ ΙOΙvσίΙO

του ΦΙΛιππογ

αν

6naι~ ήrαv σrov

να

Ρο C ΠαuAιδη c

θ ς του ΚΚΕ
IΛI1ΠΟΙ -ΙΟΝΙΚΟΣ

:xczαΣ0

(80-58)

ε το δ eξI ξεκfι.ησε τκ υποχρεώσει ς

της η ανδρική ομάδα του Φιλfmro υ

Σ

ε
ρμή [η ν συ μπ ή ρ
Π 100
όι,ων
από την 1 !.Ο1 τη ς
κτωβρ ια 'o'ljς E:Πmιό

Ι

ε έ.... α μ ατς γ ι α Υερά 'JE.ίιρα, οι Ίκαρο ι
Τρ ι κόλ ω 'ι' κστάφε ρσν στα τeλευταIα
δευτε ρόλεπτα να πό ρ ου ... το ροζ
φύλ/ο α)'ι:ίΝ α , επΙ του ΑΟΚ βέρο ιας

στο κλειστό 'r'υ μllOστήρι οτης Μπά
ρσσ με

69-68,

με βQ\ές του Στά ......

κ οβιτς. ~α τη ... πρώτη αγω'ι' Ιστική

21 - 1Β 31-

,

έξης

7,

Γκότσης 2 ,Αργύρης

MπaρμπαρoύσηςO, Χ ατζή ς

6,

Τζούρβας Β ΘαΥασάΡ:1ζ Αργύρης

Σ

5.

Στά'ι'ιroβrrς

8,

Φoίrνrας Γ

23,

Θεοδώρου.
αyrιNιστικής

ΑΟΚ

MπoN:ιεβΙκwv.. του

BJ. Λέvιy"

Η

παρoυσlαση του βιβλb..ι έ)'ΙΥΕΙ από τον
Ευθύμη [ιημάκη,. μέλος της Eπιτρσnής

Βέροιας

(Τούσας):

ΤΡOυμπo ύlσ'\ς

βρmιή rnα'ι'άσταση του

~ Κοθράς

16(2),

-

σ ικό UJTOκ.εfμEνo την ερ

Υατική τι:iθΊ και το ιe μ~

πορεlας

σ ης

~τάτov200

α ιώνα

17(2), Ko ύrξ Μ α δε'ι'λ ής 2, Πα
oυλeb.ιoυ 51: 1), Δeλ/iις 5(1 ), Γιαwού),η ς.
ΣιδηροηλΙας 11, Α'ι' α στα σ ι ά δ η ς 11

•t

CD
Θ~~ωρoιι Ka~01I[δ

τίτλο I Αγ · η κα ι VώYα tll

y ι ~ π ρόοδο την κατάρ

φάσεις ,1α . λά θ η ~11Lςm

3,

ΤO\ιlB

τou Η μα θ ι'

.Οτ/'ι' πό), η γ ια την κoιvω

πουλος,. Μαρκόπο υλος 10(Ζ1

ΓεωΡΥιαδης

/

αxJιa), ι στικ ής ο ι κο δ ό μ η

ΥlΡη της εlψ E1'.Wι euσης
αν θ ρ ώπου από ά'ι'θ pωmι .

Bαρfτης

ΛΗ

Kt<IΞ ήταν κοl παραμέvει

10(2), Παραπο ίιρας 12(2), Σoυrζόπoυλoι:;
12( n, Καvrάρκoζ Καβαργύρης 2, Τσεσμε
ζΙδης 2, Τόκος Π Τόκος Α 3(1), Ποταμό

4,

οΙ

Η 6:φ η μιρ ίδα . Η .ιΛΛΗ ιιπσΨ Η ιl

τητ ΕΣΣΔ ,)' εwώrερα της

όρας Β, Τσιαγκλάκανος

τακ πα ρεφισιe μ e:ν oυc:

σταλόYτwro στην υnερό
OCXJια), ι συκ ής

Μπλατοιώτης)

IrιNικός lω'ι'fας ~ MυτaKlδης

π

1917 μ ε Ε μφασ η στο βα

ΟΠ Dη τ/ ς πρ οσφοράς της

coo.ιππος Βέροιας ( Γtdμα ς

τη ς o μιλJ'α ς τα.ι πραyμ aτoπo ιήθη ιι;ε διά>q'oς με

απο tDρ (φωμα τ/>' Οαω

Μπα ρμπα ρουσητ, X ατζη λΩ μπ ρ ι'Jό ς

Διαπητές ~ EKfζo~oυ και λ α δάς

βι

Pωσ kι στκ

ξEΚIvη μα του Q'r':lιvα την ανιιπερότητα της

27-18,47-30,69-42, 80-5Β

: _••.Στο

α ρχές τοο 2 1);)ιJ αι ώνα με

ομάδα του Δημήτρη Γκ Ιμα έδει ξε από το

Δεκάλeπτa ~

5,o υ σo υrζά,ιλo υ

πά λης στην

τη ς. το μποΜεβ{κικο ...Το

απέ'ι'αvrι στους φιλ οξενούμενους .

κεδο αο; του ΙΟ<Ε

με συνοπτική εικόνα ~α τη 'ι' Εξέλ!εη της τnξ ική ς

4, Σισμάνης 8, Γκανός 8,
Β'λά;(ος 15, Μ ακ ρΙδ η ς 14, λ έφα ς 4, ΓΙαΥ
'ι'ουζάκος 1Ο, Καπvάς. )'ΙαΥΥόπουλος.

αφού 'ι'Ικησε τσ.ι Ιω ... ιιι:ό Ιω ιλας με. ΕΟ-58 Η

οτην Δη μωια

Βιβλιοθήκη Βέρο ια:. το απόγευιn τητ Τετάρ
της 18 Οκτώβρη .

βλΙο στο οποίο οwφερόμοοτεδ[νeται μια ο:: πού

( Μ ητσιά δ ηΦ

1Ο.

ε

\'ης Εποχή ς ~ Aπό τ/>' ιnxιτnκι'ι πεΙρα Τ\ιΝ

ο oπo lιx; ονσμεσσ στ'άλ/a τσ.ιDε

Ν

1ης

ΚΚΕ δ ιo ρ~

μπάσιι:εr.ΔEκόλεπτα:

Φoύvmς Φ

ΒέΡαας στα πλα Ισιατης

ro u

βιβλιοπαρουσωη της έι&ισης της Σύ:γχρο

Περισ,(ής τ/ς Κεντρικής

32, ~53 , 69-68

του 30υ ομίλου της Ι" Εθ.ιικής KCIτ/'r'OρIας

στσοητ, η Τ.Ε Η μ αθ ας

του πρωταθr\ ήματoς της Γ εθ'<\κής

Ικαρα

Βέρο

.'

Αwδεικν ιΧ:ιυμe υς σιιτι

peιaιJ. lσειc; υπό τη'ι' πfEDη
και το υ διεθ'ιΌύς συσxεrι
ο μού δu'ι'ά μ εωιι, ~ ρ ς να
οδ ηγού μ α στ ε orov μηδΕ
νισμό . . ...

ει:ό το τ έλο ς

Η :ιιιιρOUαiιια θ τrpιιyμαT(Jπo ηθεΙ αrό

:t

a tιιηιωρCl

pIou 0 1,11i1 .30 μ.μ

Η

ΣκέφτομCΗ
σημα (νε,ι

αλλά ζω.

Μ .Μπρεχτ

q•

ΦΩΤΟ ιι ΣΧΟ Ι Σ ΟΙ

Σ

το πAαJ'σlO της ΠΕριοδΕΙα στο NoooιcμEΚ:. της
Βέροιας

τηοη

τη

,

•

•Ε

•

ςΗ

ρερl

τευχος

10

(l &1ο ) απmι'tώvrας σε. σχετική ερώ

ροοε ΠΡ:Ι ημερησ ας. Έχει πάΡΕΙ έγκριση από την

ΠερφΞρεια . κι εγώ θα πω απλά και λαrκά . Ιδο ύ η

479

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Υ α EU).'CI Ρ ισττ'p:JJ τον Π ε ριιpερe.ιά P'ι(fl που ΊΟ Π έ

't\a το τεkι:ι'ι'Efo I!έΡ:Ηας, ο AvτuιEριφEΡEιάp

Bφ.Aι(mιιρouσtoση

ToKKEcnη

;<ης Ημαθ ας Κώσmς Κοh:Jtτσδης EfΠE «ΣήμΕΙΧΙ

Ρόδος:ι . Περι μέ.νουμε τους φlλα.ιςTEAωvεΚ:.υ roυ

δεν μπορεl να ιcρo'lδEOO κανΕ.ΥΟς Iα]Ι δεν npέnE ~

διίισανε κσι συ'ι'έ.ντευξη στοΥ τύηο, ότι η Περιφέ

καYέva.ι.1υrό τότΕΠΟΟ αναΜβαμε τη ... Περιφέρεσ

ρεισ εfYαΙ aυτή που μας σταματάει . εΕΡΕΤΕ πολύ

κι ΕμΕIc ε&ίι την A'ι'τuτεριφέρεια . TJ:N Σemέμβρ~

καλά τι Εχει ~EΙ η Περιφέρ:ι.α για το ΤΕΝι:ΝΕ Κ:. .

του 201 4. από το ... OKruιβρlO . έως Κα/πρινπολ/.οός

Όταν (ήταγα από τα Yπoφyefα

μήνες, έγιναν

9 ενέρΥειες για το τελωYEl"O. Υο E'r'tro-

χώρο . ~OIOΙ εfπay ι:ΚClI ένα φΤΆVEι.. Κάnoιoι άλ

τασroθεI στη ... d.
ΛθΕΙΑ:. στην Κουλούρα. ΕΜ:ιι
Εδώ και ο Κ. Koύrρας ο oπobc; Ε :'α/ μέλος της Δι

λo ~ οι oπobI ΕΜ:ιι στην tD ....ιιNlα όΧι απλο Ι. αλ/.ά.

af9.

σιρετο ], E.fπov ότι και με

Κι... η ματογράφου.θα

μιλήσΕΙ ο

ofκησης τητ

έγκριση πάρθηκε , δόθηκε , τα λεφτά ΊU έχουν. ΥιατΙ

!Οιιγκόπου),ος Γρηγόρηζ.

μέ)ος του

A.ΛθEIA.b. Η TEλεurolα ΕνέΡΥΕΙCJ

ήταΥ που ΠEρόσαμe. πριν από

πικαιρ οτη τα

noAmσTI

4

μήΥΕς με το θέμα

~ρισης παρα);'.ιφησης του ;(ώpou προς το ΤΕ

δι:v !;εκιιΚι.

Η

Κομματική

Οργάνωση

του

ΚΚΕ της Νάουσος σοε κα1l.εf σε

βιβ),ιοπαροοο!αση
ι: Eππ Eί1r' μαro
Iα]Ι κσro.Kτήσεις της EpγcmKής Ίά&lς

2 εκ. e.υρώ για το

στο σoσlαλισμ~. την Τετάρτη 25

O~ . 7:οομμ στο κτΙρ~

300.000 ΕυιχΟ γΙvεται.H

ΓοΠ . Kεvτρικής

ΤΕ;\ικά ως rι6τε θα υπάρχει η α\'Ε.Κ:

ΕΡΙ

•

KEδoYb:; .

π).ήρωτη αυτή κατάστωη; Ποιος ΕχΕΙ την e.υθύYη;

Νι:ΝΕ Κ:. από το ΠΕΡιφερειακό Σιιμβοω.ιο tz:II θέλω

ατικ4σ

Σ

~~'ι'Q8~. ι:v ώυΠό:! ~!~:~ηση.

ια

ο μβα σ η έργoιf μEτfτλo « ΕΡ(Ο σ [ει;;
Υιατη

τσστέγσσητου

l.Oυσικc(ι

Σ).'Cλεb.ι στο πρ!i:η ... Στρστόπεδο Κ.
Βαρβόρα ς.υπογρόφτη ΚΕ, τη'ι'Πέμmη

ότ ι ~ ωτέ ρ ω ότομα δ εν συνε>ιή φθ ησαν. ~

19 Οκτωβρ{ου 2017. από το Δή μα 17,(0

τω μεγό)ιο υ aρ ιθμο ύ τους ΚCI1 τη ς έντ ασ ης πο υ

Βέροια ς,.

EΠΙ ιq:ατO ~!

τον Avτιδή μαρχο ΤΕ;('ι'Ι triι .... Aθcr.ιάσιo

Β να ιπίρα mιό

Σιδηρόπα.ιλο .

τ

διύ ιco

Τ

ατ Ι Eξt Ρ

lfιιJ.ιστmιτt.ιo

Boρ'r\αζfδη .
το

tf]1

νόμιμο

εκπρόσωπο της Θ. Θεοδωρόπουλος

ανφρ

και ΣΙΑ

α τoυfλAιw

ΠΕ, αvόδo);o

εργοΛάβο .

κ.. KωwτανThιo ΙωawΙδη . Το έργο

~ν QJIΠλ(]~ :jt

περι).αμβ~EΙ epr:ισle.ς συVΤΉρησης
και διευθέτησης lωV xώJX.t.N ώστε να

κατασlήσoυ ... τα υφιστάμε ....α κτίρια
λErroυρ'r\ιC κοι
σταις

ιmvά

va ι5εxroOν

;Φ:,:χJυς ΊΟΟς το

οοοικό

Σ);Q\εΚ:. l!έροιας.

Υπενθυμίζεται

ότι

αρ8μόΥ 210211

143581 13 -10-201 ΙS

με

ττΥ.ι

ιιr(

απόφσση του Υπουργού Αγροτιι<ής

AWπτυεη ς ΚClΙ ΤροφΙμιι:ι.ι. ο ;(ώρος
του πρ!i:ην στρατοπέδου

περfπou

23 στρεμμάτων που φιλοεενώσε
κάτιστε

τα

XΩρoταεJας

Τμήμα
και

Α ,Π.θ. παρoxtφήθηκε

Bέιx:ιιcι.ς,.

η~ικών

Avόmυεης
στο

του
Δήμο

συμπεριΑομβόνσιτας

έξι

κτfpια σ..ι'ι'Οι\lκοΟ Εμβαδού σχεδόν
2.500,οοτμ ε την ώοκΑή ιχοοη των
ερyασti:ιν θαπραwαroπoιηθεI εκε [ η
μεταστέγαση του Μουσικώ ΣχολεΙΌυ

Bέp::ιιcι.ς

d

έ.να

Χώρο

με άpnες

εγιαπaστό.ooς και μσr'Oα.1'ISι φοοικό
περιβόλλον. EJI1)lισiτας ο ρ ιστι κά το

ισ

το τρ ι Ίμ

στ ο Ζ' π

ζήτημα της στέ.Υοσης του μουσικώ

ο

σxoλEbu και ικalι'OΠOιrί1o'mς μ ' αυτό
τον τρόπο έvo α !τη μα πoλ/t!N Ετών.

10

Παράλ),η)ια πρόκειται να αειοποιηθΕ [

τριι'Ρφο Τ/ ΙΙ;;

και να προστατευτΕI με. τον KaMrepo

aταπαιιΨιιιu an6

rρόπα η πa).ιόΤEρη επΈVΔooη που
εrxε. ΠΡαΥματοποιηθΕ [ από Π).Eφiς
Δήμου

Βέροισς και αφoρcιύσε τη

στέ.yacιη του Τμι'ιμaτoς

η;(Ch'ικών

XΩΡOΊUεα; και AYάmυξης, δrνovmς
ζωή σΊΟ χώρο και σι.ιvτηρώ'ι'ται;; τις
υπάΡΊ(Οοοες εγιοταστάσΕΙς.

προβολή
JfO}ι.m~mIrW

και

ου σuιιιιmιfxcι'
'UOIΙΙΤ8rιt

~

CIU'1ιn:J~τfc τCΙΌΤικτης πρocπrά

u

BpιtΒΕUCπιδ

uσ

στaΒ ιΙ(

ιιι~ με Ρ 1'OUC

520 7

ty

' E ~ )ρ-ισό ιroι.έwΧόλΚιvoβραβεJΌ Θ.αβε στη φετι,"", τα/τη
απονομήι;; τωv

2017 ο

Best Gt)' Awardsτ/ι'

ΠιΞμmη

5 Qcrωβριου

Δι1μχ; Νοουοος. Το ;φυσό βpaβΕb αφOfXJοοε τ/ι'

κατηγOf1α dιJaxεΙριση

u'f1XbV α/10β.\t)τr.ιNJ

ακοο.ωσηι;; τ/ya.'Eλαιιov

κα ΊΟ πΙ=CrΊχιμμα

που ΙOOw ο Δημι:χ;..

E\':.b

το

xω.κιvo ΤΗV lnτ/r'Opkl. t'Epγα χιI.φιov αwιj.υχη () ."α τ/ι'
παιδιιιtι

xq:XJ

J<ΊΞ>.ωv!roo

(ι)\ τη ... πρώτη πρότυπη παlδιΚ!1

xα~ tα'ιf!Ι;; ;φr'JαjΙ;; και ."α ΑμΕΑ στην 9J.άδα .

Λi,Qη'llralιιw και

Σ

με

ΤIιN

τ/

βαΡόΤητα

που

Δημος ΝόΟΟΟαι;;
τη...

απ(ι tcr1"JαI

μαθηΊΦΥ

ΠΕριβόλλοΥ

ο

mιαKOKλωσης μιΞσα από τα ιη:ο),ΕIα. "'Οι μ;ιθητιΞι;; μας θα δlΥουν το

σιιαφοριΚά

δlΥΕΙ

κα),() πap:)GEl'r'f.fi στους μεΥαΜΤεΡ:ιυς."α lYα mλOrEρo μtλ/OY

Ε υαι σθησlος

στσ.ι Δημο NιkJuσαι;;" τι:Μ.σε ο ΔημαΡχος. Eβδoμι'JVTα ΔΓΊμσι,. η

απέ'ιIι1VTL
εστlοοε

στο

πεΡΙ~ΡEΚΙ θεσσcα/αι;; και. lYδe.κa EΠlXElpr'pE1';; (ΠΟυ διαθtτoιιv

στις

~ει;;

για ~YE<; και βιώσιμες Πό;\.ΕΙ(j

παρΘ.αβm'

το

δη.\ώοοι;; του γκι το ~γρσμμα

GoId,

Aνatώκ),ωση ς

πω πρoEιruι.j.ε αΠό τΗv αξto.\όγrισι μΙαι;; ~Pτ/Iης Iφιτιιdl ς

TηycMλαΙIιN

ο

Sllver r'J Bronze

βΡαβεb τουι;;. OIIά\σr'O με τη βαεν(l),σγfα

Δημαρχος NIJαX; ΚoυIOO'r'άWηc..

l:1ιιφοm'!ς, με Πρόεδρο το ... ηιbργ:ι ΠαroΟ)η, Πρόεδρο ισ:ΔΕ.ιοοι

προοwγγω.οντας

Δημ:ι ι:J,'O Αμ.α ρο UάO υ.

του

και

με

εμπλΟUT1σμό

άU.ες

μ~

,

w

ο

ο

~

Η

άλλη

- απο

Σκέφτομαι
σημαlνει
αλλάζω.

i

Μ. Μπρεχτ

ς

.Ι!!..

βδομαδιάτικη

~~

παλmκή

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

' ?-):

ΕΛΤΑ. ''Ί

\ , •.; i

~-,

/

Η Αποψη μας
"Το αγκιστρωμένο ψάρι"

1952 ο ομερι κονός πρεσβευτής στην Αθή\ΙΟ

ο

Τ

Τζον Πιοι.pιφόι ονοφφόμιvος στη στάση

των ό.λη,,._κών κιβφνήσεων αιrέναντι σnς ΗΠΑ

σημείωνε χοροιcrηριστικό : «ΤΟ ο:γ~cιστρψ.ένο
ψάρι δεν χρειάζεtοι δόλψα.
πό τόtε δεν άλλαξαν κοι nο\λό nρό:yμοτα..

Α

Q ιι:uβφ.rήοος της χώρος μας. ανεξάρτητο

οnό το nώς βάφτtζον την nολπική 10uς. ε!;χαν
σταθερή .σ,χέση:ιι με τις ΗΠΑ. Το εmβεβοfωσι ΚCΙΙ

η οτfοκ:εψη του A.Tofnpcι αεf.

'Ενα σημαντικό yεγσvόc με διεθνή διάσταση πρόκει-

Τα μηvιJμcπα που έρ)(ονtαι από παντοίί και η σχετικr'ι

ταιναπραyμαrοποιηθεΙσrη Βέροια 1 και2 Νοέμβρη

ειδηοεογραφlα ΤΟ επιβεβαιώvουν. Ταυτόχρον(\ τα μέσα

. Η διοργάvωσηΔιεθvούcΔιημερlδαcμεθέμαcΣεξουο

που χρησιμοποιο(Jν οι θύτες αvαπροσαρμόζσvται στις

επιτελιfο την utfαι:εψη του JηΧΙΙθunουργού οτις
ΗΠΑ. που cσφρόγιοι. με τον nλίονοποΦλυmικό

λική καΚDΠΌΙηση των παiδiών συμβολή στη σuλλαγιχή

δυνατότητες της εποχtιc και πολλαπλασιάζονν τους κιν

-μεθοδικfι

- εξειδικευμένη αντιμπώπιση:ιι που γrνεται

δwουc.Φυσικά από την πλευρά μας στηρfζοvταc παρό

τρόπο τη βαθUτερη εμnλοκή της χώρος στο

με πρωΤΟβουλlα των: cΠρωτοβουλlα για ΤΟ Παιδl>, Π.Ε

μοιες πρωτοβουλlε< να υπογραμ.μlσουμε όμως ότι εlvαι

Ημαθlαc, 4J1μpc B~c, Δικηyοριχόc ΣΟλλογοc Βέρ~

θ 1\Κοv πρώτιστα των εκάστοτε ιαι(kρνήσεωv και των

ας.Η σεξουαΧική κακοπο(ηση των παιδιών αvαδεικv.ιι

«μ~ι:~:~~:u:ομ::~τrrJ αντψετώπιση του

Ν

cTo

έο κεφάλαιο, .ονaβάθμ~οη..

του

Ρουβ!κΟΝαt.

Με

οιπό

ntpaoμo

και

άλλο

tι.θρ1ομβευτικΦ οχόλιο unοδtχιηκον 10 οστικά

ομερικονοΝΑΤΟικό σχέδιο στην nεροχή.
ο όσο έ',wον στις Η ΠΑ ση μαι-οδοτοW όντως

Τ

ένα νίι:J, ακόμα

κεφάλαιο.

Πόσο

mo

ε.πιιι:Ινδwο νιο το λαό,

μόλλσ.ι

που

ο

Αμεριl(Cl"'6ς

εται σι ~ο ι«>ιvωνιχό~πρ1>βλήμa τωv ημειι.μaς.

Πρόεδρος και ο nρωθJnοιιργός. όπως Ι(QΙ πολύ

1

περισσότερο το uιπό.όο τους :nfσω αnό τις
κλειστές nόρπς, δεν έμεwοΥ μόνο σια λόγιο κο:1
τις .φιλοφρονήσεις. για 10 u:οινό οuμφέροΥΤαι.

στην περιοχή, ολλ.ό φρόvτιοον

κάνουν οοφές

w

τι εννοούν:

Μ

ε

την οναχοfνωοη

το

«F- t&.,

της ουμφωνiος yιο

εmβεβοιώθηκε ότι ο λαός θα

κληθεf να πληρώσει πόλι

610., ό;χι βέβαιο yιο

τη 61οσφάλ1οη τιw κυριαρχικιi.Ν δικ.αιωμότων
ολλό ~ την mlτεuξη στό;χων της εξωτερ_κής
nολmκής και ε&.οικής οσφόλuος των ΗΠΑ. και.
γιο τη συμμετοχή της χώρος σε ΝΑΤΟικίς και
«OVtπpoμoκρQ"(ll(έQt οποστο\ές.

Μ

ε την .aιονηγυριιιή:ιι οτιβεβοlωοη οπό το
χιΟ.η

τω

πρωQ.ιnοuρ)'Ού πως .σε ό,τι

αφορά τη !ούδο, εfναι ..,..,ωστό ότι

txu ιδιοfπ.ρη

γ.ιωστροτηγική οημοοfο, την οξιολογήοομε οπό

κοινού, ..,Wειaι οημ.ονnκή δουλειά εκεί,nοuμnορεf
και πρέπει να οναβοθμιστεl..

Μ

ΙΦΙ ΊΚΙΥΤοιΨQς

eo nραyμcπο-ιιο.ιι&ει
1·S Νοε'!Sριοv στη Β εροιcι ο. 2
L J

ε την εmβεβαfωοη ότι στο τραrιiζJ της
.οτεΥότερης

OWEPioσiOQt

αμuvnκής

βρfΟΚΟ\ΙΤΟ1

στροτιωnκής

ορθόνοιχτο

Μίcι ΙΙΙΙΟκΑιισπιά Ημaθιιiπιη δημοvρyiα!

ΚQΙ

δρομολογοWται όλο το ε.πιιι:Ινδwο ενδεχόμιw.:

Παροuοiαστηu μι μrιάλη σvκιιτοχή

Α:ιιό την nορσχώρηοη επιπλέον βόοειw γιο τη
φιλοξε,.(ο τιw αμιρικοvικών μη επανδρωμένων
ή

άλλων

...οναβόθμιοη.

αμφικονικών
των

οψάτων,

ελληνικών

δυνάμεων

την

κ6ομοv το CD τοu θ. Κανονi6η στη

οε

ρόλο «ΟU~η ρωμσnκό:ιι στο (ε.δlπλωμο των

8iροιο. αJ, 11

ομφικονιια:ί.Ιν στρατιωτικιi.Ν οnοστολιi.Ν κ.ο.κ.
λο

ο

οιrrό

πλάι

στους

ιι:ομποομο(ις

της

κυβέρνησης και το οΥΤlστοιχο οuvχορητήριο

των ΗΠΑ ότι η Ελλάδα είναι οπό τις ελάχιστες
χώρεςποumόνει τους ΝΑΤΟtκούς στόχους του

2%

Εποχικά εργαζόμενοι.Δουλεύουν σκληρά μένουν "ξεκρέμαστοι" σ.s

του ΑΒΊ γιο τις ΝΑΤΟικέ( δοπόνες, ότι οι ΕΥΟJ"Ι}.ες
Δι.ιΥόμεις πρω10στατούν σε όλα; τις ΝΑΤΟικ:ές
αποστολές στο «(οπικό χώρο:ιι που οnλώνεται

,.. .

ι

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

οπό τη Μcώρη θόλοοοο έως την Α...στο\ιιι:ή και
Κεντρική ΜεσόγεJ.ο.

ο

ελληνικός λαός χρειάζεται ΥCΙ οvτιδp:ιοu
μο4κιi οπέvοντι στις vάς ουμqιων!ες της

κυβέρw'ηοης μι: ης ΗΠΑ, που τοv εμπλέκουν mo
βαθιά στους γ.ιωοτροτηyΙΙ<Ούς αντονιwιομούς και
φέρνοw Μυς μεyάλους ιανδύvοuς.

:' , ~~· :,· · -Ί
: '·~ .. _,

:' :-!'1--- - .•

'- - ...... ]

Για τις εκλογές στο Επιμελητήριο σ.3
Τι σχέση έχουν με την Μακρόνησο; σ.6
Ρεσιτάλ υποκρισίας σ. 6

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ
Η Ελληνες στην πρώην
ΕΣΣΔ {Ντοκουμέντα του

τρόπου ζωής τους}

σ.

7

' Η άλλη

αποψη

Η άλλη

απο

άποψη

εβδομάδα
30

0-:τωβρiοu

2017

Ή άλλη άnοψη"
f16ομοδ4όιwι
ιιολnοa\·ιιολn
.....ιρβατης~

28η Οκτωβρίου 1940: «Το ΟΧΙ του λαού»
Ολοdς&ΊΟ~•~f'ΟΧΙ ι- το

ΙΙΜ ""'( ήιΜ' οοιcπηριJ otknooιι ιa

ιndρσ κι mr6 ιο οιιln toιr ιιu wv

~οwι tl(

~ Τ6 "' /U "' .._ι.α

...,

••8':ra(

ΚΩΔΙ<ΟΣ &ΝΤΥΙ10Υ 175264

τους aιονιfον

.πο ,Μ οrσ βοιινd ιιιιι cm:rλf4"α.

~, "fHlrl δw μαt; . . , . _ ο
φαιαιομ6(nρctοι ••• Ιrσλιο41 Τ6οοιιο.\ι)~

Και •ιιοχ~cιιι;. κ. ""~

oc rm οpιι6&οι ν' α.Ud(οονι ro ν«Jιuι nΜΙ

Μ6'"(
~ Χp6Μσ: ro Mctn 1ι1Ψ

Δf.rτ6tορα

-"'6~-~·
,.,,po( ** Jήι:Jιω.

μαι( φWσ(• mι6 rσ ~ UΚ
~~ι...-

κ:αι 6ιν ιιι\α 'Ι .,..m,φopct οπινΙοτοplοr
-•λοd(λiγsr' ΟΧ/-ιο λiγs ..,το

......_..: Ηό>λη-της

6ι"'( ~-αν,

..ψνaΜαδw dν«ιnq ιrpι{κq ....,.., JΙOU I"

ιιι.:

'""ο λα6(" cιw\llW06ιn. Κι ltσr τΜ βptfa

ΟΧΙτοvλαοιt ntοφιτ.-p(ονraι οι dpιolrov.

to ~ pιι( cnoν ~ο ιtλΑο(

Τοf&οήιwι-ι-τ1p1f'fιcιήιιο( •~

mXJ16vo οσνιιcι:ιι~ ropιydλoιovOXJ.

~·

nw 21 .,. μι. 'ΠJ'V Efwuf Ι'Ο( ΑινtΙcnαοη ro

,_..., .........~<Wιμ<ι>(( a oAow,yτf(
οι fkιc οι llltll.pOI. Κιαι ""1'• τα 66νπο,
6ιιf(ΙJΙ( - . t6rε. τr ΟΧΙ too .fO dΜιι μ6ιιοtι tov

A

.
.
Δ

txu

α..ιpη

..... -

...

α-1'1'<("'" ~ο <λ.Ιι!Μιιd(
λα6ς. ....... ξ,,_,,.,,.,,,..

-

1

λοο6 an ~

nw 6anronW rou. Κι αν

"'Ίο< nSπo.ωd(. l:)pω(~n! '.Ι< ρώα
nΜΙ νο /Jιpd(a. ΙΙ'ιΩι ιι• πrιι •pώιην aιιuupla
Ί'Ο ~.ιqοιf. *8 JJpo( n:ι Κ8 «ι:r Πpο(
10 6-: ur moo( {lwov( mr ι:ποvς νrdmιχι(

~. Ο mlλφο( "!(~ ιjfανι
mlλφο(- ,.,π.._

.,,,..,.

miλφο(Τη(~-ΠΙ(,..,_/α(

i-mo. nκ oλo&ltJpωnooj( """"'κλα(·
Έ"" μ6Ι>ο ΦwΚπιr γιατ/ ο ο λαd( JΟΟλlμησι
ιι• rdoo Νιος. Αιιι lfrcwεw•o.\ φιfοιει )'ΟΤΟ
nrfOV φαήm:ι 8σ Q'a ιrfιp«ιν ΤΟ~ 4f θιJ θα

~troι .

.,.,.......,.&.........
w

yuιrf ~ /jpflιιι cπον ιmιο και το

or αλι.ιι:Ν4ι(

τ. 01J

ΠΜΙ νο Ι«Η.ιιη&f.

ση μήΙJΟ μαθημότιw και

10

κενό εκποιδει.ιtικrlιν σ10 Ο).'Ολεlα

ποο κ.αrocιut ρώα οτα κ6α4Μ

οάθος nκ Ελιν<Ι~

δ< φιιlνπαr,

mις- (Ν

q . . cm6

""' ξαφΜσvr4..,,,
6vo ~μι ιον ΙΙΡfιΗΟρ6
ιοο λαοΟ ΡΟ(• Και avplω( 14 πι &cfpιcao

IQ21

Ιfiοτειιs ΜΙΙ( τα ~pια rov θα ~
,..,.w..,.,_οr,ςπιν ΑΙΟΙΝ" •~

&>ο:~

ΕΥ/~

,

.. ':.. .....-.
~~

τωv (11 Σεπτtμβρb.ι), 1Pf:lt τη

ράστια κενό στιy.ι ώρα 10υς. με
αrοτέλεσμο να )ι'ό:νοvτοι χιλιάδες

ώρες μαθηJ.όrοΝ συvολιιά σ10
σ)f)λεk:ι της )(ώρας. αιόμc:ι ιο:ιι σε

mιοιqς~

"'6,,.

6"'

(Στο nαρcιnό"ιιω nοσ6 δεν
οι..ιμnεψ.αμβόvεται ο ΦΠΑ}

vεοφί)ιελεόθερη )οyική της Ο\οΟρόςειι'ο.utάι:

Όλη αυτή

vεb και την ιαιβέρwιση πρώτο

ιιnοιιργός κ. Γαβρόγ).ου την θεrov

a.ι,

'.,)

ΛΠΘΨΒ" τώ

Κ01)('1!ρΘrει"να tχε( «-d ..,,οι νσ

μο, 010θερό nρόγρομμα. Ζη"ιό.ε ι
πρόοrροτο το ΠΥΣΔΕ n.χ. εmό φιτηv ΙΟΤόοτοοη ο

Ο 'χνιιλctrης

F α την καθημερινή σας
και στο
Η "'ό».ιι ._,..- ιtχc-

.......

1Ι •

•
ww w. a ι -a ρ ο Ρ s ι . g r

μη μnορο(Ν \/Ο βγάλουν μόvι+ χωριό γω vοnόει ρεόμο; Τι λέει η

λολόγους ιc:ιι στέλvει φειd

ι

ι

μενη, δόο την παρcιμεθεπόμεaJ θΕλει τq υποu~ οtJιό λιγότ

ι ..,.-ιις

ε.-πιφάν ιια των γ εγονότων.

μέλημα εlw::ιι να τηρηθούν το

Ενημερώνει και κυρίως

..m.w

~,,~.,.,.

Δe:ν σ τέ κ εται οτην

Πνετοιφονε~nωcyιο.10 υnοu~

-

&ν~..n·..apη

nς ........ 1'1("1'1.........

~η ......,.._..

............... .....
_..,_.μeλπΜι_

νο•~- ιι -ιν"

ωρεf «α\ΟVtΚή• &Jμ f(0V10C

nλοlοια των μνημι:wιακώv εnl>ο-

μιkι6σε όχι για nλήρη. α\Μ γο

όχι οι ανάγκες της nοιδεlος. το δι- ~--------------' ~""""""""""""""""""""""~

προκόκο~ του κ. Λοβέρδο ηου .,.ων της κο• η εφορμοyή τους κι
ι:επαρκή:. λειτουρνlc:ι Ίων Ο).'Ολεi-

κα&ψα των μαθητών σrη ytΜση

μαθή μοτα πcwελ)ιιδιι«ί.Ις ε&τα+

ων...

κοιστη μόρφωση.Η ~Ε Ημαθi

(όμ<vα.

Ακριβ:ί.ις στην Ιδια )ογιι<ή Μόο-

αι; (ητόε ι:

Έχει εyκαινόοε~

ΙΔΚΠΩΝ 35 aιρώ

α>ΓΑΝΙΣΜC»ι, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, λΕ.,
ΔΗΜΩΝ: ιοοεuρώ

μrr.ι ~· Jq.Ιλάχιι::nσ.'8~ 12'--'-ε,νημUt:ι»ο~·ΑΛΛΗ

vo

VO

ρωτθ; γο να ιdυφθοόν ΤΟ Τε+

s.war'1i'J?-

μιαεβδομό6α,π&τετηνμεθ~ ~τε'~~m:ρl,ιπψόη),~

τώρα

προσλάβει οιr.όμο ιοι CΜ:ΙΠ).η

Σ~μiς afιο<ες:

.....,,_~dπ~ 6ιf, ..,<almpol"Oπt

~

\Ο πάει nλolo; ΓΊόοc:ι σnlτιcι ένο

διορισμο(ις, εlναι οπρό&Jμο να

6"' α~αι. Α.Ιλ' 6'αν tpθιι

*" pJισα m:nfy.m:. ιr 01φ«ιrl(

α.\~σru
CT• ~ -..~ <Α...ι.

/(JQ ~ AC!ll<T- ~r:'' JOO(

Ο)Ι.'Ολεlα, oτrrv πλειοψηφlc:ι 10uς,.

yovεl< με ~ ψεύtικη vnόσχε

Ειιιi

λfιοιt .....~ι,ι.. πrν....ι--6- ρ.ς. ~J Β<ΙjΜίΑiι. Ι.τ. &ιι-'°°"11•

να (Χει qrιόσει 20 οιmφpη 1(131

ση yια είΙΦσι χιλιόδε< μόνιμους

nw.

W(θα1'λ<tοΜ~αvτ6τοσιπ8ο ψ ~'."'°i'f.!I'!~ """' '!"' μηά.Ιοv

οφοιJ ε6:mα10(ιοε δύο χρόΥο
ΙCΙθηγητtς, μαθητές και

Δquθwτής
Αλaιιος Α. Χατζηιοiιοτας

βpοιιτtς rι fώ Ελινθqιlα. Κι ο σaσμ6ς

.....,,.._φο~...~ιοιν.ς-. . ~

Το ιι:nοιιp,'dο ιο:ιι η κιιβέρvηση.

πλήρως.

16-.ήτης - &ιιδότης

δοvλώaκαr{Jp6(u.Τt(·mριοο6τφςφοp/,ς

ρpιχ..-d Α)ιήθεια, npoouς κστο

έχουν κοΝ.ιφθεl

---

rov λοο'1 ι.&\ων rwv λιιώνΟ kν

4nι ιο rιαpαδ.Wοιιτσr οι δ«'fdn:ιρι.ι;. ιrωc ιι
μηοαλhqη 6ιι>ναμη D1( lfmψlaς ιΙναι 1Ό

καιπό.ε ι λέ'J'ΟVtος, μεαir:rτίλιομσ

δεν

............
~

dνσrμιaλlξιιvrοοrdρα.ΕΛαοaομό(..

ΕΛΜΕ ΗΜΑθΙΑΣ: ΝΑ ΚΑΛΥΦθΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΘΜ1Α ΚΕΝΑ ΤΩΝΊΧόΛΕΙΩΝ
'Ε)(Ουμε διανύσει ήδη ενάμι-

...,..: reclalιkoιephoo..gr

42.ΑUοςπολψdκιdλλια(wκd.

λιr6; Ο λα6( ~~ ιιιοτt 6ιv

πrν dfl"Ων

tδρα

Γ.Ζείtfου 8 Βtροια
Τ.θ. 1'46 • 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 69n7 Ι nBS233 11>67421

"Καμπανάκι" και στην Ημαθiα
V ομηοvάκι κινδόvου Οριwιτό ~ς/νΙ Ι.:JΊ< υnοθί εκπρόσωπος της ΕισοΎ

τελευτοlα

σετnι ιο:ιι το u:όψιμο ~κατό.ρνηοη

χρόνια συστημ:mιά, την πρι>

τωv λεyόμενtιΗ .ολ~με~

τωv κενώv τώρα!

σληψη wαηΑηρωτών και με «δt>

τμη μάτtιΗ σrο. ΕΠΑΛ, nου ΊΟλοι-

Μο(ικο(ις. μ:)vιμοιις διοριομοιjς

νοπίς της Διε~ού<

ότι εiνοι ~

σεις., τις οw:~μό(ει οιφό.οεΙQt, και

-nωροόv ή ιο:ιι εφβελΙ(οι.ιν απ'

εκnοιδειιτικώι!

Διημφfδος nου θο

κορδιοπικό το

με το ~μετρο... Προο).αμ.

την εισrαlδευση μαθητές επειδή

Προτεραιότηrο. στις cwόyκ:ε< της

yfv.ει

β(wει, οn'τψ αΡ'JΙή των μοθημό+

εp την

κοινωvic:ις ΙCΙ ό)ιι στο.Μvημ:)vια

σχετικό με το πρό

μέγεθος

10

OUJXb. το τμήμα του<;

1Ιμεση ιο:ιι nλή ρη κάλυψη όλtιΗ

nροβληματίζειl

Διεθvtς φεστιβάλ κοuκλοθεάτροu και nαvτομlμας
θο

προγμοτοποιηθεi

νfδου

unεύθwη

προνρομμο-

1-5 Νοεμβρfου στη Βέ-

τιομού της ΚΒΊΑ, το μεοημiρι

ροιο (:nλοτdο Δημοι>-

της πέμπτης

χεfου , Χώρος Τq;νιί:Ν).

κιvο ΣnfTb Τσ.ιlοτη κε η nεροι·

Γιο την όλη διοργόνο;

νή

οης συνέντευξη τύπου

nά.ιω οπό

ποροχώρηοαν

οι

:

κοι

omuxfo

2611 Ο oro

cΚόκ

nου οvyκέvτρωσε

2.500 θεατέ( καθώς
η οημαοlο του , που ουοι

ι\εω.ιiδο( Αιφιβόnοο·

οστικό nροοφέρει Jlivτε μέρες

λος Πρόεδρος ΚΕΠΑ,

χu ρό στο ποιδιό,ενώ η Βέροια

Γιόνwι<

φιλοtενεi nροπαyιwιστίς nα·

Καμπούρης
Jυ~ njo

γκόομιος εμβέλεια:;. Πρόσκειτιο

l o Διιθνέ( Φεστιβάλ κοι;

Corr.ι les καλλιτφικός

οb,ουρο γιο μιο εvτυnωισοκή

κλοθεότρου και nοvτομfμο(

διειιθuvtή( κοι Νονό Κορονιον-

Δ/ντης ΚΕΠΑ.
ο

Τ

,

εκδήλωση!

rwϋπηοαν οι διορyα+

στη

σεις προερχόμενες οnό την

yελεiο(

Βέροια

Ανηλlκων τόvιοε

"""'

φοκέλιw• ενώ

βλημα της σεξου

υnογρό μμισε

αλική(

ότι

κακοnοrη.

ση(-πορεqληση(

που

υπάρχει

η

πόρτο

τη< Εισοννελει.

κοι

ος εfvοι πάvτο

στην Ημοθfο, όπω( και γε

Ημοθlο όnως οημεlωσι ο

οvοιιm; νιο την προστοοfο

νικότερο στη χωρcι μας.

nρόεδρος της .rlρ:ιnοβο~

των ποιδιιί:Ν.

Αnοντώντο<

λiος γιο το Πο ιδbt Τ.Σιδηρι>

Πρόκειται με βάση το nα+

σε

σχετ1κή

ερώτηση της cΑΛΛΗΣΑΠΟ

ποuλος

ροπόvω, αλλά κοι γιο πολ

ΨΗ& τσ.ιfστηκε ότι:

-Σύμφαιοα μι μ ελέτη Τη(

λά άλλο περιστατικό που

.rlρ:ιnoβouλfo(

·Στψ Π .Ε μόνο yιο το

2017

το

δεν κοτοyρόφcwτοι γιο ένο
σημαντικό κοινωνικό (ήτη

-Το τελεuτοlο 4μηvο ~ φο

70 cειδικές nερι-
πτtί.Ισεις. nοιδιιί:Ν το 2 στο
S έnεοον θUμοτο σεξουο·
λιισ'ι< και:οnοlηοης - nαρε·

ρές

ΥόJ<λησης

ονnμειώπιοη του!

κοτογρόφηκον

S

περιστα

τικό. (ασ δηλαδή ουτό κα+
τοyγiλθη κοv)
τιμωρήθηκαν με βα

ριές κοτοδ!κες στο Μεικτό

yιο

Ποιδ!. σε

·Από την nλεuρ3 της η

μο που οiyουρο η Δ1ε&,..ής
Διημφlδο θο φωτίσει αλλά
και

θο

συμβάλλει

στry.ι

Η άλλη

,

αποψη
Dnςοελlδεςcwτέςθ4~•
σχολιaοfιό της εmιαιρότηπις

σε εβδομάδα
30 O ·:τωBi:-icu 2 01 ...

Για τις εκλογές στο Επιμελητήριο
Μ

• «fOfιu\ την nροιιcλο-,ιfQ'\ nφlοδο ιraι crτo
hμιληtι\ριο τοu νομοιι) μc:&(.ιunaN'touμ.r
οριιι:rμtνοuις
yaι*6uροιις
nρορλημcmομο(Ις
ιιaι;.'1'6cJο yιcι το opqc6 t.ιοιιι6,6οο αι yιcι τα.
•pορΑι'ιιaτα των αcιννιψαwJkοuχνιίrν:
°"' ι\tσνη ~~τνν αιψοΑητηρlων . . ....,.
διοιdjοι.W τοuς 6).σ aU"tdl το χρ6wΔ;Τι λOrcfa(
Ηωctον ow nρορλι'ιιιcσό nov &οyιιώlηιc.av τα.

~

~

π

Θ

ιυ

nbUΤCΙkι.Χρ6\ιιcι;

Γιο χρόΙιισ οΜιιcληρο λιn:ο(Jρνηο"cw . . λιrτοuιιyοόν
ιu β4σητις uτw86νο'α(τοu αιρμ6διοιιι uιrouιpyύov
ως ιιιιχcwwμδις nροίι8ησης uι cπι\ριξης της
ιwfbpνητιιο\c •• ΕuρωινωοιcιcΙΧ nολnιιιtκ,
6mις 6λλωοτι: o,C(.naι . . cm6 το ιunaown-.!t
iδρuσι\ςwuς.ωςΝ1ΔΔ.ΎnηρhηιJtttιwι'7't4&.Ι((tι(
σντι~Wς ιwβιρνι\ι:anς aνsξcιρτιtιως ""χρώμι:ιw~

1
1
1
1
1
1
1
1

nιχιφ'\μ:t'Ω τνν ιwρφι,~ ιc.cιι nw
μ.ιyύορ•ιuιχWων aaι tρemφτών nou (tj"tηCΙV
μ.tφο yιa. Ίον nφιορwμ6 'Μν ltaδ~. nw
cmιρyιιίΝ, ιntδιΊ ~ anορu8,ιζοvν την ayroρ4
ιr.aιδιώχνονν'C'ΟU( NAN(on6 το ιιηα.(μt.
.χφ xtp μa "< ιινωC.f( τνν ~-_..,,
των ΠUS5-B& 9'ροw ~ ιvων.rς J•
την ιc.οtόαfοcιη nou udρxa Ιh\μρσ •• Ρdιιιος

w

"°" crτo οuνδcιιaλιΟ'Ωd •Μιιιa.νιa uιν Δλιιιψη

ιιcnιιnοσόνης: οτcι μιtτιι:ι χιWδων οννοδι&λ1'w wou
tΠιμφa apootN&ooν μ6'rοιο ο α!Ννας μ6Υο(τοuνa
aνnμnmtoa -nι•pofni1ιao:t6 τοu.
&r(kροΛιιβηα 6'ιι τa ι:ιnμιλl'(ιtιρια dwu το •ιι.aιφΟ
χ1ιιr των -.ιβιρνιι\οιων nην ινοωμότ•ση 'fW
amιιότων Ίων
cιvτοσοοχοWμ.ινw
ιnΟΟ(
σχι&aσμοΟ( tw μηιdιλοv ιαφα),σιιlοu, της α.. 'fW

a/a. 20.000 '

''°

αιιrUον S.000 '

οφοροΜyητ:ο

6po

ιr.aι

ιώιlιι: nιιι.Μaωοη της

φopcitoytc&( yιι:ι nιuς CW'fOOctO)(OA.oψινouς μ.ιι:

·~ nρooδwr•~ σΟξηση της φορολοytcις

τw ~ d1)(8ιρήοιιιων OW 4S'%Jtaτ6pyηoη ΊΟU
τlλοuς ιι:mηkΟμοτος νιο •οο6ιΛιια:τa. μtχρι. 20.000
U«n!Ιρyηση τοu ΕΝΨ&Α Ut όΑων 1ωΥ φι\pων στην
•Ρ'ι'τrι tc4t08d.a.κcmtpιηcπι nιν Ιμμοων 9'ρaw
. . nιu ciιtA.. ιmι .ιιη ιιι:προ,ι,ς. την aαισ5διuση,
την vιιιa. και 1'Ο. oιιcuacll τψι:ιωyισ Μρyaος,
ι:ι δρ8ιοης υι τl')klnuc.ννv kις. Κaτ6pιηοη τοu &:4*
crιo nπρΟσιο tίρμCΜh')(.Μιlωοη tc.emt 50'W. των
δημο"Μ-ίrν f6pwv .ι τιλίw ιιa dρ6ημφι20.000
'ιιaι σ.Ι)ξηοη τοuς ιιο 11( ιaνιtλι( mτχιφφnς.Τa

~ ΡeΑΙσ ι-οδ•ιο\ ιnrι~ nροο&οφιομοό

τοu

ιι:ιοο&\ιιcηος

.-....

ΊWV

aιιτοcι.aηολο4ιιινων.

ιαιρ.-ρvήοιων.

ΜΥ4ρνηοη

'Ολσauτdι τσχρόvιοτa ι:ιnjlSλl"[ffιpta:
~'Sncu(crν ννφιν6 ρ6λο crτην 'ξan6tηοη κcιι 'fOY
ιyύωριομόχWό&ιιΝμ.cρWauτοcmοσχ~ο6ιι:ινων,
6τι δι'j8ιν
.Wud( σvύ( 84 <ξσ..,..λο(σν
. . 10 a.d τοuς cnιμφ(ρονaa μa(C μι 11( trcn κι

Αιnό uoδaavόow uι οιι wpw.t( a».σyl( ww
οnχιιροόντaι crro tωμ6 "Νν fn\Uλητηρtw,
nou οτ6χο 4χονν νο βελ-τιώοοw την ι•ν.Πηn!Ι TOt.J(
οτην01ήροξη . .ιuΜιοοηοητηςwολιτwcι\c,_1\&Ι
~ις. ιη ~ιcc--ς 11!8 •'11< ίiσ).1.cρqτι~

σuι:rτημcnος φορο.Μyηιrης.Κ.cη"~ 6Μνν nw
aντιι:ιοφαΑtοτuWν ν6μων nw npοηyοόιuνων
χ,ρόν1ΙΝ •• crwmAl\p•oη nw σιrωb.W. Δφόοta
"'"δ ωρ</Ν ΥΓS Α- ΓΙ'ΟΝΟΙΛ, σξιοη>mιlςσwτ<Ιξιις
JΙΙΩ cU.οuς&aρις~ ιφοuια'ι pημcrroN"O')Clη yιa

ιmpflftιraς.
-ΣuνφaΑον 10 χρ6wι. της ιιφισrκ οτη νομιιι:οaοηοη
της mιtιοης σήιrcινιt oou, ο.νaμQίοιιlιιmι(=ιι&

ειnχιφημcι'ΩW

°'

•λΝιόι; npονομο!)ΙΙ( ιιω•Ιοc

..,

............. . - " " ' ,. . . . . 1W(

~m,..( δι\ιι!Ι"C .., ~ wρqς °"f'•C...., ....,.._
••

φ..,,.v αι

~Ον οι ~οcmι~Ομ~ cάι6
την~ ιισιt'CΙ 'Αοudτσ.

-λll-~·· ~ρω~ -

"" ...""""" ...

.......Ιίi.σιο.
,_ ...

... οτην..,.ρ<Ι,....
,c!ρψι,
·ΤιΙJιβιΙ•νΜινιισ ..-.ςλσi..ος~Ο1ήροξσν τομηdΜ
.φσης .... .....,φωοι

6».

'/'\"

yιa να
1111 χ"-η.

οwι&ρομιιι:ιό

την dλuψη τwν λσ.1'.uίΝ oνcιytdw. Κι:mt;pyηση της

'"'Χ'•'Ι'.,.ι\c δρ<Ιοης ιnο ~ρο της uyιΙας •ρ6νο•ς.
Αλι-,&naτι Uw οι un~oι yιι:ι 6).σ aιnt%

~.
~l\IW

με τιμή

Χ'\Ρ!'"'~· Ηιί jιk

~-

Qlf'τuιιι:φwιιιοι)

f\

Αvt6βσ ιιι.tνοw οι crτηοuνίΧa.ιι

........,.,.,.ΙΙ<( σ/σ, το •-·~;τηνσ..,.η νο ~'\""F ~"JI

Ο

ιιa τοuς

Αλέκος Α. Χατζηκώστας

'""

•••συμβολισμός

π το.ιrο1Με ο βοUλιιιτής του ΠΑΣ.α<

ολm~ομι~στη Βέρο1οnp:ιyμο

-

κοι εισrρόοοn°5 '~ Φώφης Γεννημα
τά σncι εσωκομματικές o:λCft'iς Βασr
λης Γκεyιιiρσψ;ου:Τόσο στt( δηλώσεις

τουστοντύnο ,όσο κοι στηνομiλfο τοο
όοιcησε ιφmκή στην κuβέρΙΚΙοη ΣΥΡΙ
ΖΑ • ΑΝΕΛ κατηγορώντας την γ~ο δημι

Μ

ε ποιητική δ1όθεοη ο δικηγόρος Δ.
Μnστ(1άκος αναφέρθηκε κατά τη δι

άρκειο της ουνέvrωξης .,.ο τη Διεθνή Διη
μερlδο γιο τη σεξουαλική κοιαmοfηοη των

no161ι.W, στο.ι θαυμάσιο nfwκa του Σωτήρη
ΙόλιΟ)'Ι(ο cnέtρo και οfμαt nαι καψεi το
φυλλόδιοτηςu:δήλωσης. Τόνισε τη σημοσiο

της ntτρας γιο την ~η του ονθρώπινου
εiδους (φωπά) αλλά και την μεrεξtλ1ξη της

σε ... φονικό όπλο. Εiχε άδικο;

Μ

ε αφορμή την naρουσfο εΙΟ'JΟιδεvnκών (ΦΩΤΟ) οnό

10 Πούσκιν της Ρωσfος (που βρiοκσ.ιτο1 αυτές τις μέ•

ουργfο ψεύtυο:ι.ιν ελnlδαιν και unερφc>

ρολάνηοη κο ι χρέωσε την ιφfση στην

ρεςστη Βί:ροιο μαζi με μαθητές τουό στη nορουσfοοη του

<D του

Θ. Κονονlδη.ο ει<δότης της .ΑΜΗΣ. ΑΠΟ'ι+ΙΣ. Α.

τικές u:λοyές
ουσιαστικά
το.ι
ομο

εισιaιδευτικών nου προέρχονται οnό το .•. Λίwι'ι'(ροντ της

nοuκ6νaηQι(Νpvησησι'jμι-ρa.6J.fι(οισuμ•wνΙιcnοuuaο-,ρόφιι,
ytνονιaι ouιcnaotUC4 νια VQ

Μιο6,._, Κο(Δνης ο π της π""' κιαι,
Διιιιjφηι;Κσιιwwιmαc. ρω"ΙΙ\8ηa σχοnώιa
τη δao~a οι ρόρος οnΑφίΝ υι μι~
ΊΟU ΚΚS: lt04I ..-\ρaν μtpo( crιην ονaΝΛ'fΟί'ια\
κιvητοaο(ηcιιη O'COVΠ~ Κοζ6νης ια.ι yιι:ι
τη- ιοιJWριιηοης-ΗΠΛ.
(Να οl'JΗ**'οομι ιm Μμιrιοa OfW( 10
a.ywνwdς lt04I tιenηfOpoόmu ppιοκοντat
4Ημσ8~J
Στην cm6ντηοfι "°"·ο Δ.ΚοuτοοΟιmaιςτόwοι:

...

.s:tνcu σnφ6δικτο.. Ο .Uηνι.sς λο.ός .ι οι
ορyσνςίιοιις τοu •ρt.a νσ ainι.crUιc.cιιtτaι.

1610 κ~
w συμμε

τέχει ΟΕ όλες."

καρδιάς μος!•.Το Ο)ι'όλιο νομlζοuμε εfwιπφmό...

~ τοu οι δημοοιο-,ρόφοvς: crιo

γιο

τις εσωκομμα

~φιιΝιριο τw ιd~ \ο\Δ το 0Αοu.6τωμο crro

w,..a

αλλά κοι το γενκότε.ρο nρο..,νωcmκά
νιο τψ Ημοθfο δεν μnορούν w βyow
οκόμηαοφολή ουμnεράομστο νιοτΙ εi
δcψε στις μέχρι
τώρα ΟΙJ't'(Ε
ντρώσεις

U.:. unι\ρχ< ""'ΝΑ'ΤΟΙ'ιο\ 'f<\Ασννα. Η cοιμμ""Ι(~ n

τη

ροιας το οnόγειιμοτηςΤπάρτης 25/1 Ο

Χοτ(ίικώστaς,. nου εfχε την npωτοβοuλfο της εκδήλωσης
τό'""οε «0ρnά{ον10.ςιt την ευκοιρfο: .Σήμερα 25 οιmφρη
του 1917 με το nα}.ι6 ημερολόγιο ~εοnοόσε η Μεγάλη
Οκτωβριο~,ή Επανάσταση nου όλλοξετο.ι κόομο.Αnό avτή
την όποψη χa1ρετ(ζουμ.ε την nορουοrο στην u:δήλωοη των

Απαράδοοη ιιαι αντιδημοιφcπυοj ινiργιια
.,.,.,

κυβέ.ρΙΚΙοη Καραμανλή. Ποράλληλα,
ο κ. Γκεyιιiρογλου τόνισε ότι μόνο μια
ισχυρή δημοl(ροτιιαΊ nαράτ~η μm>
ρεf να βγάλει την χώρο αnό την κρi
οη. Τώρα όσονοφορό τον κόσμο nου
ουμμ.mΙχε στην οΙθουο::ι του Δ.Σ Βέ

ΝRΟ'!..ος
σχο&σομοός.δcνytιrmuyια~ςσιwnοός.οιιξ-ισμο4

....,...,

.....,C

Νισσ!..ΟC

οχιδ<Μμσι1ο; nou ·~
6λο

...

mρtoobn.ρo

την

ncιτpiδa ιι:ac. το λσ.6 ιιaις. οι
~ιmσμο4~ anllnι..OC
ncitllμwς uι
ιι::n,ΡΔιnις.
ΙCcιι p;jlσισ (•ροuμ 6τι ..
aι.π6ς "'< η.ριrmi#ιι(. n6vro

·-·

την n),ηρώνι.ι ο kός ια.ι η

Η απορία μας

Τ

ο τελεuτοlο διάστημα
nληθαfνονν οι εκδη

λώοιις (11,χ ομιλίες, δρό

μοι a.ιτοχής κ .ο) στην
περιοχή μας που εllι'Ol
aφ1ερωμένες στο.ι Αρtστοtέλη ή στον Μ. Αλέ.
ξονδρο.
Χωρίς να υποτιμούμε το μέγεθος των nρο

οωmκοτήτων αι.πών η ου..εχής εvαοχό\ηση
μα{I τους, χωρfς τοι.ιτό;χροΥο να προβάλλο

νται σύγχρονες nροοωmκότητες μήnως οδη
yι:Ι κάtω ο.nό nροϋnοθέσεις ο.nλό σε μlο ιδι

όwnη nρογονοnληξlο χωρfς οντΟΥόκλοση
γιο τις ανάγκες τοο οήμφο :

• Η άλλη

αποψη

ειδήσεις
απο την Ημαθία

30 Οκ-ωβρι ο;.ι 2Ο :ί

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ:
«Δούρειος Ιππος » για τη
ναρκωτικών
Τοyιyονός

Η

ιι:υρlι.ιχ; στη

δημο'f1•4 αρχι\ N dlovoaς {ΝΑ)

αναιιοwWνu το ηεa.αομό τιις
να νο.aόσει ιιιι JO )p6νια 6ημοτ..

·~ ιnααη 1.000 οφεμμότων σι
"~•tι ετaφι&α y.a τιιν ικαλ·
λ.ιtρyuα «9QΡμαιtwtιια\ς. κΔννο,.
βης, στις βωι.ι( (2/J uκ ί•τοο•ςl
Ρwννtνα Εnιι:ιιςοιιής ιωι

(1/3) Π~

λuwλtiτcww.. Τtλιι AU'y'ώoτou, μιi
λιστα, ορνανώw.ι οιινtλwοη οτην
&~•ολη. μι ιιατοlιcοuς των

vομοοχίδιο πο.ι θα mιφέ:nει τηv

το

~α:ιι το διο. wρι.ίι που cεfvcιι

nοραγωyή. υιεtφναοlο και ε.ξ.ογωyή

λλD'Σ. κο.ι ψήφ1οε ο ΣΥΡΙΖλ, νια -τψ

έτοιμcι να πέοοw στην ε&.rική

οκευcιομά-rοΝ

οικονομlο ιο όμως περιμiνοw

κόννοβης

σrο οψτόρι».

μοvοnωλfου.

Σψπληρωμcιτικό

νομιμοποίηση της χρήσης

ΊΙΟpΟιrά'ιιι'ω,

Ο

Ανόmuξης

Στ.

οε

Ελλάδα, τψ

Εόβοια ιι:αι τα Δωδεκό'Κ!ΟΟ.. Οι Ιδιοι

ειmμοW ότι ο τCΙρος από τη
.φορμαιcwτιιι:ήιι

ιι:όν~βη

Σελlδα.,

τηv

οnόφοο η

ιncχιφηματι ιcοό

220

δεκοετfας.

Η

ε.ικόw

δη μιουρyο(ιν
αλλαyή

της

που

νψοθεοbς

Α

κλάδο

ομlλιι.Ν
της

..φαpμΟΚξιmιι:ήςιι
έδρα tt(

Κιwοδά, owαvnoWtαι στην Ελλό:δο
με

κυβερνητιι<0(ις

Εmοημοlνετοι όtt

η ~ρο. ε~οι

ιδιοfτερο
πρcwομιι:ική
ιcλιμαrολοyιώ
Ι<ΟΙ
εδαpολογικό

καλλιέργεια

γιο

κόwοβης,

στιy.ι

ονορά

ό.μεσα

με'r'(iλωΥ

κόννοβης,

Ξεκίνησι η Περιοδική Έκθεαη γελοιογραφιών στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
-ειιiΙΚΙΟΕ οπό

\

τη10e.

010 φουαγιέ του

Τα ο ιdΊΟα -της σuλ

Χώρου

>οyής

Τεχ~

-rou EIM υπο

Βέροιcιc: έιe8'η

γράφουν

γελο ιοyροφ ιώv

γελοισyρόφοι

cΓΊενό+

ιορuφαfοι
της

εηής του μεσοπο

κιο.... εφ' όn'-ου..!

,

λέι-υυ (~ω.ς Μπέ

ο

J.
?'t

Cος. Αντώiης Βώττηc.

ελληvοΤtολ1-

ιι:ός πόΜμος του

οτηρl(.ει

Εfχε

2017

όπ η

χρfpη

(MJ

ΑΠ όλες -τις έρεwις, δεν φο.Νεται

οπό τη .Θεwι:ή λlστα. (πφιtχει

nο~εvά

ΊΟ φάρμακο που αιιο(ημώw.ι ο

vα εlwι η ιι:όνναβη το φόρμο.ιcο

EOΠrt) .

vιlλογής. Ακόμη και για rον rΠΝο

•ολλιίr'Ι

&ο.

κοι

υ~ουν

νο

ιcομfο ασθένεια

ισχυρό αναλγητικό.

Η

ζημιά που μJΙΟρεΙ να ιι:όνε.ι εΙναι
ιcοι πολιτικό

που

τάσοοvrοι

ιλιιΘερης χρήο ης

ιιολλαnλή. νο ονοl(ει

"Tf'f"

ψ~οη,

..) Ομι.ις.

vα προιι:αΑ.έοε.ι ε..ξάρτηση ι

το μεγαλιJτερο ιcοκό που μnορεf να

διοοwδέοvrοι

ιι:άνε.ι ε~αι η ΟUVtα'fΟ'ι'ράφησή της

άμιοα με nολuιθνιιcοCις ομίλους

να περάοε.ι στους έφηβους κοι στα

κολοοοοός ιαιθώς -το κέρδη
που 1φέρνε! η υπόθιοη -των

παιδιά, Το m:ριοσότερα ποιδιό λίvε

κε~ου ι~οι ηολι.ιuήπtδα,

οπιτιοό τους. ΜπορεJ vα νΙνει το

γιο.

λοyοριαομό

από

~δrο.ι

δόξης

~την κερδοφφiα τωv

ότι βρήκοv το nρώτο oV).'Oλutucό
ναρκ:r.ι.ιτιιι:ό

οτο

φαρμο.ιι::εiο

του

Ιδιο κο.ι με -τη ουνtοVονράφηοη της
ιι:άνw.βης. Η ουντοvσνρόφηση μιο(
τέτοιας ουοfος δεν θα λύοει. αλλά θο
δημιουργήοε.ι προβλήματα.,

Η ώ.'8ε.ια με OTOl'Xda
χε-δCwοιμισοrοnότους 1 6Χρονοι.ις

Σ

μαθητές ιι:ά.ιουvχρήοη κόννοβης

οε. )(ώρες όπου η χρήοη της εΙναι
vόμ1μη

ή

οw10νονραφεfτο1

ως

.φαρμαιι:wτιιι:ό προιόΥι νια ιι:όnοιοv
ενήλικο.

Στις

vομ1μοrraηθεl

έ;χοw ως

χΨς
τα

e.fiιc

όπου

έ)(ε.ι

ο.nο-τελέομστο

r τηv

χρήση ιι:όννοβης ιι:όνει το

Ολλο.νδlα

4296

τωv

1 6):ρονων μαθη1ών, οτηv Τοεχfα το

της ιcοινωv(ο( ιι:αι τωv αιτών που

50961Στις Ιδιεςχιί:ιρεςκο.ΊΟγράφοvται

οδηyο(ιν OTfT" τοξιιι:οε..ξάρτηση, Στηv

τα υψηλότερα ποσοστά έ~ρξης της

nρονμοτιιι:ότητο., 10 ...σμοσχέδιο που

χρήσης κόννοβης οτηv ηλιιι:Ια ttι.W

εξοννέλλει η κυβέρwιοη αnο-τελεf
τη συvέχua -του 1ι'όj.υυ που έφερε

13 ετώv

Τα

ή μικρότερη (έρεuw ESPAO

2015 στοοΧQ\υcόnληθuο~).

...παράπονα στον Δήμαρχο

ώνχρcΝης ε11ιιι:ο.1ρό

1

της Τρfτης 24 / 10

tftA.o:

ΊΟu

κτηιι:αιε~ή της

=.το αnόyιυμα

με

γιο

~ήοηc.ΥαΡ.ιιιωJJΚt.ίιv οτη οwιlδηοη

ιcολλι ε ρ y ο ό μ ε vωv

εκtόοεων

κο.ι

οnοκλεiοντοι

~ αιrοδ9Χfιfκοι νομιμοποίηση της

να

nροχωρήσοw

Μόρτη

τη

ακόμη

μσ.ooJήuλfu.w)' qJΙΟτιλεf .iJχημο. γιο

Οιετοιρε!« ειcδηλώlοw

το

nολιtιiα

λαμι:φ,όh

α π οδο τ ι κ ό τερη
noρoywyή.

Ε\ιώ

ιcοι ονογι<οlο

υπέρ της

nφ

yΕ-'j'Οι'όςπου ε(αοφολΙCε.ι

χρήση αυξάνει τους χρήοτε0ι.
φανερό

1 Αyιλtε.ι ιι urιο~'η
W ν,ομ•Ρ.ΟΠΟl~η της cιατρικήςf
Fl φορμοιι:ιυτικής..
κό.νw.βης.

τη.ι

εvδιοφiρ:w

ικατΟJ1ό&ς

12-1, διαιιυpφ; το χρόνο.

l"~.:;~:::::::;iiiΞ

λε'r'όμ&ης

ιι:άννο.βη εfναι •κολιf (.,J Η ε.λείeερη

ΕΟΠΥΥ».

λΚιyΟΟ'ιςο'tΟf>Ιi,ς rrαρόνομωv ουοuί.:Ν,
μι Qξ(α η οοαα ιιιmμάtαt μέχρι ΚΟι

nοράγοιu_ς,

της

τρόπος να πε.ιοτεΙ ο ιι:όσμος ότ1 η

η κάνναβη ΟVΜ"ροοcιιnεόε.ι το
μ~Qnpo μερlδυ (38%) της

ΗΠ Α, το Ιορcιήλ κοι τον

νομιμοrrοlηση

της

έ/τε οπό 1'Τ"' n9Ρdνομη ιftι αιιό τη
νόμιμ.fu.ο-vqρcί: Μόνο ΟΎΙ'f" Ευρώπη,

με

Γ.

ψ VJ(Οyωyικής ιι:όwοβης. Εlvαι &~ας

εnιοημάνει.: cΕΙΥαι

νορκ:r.ι.ιτιι<r.ίιv

10t.I

τη

φάρμοκα, προνμο.τικό χρήσιμα

αρι<άιtu<ών

οnό

ΚΕθΕΑ

τωv

-

nopα'f(Oνήc

κό.νvcιβηc

οτινμή.

.λtιμm;ι

περιοχή της Νάοuσας

ρχ,ές ιιαιλο1«1.1ρ10U, εισφόσωnοι

πολι.ιε.&Λιαί.w

Ιδια

μέσω

του

ο οΙΙCΟνομικό

λό'yογtα ~αιρετιιιfι Ε"*οι,:Μι:ι,... ,
Τι •ροηγfιβ.. κε.

'10>'

Εnιτροnής

'Τ"""'

uεπένδuση" στην

"""

διαιφcιγμάτwσης

Σuμφέρονια

προτεινόμενη

νια τηv κόνναβη θο ονοl(ε.ι

cκοιvοτόμο

.ενιοχUοιι τη

κορκινοnαθεlς.

αντίθετοι με την

ιι:υβέρνηο η

6μορων nιρco)fl.iw, y ΙΙCι να ~ι
t'( cινt.&ρtιοιw; '<ΚΙ(. ιώνονtcις

Την

κατηγορηματικά

ιι:αι οοτιιι:ό. ιnιτελεfο εΙvαι 6τt
η

~

ΟΊΟ

vo

οnο{ημfωοης

οδικής

Είμαστε

διο. wρώ οε βάθος

ιντ~W

τι~v

~--------------,,

ενδέ)(εται να αvνιεει -το ποσό
ttι.W

ομfλου

10υ

οε ραδιοφωνική του

ιι:όlιw.βη dvαι ο δο(.ορειος [mιος νια

διοδικοσlο

με_γόλου

,

ο wέντwξη. είπε: cH•φο_ρμακειmκf(

φάρμοκο. κο.ι

ιφημερlr5α

πρόεδρος

ότι

οw.ιcοιvώνε.ι

vo

'('ι(ίΙΟτοnοιεΙ

αποηοινικι:ιηο(ηοη της χρήσης.

0

nρο-τlθετοι ΊΟ οκιυάομοτα κό.νvοβης

του

μέσο.

ιφοτικοό

Μnορδόνης.

Πιτο1όρλας.

στηv

.Νέο

.φορμο.κwτικήςιι
ικτός

Παράλληλα

010
υφιιποupyός

ουvέντεuξή

Αι.ιγώοτου

βόριια

l013 η κιιβέρνφη ΠΑΣΟΚ- ΝΔ

ο ιτήοεις tωΥ (έ'Ν.Ιv εnεvδιιτώt.ι

Γιώρyος

Γιι:ειβέΑης)

Πώς θα το αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή;
.

ραοριάζ

wu

Σp11..ι.nodoth.gr 61<111ά·
ζοuμι: «Τον 1ο 6ροφο Ίp-

6ροφης ο...δομι\( • δωρc.ά cnονδι\μο lιiροι.Ο( οι
Tpt.t( .&οnήτΊι( ΊΟU CIKW~

Ι940οτιc;γε)ο10- i ---.ι•..!ts

ο».ά

yραφlες της επο-

που δροστη ριοnοιή

..... Εuφημlσ llAaxoνulwη.

χής.

θη ιαν nυ ουοτηματι

Ιωόrwης

Η έιιlιεοη

και

νεότεροι

(ΙΙ'Ι)τε).ιl nροΥόv ουνέΡ'r'Qς της Κ.Ε.Π .λ Δ. Βέροιαc;,

κά 010 )'ώρο της 110Ντιιι:ής γε)οογρcιφ(ας μετό τηv

-τςιυ ΕθΙΛιοό Ιστοριιcο(ι Μουσιbυ ιο:ι.ι 10υ Κέντρου

οnελιιeέρωση (Φωκfωrvιχ Δημητριόδης. Σrομί+

4 cιοιcσλ6aοuλο(.

Χσρύtλ~ιa Δαοκαλοaο4Αοu.
Το cudνηΊΟ -ρkιικnaι οτην
ο6ό hmοkράτΟUι( ΗΙ Π Μ 
'τdινωv νωνισ. ΟΊΟ οιιιοδομι 

Ιο10ρb.:Δ. θεοοαΑιο~λιcης.Τψ έιι.θεοη ε11ιοιι:{φθηιι:ε

της Πο\ενάκης. Μtμης ΠαπαδημητρΟΟ, ΣοφόιWJς

ο δήμαρχος Βέροιιχ ~ βορyιο(fδης. (ΦΩ10)

Αντωνιάδη, Νlιι:οc Κατοοόρος, Νικό"°°ς Νεlρος.,

Η έκθεση nοραυοιΔ(ιι βια cwτιnροοωπευτικό δε.,_.

ΜιχόΜ\ς ΠαηαγιωρνbJ, Μο,'όλης

μ::ι των γελοισyροφών nου δημοοιε(ιτη ιο oτcw

ΠοόΑ.ος ΠΟΙJλiδης. Ν!ιcος Κασ10.\όκης) ,

Μ Ί«tράyωιιο

ελΑηvuό T(.no ιι:nι οε uιιστ-οΑ.ιιά δελτάριο στη δι+

Χώρος: Χώρος Τφ~ Βέροιας (Φοl.Οι'Ιέ -Ιοόνειο)

όρκ.εια ΊΟΙJ ιλΑηνοtταλιιι:ΟΟ πολέμ>υ-τοu 19~1941

Διάρκεια έκθεσης:

Πρόaιται y.σ ί:νa nφ&ο nou η

και οήμερα ονήκοw στη Σu~νή -του ΕθvικοCι

2017

Ιο10ρ1κοό Μουοεkιυ. Εποιειρεhο.ι έτσι μ ο διαφο

Ώρεςλειτουρνlοc: Πρω18:ι'ΙΙ>1 s:00Αmγιυμο.:Ι 7!.3Ο-

ρετική nροσέγyιοη του ποΑ.έμου, nου προβάλει τη
δwομική της '(Ελουνρcιφiας ως πηγή τικμηρίοοης

2Ο:JΟ
Εnιοιιiψειc; ο:(ολιι<ών η.ιημότιιΝ: ΙfαιΟΟιν οuw.wό

εvός ισ10ρ1ιοό yε'ι")Ιοότος ιι:αι ως ΟΊΟθερό αηοδέ-

ηοης οτο τη).έφωνο 2331076100 κο.ι 2331078127

25

Οκtωβρbυ

Νικολινάιος.

-17

Νοιμβρbυ

144.»

θίοη τou,aW " ' η ιαna.onuή ΊΟU 6Ινu Ίη 6.nιαΊό'fητ-σ y.a οuοιa.Ο"Ίική ιcι:ιι
apo( όφΜοςnΝ κcι'fο4iκωιν nολι>nλwρη ο(ι οnο4η01\ τοu. Η Δημοιιιιή Αρχι'ι
ΒCροισ.ς;:n οιιiπuται γ.aΊην αξιοaοlησι\ ΊΟU;Λ( cιΟJΟΑηQιΙ Ί"Ο Δημοιιιι.ό Σuμ·
βο6λιο aλλ6 και οι φορd(
ΑρχιΊίιcτΟW(,Τ& da

n.x

, Η άλλη

,

αποψn

επικαιρα

Σ)(Ολιάζονnις σι βάθος
τηντοιιική και όχι μόvο

ζητήματα

ιπιιιαιρότητα

30 Ο·~ωβΡοu 2017

Επίσκεψη Α. Νεφελούδη στην Ημαθία. Ποια τα αποτελέσματα;
φΤcτάρuι κaιτην Πjμnτη mιαιcίφθηκι- την IWρoccι

Το

r.r. τοv ννοuρyιiοu Epyaotoς, Ν ιφιλο4.:ιδrκ

Αν6ρίας.Μι οφορμfι την mlσκιφη τοv, αφινό(
ξ-ίο•cιοι aννι•aράθιοη μιτοξ6 ΣΥ'ΡιzΑ κσι ΠΑΣΟΚ
{οcσwιιι:οc""°'-ις crτη ο. 9) ωι cιφ.ιτέροu 6ιν δόeηn
ιπο nροηyο\ιμινο μa;( •ύλλο α•6 την Μιι.ιρά μςι( ~ώροu- η 8t:τaοη nou χ,ριιc(όταν. Στο οημφνό
μο( φUλλο avαφtρόμaοτ1 οτην aνοκcΜvωοη nou

ει(ΙφεμοW

170 μηνόοεις οπό τις

ιιπη ρεσlες 10u unouρyεbu ιαιι

ότι όλοι οι nρώφ εργο(όμινοι θα nόροw 10 βοήθημα των

οnώλογοtΝ οπό δεδοu).εuμθια και (Jl'J)(η μ Ιώσεις, cυιό χρέη

1000

και ποιvιιcές ειbjνες, \a μειώσοw μισθοός και οποιτήοειc;. να

ευρώ . Τέλος nρότειw νιcι ΊΟ εnόμενο. βήμαιονοσuμβωλεvτοW

τοοκbοuν διιο:ιιώμαrα των εργα(ομένων, να εοναιιόροw ή να

~ους νομοο:iις 10υς ~ w μnορέοοw να διιο:nωθούν,

nο.ιλήοοuv τζάμnα τους ομΟο.ις,
σε

Ετσ~ η κuβέρyηοη, μαΟ με οι.rα:(ις rrou έκλειοον 10 ερ'f'Οοtόοιο,

ολ)cί

θέλει 10υς aηολυμiνοιι( της ΕΝΚΛ!Ί \ICL .,ινουν μέτοχο~ σιρού

γρήγορα θα εεnεροστεl Ιάθε εμπόδιο με vομοθετιι<ή ρ~μοη
nου Jlέραοε τηνnροηγοCιμwη εβδομόδο το ιnουργεfο.

)ι'όοουν δεδουλευμένο • οnο(ημιώοεις και να οΥΟΜβουν χρέη
• nρόοτιμα του mωχευμiνου ομΟ.ου, νι:ι ro οοοfα, με βόοη το

λΔΗΛΩΤΗ- ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ

\όμο τη< σημερΝής κuβέρwιοης, nροιrιοW101 10 συμφέροvτ-ο

Ixulkά με την ΕΝ,ΚΛΩ

'16>.ιιοε ότι η υπόθεση κώλόει

νρaφειοιφοτ~ι<έ< α'ι1(Wιίιοεις σε σχfDη με την ούvδικσ

,

• ΝlΛΗΡΩfΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιξιδωοι- για nρowoyαv6.σt\.κCM)ς ΜνοV( η Ν ..Ε τοu

Στη ου(ήτηοη JΙΟυ ΟΙ(Ι))ιο(ιθφε νι:ι 10 εΡ'f'ΟΟιαιά θέμαrο, ι<:όλωε

ΣΥΡΙΖΑ,ολλά ΚC8 το ρι.ιιοριάζ μα( cmό τις •αρι~ο •ις

ό)ιους το.ις ενδιαφερόμεvους φορε{ς

οιινδικαλιοt\κώv

ιιmροοώnωv

aou

'"χ6λaοσν τη

~ο

"'°

των φαιιε(Ιί'Ν έ'Μνt1 των απολυμi\(ιJ~

κατέβουν στην Αθή\ΙΟ

"'° ουCητήοουν επιμέρους θέματα. Εnlοης τόνιοε ότ~ ιι:nι

Την Ιδιa ώρα, nάvω αιιό

στις τρεις nεριπτώοεις οι έλεvχοι οnό το υnουρνεlο κοι τ~ς καώ.

δυσιρολbοιιν ιοτροφcιρμcικεuτ~κή περlθο1'ψη .

Ίόποιις Εnιθεψήοει< εvτεfvοvτ-οι nορ'ό)ο nou ΙR!άΡΙ(θ έλλειψη

Τό1Μον όπ η a\IC\muf.n νο την oooro μιΑ.ό η κυβέρwιση, nοτόει

nροσιι.m1κώ.

nό\(ιJ στην αnληρωσιά, στοιι( τοcιιασμέvους μισθοCις, στα

Και οι •αρε~οςτων ονν6~~ορτανώοι.ων..

π

ορέμβαοη σε εκδήλωση στη Βέροια, με ομιλητή τον

ύοστικό ωρόριο, στην ενrοτ~κοnάηση, σιην έλλειψη μέτρων

w του

υνιεΝής ιοι οοφόλειος.

ιmουρνε{ου Ερyοοkις, Αvδ. Νεφελο(ιδη, nραyμοΊΟJJΟ(ηοcιν

Ι<άλεομο αγώvα

OtOIJ(

εργα(όμ&οιι( της ΕΝΚΛΩ και της

την ΤεΊόρτη 1 81 1 Ο10 μέ).η 10υ nροε6ρεkιυ 10υ Ερναtιι(Ι)(ι Κέvtρου

.ι<αρυniδrp

Nόouooc (εΚΝ) ιοι οι δυιJΟ'ιοεις των Σq.ιατεfu:Ν ι:ΚΛΩΘΩ• ιαι.ι

Με ο'<'Οκοlνωοή του, ΊΟ ΕΚΝ οnιυθWετοι Otol.I( ε~<φεvους

Ιδαι.πιl(ί.ιν ΥnολλήΜ.w νομού Ημοθfας, Με την nο.ρέμβοσή τους

της nερqcή< και 10,,;ζει: .Ο δρόμος nου έχουμε μ.ροστό μας

ΊΟQ}.όκ:ωσcw το .φιλερyοτυι.ό. nροο11»1εb της ιιι:υβέρvηοης. που

εΜ::ιι

ιιι:ρόβει φτ~ εξοθλlωοη, 10όιαομο τιιw δικο1ψό1ων των

την κολίιτερη οργάνωση 1ων ερyο(ομέ\(ιJν, ναδημ οιιρνήσωμε

φyι:ι(ομέννΗ.

τ~ς nρουnοθιέοει< νο την οντειήθrεοή μας, Να δυvο.μώοουμε τη

Η ει<δή~ΟΙ) Ο~ηκεμεοφοf'Ι.Ιή νο~ο'ΤCΙΙ.J υ nουρyεlου

διεκδlιιηοη γιο την ιαnόργηση ό)ων τιιw αvτερyαπκώv Ιι'όμων,

Ε~γιο την αδ~τη. ~~μΕWΙ\ και απλήρ,ωτ~

Αnό την CΝΟιc.οfνωοη τοu ΣΥΡΙΖΑ

S.SOO εποχιιr.οl εργα(όμεvοι στο

δι:ι)οyη-τήροδεv μnορούv να βνοι.ιν στο Τσμεb Αvφ,(ος ιαι.ι να

"'° δυ'<'Ομώοουμε τα τοξικό μας σωματεία, την εvότηώ. μας.

μνηι.υvΙαw, Να npοοτοτέφ:~υμε ι<οι

"'° εtι1.οχ6οοuμε τη συλλ.ονική

εργι:ι.φό, :την ιόtάο~οοη w.ιν εργοζομ~ν των Σόόnερ Μlρκετ nό.Χη, τη αιν&ιdιοτtJCή ο~ωοη ιιι:αιδρόση, το δll(Οίι.ιμο στην
.J(οριm15η~ και ~ων ιuιολίιμm.w της ΕΝΚΛΩ.
lj
οπερνb. Διιοιώμοrο mυ ο Yt' 6-ρει nολ(ι κοΜ nως κυβέρνηση •
ΟΑ~. Νε~)ιο(Ιδηςιmεραmlοτη~ηντdλιτική τη~βlρv~σης; ΕΕ ιιι:αι ιιι:όθrε )ογής •εnεv6υti< σιοnrοουν κοτορνήοοw. Μια

"'°

--ιοaώγο 10~-ερνσ(όμενου<της ι:Κορυπlι5rp έδειf.έ"'ΤΟδρόμ~

κύβέρvηση mu ιαιο~ το διmrωμα στηνοnιρνlα, δεν θέλει να
.._το βράδυ της Ιδιας μέρα; nρ:ιγμστοηοιήθηκ:ε αnό την ~~~λuσης γφy~ έχοΙΝ•• .εισόδημα, ο.nό το Το με b Αν,ερy~& υJΙεροοnισtεf 101.1( ερνο_(όμεvοιις..
δρόσης λvέrιfω'J Ημ:ιθb.< , στη Στέγη Γρομμόtων ι<οι Τ~ν 6,!' OfC!'~~τo αινδιιdιστυιό \όμΟ και~~~~ φ,ο~k.:Ν ~ε βόοη 10 nοραπάv~ ιο:ιλεl ταις ερyο(όμe.ιοιι( τη< ΕΝΚΛΩ και
, ουνκέvtρωοη με τοιι( οnοΝ.ιμένους το.ι ΚΑΡΥΠΙΔΗ, με οτο διιι:gιωμο ο.την~ nρqιφι~σε να δF,~e5ά:Jέι :πς τής!.Κaρuιήδης.νοδώοοι.ινμόχηγια.:Νομη).'Qθεrο(ιιεέ\/Qευρώ
εΡt'Q(όμενους στην ΕΝ.J<ΛΩ καθ:ί.ις ιαι.1 ηο;vτες της Βέροιας, οι α~ρόσής λ~ 6-n ~ Eto. ΠΕΙ~~ ~ikό ~ ιι:nι αιιό δεδουλευμέ'Μ καιοποCημιώσειι:;. Πλήρη σταθερή εργωfα, με

onoloι γέμο:Ν οσφ.ιιιι:τιιά την οlθουσο,

Q.loOJJOYSες.i ~'51 μ(ιjο~~πρωτο~ια ο:ι.ιμοτω!

7S ι

ευρώ κατώτερο μυθό. Κι:nόρyηση όλ6Η των οvτ-ερνατιι«ίΝ

Η συ(ήtηση ήtnv {ωντοvή ,nολ(ι ενδιιφέρουοο με ερωτήσεις~σα cmό :ι~ν ηορέμ~ 10~ ο\.WJΡ.όοωnοι ~υ ΕΚΝ κο1 των νι?μ:ι;ιν, Κάλυψη ι<οι επιδότηση ό).(ι.)Υ των ο\Ιέρ\>(ι)ν γο όσο
το11οθεtήοειc αιιό 101.1( ενδιαφερόμενους.
~cίτό;ιi, Ολλά....ιοι ο:nλή ρωmι ερ'ι9(όμενο τη< ι:Κορι.mδηςι
διαρκεr η ανεp,{ο ωιις, με ΟΙJαγvώροη του )Ο:Ιόvου ονε ρybς (ι.)C
Ο Γ.Γ του υnουρyεlου γο τοιι( nρώην εΡιΟ<όμεvους σrο S/M nου nοeο~ρέθηκονστην εκδ~λωση, ανέδειξαν ότι η ιιι:υβφνηση
αιντόξψου χρόνου. Να μην ιοοnεl ρe(ιμο • νερό, κανέ'<'CΙ οnfτι

Κιιρυιrlδη τόνισε όtι το ιmυρνεrο έκ::ο.νε ό,τι ήταν a~ρι.JΠf.ι~c~ηι<ι ~ψ.,..rσeι-nρ~ Υόιφu, ~την αnληρ;ιιοιό, τ ~υ ή αnΑήρωτου σε nλειοτηριοομό, Να δοθεί' έιαιιιcrη

δυ\ΙΟ.τό y10 να βρεθεf μb λόοη, α>.Μ η nλευρό. του ΚοΑ.Ιιιiδη

~~ις)D,;μβόοεις, τα μέτρc;ι !'ροστασ&< ~ οr.tρrcι;ιν,

την ώ.ευ10b στιyμή ΟltΟ)(ώρηοε αrό την ΟJμφ(ι.)Υlcι την 011o~frtίyε1Mν ότι οmροτό,οeιι:; κυβέψηοης

01κονομ1ιιι:ή ε~ση

..επέν6~~.'t~

Otol.I(

απλήρω10υς ιr.οι απολυμiνοιιc.

Διοοφόλιοη των θtσεωνερνcιοb.ς. Kovi.'<'CI μcιyο(Ι να μηνCΝΟlξει

εb:ε αιιοδεχ;θεl το nροηνο(ιμεvο βρόδu. &τfοης ενη μi ρωσε_όtL :ι: &ιρvπ~η=V: ΕΝΚΛΩ ι.tσννιδιιi:ό ~ ~Vι ;χωρrς rους ερyο(όμενους της .t(αριιπlδrp μέσο,

Εποχικά εργαζόμενοι : Δουλεύουν σκληρά και σιο τέλος μένουν «ξεκρέμασιοι»
•ιιιφήοuς ........,σικ, 6'αλ..,ι\' σuσwιααiας,
~la( λιnοuρνοW σtον ύάδο των
Τροφf...,ν .- ιρyaι;• ενοU( nou δοvλιόοvν

Ε

UΟJ(Ιιa!ι.

Την aρcqιμαι-6tητα aou amμιtωlltζow οι ειιοχwοιΙ
μας .........,.. ο rΔι<ης τσι""1, ~'<
ΠΜΙ ~οΟ Κίνφοu N6ouoac;: Στην Ημαι8ιlα ωι την
Πίλλι:ι ~ CιιΙ( UO)llιtol •φ.σοόπροι an6 S.000
ιρνa(4μινοι,kuρb(σιmαaρήι:Jaςnοuι-.ξφyό(ονια
την 10πcή --""""' pοωιαwο. Το Ερ\οατ816 Κ
_. το Σωμιπ8ο Δ~ . . ·~το οιιοιο ανήκιι
cπη δ<Ναμι\ τοu, cnroιm':toι:Jouv ιιΑο4tΜ 6ρόοη
cnιcιkυ:νΟονtcι tCI ~QtQ . . 6qι~
ontμ:mι .,.ο uιν nφocmιαCa ιcaι την ~οη των
UOJ(uaaiv~
Η ~~ Πι.ΙW φτσζομtννν δοώ.ιόοw 06 tww
μί)ορο ..,...( ~ ο.αν η δοuλa<Ι .,... . 010 τίλος
-τικ. «ι ιμρομlσβιιa ιιοu
σψ.-Αηρώοιι δεν τΟU(

...,.m.;

ε.φόrονν \IQ ιι6ροw

txow

ι:Μδομcι ονrιρyιας. Μι».1010,

61Ν( οnιnμί.νa ο Σ . Tottorκ. η ρόeι.ιοη • • ίδιw τη
6waτ6τηtΟ οτοuις ιρyaC6ιaVOU< 010 •ονοιρρόδι. .
w ~μι •ροh6βωη τη~ 100
ινcιι8μιfν, φι ηλtοΥ ιιaιαιρrιιιw. Πλίον MJ)ll)ow οι
νιrνι•οt όροι: nu nρoUnoetιouν 111 ημφομfοe.α μωο
crτo πλινταlο 1φηvο (~ wι aροσμuρο6νια οι
Uo π:λauτσfοι ~ Διν βwι 01ιl'NS( ΟΙ •ρtmίJοιιι(
ιρyσ(ομtwν nou 6cν ωtaflpνouν να μι:ιζίfοW οΟιι
ta 50 ίVtqlQ "41 αιnιποόncιι Ύ'Ο τη θιι.Wρηοη τοu
βφλιαρlοu Υ'pιας.
Οοον CΙfΟρό τους 6ρcΜ.ι(" 6oubι6<. ο ιcι:w6ναι;

ma

οι χ.αμηλοf .-σeοι, οτσ nnε.6o t ou
ιcατVtεροu, . . οι 68λιξ( οuνθιJς:ες. Σπι
kΜοyηι(\ρlα; οι ε~ζόμενοι δοuΑεόοw
Ρ 6 την αvcπολfι μtp τη δόση TOU η}404.I,

"°-

,....ις"'94ρtο.ΣΊU
φyomlσ»
η 6οvλειό \(1ι1nα κdτω αιι6

ιψ)Αt(

&φι.ιοcραοk( ωι 80).ι) aι.(tι.ιίw υt. ειδα

"""""ας. Σ10 φ6νιοοιnό, η ιξόντ/ο\ση. οι
ι.-.μιις .-ις

.., cαισ ~

nοrιλοόνοwcχΟ01Ίκ...,..fΙΜΥόnιτας.
Ο L Τ..""1( _.μlζa ca6μa
τη δννσιότητα nov ι.wιι το ιφοιw
νομιι:6 •Mkrιo ott( ε.)ΙΙΙΙΙρι'ισυ( τrκ
~ wιfι< \IQ QO(fQλ.l(ow tνα
μΙρο( Ί'ΟΙΙ •pοοωΙΝ(ΟΙ) ΤΟΙ.Ι( O"tOV ΟΙ'Ά,.

παρ61Ι .......... "" .,..... ιξaρτ-Ιας. kqιισα οτις .......,..( -..ιις

-

n6 την uιro)ll Wοη auιfι •ρtnι νσ (Χοuν οuyιιι:ενιρώοιι
τη

6'Μn0τηιοοιm\(-ιιτιςwλι>φjς,_.,,.,ιζ..,...
. - 1Ω ιρναιά ~ Οτον αuιά txouv βrόμαιa

...,....._ .,.. ΟΟί,..,. ιιν ~ "'<
moιa, ~οι φyο(ιιμε..ι μbοινν-4λuπτοι, 6εν ίp.rν
R.Χ• &ιcαlωιια 8)ιηpωμίνης66aα(fa 0800JιiωσιΚ ftOTI(
μΙρι( uκ aιιouσlac; τοι.ιc;.
Οι σιο)ΙΙ•οt φyΟtι( της npιOfl\(
64α8tιονν 8((1

oux-'

........ μοφ6 ΙΙΑι\ρο, ............. ..φ-... -

n6 vp •ρο σιωρnή δοuλa6
Το

aa&fON<

τι( αιιι οι-4( ιρyαι:rlι(.
της οοχ-ή( 6οώιa0( ι5..,( Του( βιtnι
8((1

ιιι:ιι ι.6ώ nρι5αβιmι φa4&c:L '1ο\, yιιa νa μ.-ορ~ \llQ

nαρο6ώοονν το ~«•6 nρόί6ν τΟU( ΙΜοχραίΝοντaι
wocrfQλιcnolινcmwOm.Πρoιιaμtνrι:ιuνaaιιc:αιaxτoW

nιbω<U'6150 tνσημcι "< ..σ&ωtοι μtοα οτη χρονι6. Κιm
..Ποιο ιιι-ς: ιtιια: ctbιaιno 6Yapo» tta tOU( ειιοpοό(.
&οι ~οντaι νa ιιΑηρωνοw n6 τη μ11a ~i(
"'< μο&ωτοι. cm61η'ΙΙ όλλη tφφορ(( οτον ΟΙΆ, cι:ι
6λα CΜό νa μbονν .ιξιιφtμcιιn• 6οον αφορd την
.,,..,..... αή την ......,ιο. την "'"fCΙ)ιοτιοu\ ώλοφη
ιιι:ιι .-a οιφ6 •cιροχi(....

ffft1f/

(ο.ο Τα Qιtfιμata aιιτό ,.σeιο.,..-ν uτό τη &4ρa.σ της

nfcιu'fη(τοιιιΓ.rwv~οu(ριοοiα~ .Νιrφιλο66η
οτη 14ροιιa aιι6 ...poo$80U( τοιιι Ερyσn..Ο ΚΜροu
N&ouoac;. λνrΙ οuοιοιn•ιk" cιιιι:Μηση( ο
αιιλ4ιΟU(
προ~ να"" ιιnο•ιειφτοόνοtο Yιroupydo yιιa νa τa
μιλm\οοuν· Το •f.\lιw &w. α.νraδημοσfwοη cn6 τον

rr

ΡΙΖΟΣΠΑΤΗ 22110)

Η όλ),η

άποψη

εξιστοpείν

Σχολιάζοντας την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
Τι σχέση έχουν με την Μακρόνησο; Ν.Δ: Τι ε(ναι τελικά το νέο;

Μ ΣΥΡΙΖλlοι

ιλη ιr:ιι οτU.4χη π:ιu
XoμcJ',.:·

ριολοτικ.« tνώσεις, το οαγσ..ι τους
οννl(ο

>.ο(Ν yόρω αn6 ,ς:w Γρο,μ~

ιχοw 10

,.ma ""'(. n. Ι>ή,., """

~ιόδιο 100ς; Τι οχfση

10

X').166e:;

nοροδεfyμοτο

ιιερι'ιφο"'Ι( οτ\οης τινν Μαιφο·

autό( ιιnέθετι οιιφόνι

νηοutών μι τη μοφο\οtρlα. 10ν

οτη-ΟΓ.

«PfO~ 11')( WΙΟτJΥής llOIJ

~·-ιολ>

ιcηρ(ιm1 η tα,.ιβ(ρ.>ηοη; Τι QΧέση

--""*"'""...
δσ#Ρ<t<>πιc-..ι,c

Qιow 6'ιοι οιιu:ί οι ήρωe:; με

uc:

~~

.Of.ko TOV o6nw

~·
"°
φcπδιι ιόΙιοιο
~ ..., .; !ΙΟορΟ

τιp

0801'Wν

θλof<pc\

Τι οχ*7ιι 4)ρw- ο:ιhιοι ιιοu "6eι

ιιοu uιιφοοιιιtεσ ο ΣΥΡΙΖΑ; Με

ocw

μaοοG>α
.;,.λμο -

10

"'
-

μορ ΟΟΙ"

""6
Δι......

ρολιομ6 1ην οιιοkι δεν φι u:m>-

ypόψo,
"°" '""' - -~
οτιν ιcmηολιομδ cuι6 το 'flEWOIPόo ιcια

Μοιcρόνηοο, κοτό τη διόρκιιο vιfοη.

•OV:

Τιοχt:ιη 4ρν 01 χιλιΔδες (ωνωνοl ιcιι
νιιφοΙ cnOMyttl.!'tQI ~~ποU η

μης: εnbκaψη< u:ιu ΣΥΡΙΖΑ 010 νηοf
όποu μaρτ:ΟρηοcΝ χ~λιόδι< κομ.μοο..,
οτf:( ιο::ιι 6λλοι Α.οιιr:ιΙ ο~ιοτCς.Εικό
νες ncu nροιο::ιλcι:ιν,Μ
Σ:την αρχή προκaΑοιΝ ylλιο yιο την ΙΦ·

1όντια 10vc: κοι οτη οwΙχιιο ορv~

ΟΟΤΙΙΙ~ ιεtλιο:tι nρc:9nόθ~ να rooid'·
οι1 y\o ~ο~~~~ια~ιτiες. μέο~kι iΨ'

=

οπό 10 βιο"""gνηοt)με 1ηy ~βέρv~η

"'°

nQl.I την ΙCΟ\08Uο~Αο Ίqootu«i ~··

την ι.mιc:ριοlο 10.I(, twε611to no[ηoη
ότι πρ6κειτιι "'ο κ6μμο 6ΙΧ;ωc ηθι_ΙΟ(ίς

tιΜΙcι, ό~ι οι ι~ερΙΟλοτιΙ(Ι)( OP'f'CWΙ·

~•t?6'ιόν8 τ~ βρψμιιιη ~1ά

~ 6[Xwc δα- ό<ον

..

~~μ~ ~
Υ.ι:ι\116 °~ 6ιν φ.fν 8r-CU το

ιιρόιιιnοι 'ι'Ω 6ι(m)Sοιιορκ(( ο ο {'Ιες,

nο6ο-

cιιμιυtpCΑ)ς ετ8-

~Υ\ μι ΟΙ IYPflA MIU
δcν mόpxtJ ~στον ιμιιε-

Μο•pοιιf)Οιώτη. Οι ηοροn6yω ιιιι6w.(
ιαnοyρόφη ο ιιροχτk Κuρα κfι οτη

..

U. 10 NAro ια n; l-l1Ai, ...,

ραuο. τηc._~

"°"' -Σm!Α

-

ιι:ιιιποΜι:ιμ:ιιύ

ηρωοοο\-

"'~--"""""'
.............,.
...ιtι><Θι.....""'""
~
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ερyοιοiσ ΙΦι πιν αιχ,ιιριμσιιιι ότηιο.. ΣιιCρwt δε. οιmυιάτεc όο οwό
.eo.~ mUi( Ι(ΟΙ ιιο)ιό ~ tίοι_ις ιρyοι:ιiα( yιΩ too(
viι::uc>. τη σπrμή nou η CΜC-y.ΜΟΤΨητ<ι ιιερW. Λ\1νο.ι αιιό τσοια
ομiνου( ~ ιr.σι 6ικσιιΑιμcηο. μc. πρώτσ. θt.ίματο. -ιοuς νiοuς. Μιλό
γιο φόοβοοη όΑων roιw mι ιδιών οι ΙΙΟιδιιrοUc στοθμο(ις, άJ(ι όμως μι
τη δημιοψykι ενός uιαριcοι)ς 6ιιcι\ίοu δημόοιων nαιδικliΝ στοθμώ~
ολλό με τη δισtήρηοη t\IN ιδιωηιώιν, με ιcοuιιόΥι. Κόνει. εniοης λόyο

yιο cοuτόvομα ιcαι δημιοuρ't' ιώ οχο).ιfσ (.,,) μ.ε τοιαική αξιολόνηοη
τr1_5 διf!κηοης, tαΝ 16ιιw tαΝ ιιαιοιδιuτιιαί.ιν και τοu εκnσ ιδwnκού φ.

:YOU•, εmκαλpύμtνη

yιοnwΤρσιm σιdlιb(ι t•-δι:ι~

~ειοlματοςfΧο>.tΙΙΙΝ.Σtοπρόγρaμμο της ΝΔ οι vιιχιιρήοεις αnο...-τ-ούν
οΚόμα.ιrο Qj.Jεoo λόγο στην ιιmοlδtuοη, nολίιμορφα: Με ένταξη της
~χcφημσnκότητας οτο οχο).1κδ nρόγρο.μμο, με mοyγελματuι:ό nρο-.

οφίσιο)dομό αrιό ατύ.ί)(η .,.ης Ο'ι'ΟΡόC-.. nροοιρuική nραιmιςή όοκηοη

σιιιορk οιο ό4σvμι..Με

ιqς σwοpόςιπv,ιiυι _. ιιpow:iowιttvv. ιιστηιοριοacίηοη τωv ιδρuμό-.

10-θιο χιρι

~ ~ιιί.rιο6 τιcι αv.

λοο\~ΠΙUΙD<-,..Π<

τωνκαι~μετηχρημιπο6όcηcη,σwιιpνι;ιαlεc;ιιa.τονκόομοτης

- - - -· ιφοιmοήόαι<ηοη ..... _.,,,..οι.4.

Jο80plll'cΜ.ιiνσδι:Μhισμιtνομιι.ιιοοχιοutνισ (ιοu).οόσιοοςW

ους.yισ-.ι:οιv.:Μιιή•Μ'JΤ*όfηο, ~ιιοη σ 11οιόιητα.UΟ'1ό

~ ~ ~ cno ~ Γοοαm:m).00... ιυβ6 χτ\.ι'ιημα στο διc:οlωμο οτη μόριfΙωοη ων,.~
1W 0U01ήμc1Φς, ΙΜΙ'όο-~ τη~οϊi"ή(οιmγίνεια<, fllN οnοlων οι OY(ιyau; πιορομιρ5ζαιτοa στο όwι>

cε:ιrnuxW<> ~ cιιολι.ιδι&οτηη< ι(ω1ι_-

Ρ"ι\<
"""""""' "" ..,ριρ."°"" r..
την ανοβόθμιοη τη< ομιρικανοΝλΤΟι-

~-~·~ό:Νωι ~u λαο(ιξ~ rια να

μο μιο.ειαrοfδεuοης ιιιομμινης σ ρομμtνηςστο μέτρο-nιινvιιχnρη~

λα'ΙΙα'ι< nολ~τικfις t0uς, δεν διmό(οw

τικων ομ ι.w.

μπpοοtό oc οποιοδήποτε ακροβαοrα.
Ο ιι.οtήφορό( «ιuς δtν έχιι πάτο κι
oulό nλιονvlνεω 1 ονιιληmό κοι oiov

μοιρό(οvrοι τοw16ιο πολπιl(ό πφήΥCΙ μι τις παρεμβόοει<:τηc ιwβίρνη.
σης ΣΥΡΙΖΑ • ΑΝΕΛ. nou l(ιwf'toι οι αντlοτοιχη l(QWjθυvoη, προωθιίr
ντας οντlοtοιχα ι:mχι.1ρημοηΚότη10. •Οξιο~ση., μενού πτuχΙι.w και

~-

kής βόοης: της ΣοΟδο<, yιο ΊΟ 610. wρώ
nouθa <ιο\Ο) nόw. 0116101'ιιΙkιό uo1i·
ρημο οε ι(Qnλιομcιίς π:ιu ΝΑΤΟ.
Το ιcuβερvιμι ιά ortλfxη n~γον οτη
Μαι<ρόνηοο, εκιl ncu 10 0011 Ιό κιΧι·

tO νερ... της το ικ,,c: • a.ιτι--

μ4xρι xttcownoψlcιo10...

10ς .ανι:::ιμόιρψ.iΝι. τovc: κομμοu..,.

Ρισιτάλ υποκρισίας!

pnm4A ~π..fκ υιιοιφιοlσ( ι(Αkrοι:τa.ι t'O
Νμσ •• • ονοδpομd 1WV ~'"'1ιw:. ιιιc. φΜ(η
•ou ΥιpΟίιcuψιι • • trp .,.. . . . . τοu Λρ8οu Πtyou w
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kιJρ. Μιιιοο••rκ •ροιι•οιrο.,.., mι( •οοι. ι.ν αοσΟο
ριιw 'Ω( ιι-cm.-.tς "~ •• Τ:88οΔν •ιn6( .......
-Η6--Σ-~ηυλιlνσ~
οι ιιρσ.,ιηιί(, Νι) ο Σ"•6ρο( 8..ιwριbcη(

...........~.......··~°' ..,
οιaονwι• τcκ.ις. αν
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IJOW' ancfιUoa.
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ο

όn •• το tιaό τοv Wιιο 8οιξ.ι το
aap61upo "°' την ~ 1WV
οv.ι,.,ιιcιίΝ. Η

Το 8.ιμ• ιιvpο.....ηοιι •• " •
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. . _ ,.....,
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lt•~ σιt6 fΙΙΘΙΙ &lw . _ 4ιμ.ι11Jσ

ν1α(οοδοσι•~
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οΟντ• wo cι(.ιβcιοuν
οιιο(ημιώοa< οή '°
Δfιμοuι.. Το uaoup.,.ιo (f;ινσήι( σ6Ιnησιι
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νιι 6wc; το 3.009, yιaτΙ το 2008 rι.-WU

~'ΡΚ •ι aξ. .ιπ.ικ
~·ικ..
Η ΝΔ uιιιvίrpισι • ιcu~
ν-λοu CCJ17/2.01Q

wο!φ ομ.dτητΏ

10U σιτfιιιιrt8( ΊllJIW ιιoW.amW

μο.ψ

νηοη nις:.,.. 'ΙΟ ~ κ

·

ι .ωι.ιιι>. ο:rφeκόλΙRΠt( διοκηρuξειc; της ΝΔ, ιιοντως,

r;-::;:t~~~
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ΝΔ

10 .., . και l6ι.ιιοι .οtι••• διιιdιιcηοης σνο.δρομιaW «

λ.οCΜ), διν '"cφοόννο •p0~ w n6o"o οντWι'iκι\dvcι..ι
η naa.n.cι\nou uλοncκοόν ι\ πpοτιbιοw.
Το •οοό ιιοu δ&ιιιιtκeκ)ν οι ιιρciιην Pouλwtt( ξιιανό αό
15 ιιωιτ. aυpώ . ., μιιιοριlwι φτ6οι.ι aιιόμη και τα 50 ι•τ.
ι.aι, αν aδιιuιcmιιΟν ._. uΜαιδυυ\οοw όkς οι nρο.
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διάφορους ερyο6οτ1ΙCΟΟ( φορdς, Εnοιιιρημο1ική λειιοuΡ'ι'fα. σύνδεση
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Οκτωβρίου

30
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Οι Ελληνες στην ΕΣΣΔ (ντοκουμέντα)

Μ

εαφορμήτα 10 xp;vιo της Οκτωβρι-

δεν dνε ια::ιvένο εμnόδιο στη στοδιοδρομfο

Εδούλεψε οι πολλές φάμπρικες. Πήρε μέρος

Κρfμοκοyιο ανανγέλλοw την fδρ.ιση τμήμα

ονής Εnαιόστοοηςο ΡΙΖΟΣΠΑΣ1ΗΣ

τοuς. Δεν υποΡ)(ουν στψ ΕΣΣΔ nλιοvειcrή-

σε όλους τοuςερνατικοUς ογώvις. Στάθη στο

τος Ρωμηών mcwέρηδων. Αnό όλο το χωριό

16101

μοτο της nλειοψηφfος και μεισ.ιειcrήμοτο των

πλwρό της εnοvόστοοης. Τώρα οι

μειονοτήτuΝ. Αυτό δεν εlw. οπλή 6ιοκήρυξη,

Ρώσσοι εργάτες τοvέχοuvονtιnρόσωnό τους

ο.κόμο οι γuνοfκες

nou 6ημοο1εύο111-0 1 προ.ποσίλι-

γραμμένη στο χορτιά. ΕΙνε nρcr,νοτικότης. Το

στο Σοβιέτ. Εlνε κάτι δηλαδή σαν τοιις δικούς

Ανατολή, ο καθένας φοv1όζεται τη θέση - όι>

δα, τηνοικοδόμηοητηςνέαςκοινΟΝfοςστην

χο.:ριό τοιι Κοιιιάισοιι nοιι κοτοικούvτοι από

μας βοιιλει.ιτές. Αιιtός ο 1ΟΠt1Υός εργάτης ,

χιοαv να ξυ mιούν. Η Διεθνής Ημέρα της Γιινοi

ποιι ον δεν εγfvοvτον η Επανάσταση

κας 'f'Ορτόοθηκε ποvτού κοι στο Γκρετοέοκοϊ

....-)...,. .,~ :ιν:Ν~• -., :..,..,. 1 "ι~~, ~~ t~ΙΙ.ιt, ~! (;~ θα εχόνοvτον μέσα στη φάμπρικα
.,,..,._,, ;...,;, ι-•. .., .; ,.;,ι, •ο: •λ f ..,.,._,~>:ΔΑ..:::.
t>: ~;,# ή μέσα στις φυλακές τώρα εδρεύει

έγινε παράσταση στην ncwτιαιιή γλώσσα ενός

όρθρων του

ΕΣΣΔ. Πρόκειται γιο όρθρ1 κατατοπιστικό,

γλοφιιρόποιι δlvοwζωV1CΜ'ιτηνεικόΙΙΟτης
σοοιαλιστικής οικοδόμησης των6uσκώ.ιών

και προβλημάτων αλλά κοι rοιν εντunωσιο-

κώv αποπλεομάηw τη< Σης 29 Οκtώβρη

.

-

~~~

.f
:;"'" l

ΤΧ .Ε;J,.Δ..ί'-. ΣΤ.1.?ΣΡΩΣΣ!.Δ-

1·t

~rd

ΘΕ.ΣΙ-1 ΤΩΝ ΕΛΛΙiΝ ΩΝ

οι

και το στiγμα: .rlΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΠΕΙΑ.

ΜΕΓΆΛΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΣ1ΕΡΑ ΑΠΟ

1ΗΝ ΕΠΑΝΑΣΓΑΣΗ. Η ΣΤΑΣΗΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΒΛΩΝ ΤΩΝ ΙWΊΕΡΙΑΛΙΣ11ΚΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ •

..;;.ι,

-

1111ι1 onolωv, μέο:ι στψ

δράματος οπό ywαiκες. Σε πολλά χωριό σαν

στο Μεγάλο ΑW.ιαορο τοu ΚρεμλJ.

την Κριμοκαiο οι γονηοl μιλάν τούριακο,. εvώ

vou, δοοτη ρΟΝτος όληv τηv δραστη

το πο1διό έμαθαν τώρα ελληvιιάι από το σχ~

δημοοιεύει οvrοnόκριση με τον χορcιιqη- rι~! ~~1~.t!~.π,οΑΠ•Ι()·
ΠΙΛ,~~~:~.l! ~.••-•'ι"'ι·"',,., ~:~:Ο.~ ριότητο, αλλά και όλην την οnλότηριστικό τfτλο: c11 ΒΔΑ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙλ Η ΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ • Εvώστοιις unόmλouς6fw.ι

ανοyγέλλονrαι ΟΥόλσιιοι πρόοδοι Κι

• αυτές

στέλ\ΙΕΙ τον ο Ρ)(ιοwτόκτη 10υ Γiώι>

γη Νικολή γιο YC1 ωτογρόψtι μέσο αιιό σειρά

λεfο nοιι ιδρ(eηκαν οnό τα !οβ1έτ.

~·• . , , ...., ' " " ".. •
).ΤλΣttΤ\.)ΝλΠΘfλΝΠ 1 UΝ .\RtiAQNTQN
ΙιΙ.ΙΙ1~'Ιι\Λ Ι ιΤΟillΝ •:\ΥΝΛΜ Ε2Ν

τα τω εργάτη. Όταν ολότελα wχσfα
-:?::'~:~
fG::' τcw ανοκόλuψα ύστερα οnό τις όλ·

Οι κοnφ:πfβες και όλες οι άλλες οργανώσεις,

·~..-οι χ•ρ.aι..-ο ιr"4"ι"• .f ιi .,iι4μa

ιn~~-~ λες πληροφορίες nοιι γ1α τη θίοη

αφύmιιση των χωρικών εξαπ:ΜΝοvτοι στσιι

• _.. •

·rdy Ν Ιfl:IJ\ΛM!iNQY AfX~Abί"J"()I !Ιι\ r.
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;~~ των εργοτώντοuζήτησα, δινπορέ-

nοιι οwτελούν cπην εξιιnηρέτηση και τψ

Καύκασο.

~~

λειψανατοιικόμωκοιτηνφώtηση

Τώρα τελwταlο ποιι όΡ)(ΙΟΟV καθα ρώfερο να

~i-:u·
•ιb .~

γιο το ζήτημα τωνμι1οvοτήτωv.

διοτυmiΝοvτοι οι απειλές 11.ΙΝ κοnπαλι0t1Κ6λr

Ίi:"i( <

10 ρυιοριu
ι στt<; μφο;·
γιο όσο οvιστόρητο -.iιφοvτο
,..,...
uς
«διιί.:(εις
των
ωη·
νων στην
σχπι κό ""
ι--

... ...~~'*'ο;.. ~ ,~,; ,.;. ,.. .ο .; ,;.. ,;ι1ιο" ~~ ....;.,,. ,.U'""\ -Μα δεν ιmόρχn μοιι απάντησε στη
....
ω""..-.... .,{,,,~.ι...ι:, .-4ω, , ;:;.-~~"'""'c.ί•..,.. 1..,.1-fl•~· ~-β
·~.
·
(.
Η
~ .\ι!.".ι.cο< • .,,, ~Ρ:- α 1 ~..,. ...>f.IJ..:~· w ··~ ..ι,.;..,. , 0, ,,... ,. .. 2,, UJ ιει:ικη ~ωση τnοιο ητημα..
1
1
,.,
~,;,. ....,..,.,. ' '"" .....,..,.,.. ~"" ' ω..- .......... ..,,ι,-,,. "~ :~,, οτη
"'°οδιό.θεl
~,
εrνε προrατικότη• W (r,.:. ;;. ,;~ ;.,~ ;i 0..~:ι"
,,_ .ffi..4~ '""""" "°"' ,..,....,..........~..
~·ι
.....
'/ι••
t~
,,,...,, ,.;, ~--..,... ]iγ!"~~- η...~ ι-..... :s•6:
v.\ ,,.:....,,, ••;,. •ι:ι.r..-:;. c~ .:.Ο. fll .,;,,~, ...... ..,,,~
~....,.,
Στο Κομμ1900Ρ1ότο (unουργεΙο)της
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.Στη Ρωσοiο unόρχοιιν nεριοσόπρες από
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έργο τοιις να δυοκο\εύεται. Αναγκόσθηκαν
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δα και μοζl με τοιις βρογκελt κούς (ασ οvπ.-

ΈλληΙΙΕς. διοικρ_ύ'δ(Ι ι ο

πανοστότες) να αναλάβοw το έργο της σ~

εiΙΙΕ η κοτηγορfο των Ανδρονlκων. Αντfκρ.ι σ'

. ..

*'• ,,......,

rt1QV

D.Ληvες.

μονοn~ιο ~Μι,Ιν παπάδων

κρατών εναvτlον ΤΟΝ Σοβιέτ, όΜς ανεξαιρέ
τως οι ελληVΙκ:ές κοινότητες πήραν αnοφο01στική στάση ιιπέρ της Σοβιετικής κιιβει>
νήοεως. ΑληθιΥό πόΥδημες οιιγκεvφώσεις

μι τη φιλειpηVΙ.ιιή nο\πική της "Ενωοης ΤΟΝ
Σοβ1ετικ6Ν Σοο1ολιστιια:ί.Ιν Δη μοιφστιώv. Αν
όμως οι μηοιιροιιό{Jκες κιιβφ.rήοεις δοκι
μόοοιιν να κόvοw urlθεοη εvοvτfον μας και
μας εμnοδfοοιιν στο ψ..ο της ειρηvικής ανό
mιιξης της χώρος μας,. τότε όλοι μας με μια

καrεμnόρωv. Οι άλλοι Ελληνες ούτε καν ιδέαν

ΙJ.\ΙΧή και με μια καρδιά ιι πακούcwτας στψ

Τελwτοfε( δ~Q:J.rεριφέρsες της-~ανiος

εf:χαν.Η

nρόοκληοη της !οβtnικής κυβέρ..ησης θα

νες αnο 'Ελληνε_ς.~οyνωρ,~~θ~οαν κοι

6101-

~rοuριακό. Ηtαν αρκ~ λSγο .χρόVΙο γιο να

μεyάλη nλειοψηφlο των ερ,ιοζόμιΙΙωV Ελλή· οι 'Ελληνις βρεθο_W Ι:ο'ε::Οnοιαδήπ~ άλλο

κολΟCθηοη της εφημφlδdς :ιιοιι το;χτιι<ό σε

νΟΝ της !οβuτ1κής Ένωσης. Εlνε 01 ή εργάτες

μέρος της ΕΣΣΔ σε οποιοδήποτε άλλο μέρος

μ.ινάλο σχήμα βγόοζυν 01 Έλληνες κάθε βδο

ριαλιοτικών διινόμεωv, ας έχη υπόψη της το

μεροκαμcnιόρηδες

της Ε!ΣΔ δεν θα βροιινκο μμιό οντfδρcιση.

μόδα στο Ροοτώβ, δείχνει uς προόδους nou

mo πάνω ιιήφιομο. Αvnπροοαιηεύει τη y'Λί.1-

χωριότοιιΚαυκόσοu Αιιτοlό;Ι(ιμάιιο δενέχο·

ΖωvιΟΥό παράδειγμα στόθη νιο μένα ίνας

mροyμοτοnοιήσΟιl'.

μη ά,(ι μο...C.χο των250 χιλιάδων Ελληνων της

οαν τfποτε οnό το νιφέμιομο τοιι Τσαρισμού,

ερ'(ότης Μ1χοrιλΙδης. Κοτόγετα1 από ένα μι-

Από το Μιχαολόφοκυ, ένα μικρό χωριό, γρό

Ε!ΣΔ αλλά και της απόΛuτης πλειοψηφiας 1111ι1

Φλό εκέρδιοαν έναν κόσμο ολόκληρο, την

ιφόχωρtό τοu πόvτοιι. Αnό ποιδl για να ζήση

φοw ότι ιδρύθη βιβλιοθήΙΙΤJ και οναγ11ω

ΘιλήΙΙωVτης λεγόμενης. .. οvεξαρπiτοιι Ελλη

ελει.&ρlο τοuς. Το yενονός ότι εfΙΙΕ ΈλληΙΙΕς

πήρε το δρόμο τοu σύνJ<ρονοιι προλετόρ1οu

στήριο

ολλά ~ριό μ9λιστο εfχqν ξεχάσει

κοφοvτήσεως της Σοβιετικής Ρωοσfας. Αι.ιτή οοιι στ~ν ιrλειοψ~φlο τοιις: ήτον~ικημ,έ- ΙCΙ ot[tή τοοc;_ την μητρικ~γλJσ_οσα ια εμιλού

αυτούς οι οποίοι εΙ\/Ε. ελοχιστότσrοι ,στiκει η

ή φτωχοl νεωΡt'οl στα

ιιητιιάι ~ΕΧληVΙκές. Αλλά κυ;ως ατομα, 6ιάν φονή η 61οφορΟ no~y~ Κοί ~η η nαρα

.nou

νfκηοε το κοφενεfο.. Από την

ιιnερασπιστοCιμε το Κρότος μας, Κρότος ΤΟΝ
Ερνο(ομέv01h.
Η Ελληνική κιιβέp.ιηση ποιι δινκόμνει τiποτε
άλλο nορό να εfΙΙΕ όργανο rοιν μεγάλων ιι.ιηε

νικής Δημοκρ::ιτfοςι.

Οι Ελληvες της ΕΣΣΔ ο ιοv Β' Παγκόσμ ιο Πόλεμο
τις 22 Ιοwfοιι

Σ

1941

οι συνδιιοομέΙΙΕς 6~

σ.rεξαρτήτως ε&.ι1κότητος. Από τοιις ΕλληΙΙΕς

νιο 13.000 Ελληvες ποιι πολέμησαν στο μ.έtω·

και ΚωΥCΠΟvτfvοΧότ(εφ.

νόμιις τοιι Αtσ.ιο εισέβολονσε σοβιετικό

61χως οοβιπική ιιπηl<Οότητα (δηλαδή μι ελ-

πα τοιι Μεγόλοιι Ποτριωτtκού Πο\έμοu μάιιο

Οnως αναφέραμε και nρωτ(ιτφ:ι, δεν ήταν

έδαφο:. ΠρwιαγωVΙστικό ρόλο στη

ληνικό, ονοΙΙΕωμένο ή ό;Ι(ι,

οπό τη Γεωργfα.. Ενος εξ ουτ6Ν, ο Λάζαρος

λfγοι 01 Ελ).ηνες Ι(ΟΙ !οβιετικοf πο\fτες ελληνι

61.εξογωγή και έιφοοη τοιι αvtt

διαβατήριο), ένος αριθμός

Μέλιl(Οψ (οπό την Τοάλκο της Γεωργfας), στις

κής καταγωγής, οι οποlοι οwέβαλαν στην τι

φασιστtκού ο:γιίJνα διεκδiκησαν

κ.οτατόχθηκε

nοραμονtς τοιι σοβιετοφιv.\οΥδιl(Ού πολέμοιι

τάνιο προοnόθειο τοιι Μενόλοιι Πατριωτικού

και κατiκτησαν επάξιο οι κομμο~

ένας άλλος εντάχθηκε στο

το

έyροψε οπό το μέnιmο μια urιστο

Πο\έμοu, δρώντας μέσα οπό αντάρτικες ομά

νιστiς και 01 κομμοιινlστριες, ποιι

παρπζόνικο κfνημο, μιο οη·

λή στσ.ι φlλο τοιι Χαράλαμπο Καρfμnοφ, η

δες ποιι ιmχειρούσον στις κατεχόμενες από

έσπευσαν οπό τηνnρώτη μέρα να

μαντική μερiδο ρlχτηκεστη

onola και έκλειΙΙΕ ως εξής: .Εγώ unφoσnf(ω

τοιις ΝοΟ περιοχές (όπως οι ΚωΙΙΟτα.rτfνος

εvιοχθούν στις γραμμές τοιι Κόκ

μόχη της nαpcιγο1Ιιής και

τα σWορο οπό τοuς φασ[στες εχθρούς. Γιο το

ΑποστοΜδης, Φ. Γιακοιιοi6ης, Ν. Μιχοηλlδης,

ιανοιι Στρατού ή να ορyανώσοιιν

μιο άλλη έμειΙΙΕ οιισιοοτιιάι

σοβιετιιάι ούvqχ:ι δlνωκαι τη ζωή μου.» Η1Ον

Ν.Ποnοvτόποιιλος,. Λεωολδος και Μόξι.μος !ε

στο μετόπισθεν την ένοτιλη οvτi

αμέτοχη. Σημαvτική ήταν η

μi.λος της Κομσομόλ της διμοιρfας

στοση στις δu\Ιάμιις κατοχής. Στο

συμβολή τωνΕλλήνων κομ

εκατοντάδες χιλιάδες άλλο μέλη της νεολafας

λεοκερiδης·Γιφέκοφ, Ν. Σnόη, 1. Τσολοιιχfδης,
cι αδερφοfΤσούσση κ.όJ.

εθελοvttιάι,

1939,

1((11

όπως

μέτωπο WN πολεμικών εmχειρή

μοιινιοτών

και ιδιαfrερο

και τοιι Κόμματος ρlχτηκε μι ουτοθυσfο cπην

Αλλοι συνέδραμαν στον οvnφοσιστικό αγιίΝο

οεαιν ρf:χτηκον οπό το πρώτο ήδη

των Ελλή11ων νέων Ι(Ομσ~

πρώtη γραμμή κατά τοιιφοσιομού.Επεοε μα

μίσο οπό τις γρομμές οvεφοδιασμού (όπως ο

εξάμηνο

χόμεvος κατά την οnελει.6ίρωση της Λεuκο·

Ιβάν Κωνσταvnνfδης), τοιι nολmσμού (όπως

μοuvιστές,. ενώ προς το τέλη τοu

μόλων - ποιι πολέμησαν με
CD10ρόμιλλο ενθουσιασμό

ρωοiος. Γιο τον ηρωισμό τοιι τψήθηκε με το

ο Θεόδωρος ΚονονfδηQ κοι βέβαιο της πα ρα

πολέμοιι υπηρετούσαν στο 0>

mι ηρωισμό στο διόqορο

μετάλλιο τοιι Μενόλοιι Ποτριωτιl(Ού Πολέμοιι

γωyής: cι Ιβόv Μπρόyιαν, ΓεώΡr'ιοςΣοββlδης,

βιετικό στρατό και νουτcιι:ό πάνω

πεδfο

1ηςκοτηγορfας.

Κωvστοvτf'«ΙςΧρuοοχοiδηςκ.ό. τιμήθηκαν με

1,1

εκατομμύριο κq.ι·

-

τοu πολέμοu Δε.ν

3 αοτομμύρ10 Ι(Ομμοιινιοτiς (Ο)(εδόv το

ήταν λfγοι υήοης οι Ελληvες ΠόντΊοt nου βρέ

Α\Ιά μεσο στοιις Ελληνες της ΕΣΣΔ ποιι διέ

το μετάλλιο Για Ηρωική Εργοσfο στο Μεγόλο

1/3 τοιι οwόλοιι των εlι'όπλων διι\Ιάμιων της

θηκαν ανόμιοα στο τμήματα αεfνο τοιι Κόκ

πρεψαν στο πεδfο των μαχών υπήρξαν και

Πατριωttκό Πόλεμο. Αλλά και χWόδει: άλλοι

ΕΣΣΔΟ .

ιανοιι Στρcιτού, το onolα το

1945 μnήκον στο

εννία, στοιις οnοfοιις απενεμήθη η ανώτατη

οπλοl nολfτες,. όπως ο nοτiρος της Χαρiκλει

Πώς εντάχθηκαν οι Ελληνες της Σοβιετικής

Βερολfvο, γρό φcwταςμαζi με το αατομμ ύριο

τιμή τοu .Ηρωο της Σοβιετικής Ενωσηςι.. Πρό

ας Κονέτη (Πόvtιος πρόσφvyας οπό την Τοuρ

Ενωοης στον ay6No κατά τοιι φασισμού; Οσοι

των συντρόφων τοιις τις τελειιτοfες σελίδες

κειται yo τοιιςΣnυρiδωνο Γεyκόροφ, Θεοφύ

κlα), ο οποfος κατά τη διά ρκεια τοιι πολέμοιι

εΙχαν τη οοβιετιι<ή υπηκοότητα πολέμησαν

της Αντιφασιστικής Νfκης 1111ι1 Λαών (9 Μcιϊοιι

λαιαο Ζοψπόλοφ, Θεόδωρο Κοτόvοφ, Ηλiο

στο μέτωnο μέσα οπό τις γραμμές τοιι Κόκια

1945).

Μοuρζό, Γρηγόριο Μnσχτοιβοvτ(ή. Ιfωνστο

- όι.ιτας ρ3φτης στο ιπόyγελμα - έραβε στο
λές για τοιις φαντάρους. Ο Ιδιος έλεγε: cHνlκη

νοιι ΣτρcnοCι,όπως: όλοι οι Σοβ1ε"t1Κοl πολfτες.

Ορισμένες αναφορές κόvοuν λόγο ακόμα και

vτfvο Ταλόχ, Ηλlο Το;χτόρ)φ, ΓεώΡt'ΙΟ Τσέλιο

κατά WN κσταιαηtων ήταν ιιπόθεοη όλων..

από

Η άλλη

άποψη

ειδήσεις
Οκτu: β ~i οu

30

από την Ημαθία

2017

Αναχρηματοδοτεl τα δάνεια του ο δήμος Βέροιας
εκοnές

Δοπό

δάνειο

1

το Τομεfο

ψήφισε ο Θα+

δοw.k.ιν, ~ς 1,8

\'όσης

ειο:nομμ(ιρο

οτολάιο..WΧ..
ο onoloς δft
Ν.οοε ότι τα

)iιβει

ο

ευρώ
δή μος

βέροιι:χ με στό):ο

ο6ρcιστηριοποιούμοστε κ.οι η nροστοο lα

σιβαομός στο περιβάλλον nου ζούμε κ.οι

ρlδης. Λf_ικ/J

!

Γbpο.ΙΟ10θηι«ίJν ΚΟΙ

θα

Δήμος Βέροιας: Ζητούνται εθελοντές yιa κοινωφελείς δράσεις

ο ~ρης Λα(ο.

vo

ο~ιaχρη ματο6οτήσu

An~

δάνεια

-το δό.w.ιcι προηyού-

που

της δημόσιος uνιiος, αηοτελούv ζητήματα
ενδιαφέροντος όλων μας.

Η

κοινΟΝfος

θέματα

μας

έ)ιοβε ο δft-

πραγμcnοηοιεlτοι

μος την περ14>-

σειρά δp:ισεοΝ τωv

ΊΙ<ότεροιις δονειαιοός όρους.

ο σντ6ήμcιρχος βαοl'λης Πο

6ο 2002 ιιοι 2003 ήταν με'ι'όλα

Σιινκεκριμένα με τα χpήμα10.

nοδόnοW.ος. cHσημερι._,; 6η

ιο:ιι η αιιο n).ηρωμή τους έχε ι

αvtά θα ωrοn).ηρώσει 10 πο

μοτ~κή ορχή δεv δο.νεfστηκε

δεομεόσει nόρους rou δή).Ι)u.

Αιό του δάνεια, το onob qpJv
επιτόκια αιιό 5 έωc 79&. Το vio

ούτε ένα ευρώ. ΕΜ:ιι εUκο~

Η αποπληρωμή

\'Ο κάνεις έργα ή \Ο ε&Jπηρε

θc:ι y[νει σε

δόvειο τω δήJ.Ι)U Βέροιας θα

Wς την ιο:ιθημεριΥότηrο με

οεις. Το nοοά που θα κο10.βλη

έχ,ει εmτόκιο 4,3'.lb.
Το θέμα οuΊό οnΟΟ)(ό\ηοε

δο.vειιά. Εμεlc nορό τις 11ερι

θοW εfνοι-:1 η-4η δόση : 25.000

ευρώ η ιόθε. μια.sη~η δόση:

την

ιιοnθ:;.. δεν nήρομε δόvεια και
ο.ιvεχf{ουμε νο nληρ6""νμε

Εnιτροnή

ιο:ιι εyιφ{θηκε. ιΠ\Εtοι yια

w

ΙC:ΝΟΥ1ιάι 10 nολιό» πρόσθεσε

S0.000 ευρώ η ιάθε. μfο.7η20η: 114 285 ευρώ η ι«ίθε μrο.

ΗΧορωδ(α Μελiκης στη Ρουμαv(α

Μ

εαιιό.\Utη υntUΧb καιμεο:ισε Κ).1-

......:.:

μα ο.ιyκrvηοης11ραwαιωιο11"1er,cι

-

την ΠΟραοr.ω(J 20 ΟιmφρΙCιυ 2017, η

..

Με το ΚλεΙοιμο της

-, ,

Εκ«ιλωοη 'r'O τΓJΥ εntT.00 τοtι c()(ι., που
οwδκ:~ρ'tCΜΙ)θηιcι αιιό το Qλη\Ιικο

txo·

).εlο Ιοιιιωυρrοn:ιυ ιΑθη'tΨ, τη ΧΟρωδb Ενηλθαιιν ΜΟ..ικης και τον Ελληνull)

τou oxo,\εlou, 11οραιωλ00θηοε εw:ι ιιnε·
ροχο δΙωροnρ)ypοΗJΟ με q.ιι)Jε< yια ω.
ιοτοριι(ι νενονοτο. μοιοιςες οοο.εοεις

~

orro τη χορωδlα Με>.ιlcη< και τη οp,ιιιη χοpωδb ιοι OYCIY\(00'1
JΙοιημάτωΥ. 'Jην ΙOλλ.IUX\'llCJ'I ι:mμtλεtα ι1Χι η Προεδρος τοο Ι~
)tιγΟυdllοσtοι:>,Αμαλlοtτpνοrrοι».ου,ιw:Ιωι.ιςμοeητιςο~
WΧΙν η μοιιοιιΟ; ΣtΟλο. l'ICot.rιOO.\Otl και η φΙΑι».σι'iΧ Διο:οοι\Q

Το

οπό

μnορούv

ΙΙΟ

ελεύθερο

10υς

αφορμή

ΑΙΙΟ.κύκλωοης

την

ΚαραγαβpUJλlδη ς

2331 350615 •

σε

Βούλα).

~ μην ξε)(Υόμ.ε πως «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠα:'ΟΥΜΕ

Ευρωnοϊl(ή

(18-26

Εβδομάδα

2017),

Νοιμβρlου

- Πολπικής Προστοοiος - Ζωικής Πα ροyωνής
- Προοτοοiος & Περίθαλψης ΑδεοnόUι.Ιν

προκειμένου

σε θέματα μεiωοης nορανωγής οnοβ).ήτων,

ονaκu<λωοηί, "''""'χρηο•μοnο!ηοηί,

' '"

νινι ι<ότφο nροστοσfος του nερ βόλλοvτος

ΥΟ

μοτιl(ι'Jς

εθελοvttκό

κοινοτητος

'nδΨ~

'JiN-

προσφέρει
τ~

ελεύθφ:~ι
xr?v~
του σε κοιvωφελιfς

6Ρ,όσεις vq;.δηλίίίοι
}

δρέ9ς~οο11οδ(Ι~ τηv nρόθrοη του1
και η Διεtιa:ιvφιο του ώστε να οpyοΙ.Uθό •
JXo.'iloιι.. Μαρ~

ο[αμ~σωι;-εnό~vο

δΡ-ΟQ~ ιΥΙD η ε101ριο tOOV/lιS SOUNOι δΙεθε-

σι
ΨΡ°""Ρ"'< ΙWΙ""" <ξΟ"'"Ψ '-""~
11~ 'jlO.:ro nοιδίό τοv Ο)ρ)ι8Όυ αιrtοiο).ε

6

•

Αyροτ1κος DM~ Μqιιtιης ιω οuμβa?ιιld

Of~
111<1•"'1 .""""''_.
11

ο.ι ,..,,,,μ.,!.;.

κ:ις

'r'O την φφ(ι<Μη

της ~ ιω οuμφι:ιΝ(Ι μι

10 λεytιμενα μεJιΙW της ομονινει:ι< ~ς νο (Jτον

-···

η nρΦτη φορcι που μο χq:ιω«ο αnο την θλι:Ι·
δο 11ρcιwα100οιηοε εΚδ(Jλωοη μιοο σε Ελ}.ηνι·
κο

rΛΒΡΙΙΙΛ ι:ngp, rλΙΙΛΝΟΜΑΠΙι:

t,'(O,\tJO της ΡοψcΜοι;. και cι.ιΤό το 'f'ΕΥΟ\(Ις

Μητροπόλεως

cm:πιλεr cmo μ(Μ) τοιι μια Ιδιοιτερη τιμη ..-ο 10

..μ4c&ς .:cu

•Χτftοντ.ς "n< "1'6(•'< μας μa •••"σλ'1'

ΕΜΥ ΜΗΤΣΙΟΥ
Ψu;ο'ιόνσς
Ε 1tnΣιιστηu1κή ΨιιΜ:€cpσ1dιιρ 1α

233 10 Ζ5777

f l( !'.9100

•

Κ.. 698Ζ983 4 2 6

ΒΕΡΟΙΑΜ Ι(οpοcι.ιο~tι

17

M"Ci'Ι Cffly'Tt~"l'IO',f.COtn

noλuyAω-4κt.; ρόο8'< V\Q ~

Η

Ένωση Κσθηyητών ΓαΑλιΙ(ής Γλώσσος ιι:ιι φι)ο.)ο..

ΥΔΡΑΥΛιΚΑ
ΙCΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΟΛΕ8ΗΤΑ
Vrwuevvoς
ΑδC:ιΟvΛος ιy ιι01οcnότη(

Σ6ββaς Μήτκaς

μ.. 010

kCU 6~
10 ΓψΥάσο βέροιος,

με ιι:εvφιl(ή ευηγήτριο την

νfας ιcι:ιι. η Ένωσ η ΚιιθηνητιίΗ

υ11οψήφιο

Αyγλικής

του λΠ.Θ. Γάτοη Γιώtα.

δwοης

Δημόσιος
Ημοθiιχ

Εισrοl-

6&.κτόρυσα

(ΕΚΑΔΕΗ)

Το οεμινόρο μπορο(Ν να

δο~ΙιΟυν εnιμορφωτucό

nορcιιrο>οι.Εlήοοw κοθηyη

σε.μινόριο με τtτ)ο .Χτ[(ονvχ

Uς ιcι:ιι. ιαθηγήτριες nου δι

τις τάξεις μας με διαιrολπομ_ι-

δόο ΙΟ.Ιν V>UOOO ως ξQ.η ,

κές και nολιrν)ωοοικt( βόσεις

Η εfοο6ος εΝοι ελει&ρη , -

νιο όλου( και όλες., nου θο.

Θα 6οθο(Ν βεβαιώσεις rο-

nρcιγμαι-011οιηθε[ τψ

ραιιολο(.Ε!ηοης.

~ 1 Οmι.ιβρlου

φΥΣΙΚΟ ΑΕΡιΟ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

:::
••••

..

ΜΟ..ικης ι));ι μοvο αιιtο11αι:ιε θιρμΟΊΟτε< ιcpτι

μο.η της.

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Ποnοδόοοuλος Βασlλειος

κα1 6ιοοφόλιοης της δημόσιος υγείας,. κολεl

το.ι ΔiΊμου ~

•

i!I!iJιιf!UΘC!l!I$

SERVICE

Ζώ""

~ρη~ Οfό Jl}i Κcι- 6 ΟΕω

~~~

ΩΡΕΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας-Ανοκύκλωοης-Περβόλλοvτος

Βέροιας.

wonoσt~ !Ιι< ~~~Ma!Κi'Jς πεp ιpολλ_gν κώv

~r;~~Q.~ Ι~"'~

24

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

wο 1οθητοnο1ηθεlτο σύΙιΟλο τωνδημοτώv μος

Δή μος

Βναι Ο(ιοοημειωtο nως η χορ0010 Ε\'ηUΙWΙΥ

T&F

!fμοί,
Γιαιpό\ΚJ

να

ο

••ι!>
"'""''!<~ "'1•'1' '
ΜΟ.Ι~

- tf..:-,r..,.,. -

επικοt\ΙtΙJ!λας:

CrifφJ,(\(tN ~ ε~ και δ~μr.f,Λ ο~ες
Etl).'OP,lσtll(.
•~ L
για την11!..Φ.ο ρμονή

-- 1η1
m

f!?-~·~

αnό

15.00'

έως

(ΤηλίφtWα

κοιvωφελεfς σκοnούς.
Με

ημέρες,

τις

2331350634- Κηριμκηρlδης
Ιορδάνης, 233 1350509 -

διαθέσουν τ~

χρόvο

όροφος,

7 00'

ώρα

onolON

Γ~~~~;;-~~~:-------:-~ιιι::::-~;~ "l""i''PI
•

Φι'όοιμες

η ontΙJJ(IO εvιοχUnοι μι τη
ουμμετο;χή πολιτών, οι onoloι

ο Γ'ρ)ι:δρος της Δη-

ICQI

'.1
u.;

μίσο

4ος

όμορφης ιχδι'J)ω:Ιης.. όnοιον ι...&οφέριτοι
ΜΟ.ΙΚης: Α),(~(Ι(
:ιt«pτ1&1ς, ο Π~(Ι(
101J ~u ~...

Π01'1110τιιιο1ο»ιονο .ΝΟΟΤΟ>.

rιvιeοςkόομοιι,μεοο.οτκε.,..ο:παnαιεις

l(Q).o'r'awlδou.

55,

σε

πφιβόλλcwτος

ωφεληθεl ο δήμος» ο)(Ολfοοε

Οοο:wομιl<ή

Προσταοiας, Μηφοπό\εως

εuοιοθητοnοfηση

της

μεΥΟΝ ε1ών με ευvι>

rou δc:ινεlοιι
20 εξαμηνιές 66--

Η
δήλωση της εθελοvnκής συμμετοχής
..,Wnαι
σrο γροφιfα
της Διείewοης
Περ βόλλcwτος - Καθαριότητος - Πολιτικής

Τρίτη

j

19 - Βέροια Τηλ.: 23310 22518 }

επιιδq ο Σεβασμός. η Ποιάιητα και' 0/ΧΙ)Ι~μίr.
σομβα]jί(pιιν l'llJ εilw 710 rμάι:; δε&μivα...

.
1
ifPXifΓ 6ΛΟ~
-~

ΤΡΑΨΈΙΟ

'ΈΛFΤΩΝ

20 1 7 στις 6 μ,

f'tlί14:t•
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΛVΨΗ
Υπεύθυνος

Σάββας Μήτκος
Ι'ΗΛ .

6986 635 743

24ωρηΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Τηλ.: 233ιο

7 1414
Κιv. :6944549745 - 6987986005
Κεντρ.: ΒΕΡΟΙΛ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ 26
Υπ/μα. : ΚΑΒΑΣίΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

cϊήdψη

ελεύθερο
βήμα

3 0 Ο-:τω3ρc οu 2017

Αντιnαράθιση ΣΥΡΙΖΑ -ΠΑΣΟΚ για την mlσκεψη λ. ΝεφελοUδη
' cιφορμ• την ειιlοκQfιη wu

Μ r.r

ΤΟ4Ι Υιιοuργdοu Ερyασιοc;

Α. Ν ιφιλοΟδη,αντι •αρόβtο η

(toncιoε , ι.τa(Ο nN Ν.Ε Ηαθtι:ις τοu
ΠΛΣΟΚ ικαι ωu ΣΥΡΙΖλ οχuιιιΔ με nι
αnοnλtομcπό WΚ•
Αναιcοfνωοητιις Ν.Ε τοu ΠΑΣΟΚ
vt6nωoη

E

προκαλοW,

γιο

άλλη

μια φορά, οι &μωοει< 10u Γ.Γ. του
Υn ο uργεf ο υ
Ερ γοοlος

"*

βρέθηκε

nou

nρόοφ010 οτην
περιοχή μος γο

ΠΑΣΟΚ

δυο θέμmn

nou

τ ο λο ιπ ωρ ο (ιv
εκατοντάδες

οuμηολhες μος. Σε ρόλο nαρcιτηρητfι
και οχοΝοοtή

της εm1«1.1ρότητας ο

κ. ΝεφελοCιδης μας εlnι όπ cοόρατες
δυνάμεις.
της

nou

ιφ((kwτοι 010 yροvό(ο

γροφΕΙ(ΙΙ(ρατfος

εμnο&Cοιιv την

cοριοτερή• Κuβέρwιοη vo δώσει τις
οιιαιτο(ιμεvες λόοεις
της ΕΝ .ΚΛΩ kXLI t\:IN
Η

οwκειφψένη

στις

ουμπεριφορά

οι<όμη ένα δεJwο.
ο..,_κο"'6τητος
που

υποθέσεις

cΚορυnlδηο..

s/m

κοι

είνοι

οvει.euΥότητος.

φθηΥΟύ λdιχυμο(ι

nροοβό:λλθ τη vοημοσWη τιw

πολιτών. Οι τολα uτι;ιρη ~οι πολfτες που

nfottψoν οτην οΦτόο;χετη ψw6oW,-b
των

οημερινciΗ

κυβερνώντων έ).ΌW

οmι{τηοη να oκoUoow ΠfJ λΛΗΘΕΙλ
Και ο.υτή δεν βρfοιcεται ούτε σε αόριστες
ιιnοσ)(έοεις, ο(ιτε πολιJ

m:ριοοόttρο

στη μετάθεση ΠιΝ ~wώv

nou έχει

η

πορο(ιοο κυβέρνηση. ιΤσφοο λοιπCw η
ειήοκε.ψη Νε.φε.λούδη στην Η μαθlα 1«1.ι
αυτό το γνωρltοw ια:ιλίιτε.ρα αιιό όλους
ΟΙ ε.νδιαφε_ρόμε.vοι nολtτε_ς.

Η aιιόντηοη τιις

Ν.Ε

'°"" ΣΥΡΙΖΑ

• τc1φος ηεπlοι<ιψη

"'- w;.._,.........,

ΝεφελοΟδη
Ημ~Ια....

οτην

Αυτή

ε.Νοι η εκtfμηοη
10υ ΠΑΣΟΚ νια Πfο' χΘεοινή επlοι<:εψη
και ε.ιcδfιλωοη που πpαγμ010Π01ήθηκε.
yιο 10ιις οnολuμένοι.ις της ετηχε.fρηο ης

•

ΚΑΡΥΠΙΔΗ • ιαι.ι νια την • ΕΝ ΚΛΩ~

Μό.<ο πω Πfο' ίδια εκtfμηοη δεν
έχ,οw
οι όμεοα ε.νδιοφφόμεvοι
nου

ποροm\ο(&!οον

την

wοικτή

uδή)ωοη, yέμιοον την αlθουοα, έθεσαν
ερωτήματα, nήρον
αnανtήοεις 1«1.ι
έιαινw τοnοθετήοεις.
Οι πρώην ερνοζόμενο1 y"ιιωρ(Cοw nολ6

όrι.ι.ις έι<:ονw κψερvηΤ1κά οuλέ;χη του

ΠΑΣΟΚ. αλλ.ό: νια να οι.(ητήσουν και
να βροw λΟοaς 010 nροβλήμ010 του
ελληνιl((l(ι λοο6.

Κcιι η ανταabντcισιι τοu ΠΑΣΟΚ

νομενόμeιη tόοοyιο το Οφος. όοο 1(111 γιο

10nεριεχόμεvοη cαnάνtηοη. της Ν.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ στο ο).'όλιο μας γιο την επbιοcψ η
10υ Εργασiος στην Ημοθlα, π ροφο\ιώς

r.r

ια:ιι δεν εnιθυμώμε να σwτηρήοοψε
διάλσfο με 10υc; rοπιΙCΟΟς εισrροσώηους
&ός περιιρερόμενοι.ι θιάσου σκιών.

Ωοτόσο μερικέc παρατηρήσει< θο
ήταν χρήσιμες yια όσους εnιθψοW ΥΟ.

βyάλοw μερικά οψnερόσματο.
Οι ηρ:ίJην ε.ργοζ6μενοι 010 s/m 1«1.ι στην
ΕΝ.ΚΛΩ τι nεριμένοι.ιν να αl((l(ιοουν
οnό τw 1«1.θ'ύλη αρμόδιο κυβερνητικό
nορό'f0"10., λόγιο συμπάθειας κο.ι

Ν! Ημ4θΙας τω ΣΥΡΙΖΑ:Μιαφορμι\ την ~η 1ΟΙΙ Πφ~ ατο Γrιιιό Noσll(Θ\lllo Βίροtα(
Η Δημόσια Υνεrο των πολιτών ε.fνοι μ.ια οοβcιρή

vηόθεοη yια wοvtιμετω:n!tε10ι μι lvονφτηνό εnικοιν.-,,..ια.ιότρόnοnου 'παιόει" εnόνωστψwόyκη

μιας ευκαιριοκής δημοσιότητας από τις σwήθεις
·τη>.εnερσόvε(''της πολπικής.

Av nραγματιι<:ό:θΟοw 'Λtσuμβάλουνστην πpοοrο.
θειο που νΙvε10.1 νια την οvάtοξη του ΕΣΥ και nου
ονογνψζεv::ιι οnό 10V Πογιόσμο Ορ't(Μσμό Υyει.
ος[ΠΟΥ] ας οnοvτήοοuνπρώτο ΊΟ πως και με βόση

nοιο πολιτική το ΥΟΟοκομεkι της )\'ώρα< το 2014
έφθαοον στο -ναδfρ· -τη< (ιπορξης -τους με κΝδwο

την πλήρη ιαnόρρειιοη ε\ιώ Ύψ Ιδιο χρwιό με την
cιnόλιιση 3500 νιαφώv -του ΙΚΑ δόθηι<:ε η χορωΤ1κή

βο\ή στψ Πραιοβόθμια qιρcw-τlδcι Υνεfος. Μήnως
η αιιοδιο~η των δημόσιων δομών κινήθηκε.

στηv Ν:Jνική της ιδιιιτΙΙ((ΙΟΟiησης του οuοτή μοτος
Κόριοι της ΝΔ
Εμεiς πιοτεΟουμε ότι η Ύγεlcι οnοτελεί ένα κρbιμο
δε.fκτη 61ιωιη< οvό:mυξης. κοιΥωVικής σuνο',(ής 1<111
εuημερ((ις.

ουμnορόστοση< ή σ~ειφιμθιες λUοεις

Η επένδυση στην Δημόσιο Υνε.Ιο εlνο1 μια επlvδιιοη

Ηnε ι<:ό:τι ο~ιc:ειφιμένο 0 κ. Νεφελο6δης

τωv cwισο-τήτωv ιο:ιι στην ενδwόμι.ιση rου κοινωvι-

στο nρόβλη μ1 τους

ια:ιι δεν 10 wΤ\ληφθήια:ιμε; /ι6ι το έιc:ο.νε,

τόtε ΥΟ.Ι ε.fμοσn ..::ιδιόβοστοι.

Από πότε όρονε οι yεμ1τες οlθουοες
wθρώηων nou Ο'f.ιινιοιΝ γιο
εηιλuσ η

των

nροβλημ1J'j!/

~ς

ε.Νοι δε.fyμα οποδσ,(ής: μ~ιιολtτικ8'('

λιmcισμοΟ, ψώδοιις ια:ιι οιι:cηόρχι;της
ιmοοχεσιο\ον.fa~=-

• .,Μ.τοι με\(]λη nροσπόθεια ηθlκοnοfηοης -του OJ·
οtήμοτος
Μήnως έχετε οιcοίισει ιώπ εκεf στην ΝΔ για ΊΟ ΚΕΕΛΠΝΟ η ότι το 115 τουχρtοιις της χώρος έχει σχέση με
τιςnοροvομlε< στονχώρο της Υ'ι'Εb.ςnου σwέβηοοv
τα τελει.rιο b 15 χ~ια;

στην ανθρώπινη οξιοπρέJrεια, στην 1((11\(Ι,ΙW<ή οοφόλεια κι:u οwοχή, σΊΟV nεριορωμό της φτιf.:ιχιιος ιc:ο.ι

• βρlσκονtΟΙ οε εξέλιξη μια οειρό μετορρuθμfοεις

Ι(ο(ι κρόtους και -της Δημ>ιφατfας.

ος[10Μη;

Αι.ttή η ιο.ιβέρνηση έχει ιώvει ει.ιδιόιφηο βή μοτοστοv
χ;ώρο tης ~ρό την 9~ηρή οtΙΦVΟΡ! κή οιηιω-

οqιυ~nου'-α και πορεfχε κάθε ια-τρική φροvτiδα στο
oWo>o των προοψνωv;

σος δεν σος βοηθάει νο. θυ~~ ότι σή\,ε~

οκο).rιοιΙΟVΟμικήσuνκυρb,yιατηνωιοrο.δενει«ιvε-

σβοci ~ σΊΟ ΕΙΥ μQΥΟ με rο:ΙιΜΚΑ το~

ηχυιε(Ιτητης βUcεΝSSΑΝΚστψ nρόοrρατη ει6~

με κ(ιριο επιλογή την Πρω10βάθμια φρwτlδο uγεf-

Εοεlcολήθεα τιπιοπύε-τε;

~ι το σύστημα φρόvτισε ια:ιι ε.μβολk:ισε όΜ τα nρο-

~ και τις ~νη μοJοιιiς δ~ε\ς. Μήnως η μ_yήμη

Κύριοι της ΝΔ η κυβέ ρvηοη μ.ος μέσα σε μια η::>λ(ι δύ·

-όΜι οι ο~ΙΟϊΙΡ•nο~ες έ~uv6ι.ΝCΙi6τηφ
ϊρι>

1ΟΙ (Χρηοιμ:ιnοιiιvvχ -τα )il"° του πρώψ κεvtρικοό

............
Η ειιc:οvικ, 1 πρQyματι.....
... ιτα ποu
εmχειροW ΙΙΩ δωσουν m οwετοιρόιαο
",..;;>
~

• 6ιcιyρόφτη1«1.ν δ\ες 01ιηε.'1.έc των nολι.Τώι yιο ιο- · _ s-·
- ,~
= ~1,,
Χ~~~i
t
οm νοtι:1ι<0μ_ αn61JC{ ']Ρ':'•ι r-;vμενα

οιφοστηριο, 'ιΕλλψικ~ΝΟΝ~ βιιι~
με -το χειρόπρΟ~τις αuτ~τες ιαu

10 ψεύδη τους.~η ~lατιfή

tpyAEΠ aιiό 4,79tι\ 1
Γιοτίηcwισότητοστψφρονtf&:ι,ουγει<JιΙΟμικόςοnο1
ΕΠΙΣf~~ιιε ~ 01~1~ ~ ται;'Jι~κι>- κλειομός κοι η οvό:yιcη ιο:ιθολικής: ιώλιιψης μπορεlνα
~Uf"' Σήμερα 01'ι~σyιομ,ο[ των 't'σοιοο
εfw.ι οπcwτηθεi μδ\ο μέσα αnό 10 Δημόσιο Σίιστημc:ι ΥγεΙ-

της ει«ινης bι mς Ο~Ρ.:όtητ:οc; στη
χώρα, μέσα οπό--την;ονοσuy~911 τ~~

:)(vοvτοι Χ\λι:iδες nΡ.?Ολή'(οεις σε ιοφιιό ιc:οι ηοι;ιι:~το:τριιΦ.fΡοσωn~,
~

"

-των ε:'fΡΙΖΑΝΕΛ δεν ~ ~°'

Πο.ρόrοξη που εκnροσοmεf w::.δuliάμεις

'"" τηv

οπαλ.\αγι\_b,ο-';!α jlαρlδοο του

::!...,

1
-αυξήθηκε.η

οη ΊΟυ ε~ηΥι>γερμοvυαι(ι σwδώμ>ι,Ο nροσnοθε.f
ρό
,_, ·
ζl
, _
-•·•
no tl( α ...,ις.οοτητες μο μετοι:.ν•ψοιο:ιι~πιοτο
1.1'(.
δuνομικό 10υ Δημόοοο ιc:ο.ι 6ωτικο(ι τομέα ιο:ιι τψ
ΔιWΑcnα δαίUJη yιο vινΥ~σrο 5, 1% ουμβο.\ή ό\ης-της ιοινιιΗΙος ονατόξει 10 ΕΣΥ.

J

"'°

θε.τιιcοi αιιό ιΜε.ιμμcι lfJρlποιι ε"'6( δίς.

ας,

ΣΥριz:,ι. ΗΜΑΘΙΑΙΙΤΜΗΜ.Α ΥΓΕΙΑΣ

16ιιι~~ήj) fr~11\(~«λριατοdlικ-Μίyιι(~Μfιας6όσlσλος·pίjll(μσfιιφ

nοριλθόmχ (nο~ι ν1JΙΙ)ρl(οuμε,r1~ . Jδι9-~ερ:ι ~η~νn ήτp.ν η__~ιόΡkΤJς nο\ιοομο(ι και τουρι- δειιοηςΗμοθlοςκ.ΔιοWοη Διομο
ια:ι~ικοε6ρε(.b~α), _Ε!ο-~'f;Ι}tάρbυσfοση VM εκδ_ή~ης σμο_Ο_ΑΜΕ,όν6ρος Θόvο(. ο\'ΟΙΙ)έι> νtόnουλου με θέμα« Αρυτοτέλης.
εμηοδιο 1όοο ?τσ.ι εθν~ιιαομu

ιλρmοτέλης-Μέyας Αλέξο.6ρχ, θηι<:ε στην προσπάθεια. της ΠΚΜ ο διαχρονικός φιλόσοφο< της nοι·

-των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οσο και στον ακροrο

Μίyιχ6όσκα)(ις. μέγαι: μαθη-τfp

ΥΟ. εωογάγεισι-ονnυρήvα της ttιυ·

δεfαςι ιc:ιι ο ιώιιλιχ -των ομιλιiΝ

ια:ιι τη< ΝΔ, Η )ι'ώρο θα γφbει σελlδο
ια:ι1 θο οnαλλαyεl οπό μια σwφιmucή
μειοψηφlο nου unθυμε.Ι να την κροtό:
ε_yκλο:βιομέ"'l οπς ονκι.W.i.Ισw: ενός
ια:ιτοδιΙΦΟμθιου πορfλθόvrος, Η ώρcι

Νάουσος. το βρόr5υ της Δευτέρα<
23οης0κτωβρfου. Ηεκδήλωο η ήταν
vnό -την οινlδcι της ΠΚΜ ιο:ιι της Π.Ε
Ημοθfας 1(111 10ν οwttινυμό -της
ιfχε ηιmε(ιθuvητουρυμ>(ι τηςΠ.Ε

Μcικ.εδοvlο< 10ν nολιτωμό, μέσω
rου Μεγάλου Αλεξό.ιδρου κι:u -του
λριοrο~λη . ι:Το nο\πυμικό μας
οyαθό εfvο ι εξο1ρετιιό, Στό;ιρ< της
διοfκrρης του Αnόσ10λου Π:πΟ.·

γ6Ν -του .,..,.οοτώ οιvοnοιητιιcοίι
σwnα1ρισμ>όVΑΕΝΙ , Εuοτράτtοu
Κατή, με θέμα ι: Οiνος otrfo' Αρχοlα
Dλόδα..Η ειcδή)ωση έ).rιξε με τψ
αιιο>Μμή οvαμιrρτιιιών της Π.Ε

νεοφw.λwθερισμό

10υ

Μητοοτόκη

στον nο.\υ)(ώρο .Χρλανοράςι -της

ρισnκής προβολής της Κενtρικής

της ολήθειος ιcοντεόει.. νια ΟΛΟΥΣ
ιο.ο Η ανcmncιρ4θεοη TOU( 6ιν μιιορεt
...v
....ι.

Ημαθ~ς κο. tννο Τοuπειcrσή.
~ΊΟ μηwμα rου ο. ονιιnεριιρερει-

ι<ώσ10 ε.fvαι vα το ιοιw.:ιvήοοuμε
σε 6)ο 10V ιόσμ>, ηονιρε.δοvtοc;

Ημοθlοc στου< ειrιοήμους. ιΦθώς
και με ΟΙ'ο'CJι'εuσb ποικιλbc ιφο-

κοι Αλε(όvδρου, σι-η ΜrεCα. ιΛ~

1«1.ι την ναστροwμfαιι tόvωε. ο κ.
ονtιnεριιρερειόΡ'.ΙΟ'Ίς.
λκο~~ηοε ολινόλεπτη nροβο).ή

τοπικώvεδεομάτ6Ν.

Μλό

δης tό'οωε Πfο' σwύnορξη των
δυο με-,(οτων της nροχρ1σttαν1·
κής: ονθρωπότηmς. Αρmοτέλη

να
u οtε....._ τη οφcnηyι ..., τοuις
ο(Ιμrι:λ.tuοιι
•οι σΊα (ΙJτι\JΙCΙΤΟ cιιnti .σι
αφι:Πρου6τιολα6(6ινnρtwuttnοn

w •φμtνει cιa6 την nώ.m•ή

ιιςaι τωv60ο. ..)

ΟΡ'.ΙΟ'Ίς Ημαθίας Κώσvχ ΚώdrτΟ·

χι>.ιόμεφο οπό εδώ στο Γυμvό:οιο

rο μετψ σνροτική μαcποιχrιwνή

Πρώτη ομι>.k:ι οπό τψ Έφορο ~

της Μlε(ος η ωτορθ(ή ονοο1«1.φι·

χοιοτή1WV Ημοθrος κα. Αννελική

αγu.:ιν!Cετοι μοζl 10ιις και δw nεριμέvοw

κή πρόκληση πο.ραμένει cwoιιcrή
νια το υnουρyεfο πολιτωμο(ι και
την ε.~ηνική ιο.ιβέρνηση, σε οιπό
τw Ύόnο nου η <Wόδειξη του αιιό

Κοτrορlδημεθέμα ι: Το πρώ-τοnο·
νεnιστήμιο της Οικουμlvης·ΣχοWι,
ΑρισrοΊέλη ΜlεCα.. Η ειcδή)ωση
συνεχfστηκε με την ομι>.Ιο 10υ Δι·

την ορχοιο)(ι~κή σια:ιnόvη, εlνο.ι

εuθuvτή της Πριιποβόθμιος Εισιοf

κάτι (εχοομένα'" m:ιλικόρια" νο τους

ιιnοδεlξουν τον δρόμο, nροοnοθώντος
νο ψελλiοουν ι«iτι νο να 6ηλώοοvv την
πολιΤJκή 10υc; nοροιιοlα,

βέβοιο ότι θα προσθέσει
στον ωτορικ:ό Cvνό ο~

Σε λόθοc: '" πόρ10" ιαιιnήοοτε yιοτl

yo

τις eιέργειες της

Μητσοτάκης να ρίξει τcw Tolnρσ " yιο ΥΟ

έρθετε. στο nρόγματα εσεlς το 2019 ή το

2023", λιιtά δεν συ(ητο(ιν

τα "στελέ;χη"

σος

Το στιλέχητης οημερινή<κυβέρvηο ης6ε
φοβοWτοι τον διάλσfο, δεν ια:ιτεβαfΥΟw
στw κόσμο γιο να τόξοw "αόριοτο",

Ειδικός Νεuρολόγος

ε\όvτιο στην nορο.)ι'ό~η

δεν πρέnu να ~Ε)(vό: ιc:οvεlς. η δική οος

πολιΤU<ή έφφε. αυώ. το αιrοτελέσματα.
Σας οφήvουμεοτηνm:ιλmκή σας μο~ιά,
σας αφήνουμε στα όνειρό nου κάνετε "ο

ενΑΓΓεΜΑ Χ. BεnnΙOV

μη βορWρες οποδεlξεις.

κιβψ.ιηοης ολλά 1«1.ι 10 ιο.ιριότερο, nου

της ελληw<ότηvχ τηςΜο·

Mr;ι:cm-&uerfoa m ~ Ειt~ ης ~ς

κεδοvfα; μας.. την onoicι
nεριφέροw

Μπιφμnιιpούσιιs Υ.wι/νοs

(('

~.;
~··
'

'"

'

l~~

ι;;ξ;a1pnotn•
00~11ηω

'1116

'

Β

' ""

1 " ""'
ο

σιώv τηςΜριοχήςιc:οινευσιy\(Οσk:ι

θε.μοτικώvνideοτης ΠΚΜ.

ιαιλά nοιος εfνοι οτο ηλwρό 10ιις ποιος

εlott οδιόβοο-ιοι

έκλεισε με -τοv ιΙΙWθwο ε.ξοyιι>

ξεδόvτροπο

οι βόρειοι γεlτοΥΕς μας

οvό: -τον κόομ>, χωρlι; ω
μιό σοβαρή και σ~ρι>
τημένη αντfδροση οnό
την εκ::ό.ο-τοτε rολιτική ελ·
ληνική ηγεοlα. σημείωσε,
μεταξίι όλ)ιw, ο κ. Κολο.'1-
τ(lδης.
Ο θεματικός οvτιπεριφε-

Ειδικ6 Ισφι:(ο Err1lηtf~
Ει6ικ6 Ιστριfο Κιf01αλyfος

Ηaλα<ούΟ!J
Τηλ.

•

Εyκι..,Αοyρa91ιc6 Ερyσστ~ρ10

4 (nλ. Ay. Ανrω>Ιοu)

Β/pοΙΟ 'UC. ~9 1

31

& fax; 2331 Ο 72740 ΙW. 6977 708862
e-m:ύl: .,.llίou@otenet.gτ

• Η άλλη

•Η ιιοlηοη nράια να 'ναι

αποψη

Μις ο6ηy6( μάχης οα ιuτνχlας
Wa 6•λο οτa χtρια τοu λαΤκο6

πολιτισμός

"'Ι"Μοτι\

μια οημσiο οΜχtριατη,ς
Wνβφαι;•
Γιάννης Ρlτοαι;
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Θανάσης Μαρκόπουλος: «Ματιές εvόλω

Μ

11»

ε τις .Ματιές ενόλω ιι. ο Θανάσης

της παραγωγής τιw nοιητώΥ, nορακολοuθεi

Μαρκόπουλος εμπλοuτ[ζει τηv κρι

τη ~έΝξη 10ιις και u rrεισέρι)(ετοι σε Μmο

'ΤtΚονpaφlο με τις nροσεγylσεις ποιητών

μερεΙς κατονροφ ές των θιμcmκ'1..r τους επι

10u μεσοπολέμου: του Σα·
χτούρη.Λειβοδfτη, Κωσταβό ·

λογών, του ύφο.ις και της τιχνοτροπiος τους.

ρο, (nρώtη μεταnολψική γε

Ματιές ενόλω

110\1 iχο ΚΙιpιοΡ.Ι(ήοιι OTfJY βΟΟCΙΙΙιομiνη μο(
Ψ><\
yfoutό ))Χό(.ι:ΤΟ• ο ιΙΙΟΙΙQΟW11κό( δρόμΟ(

yια ΥάρΕkι οτην ι~uσrο η τ&(η η ιρycmιιή

0 κόομοςόρχιοt \ΙΟ ιισι,ιό ΚΟΙΟ Ε1ο φ<ιΜiιf.ιι

1σως όμως unοκρύπτε1 και την σφαιρική τους

γιο μιο κοιΥl<Μο δ!χω< οψm;.\λιuοη οτοδιιή

θεώρηση τόσο αιrό τη ματιά του φιλόλογου ιφπικού, όσο και αιrό τη ματιά του Ιδιου του

11

νιά) Κέvτρου- λγαθόnοuλοu,

Ar(1011( 0010Uς-ιφοfι:ιχο:10ι ο τρ6μο(

..:11 dΥο1 0Υόyκη 10 οίιcrπμ:ιν'Q.\λόι.tι

a».όJΙ~Ο ~( ΙfΟΙΟ Ι(ο).οομiΥΟςΥΟ οηιοωΘti

Δημουλά , Λuκιορδόnοuλοu,

δημιουργού.

Ν1Ι(ηφόροu (2η μετcmολεμι

Οι .Ματιές ενόλω Ι:ιι και οι • Ματιές ενόλω ΙΙ:ιι

Κcn.tMiς).olflόν ιηι!!ιβ!)(Ιμό( μι την C'(oQ\iωoη μο(

κή γενιό) και Γκοvό,Μοuρο~

αnοτελούν κ:ορnό υ πεCΑ:ιwης nολύ,χρσ.ιης και

(11( την ~<tWIAo ΤΟΙ,Ι( κn.ιδι.Νι:Uιι η 1όf.η η ι:ρycmιιή

δή, Μπράβου, Μαρκόnοιι>.οu

πολύμοχθης ερωνητικής nροcmόθειας του

ώλάι οιοόμο ιαιι οον Μιό( η Uιιορ(η μο(

,Φωστιέρ'ι (yε._.ό rou '70).

Θανάση Μαρκόnοιιλου οου κατά το παρελθόν

οπ'τη' λuΦ~μμα,.iο την Εuρωm:ίιιή

Τιy.ι επιλσνή των οvyκu:ρι-

εκφράστη κε και με άλλες εκδοτικές nροσnό

μένΙΙΝ ποιητών

mθόρισοv

θι1ες ,αλλό και με nαρουοtόσος nολλών nοt

όπως και ο Ιδιος ο οuyγρο-

η1ών στο φiλο\ογικό κοι!Jό και ό)ιι μόνο της

φέος διrοκριvlζει ,οιοθητικοl

Ημαθίας.

και ιδεολογικοί λόlιοι

ΑnοτελοWταυτόχpοΥCΙ κο ι μια σ ημαvτική ουμ

,

αλλά

ιωι οι εποyyελμστικές του

βολή στην αιrοτ!μηοη της λο,rοτεχνικής δημι

εvαοχολήοεις. Με τσ.ι οnλι-

ουρ'ι'iας των unό εξέταση δημ1ουρyιί.w ,στην

ομό του φιλόλογου, του δασκάλου και του nοιητή

βαθιά γνώση εν γέ11ε1 της λογοτεχνικής nαραγωγής της χώρ:ις

nροyμοτεόιfαι μεθοδικό ΚΟΙ με ι:mστημονική πλη
ρότητα κα 1 οκρfβιιο τους δημιουργούς nou τcw

μας. Γι'αυτό και η nορούοο έκδοση όπως και η προηγούμενη

οnοσχολούv. Η φράση ι:εlι'όλω:. του τfτλω un~

τή φ1λολοyfας και στον ερασι-ή της λοyοuχνfας.

Ο).οι Uροιιpι

111(1( οτο (φΟιι'ι'pιο

οιοόμο Φ• οuς 'fι.ιλι:ιιιi(
0108~110).ικορbιο.
ωι 6ιΥ )[ινιοtnι" οι ωμ.,οννιmi(
Γfoutό ο λι:ιό( ιφ&ιο.ν'OV'fltlpό«ι

ιοαι δί;(ως ιοομiι cnniρρrpη 10 KICl \ΙΟ ι:μοfΟ\Ιιοtd
νιοem δcν crm~1QI lfOl !kν ιιρbιcι νο ξqι:)«ι
m;.οςιι( βόρος tοο.ι Gιι η 16Ε.η η οοτιιή

θεωρούνται πολύτιμη προσφορά στον φιλόλογο, στον φοιτη
Υμφο οι

00101οδοό.\wτη ιρyοτιiι

μοQ μι την Εuρωrιι:iίκή λι.ικοοuμμο).kι

δηλιί:Νει την οπτ~κή του nou ~ολιόζει. το σWολο

βάζοι.Ν-ο(ιργια μhρο crννι>.οlιοdι 010 οιιοριά
IOCll δucrtι•χώς ίw• eo κkbow 1l'JY οvμφννb
μι. τιι; ημό;νο 01ιξόwν101 ιrοΕΙι~μιpνά
ιοαι οι οννtό(ιιςνο μσώνονιοι οι ιοάΘι ι1,1ιιοιρb

ρανμαιοnοιήθηκε το αnόγwμο της Δωτέp::ις

23

π Οκτωβρίου στο ιαπάμιστο καφέ .cinem•:ιι του ια-•-Ιο

Ερyότη pηvοκφο( ιιοttw ιοορμl οοι.ι
διιοός (111)1,1 cfyoι ο ιιλοι:ίtΟ( ιιοurιο~οτην νη

νηματοθέατρου ΣΤΑΡ, η nορουσrαση του δεύτερου μ~

rιόλιψι ωι ~οοι.ι yια tην "ροιrοnή (111)1,1

θtσ10ρήμστος της Ημαθιώtισας Χριστίνας Ρούσσου με

ήιι( ΤΟ ΚΚΕ μοζi OOIJ 6ιΥ dοοι μΟιι'όχη τόδ'ι ~Ρ"f'CΙ'ΙΚή

tiτλο: .Στα nέρ:πα της ΟV1Ο)[ής..
Πρόκειται γ~α έΥCΙ μιθιστόρημα nου το ιστcρικό unόβο-

θρο διαδροματfζεttιι αnό 10 τέλη ΊΟυ 1 9ου έως τα μέσα
του 20ου αιώΥσ και μας ταξιδεύει αnό τη Νάουσα, στις

W

Η Π Α ,

κα1 στην npo-

ovyypa•

~ya λ6yιa yιa 'η
ω
Χ'ριστfvα Ρούσσου yεwήθηκε τα Χριστούγεννα του

1964

~στη Νάουσα Ημαθfας. Τελείωσε οικονομικό σε ιδιωtική

την Αθήν~ την
Ζ α κ υ v-

οο:ιτικ.όmtο της~λή, έχαvε σnοιιδές στοπιόvο, στη ((Ι)(ραφική και στο τμή~~φftως.
J19 Ευρωπαϊκού Πολπισμούστο ΕΑΠ.'Ε)ιει κόvε1 τρεις ατομικές
___...
.
.
. ~τn σιιΥέχει~ η
Όοςζωγροφικής, εισrο~ στο ρ:~διόφωvο και για με'f'όθο αλλq; κΟ,---σι.!Υνρcιφεας-μ,ε ~yαν !61 ερα ζωvrow-o ' on αvοφ_έρβηκι; Λο χρο\/Ι κό &όστημο ασχολήθηκε με τη χρυσσχοϊα mαγνελ

στηv κο~~ς αιτlες nου ασχΜΕrtαιμι τη σιιyyρ.αμ'ι, σε .ιστορικό δεδι:b...ματ~κά. !υμμni)(ει σι-ην εροσιτεχvική θεατρική ομάδα ι:Enf
του

Γαλλικου

Λfγηρα, μα(f
φυσικά με τα

μιw του βιβλίου , ευχο ρfστησε τον κόσμο, αnαvτηα σε ερω- Σκηνής. στη Νάουσα και σε σιιλλόiους σχετικούς με την πο

τήοεις του και υ~έγραψε τα βιβλfα ~ης.~α οημειώσο~με ότι το ράδοση κοι τους χορούς-της. Ζει στη Νάουοο και τηθεοοαλο
β1βλiο. οοροuοιαζετα1 ~ε μια σει~α nολε1ς της Ελλάδα~ ενώ νfκη. Από τις:εχδόαις Μεταfχμιο ιωκλοφορεfοήσηςτο nρώtο

:σμ;::;:τ~ ~~:~ ;~:=~~~1 ~;~~~1 =~~ετi~~~~7οση της μυθιστόρημα με τfτλο Ντουλμπiρα.

11

ΒΙΒ ΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑ ΙΡΟ
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Βιβλιοπροτάσεις
XfU.'Ί'JNA ΡΟΥΣtΟΥ

Σrarwpara
mςανιοκf\ς

THORN'TΌN PHIL

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙΟΙ ΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Σta. ΠEPAta. TWI ΑΝΤΟΧJ.4Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟ

ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ

ΕlωΟΣΕΙΣ! ΠAJ'AICWI

ΕΚΔΟΣΙΙΣι ΜΕtι.ΙΧΜΙΟ

-

ΧΟΡΧΙ ΚΑΙ ΝΠΜΙ ΑΗ ΜΠΟΥΧΑΙ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑ ΜΛΑ ΛΜΜΠΕΡΓΚ
ΗΜ ΑΓΙΣΣΑ

'fΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΘΡΙ ΛιΡ

ΕΚΔΟΣ,ΙΙ1 ΟΠΕ.ΡΑ

ΕΚlιΟΣΙ.ΙΣι

MEta.IXMIO

OOPQ AΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο ΚfΩΙΡΙ.ΑΗ

Η

ΕΠ.ΙΝΑΙtιιΗ

ΠΟΝΤΙΚΟ
ΕΚΔΟΣιlΣ; I'YΓXJJON.H [f10X:H

λΠΟΤΗΜΑΧJ.ΙΤΙΙCΗ ΠΕΙΡ.Α ΤΟΝ
ΜΠΟΛΣΕΙJΚΟΝ

ΠΟΛΙnκο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ! Σ'Υ'ΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧJ.4

; Η άλλη

αποψη
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"ΤΠΜΙ( οοτόχσnο V( ιrou nott δεν
ομφ.pόλλοuνοww~όζοονοι

πολιτισμός

cno.roσrlMI mι" JΙOd διν (i,pow,,
Μ.ΜΠΡUΤ
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Παρουσιάστηκε το CD του Θόδωρου Καvοvίδη "Αγάπη και Αγώνας"
ην Τιτόρτη 15/10 οτην
uτtfιμιιιηη d.Λ!Α. nρcιy
ματοnοι~ηκι ιu 01w.
xta η uροuοkιοη wu ιιρώτw
CD 'tOU Ημcι8Μη Θόδωρι:Μι
Κavov6δr"nou διοφιy6wιu η

Τ

τaξΟ 4Uωv cιvnπροοωnιιla της
Τ.Ε . . . . .( 'fW ΚΚΕ ιιs d'IU·
φαλι'tςτη yρσκ.ιaτίοτης; Μ. Π•

ρlδα μσ<. η ΜΝΙ Α/ΙΟ'Ι'Η -

την ορώτη

οτιyμ~ της Οnσρ(η( τη,;, Wlσσμι ....C ω(
10 χρόνt• 1'όvιοι (m . . άνσ• ... nο
Λmmια-ι C4ff\μιρC6o. ΛUωcru 10 δ.dχν'ι
οιι6 wv τtτλο της ιαόΑcι~ clloμcιlι«nq
Ι'ΙολnιΙQ\ uι ~nιιmιαΊ Ε•rιιιριδa της

'fQ

Ημaβb;:.

'Ολa cιuτ4 'fO χρ6νιa ~ μ ώ"a
οιι6 τις"*< ιιος ιc.4.. ιι6οuις •nιιnι-

...ieu-,.

φι 600 Α:«Αy6πη uι ΑyWcιιςι . -,αγι τι

Μ-στα
NatN).Q 8\IQI οι

8ια ήu:ιν η (ωfι μcι( χωι>'< cιuτ4 nι; 6'ιο χcι·
ι-τη.....ιοι1;

CD

Ίη μ-Μή .,....,. η 1Uρa llcma61νo""'

οτην-~μΟ(.
Ano4faσfocψ.ι: να

μητρbι τοv yvωοτοΟ Oδclou της lίροc

w

ας.

ιιr4νοuμ•

αι

φdς ι~ιa υι Ίtpό

uιτaι Υ• ξ.ιχιιρι
~ 6"""'6.
ΙΕΙvοι ιι•a δ~

.-..i.....

Στην αοa'f'ι1V'Ιιιtι τοu ομιΑ.Ιa ο
WωςΧστ(ηJtώnοςοrιιά.ωσ:ι.:.Ηqιrιι.ι.

των. Διν βνσι wμlo ότι ο mλ.ος τοv

naρouowtιnιις

''l"f&tpiδa μcις. Πcιρόν'Ω( ιιι·

ιcι'jδρ4οη. E~tc;. owcιuλl"sς, •cφο~
n!loac;PfAlw, cdίoιaιις(ω...-dt( ιι.ο
Μι 'όοόοιa φtpoypa,ιa crτcιtfιιιaιι• ιraι
ιccιτaθtοσιιι• τις αιr6.,_ς μας ν• ιιιιο οιι:φ c\
(ηn\μι:ι'fΟ τοu noAntoμoO. Τaιιr6χρονa
111ροβ6λλΔιι:• μωa an6 oννsνaιOtnc; •λ
λΙUΧν''< uι το lpyo τovy &ιΙοrκ nιVιaμ•
την nρωτοβοuλkι
εφιμιρC6α νa 6tοp
γανάιοο4ιμι lt"OpoU0'60'Q( βιlWωv ιδιαff.

•<

pο νt6nιων,

Γιvιιι.,.ιρη &tοη ,at; d\IQI 6n η Ηιιaθc:a

ιtoιcntlQ\ ιωιι ιωpιως μs στιοάιιιmιι6

wnu xfMiιιl:a.

CD

ρ6βι'μα•ρος ....~
την ...

Ολο4 οι ονvnλωτi<

μΟΨ:ΙΙ.ιαι uι ι:νορχ(ιι:rtρωοη ο Γιctννης Δη

na-

Τρσyοuιδοόν η ΧριflΜΙ ΙΊcινnλι&οu,ο
vηι"'1ης Θι.οδwρtιης •• ΜιΑuΙιδrκ Χcι.
λο'ίδ6-.Η "l'/POf~iYM' . . . _...

...., Σ10ΥΝΤΙΟ ..Uuρνcmp.

"°"' Σ

•Μιι Ημσβ.Π.ς. Ξsιαν4μ& ad τον θόδ4ι>

τη owcιuλla wou ad.ο<ιβηιχ οu•ικ·
nlμv: Οι μοuοι...ι ΜιΑτ'Ι4Ιης Xaλcιi-

6611ouA.o( crτην ιcιΝ.ρcι _.το φ:ιyο014, ο

ρο κ.
νονlδη

'"" ....
)(Wpyό.
Μ α ς

""'' ...
.....

τη

kaβh.n

f1cινηιώτη( &ω&ωριδης 010 μιιοu(ο4Μι
κaa τοφσyοΟrδι, ο ΓΜΜιηςΔrιιητρ(οucnο
mdινο ιιaι η Xριιntva Πaνιύ!δοu no τpcι.

yoo)l54.

Αριστοτέλειος Δρόμος Αντοχής»
ΖΕC>ΥΡΟΣ • ΦΙΛΙRΠΟΣ (6S-70)

~χαοεο .WΚαn 6 τ~ ΝΙΚΗ~Υ

Ε~tδραq ήτιο_μv60'6Ζ ϊΥ.b.

1

--

ρισε οπό τη Νfκη Βόλου ο Αα<..

Ήταν έvο μcnς nou έμnνε χαμηλά

Ημοθfος. ο Δήμος Sέροιιχ ιο:ιι ο Δήμος
Ηρωll<ής πόλης Νόουσος αιvδ"Ρ'(ό\(1.1οοv οπό κοιvοό ΙΦΙ με μεγάλη εnιτιιχlο

επιστρέψει στο ματς όταν αvτ-ό

Οι δp:ιμεfς, κλήθηκαν να Ιdύφοuν τψ

βρ1οκόταv στο ιφfσψο τελεuτοfα

του λεmό.
Βέροιας

(Ταίοοό :

εγάλη εκτός έδρας νrισ~ nttuxε η oy.

Τροuμπούισ~ς. Ουοουτζόγλου 2, Σιομό...-ις

δρική ομάδα του Φιλfnπου Βέροιας

κόντρα στον Ζέφυρο γιο την 2η αγω1ι1.·

1, Γκοvάς. β.\άχος 23 (2), Μαυρίδης
14, Κοmιός. ΒΟΡr'ΙΟΤ(iδης,. Λέφaς 3,

σt1κή του πρωrοθλήμοτος της Γ Εθ1ι1.κής

Μnο ρμmιρούσης.

κοτηγορlος (3ος όμl>ιος) μι: οκορ 6S-70. Η

Γιοwου(άκος

ομάδα του Φιλlnnου αv και βρέθηκε nloω
στο σκορ στο 30' μι: 5+51 στο τελwτοfο
μέρος έδειιξε οοβαρότητο και πήρε την
πολύτιμη νΙισ~ .
Δικόλεmο : 21.22, 3S.35, 5+51. 65-70

Νtκη8ό\ου(Πρέχοό :Διγεvής2,.Ποnοζήοης,.

Χοτ(ηλομnρι\Ιός.

17(2).

Γεωργίου 2, Ανογw.Jστόnοιιλος2,Κa,όσης
2, Κουτfvας 18, Τσοβές 7, Βλήιοιος.Τσω.ης

9 ( 1), Παπακώστας 21, Τοκοτλlδης 4.
Διιάιλεmα: 1+12, 33-33, 49-51, 60-67

Διαιτητές: Τοουμαχtδης κοι Λελούδος.

ΖΕΦΥΡΟΣ Ό2 (Τοολάκηό : Μvtιληναlος.

5(1), Αλειξαιοδρlδης 8(1), Μοτε·
νlδης 8(1), Ουρκέρο,ιλου 7(1), Φορμόιιης.
Καvοράς. Μαuρομστiδης 6, Τσιόγκος 15,
Βοοιλεfου, Μυστι).ιόδης 16(3).
Φλιnπος Βίροιος (Γιάμας • Μnλστο1ώτηό :
Κοθρός 11(1), Μόρας, ΤοιογκΑάκαvα;
13(2), Ποραnούρας 14(4), Σοvtζόnουλος
24(2), Κοvτόρκος 3, Τόκος Α, Ποιαμόποι;
λος, Μαρκόπουλος 5(1)

Δρόμος Άνtοχής.. Fιο πρώτη <fσΡόιη Α.Ε

σΊΟ οκορ l(QI στοfχησε στον Αα<.
η κακή εmθετική 10u συμnεριφc>
ρό. Πολλά χο μέΥΟ οοuτ, ακόμη
και κάτω οnό το καλάθι ειmό61·
οαν την Βεροιώnισ~ qJ.όδο vo

Αα<.

Μ

Α>Λ ε m•τvxa ~χθ\i !!!'! ΙWρ<η<~,n

1V IΟκτωβ~u, ο ~ιιχ ~οτDειο~

Φι.ιλοκ1ός

έvο τόσο σημσντιι<ό οθλητιι<ό νε'ι"ΜΧ.
Η εκκι..,,σ η δόθηκε οnό 10 Δήμσρχο Βέ
ροιας, έεω αnό ΊΟ μουσώ των βοοι\ι,.

l'JiN τάφ:ι.ιν της θερνΝος στις 9 ro πρωi.
αιμβοΜ<ή αυτή διοδp:ιμή μήκους 32 χ..

λ"μέφωv, οΙΦΝ:ιυθιίΝtας το βήμοω του
ΜεyάΑιοu Αλειξό.\6ρου, στην πορεb τοu
οπό 10 nαλάτι -των ΑΑγών προς τη οχοWι Αρυτστέ

Τσιώνια , ΤΟΥ ανιιδήμορχοuς Νόοuσοc 1(. Δόyγα,

)οuς στη Μrεζα. Εκατόνεlιr.οσι τρεις 6ρομεk: εκ

1(.

κf...-ισον και τερμάτισαν όλοι μέοα σε χιιροιφοτή

Βέροιας κ. Διομάνιη κ.ο

μοτα οπό 10uς nορεuρυκόμενοuς στο )ι'ώρο τοu

Σε μήwμα ΊΟΟ ο cwnnεριφερειάρχης Ημοθfας 1(.

αινεδριοκού κένtρου

Κώσvχ Κολο.ιτ(Ιδης το'Jiζει το dήc

Αριοτοτ.Οοuς.
Στις ιο το nριd, πενήνιο 6ρομεk; εκκivηοον ΙΟΙ

τερμάτισαν στον Ιδιο χώρο, οψμετέχονvχ σ10
δρφο
χιλιομέ--

s

θαλσι:ψ{δη, κο. Τtέnου, των πρόεδρο της ΚΑΠΑ

cH Ημοθlα

ινωμlνη έφε&στο βήμ010 ΊΟΟ ΜεyάΑιου Αλεεάν
δρου 1«11του Αριστοτέλη. Η ικονοnοιητική οψμε
tσιιή των οθι\ητών και ΤΙ:ιΝ αθληφιώv, ιο:ιθώc και
η ό\("'1'η δ"'ργό·

τρ(ι)Ι που διεξα

νωοη 10υ ιΙου·

γόταν nορόλληλα
με10δρ6μοονι~
χfις.
Ακολοόθηοοv οι
βραβεύσεις των

Αριστοτέλειου

Δρόμου
ΑVΊΟ·
χής., εισιέμnοw
θεrιιιά μηvόματα
ότι οvtός ο oy~

vικητ6Η της γε.

να(JΙ'ροςτψή των

vΙΙ<ής

κα1ότοξης

διο μεγά).(1)1 της

αλλά ιι:ιι ΤΙ:ιΝ ειδt-
ι<enηγοριώv

ανθρωπότητας,
θο
συvεχιοτεr,

οnό τον δήμαρχο

ως θεσμός. ΙΟΙτα

βιp:ιιος κ. θο~

εn5ομινα χρόνιο.

Ιώw

1

cX. Λο.vορ&> στην Σχολή

κό ώμβουΑιο του οντιπερqιερειό.ρχη Ημοθl'ας 1(.

γιο(Ι5η

,

ΤΟΥ ειδt--

,

Η άλλη

Σκι!.φΊομαι
σημαΙVf.ι
αλλάζω.

απο

Μ. ΜπρΕΧΊ

βδομαδιάτικη

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

Ημερiδα για τον Μαρτiνο Λούθηρο στη Βέροια

ΦΩΤΟ ...ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Η

ΘιΑηvιιι:~

ΕΙJοyγελικη

Εκ.

Ι()ιrpιι::ι θφΟΙΟ( δr:ιρι,'Ονν>

χειρουρν.χ

θηρος 1(1) 1 ο 'ι'(Ιμος.

61&>

κτοραc

θ!Ιαι
~u-
ΚΟΑ.ι:ιttρΟΚη Λικτωρ

Κ0ΙΙΙ(ι,Ι'ΛΟ~Ο( ΓJαντ.t~

Αρ;φ::ιιαι:

2)

ου Πα\.mατη μιου
ο Μι:Ιρτινος Λώθη

1((11.

ρος ΙΦl 10\ο'(\ο'Ο'ο'ΟΊΟ ΜU

Αρmοτ.ιλιιο

τροc:. ιπl)ψηφιος

JΙΡ6Υια αιrο τηv εwιρξη της Ει;
αyνελιιcης ΜnαρρΟθμιοης 10U
fυcι'fWt'η OTCN βlο και τις ιδuς

rou MoρTIYOU ΛοΟθηρου. nα.
ροοκευη 3 Νοεμβρrοu Δημοcιο
Κεvφικη Βιβ~f'Ιιιη Βεροα; 7

Η

mοριοc:

πwε-

11ιοτημιο eεοοοΑιι:Νοcης (Ανεξό+
ρη10 ΟΓΙ)

μ.μ. - 9 μμ.

Πφ< πcmο'Ι'η>1<ω
ι<αθηγητης ΜεΟης Εισιοfδιοοης.

eεμΟ111 ομιλιΦv & ομι>.ητ-ες

διδοκτορας τοu η.ιημcnος: ιοωρι.

10 θρησm.ιτιιΦ. η

ό)(Ι

ldlεw. nρ6ι<εαιιι

οιyωρο νι:ι μια npαιι:ιτuπη εκ
δηΝιχιη μια ιαιι. το ζητημαrο nou

Μ έλη της ΠΟΜΙΔΑ εfναι όλο το

ος 11.11ΑρχοιοΑο>fιος 100 Αριο10τιλειοu Ιlι:Μmσtημιοu eεοοο

11ραγμοuά10ι ε(\(Ιι οιοοιι:nιιι:ι

θιοεο.

!ο"1Cης

αγ.ω:πα γω. ταις nολλοοc:)

κα ι !().οδικό σωμοτεfο ιδιοκτητών

ο Μαρτιwι: ΛοΟθηροc ΙCΙΙ

nερiπου

1 .:ιι 2 Νοtμβρη. Η διοfydν•ση

nou ytνnaι μ' ηρωτοβοuλια τw: «Πρwrορο4ιλk1

εvοικιοστοοιοκές

Γιο τη διοργάνωση ouvέvrwξη Τύnου έδωσσν το μεση μέρ. της Τετάρ:.
!uμβοιΑ!ου η 0Ρt'ΟΥωΤΙΚή

ΠΡ<ΣΔΡΟΣ

τελούν. ΣιδηρόnοιΑος
τοβο.J.Ιο),

Ιωάννης t(ούσιος.

(Π ρ~

λvαγιJώ-

στοο Ειρήνη (ΚΕΔΥ.Ι,
Βοροκλής Μάvος

W

,

, επ~ της Βε111.(έλου

46, στη

ΑΝΤΙΠΡ<ΣΔΡΟΣ

Βέροια. Το
θα

κό·

~ει η Ε1σοyγU.έος

~f"J!l~ τ~ Α:ρεΙου Πάνου
.:.
Ξένη Δη μητρfο~

Κα·

πετοvάκης Δημήτρης

Βαοιλοnούλου.

(εθελαvτής), Κο10αβοu

Το υψ,(ροw,

Μc:ιριάνvcι (Γρομμοτi·

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΒΜΧΟΠΑΝ ΝΗ
οnχε1ρήσεu.:Ν)

~ΙΟ

θμιος))<αλοΊ'τ{Ιδου ~
φfο (Π.Ε ΗμοΕΙQ)

ρυθμfσος.

Δ.Σ. οnσρτfζεται οπό :

Εnιτροπή που την αιre>
Αριστοτέλης

UΙΟ)(ής,.

τους βορεk φόρους στο οιdνητο
κα ι την cr.oaλ~σfo του κpοttκού
μηχανισμού. Γιο την Ημοθfο το νέο

8.4ροιcις .

25110 στην ο!θουοα του Δη μοτιιι:ού

της

nου βοσοvlζοvτοv οπό τις άδικες

''°το Πc.δC., rιε 1-\&aθιiας. Δf\μος Βφο ιcιc;,Διιι:ηγοριώ<Σι'ιλλ.ογο(

της

εvώνσ.ιτος στις γραμμές της όλο το

χιλιάδες ιδιο...τήτες

,.., natδ«>v ....~~ οτη ouλ).oy<fO\ -..,eο&οα\ - <ξn&κw•tνη
cιvt'41mίιι'Ιση •

οκιΙΙΙ.'ιτωv της Ελλάδος και του
Αnόδημου Ελληvιομού. Η ΠC»ΛΙΔΑ
ιδρύθηκ:ε στην Αθήw το 1983

να δώσει φωνή στους ειοπονιόδες

•Ψ• d~oocι~dj ιtΟ:kΟΊtΟtηση

,,

40 11ρωtοβάθμιο τοrnκά

ιδιοιcrητικό οωμοτεfο της χώρος,.
με ιστορfο πολλών δεκοετιιί:Ν, γιο

Ι Ε νa σημaνnιtόγqονό( μ' διd!Υfι 6tc\cnooηwρ6ιc:ιnαι wραγ·
ΔκθνοΟς Διιιιφ6δος

Ομοσπο...Siο

Ιδιοκτητών ΑκινήτΙΙΝ (Π.C»Λ.

ro
yεyoW10 nou ο&tνηοσv οτιc c9S

1)

Μια σημαντική και χρήσιμη Διεθνής Διημερίδα
ιιaτοwο.ηθιf οτη ΙUροκι

Πανελλήνιος

ΙΔΑ.), εfνοι η δεuτεροβά~ιο
οργό.vωση
(σωμσuiο
μη
κ:ερδοοκο nικού χοροιctήρο) που
εισιροσωπεl την μικρή ΚΟΙ μεσcιfο
οκfνητη ιδιοι..τηοfο στη χώρο μας.

Αρ.(ΟιώιοyΙΟC 0 10

ΟΙΦΑ.ι:ιΟθηοον τις θS θεοεις-.

nιοτεοωtοu

ΤοΔ.ΣΊΟU (Π .ΟΜJΔ.ΑJ otηv
Ηιιaeιa

υwρrας.

στο τμημο

480

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

ο Meptl\00( ΝJΟ

3)

Οδοvτιι>

\ΙΕΙ Ημιριδο. με αφφμ_η 10 soo

Μορτιw:ιu ΛΟ~ηροu με θιμα:

της επικαιρότητας

nαwηι:τοεβ4ς

τεuχος

η

Π ροΡ'οβουλ/ο yιο

(Σύμβουλος

<OCJTH!

ΚΑΡΑΒΑ!ΙΛΗΣ (Δικηγόρος)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑ!ΕΑΣ

- ΔΗ ΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ (Δικηγόρος)

ΤΑΜΙΑΣ -

ΒΙΡΠΛΙΟ! ΜΠΟΣΔΟ!

(Εm;χε~ρη μοτiος)

ΜΕΛΟΣ

- ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΔΑSΟΡΑΣ

(Δι κηyόρος)

Ι"""\"..~ οκι(ητώ

ας Ανηλiκων ΕιοαννΟ.Ι·
ας) , Κορ:οlι'ός Θεόφιλος (οντιδήμαρ'.(Οζ Βέροιας)

V10ς κάnο1ες αnοντήσ εις κο1 επιθυμώντας να συμβάλει με ουο1οστικό

τρης (Δικηγορικά; Σύλλογος), και ιπfσης ·χο:ρfς

, Μnστ{Ιόκας Δημή·
w εl\/ΟΙ nσρόvfες. οι

τρόnο στην μεyόλη υπόθεση τηςοvt1 μετώπισης της κακομnαχdρισης

Μnιδέρης Α\Ι'f!i1.ιης (εθελοvτής), Νιώnο Θεοδώρα (Κοιv. Λειτουργός)

των nοιδιώv, ου...Sιορ)'Ο'Λiινu τη Δι.ημερlδο, με το.ι Δι.κηγορU(ό Σύλλι>

Αnό τον Α. Σιδηρόnουλο ~εκοθορiστηκε τόσο η ΟΟοοη του nροβλήμο·

νο Βιροiος, τον Δήμο Βεροfος και την Περιφέρεια ΚεvτρικήςΜοκεδι>

τος όσο και η στόχευση nουεlw ι διπλή. Η ενημiρωση τωνnολιτώνκο1

νlος·Περιφερειοκή Ενότητα Ημοθfος.

η συvεύρεοη ειδικών εnιστημόvων. Αιιό τους ομlλητiς έγινε οvοφορά

νω11ικό πρόβλη μα των ημερών μας. Το μηνύματα που έρχοV1Ο1 αnό

Η πρώfη ημέρα τηςΔι.ημερiδος θα διεξοχθεf τηv Τετάρτη 1 Νοψβρlου
2017. στον Χώρο Τεχ-Μν του Δήμου Βιροlος και εlΙΙΟι οvοιιαή γιο το
κοιvό. Η ώρα έναρξης εfνοι 15:00.
Η δεύτφη ημέρα (εργαστήριο) θα δ~θεl τηv Πέμπτη 2 Νοψβρlου
20 17 στις ΑΙ ΓΕΣ με ώρα έναρξης 9:30 κοι αηwQjνετοι στους ειδικούς

nοvτού ΚΟΙ η σχετική ειδησι:ογροφfο το επιβε.βοιώvοw. Τουτό;χρcwο,

και στους urαννελμοτiες του τομέα της mιδικής nροστοοfος (εκncu·

το μέσο nου χρησιμοnοιούν οι θύtες ονοπροσορμόζο.rtαι στις δwοtό·

δεutικούς,. οστuvομ1κούς, δ1 καστιl(Ούς λειτουργούς,. y1οτρούς, κοιvωΙΙΙ.·

τητες της εποχής και nολλωιλοοιά (ουν τους κιvδύvοι...;.

κούς λειτουργούς,. ψl.1).'Ολόνους, nο1δοψυχιόtρους κλπ) και -'λάγω του

με βοοικά
unοδομής,

Η Πρ:οτοβοιιλiο γιο το Πο1δi έρχετα ι καθημφι>Jό σε μετωmκή εποφή

περιοριομivου των θέοειw • θα τη ρηθεΙ σειρό nροtεροιόtητcις. Ο.

εισιοιδεutικούς,. μετοχlνησης,. να

με το πρόβλημα. φ1λοξενώvτος και περιθάλπΟΙΙtος nοιδιά που έ)Ρυν

ενδιοφερόμιvοι μπορούν να δη).ώσοw συμμετοχή μέσω t1IN Φορέωv

unοστεf σεξουαλική κοκοnοfηση και ονtιμετωπlζοvtος nφιστοτικό,

τους. Εlκιι επιθυμητή η γνώση της οy~ικής.

μέχρι την πλήρη εξιχνfοσή τους και. την nο ροπομπή των ε'οόχων στη

Το συνέδριο θα ου...Sυοστεl με το εyκofv10 της δομής .ι<έvτρο Θφα·

Δ1κο1οσWη.

nεiος ΤρcιUμοτος.. Πρόκεποι γιο μια δομή nου παρόμοιο ιmόρχει μόΥο

μη δlνnοι ούτε 1 ευρώ οπό την
τσέπη των λαϊκών οικογενειιί:Ν γιο
τη μόρφωση των μαθητών κοι τη
λειτουρ'f(ο του σ,χολdου. κ.ο Το

Η εμnειρiο του Οργανισμού μας και η ουμμnοχή μας στις σχετικές δια·

στηvΑθήvο κι έ;χει στό;χο την διά>,Υωοη και τεκμηρlωση μιας σεξοιολι·

δικοσfες οvέδει(ον στο μάτια μας μfο σειρά οnόζητήμοτο, όπως

κής κοκοnοfηοης no ιδ1ώ (το υλικό της δ1οδ1 καοfος θα χρησ1 μοnοιηθεf

Πως ιmορούμε vo θωροκfσουμ.ι οποτελεσμοτικότερο την κοιvω~Αο. με

και ως αnοδε\ιαικό υλικό) και την Ψυχολογική υ ποστήριξη του θύμο ·

σε ι:mμiρους nλειpές της δtημ.ιρlδος αλλά κα ι η μεγάλη οημασlο της.

!το σχετικό nρόνρομμο WN δράσειw οvοφέρ:wτ-01 το εξής:
ι:Η οεξοuολ~κή κοκοnοιηοη των παιδιών ονοδεΙΙΙ.Vύετοι σε μεγάλο κοι·

ουσιαστικές δράσεις ενημέρωσης κα 1nρό\ηψης;

Εlwι οι εvuτολμivοι να οοχοληθοW μεnφιστοttκό κοκοnοlηοης ~10 ·

'Οτοv οιnολλοι βάζοuw λlyo, ytνn:cιιnoλι.)J

••<

Κινφοnοιι)οuς

Σ

ε ιανητοnοιήοεις npCJ.(WρoUν
όπως μοθαfvουμε το επόμεvο

διάστημα

,μαθητές,.

yovεiς

κοι

εισιοιδεutικοl και του vομού μας

αιτήματα <ίJτήμστο
ελλεfψεωv
σε

προβλήματα της

Πο1δεfος

εfvω

καutά nσρά τις nροnογο...Sιστικiς
ιωβιρνητυciς

δηλώσεις ότι

όλο

10rηνofvow ρολόι....

για τη δη μ οορνb 11οι6ιιο:ί.Ιν φ)ρεσών. Με npωτοβουλfα 1ων

Αο\ΟκοΜί:ιθη ιι:wτο &Εήc'Τοοη μοντικότερο

γω εμός, εκτός οιιό το \Ο κρατόμε όσβεστη

mιρουσfο της ο.ι\ΙΟδεuόμε-.η
οπό τον nροnοvητή της κ.
Μ"'ά ΙWροόκο. Η Σοφlα, με
πρόσχαρη διόθεση μ l).ησε με

τη φ}όyα της nορόδοσης,. εfvαι

ιόνουμε

τους μuφο(ις μας χορευτές

μ ΙΙ(ρός ιοψnορός με rον μεyάkι σιωnό w ρα:pτοόv rοιδικές

το μικρά μας οωσ1ό μέλη της ΙΟΙΥΙΙΝbς του

νια 11.ς αfjες του οθληοομώ

φορεσιk για 10 rrο\ίι μ1ιφό μας nου δε σuρο(Ν101 ;χορευτικής

ούριο.Τ~ Κι.ιριακή klιnόv, η Σοφ{ο Υφσvtfδου

ιcιι της σωστής διατροφής στη

Ψυχής αλλ.ά,δυστuχώς,σtεpούvtαιε\6.Ιμοσfαι;. k.θυμόμοοτε_

Cωή μος, κρατώvτοcομεfωτο το ενδιοφέ ροvόλι.ιΝ.
Ιbρόλληλα, Ι<Οινοοοιήθηκε 010υς γοvά; μια όμορφη κi'Ιηση

το λόyια ενός yέροvτο.: ι:Ότι::ιv 01ιιολλ.οf βό.(οwε λlyo, yivεται

πό

την

Εύξεινο

Μσχη

της

w

Βέροια;

έΙΙΟ δικό μας Ι(Ι)ρiωι οπό την Ημαθία, ιιρωτάΡ.ήτριο με

nαyι<όομιες διοκρbειc 010 έmαθλο, μαc τίμησε με την

χοροδιδcισκάλωv Μορlιχ Δεμερτ(Ιδου ιαιι Βαγγέλη lllt(εβlδη
αλΜ 1Φ1 Ίων unεόQJι,ιωv τμημάτωv ΕΝήδας Κιοτ1κlδου, Ζιιής
Κουροόιαι και Βό~ς Παwγ(ι.Jτlδου, δημιουρνήθη κε έ'ι'Ο(

no)iιf.

